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BIOMETRISESTI ÄLYKKÄÄT
SILMÄLASIT? KYLLÄ.

VIIKON VIERAS

Tiina Heiskanen
Kansalaisopisto
jatkuvassa
muutoksessa.

Vuolenkosken
M-kyläkauppa
Suurella sydäMellä

Uudet ovet ovat auki!
Nyt palvelemme teitä uusissa, nykyaikaisissa tiloissa
Vuolenkosken Rantamestaa vastapäätä
osoitteessa Vuolenkoskentie 1471.

MITTAAMME SILMÄSI
TUHANSISTA KOHDISTA.
TULOS: TARKINTA MAHDOLLISTA
NÄKEMISTÄ

Savontie 9, 18100 Heinola
puh. 03 714 2121
Palvelemme toistaiseksi ti, to, pe 10-17 ja la 10-13
Muina aikoina yksityisesti ajanvarauksella

Ajanvaraus myös netissä - www.fennooptiikka.fi

s!

u
Kevätuutu

NUWAVE
UUSI TAPA TEHDÄ LAINEITA

Kuvittele vaivattomat laineet, jopa
kolme kuukautta ilman tyvikasvua.
Täydellinen perusta muotoilulle!
• Tukea ja tuuheutta.
• Ilman sitoutumista.
• Täydellinen muotoilun vapaus.
• Terveen tuntuiset hiukset.

TILAA VALMIIT
LÄHIRUOKAKASSIT
PÄÄSIÄISEKSI!
VERKKOKAUPASTA
www.heilan.ﬁ
TAI TULE KÄYMÄÄN

Meillä on monipuolinen tuotevalikoima
ja kattavat lisäpalvelut!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postin noutopiste
Alkon verkkokaupan noutopiste
Kausalan apteekin toimipiste
Schenkerin noutopiste
Veikkaus
Nestekaasut
Take away -kahvia
Käteisnostot (max. 50€)
Kalastusluvat (vuosi, päivä)
Ruokakassin keräys- ja toimituspalvelu

LAHJA 10
EKALLE!

Varaa NUWAVEpalvelu Satulta!

HEILAN PULLA JA KAHVI 4€
maaliskuun loppuun asti

Olemme pidentäneet aukioloaikaamme
MA–LA 9–19, SU suljettu

Tervetuloa tutustumaan!
Seuraa meitä Facebookissa:
@VuolenkoskenMkyläkauppa

Vuolenkosken M-kyläkauppa, Vuolenkoskentie 1471,
19160 Huutotöyry • puh. 044 237 9268

PALVELUTISKISTÄ
SUOMALAISTA KARITSAA
Lampaanviulu
31,50€/kg
Savustettu paisti 37,50€/kg
varaukset p. 010 239 2393

Parturi-Kampaamo

Satu ja Lilli
Lampikatu 14, Heinola • puh. 03 7144 200
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Ihminen tarvitsee
toista ihmistä

PÄÄTOIMITTAJALTA

Näkemyserot
kirkon sisällä jatkuvat
Julkisuudessa on väitelty koronarajoitusten oikeasuhtaisuudesta
erityisesti hallitus-oppositio-linjalla. Tässä ei sinänsä ole mitään
uutta, kuuluuhaan politiikkaan se, että oppositio haastaa vallankahvassa olevaa hallitusta. Jakolinjat ja mielipide-erot näkyvät
kuitenkin myös kirkossa, satoja vuosia vanhassa instituutiossa,
jossa ei ainakaan pitäisi olla vastaavaa politiikasta tuttua asetelmaa. Kuitenkin yhä edelleen kirkon piirissä ollaan eri mielisiä
siitä, voivatko naiset toimia pappisvirassa ja voidaanko samaa
sukupuolta olevia vihkiä avioliittoon. Eri näkemyseroja perustellaan Raamatulla, jota eri osapuolet tuntuvat tulkitsevan hieman
eri tavalla.
Mieleen nousee löyhästi sosiaali- ja terveysministeriön ja aluehallintovirastojen kiista kuntosalien sulkemisesta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. STM:n virkamiesten mielestä laki
velvoitti sulkemaan salit kokonaan, mutta aluehallintovirastojen
tulkinnan mukaan ne voitiin pitää avoinna korkeintaan kymmenelle kävijälle.
Lakia, kuten Raamattuakin, voidaan tulkita hyvin eri tavoin. Eri
instituutioiden kannalta tällainen tulkinnanvaraisuus ei ainakaan lisää uskottavuutta. Ristiriitaisesti tulkitut lait saavat viimeiset sinettinsä oikeusistuimissa tai lainsäätäjien säätäessä
niitä uusiksi, mutta miten on kirkon laita? Kirkossa on kyllä tehty
päätökset naispappeudesta ja samaa sukupuolta olevien vihkimättömyydestä, mutta erimielisyydet jatkuvat. Löydetäänkö
erimielisyyttä aiheuttaviin, keskeisesti kirkon jäseniin ja maineeseen vaikuttaviin kysymyksiin yksimielisyyttä? Jollei asialle
tehdä mitään, erimielisyydet ovat omiaan pitämään jäsenmäärän
laskusuunnassa vastedeskin.

K

oronarajoitukset jatkuvat
nyt toista vuotta. Välillä on
saatu elää hieman vapaammin, välillä rajoitetummin. Tämänhetkiset rajoitukset ja sulkutila ovat rankimmasta päästä,
joskin ainakin toistaiseksi pääsemme huomattavasti helpommalla moneen muuhun maahan
verrattuna.
Rokotusten pikkuhiljaa edistyessä on ilmassa jo uusia uhkia.
Mitä jos rokotukset eivät tehoakaan uusiin koronavirusmuunnoksiin? Entä jos parin vuoden
kuluttua puhkeaa uusi maailmanlaajuinen pandemia? Laitetaanko
silloinkin koko maailma säppiin?
Toivottavasti ei. Ihmisten sietokyky rajoituksia kohtaan on
koetuksella. Viime kevään kolmen kuukauden mittaiseksi
venynyt sulku oli vielä jotenkin ymmärrettävä ja siedettävä,
mutta jatkuva rajoitusten purku ja uusien rajoitusten asettaminen ei ole taloudellisesti eikä
inhimillisesti kestävää. Ihmisten
kaipuun toistensa seuraan pystyi
havaitsemaan juuri ennen sulkutilaa. Koronatartunnat olivat
jatkuvassa nousussa, mutta silti
ihmisiä kokoontui ravintoloihin,

kahviloihin ja baareihin toisiaan
tapaamaan.

•••
Mitä tämä joidenkin mielestä
´´koronarikkurointi´´ eli suositusten vastaisesti toimiminen kertoo
ihmisistä? Välinpitämättömyydestäkö? Ei. Se kertoo siitä, että
ihminen tarvitsee toista ihmistä.
Mikään etätyökalu ei täysin korvaa sitä aitoa vuorovaikutusta, joka ihmisten välille syntyy heidän
kohdatessaan fyysisesti. Ilmeet,
eleet, äänenpainot, kosketus ja
katsekontakti luovat kaikki aitoa
läsnäolon tunnetta, jota ei videopuhelun kautta voi tavoittaa. Toki
videopuhelukin on parempi kuin
ei mitään, mutta etenkin nuoret
kaipaavat hauskanpitoa ja toistensa seuraa ihan kasvokkainkin.
Rajoitusten pitkittyessä ja jatkuvasti toistuessa ihmiset turhautuvat ja kyseenalaistavat perustellustikin asetetut rajoitustoimenpiteet. Monelle nuorelle pandemia on myös taloudellisesti kova
paikka. Lomautukset ja irtisanomiset ovat kohdistuneet erityisesti nuoriin, joita työskentelee paljon matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloilla. Joidenkin kohdalla

lomautus on venynyt jo vuoden
mittaiseksi. Se on sekä henkisesti että taloudellisesti kova paikka.

•••
Ymmärrettävästi kukaan ei tiedä
milloin koronavirus saadaan aisoihin. Ehkäpä meidän on vain
opeteltava elämään sen kanssa,
mutta kuitenkin niin, että ihmiset saavat toteutettua ihmisluonteelle ominaiset sosiaaliset tarpeensa normaalissa kanssakäymisessä muiden kanssa. Olipa se sitten ystävien kahvihetki naapurin
Ritvan luona tai pari huurteista
Pekan kanssa lähikuppilassa.
Nyt toistaiseksi on tärkeää jaksaa vielä hetki. Ehkäpä rokotukset ja kesä muuttavat tilanteen ja
pääsemme palaamaan kohti normaalia päiväjärjestystä.
Jussi Varjo
Kirjoittaja on Heinolan Uutisten
päätoimittaja

VIERASKYNÄ

” Vihaan valtuuston tyhjänpuhujia”

E

nglannin sodanaikainen pääministeri Winston Churchill luonnehti demokratiaa
huonoimmaksi hallintotavaksi,
ellei mukaan lasketa kaikkia muita aika ajoin kokeiltuja vallankäytön muotoja. Churchillin sormi
osoitti diktaattoreihin. Kansalaisten näkökulmasta demokratia on
turvallisinta vallankäyttöä.

dä aikaisemminkin. Sen sijaan pitää keskittyä äänestysjärjestelmän
tekniseen uudistamiseen. Koppi
ja kynä -menetelmä kansakoulun
luokkahuoneen perillä on historiallinen, kunniakas ja tunnerikas,
mutta se ei enää ennakkoäänestyksineen yksin riitä yllättävien
kriisien melskeissä.

•••

•••
Suomen historiassa kuntademokratialla on ollut iso merkitys.
Kuntademokratian rooli kansan
eheytymisessä vuoden 1918 sodan jälkeen oli keskeinen. Demokraattiset kunnallisvaalit pystyttiin pitämään jo joulukuussa
1918. Maata alettiin rakentaa yhdessä. Yhdessä sitä myös puolustettiin vuosina 1939–1944. Vuoden 1936 kunnallisvaaleissa valitut valtuutetut istuivat yhteensä
9 vuotta. Sotavuosien takia kunnallisvaalit pidettiin vasta joulukuussa 1945.

•••

Kunnallisvaalit pidetään koronan vuoksi siirrettyinä kesäkuussa 2021. Vaalien yllä leijunut siirtouhka toteutui. Kynnys vaalien
siirrolle oli korkea. Demokratiasta, edes ajankohdasta, ei hevin
tingitä. Vaalien siirrosta on turha
kenenkään pillastua. Hyödytöntä on myös syyllisten etsiminen,
vaikka siirtopäätös olisi voitu teh-

Heinolan maalaiskunnan valtuustossa istui 1960-luvulla kenraali A. F. Airo. Airon kerrotaan
olleen vaikeneva kenraali myös
valtuustossa. Hän käytti puheenvuoroja säästeliäästi. Sen sijaan
Airo kuiskasi usein vierustoverilleen: ”vihaan valtuuston tyhjänpuhujia”. Airon ajoista valtuustokuri tuskin on parantunut.
Politiikkaan on tullut lisää yhdenasian liikkeitä. Sosiaalinen media
(some) on muuttanut kokousten
ulkopuolisen keskustelun repiväksi. Ikkunoita on hauskempi kivittää kuin siltoja rakentaa.

KUSTANTAJA:
Jyränkölän Setlementti ry
Siltakatu 11
18100 Heinola

TOIMITUS
päätoimittaja Jussi Varjo,
044 797 2468
toimitus@heinolanuutiset.fi

Toimitusjohtaja
Kari Hahl, 050 322 1218
kari.hahl@jyrankola.fi

ILMOITUSMYYNTI
Marko Latvanen, 0400 777 717
myynti@heinolanuutiset.fi

Kannen kuva: Jussi Varjo

Mediatiedot: heinolanuutiset.fi

Politiikka on muuttunut vastenmielisemmäksi. Samalla monen
kynnys lähteä politiikkaan on
noussut.

•••

Kuntademokratiassa ei ole hallitus-oppositio-asetelmaa. Kunnallispolitiikan pitäisi olla yhteistyötä. Jo kunnallisvaaliehdokkuus on
arvokas asia ja valituksi tuleminen asettaa suuren vastuun toimia
kunnan ja kuntalaisten parhaaksi. Tuloksellinen valtuustotyö ei
ole kuitenkaan helppoa. Valtio
on toisaalta sysännyt tehtäviä lisää kunnille ja toisaalta on siirtämässä sosiaali- ja terveydenhuoltoa maakuntatasolle. Kunnissa
eletään murroksessa.

•••
Kuntien resurssit ovat kovin erilaiset. Manner-Suomen halvin kuntavero on Kauniaisissa 17,00 %,
Helsingissä ja Espoossakin vain
18,00 %, kun taas Halsualla on
maan kallein kuntavero 23,50 %.

Mainosmateriaalit:
ilmoitus@heinolanuutiset.fi
SIVUNVALMISTUS
K-Systems Contacts Oy
Päivi Kaikkonen, 040 7333 485
myynti@k-systems.fi
PAINO
Sanoma Manu Oy, Tampere

Heinola sijoittuu suunnilleen puoliväliin 20,50 %:lla. Kuntavero
on hyvä mittari. Keskituloisenkin kukkarossa halvimman ja kalleimman kunnan ero verorasituksessa on yli 2 000 euroa vuodessa.

•••
Heinola on vanha Kymenkartanon läänin pääkaupunki. Sillä ei
kuitenkaan enää pitkälle pötkitä.
Heinolalaiset ystäväni ovat joskus
sanoneet, että Lahti on Heinolan
esikaupunki ja Helsinki satamakaupunki. Kotiseuturakkaus ja
vahva paikallinen itsetunto ovat
kunnioitettavia ominaisuuksia,
mutta ne pitäisi saada jalostettua
uusiksi työpaikoiksi, toimiviksi
palveluiksi ja paremmaksi kaupunkikuvaksi. Kaikki tämä mieluummin vielä veroäyriä laskien
kuin nostaen.
Vapaa-ajan asukkaana minun
on tietenkin helppo antaa neuvoja katsomosta.
Lasse Laatunen,
OTK, vapaa-ajan asukas

JAKELU
Painosmäärä 18 000 kpl
Posti jakaa n. 14 250 kpl Heinolaan,
Sysmään, Hartolaan, Pertunmaalle ja
Vuolenkoskelle. Loput lehdet jaetaan
lehtitelineisiin Suomen Urheiluopiston
alueelle, Nelostien liikenneasemille ja
yhteistyökumppaneiden tiloihin.
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Prismalla monia
vaikutuksia
Parhaassa tapauksessa rakentaminen
käynnistyy keväällä 2022.
Osuuskauppa Hämeenmaa on
edelleen valmis rakentamaan Heinolan Tähtinimen kaava-alueelle suunnitellun 8 000–10 000 neliömetrin kokoisen Prisman.
Toimitusjohtaja Olli Vormisto
ennakoi, että arviolta puoli vuotta vielä kestävän kaavoituksen toteutuessa suunnitellusti, rakentaminen käynnistyy keväällä 2022.
– Jos kaavoituksesta valitetaan,
töiden aloittaminen siirtyy pahimmassa tapauksessa vielä kolmella vuodella. Toivottavasti näin
ei käy, sanoo Vormisto.
Hämeenmaa perustelee valitsemaansa tonttivaihtoehtoa useilla
seikoilla. Yksi tärkeimmistä on se,
että autovirta Heinolan eteläisessä liittymässä on huomattavasti
isompi kuin pohjoisessa liittymässä, ja toinen se, että mökkiläiset ja muut moottoritiellä liikkuvat eivät keskustaan ”eksy”.
Lisäksi Prisma ja Citymarket
yhdessä luovat keskittymän, joka
lisää vetovoimaa, ja sillä on runsaasti positiivisia vaikutuksia.
– Olettaa sopii, että Heinolan
Prisma vetää uutta väkeä moottoritien lisäksi myös lähikunnista
Sysmästä, Hartolasta ja Pertunmaalta sekä Vierumäeltä, ja tästä
hyötyvät myös keskustan kaupat.
Uusi ja erilainen tarjonta lisää kysyntää, Vormisto toteaa.
Lisähyötyä kertyy, kun ostovuoto Heinolasta Lahteen vähenee. Näin tapahtui Lusissa mökkeilevän Vormiston mukaan myös
Hollolassa eikä muutos ollut pieni.
Tärkeimmäksi perusteluksi Prisman rakentamiselle Heinolaan
Vormisto nimeää kuitenkin Hämeenmaan heinolalaisten asiakkaiden odotukset.
– Peräti 80 prosenttia heinolalaisista talouksista omistaa Hämeenmaata, hän korostaa.

Verotuloja
runsaasti
Heinolan Prisman keskusteluissa on nostettu vähän esille ison
kauppayksikön merkitys Heinolan kaupungille ja koko lähialueelle. Sitäkin enemmän on
väännetty tekstiä paikkavaihtoehdoista, perhosista ja lepakoista.
Prisma tuottaa verotuloja Heinolan kaupungille kolmea eri veroväylää pitkin. Kaupunki saa
Vormiston mukaan yksinomaan
kiinteistöverotuloja noin 100 000
euroa vuodessa, ja sen päälle tulee
sekä noin 100:n työntekijän jopa
400 000 euron suuruiset vuosittaiset verotulot että yhteisöverotulot, jotka nekin ovat vähintään
tuhansia euroja.
Tosin työtekijöiden verotulot
voivat jakautua useampaankin lähialueen kuntaan siitä riippuen,
missä työntekijät asuvat. Hämeenmaan palveluksessa keskimääräinen viikkotyötuntimäärä
on ollut 30 tuntia, joten kokopäiväiseksi muutettuna työpaikkoja on noin 70.
– Heinolan Prismaan kaavailemme ravintolan, polttoainekentän ja autojen pesupaikan lisäksi
enintään muutamaa erikoisliikettä, joita moottoritien liikenteen
tuoma asiakasmäärä kiinnostaa.
Sillä on iso merkitys, sillä tuskin
Heinolassa olisi ABC:n mukanaan tuomia erikoismyymälöitä
(Nanso, Marimekko, OPA Muurikka jne.), jos moottoritietä ei
olisi rakennettu, perustelee Vormisto.

Useita paikkoja
selvitetty huolella
Toimitusjohtaja Olli Vormisto
kertoo, että Heinolan Prismaa
on aktiivisesti suunniteltu nelisen vuotta. Sijoitusvaihtoehtoja

Jari Niemi

JARI NIEMI HU

Hämeenmalla on Heinolassa nyt kaksi S-markettia ja neljä Sale-myymälää. Olli Vormisto sanoo, että tämä
on mahdollistanut onnistumiset kilpailutilanteessa ja osuutensa on ollut myös kansan vaurastumisella.
Lähikaupat säilyvät, vaikka Prisma rakennetaan.

on Hämeenmaalle tarjottu lukuisia. Selvitystyötä on eteläisen liittymän lisäksi tehty muun muassa raviradan alueella, nykyisen
keskustan S-marketin korttelissa,
Heinoskan alueella ja Vuohkalliossa.
Hämeenmaan valitsemiin perusteluihin vastaa ylivoimaisesti parhaiten eteläisen liittymän
alue, vaikka se on rakentamisen
kannalta haastava. Yksinomaan
kiveä joudutaan louhimaan jopa

300 000 kiintokuutiometriä ja lisäksi rakentamaan joko alikulku
tai ylikulku Citymarketin suuntaan.
– Nämä olemme huomioineet.
Jos hanke olisi edennyt ripeästi
kuten esimerkiksi Vääksyssä on
käynyt, louhitut kivet olisivat
nyt Kouvolantien pohjilla. Pääurakoitsija vastaa murskatun aineksen jatkotyöstöstä, selvittää
Vormisto.
Osuuskauppa Hämeenmaan

viime vuoden liikevaihto oli 976
miljoonaa euroa, josta se jakoi
bonusta 30 miljoonaa euroa. Liikevoitto ennen yhteisöverokustannuksia oli noin 35 miljoonaa
euroa. Tänä vuonna Hämeenmaalla on ennätysvuosi investoinneissa. Niitä tehdään yli 80
miljoonalla eurolla. Heinolan
Prisman rakennuskustannuksiksi arvioidaan noin 20 miljoonaa
euroa.

TULE KÄYMÄÄN TAI TEE TILAUS • p. 044 276 2526 • myynti@pikko.fi
IDA-moottorisänky 90x200

Mukavat istuttavat!

Hinta 1 000,–

Sohvat alk. 1 590,–
Lepotuolit alk. 1 150,–

Valmistettu
Suomessa!

ANNI-sohvat ja lepotuolit
mekanismilla

AVOINNA
MA–PE
10–17,
LA 10–13

Vuohkalliontie 8, Heinola | 044 276 2526 | pikko.fi

MERI-divaanisohva

Siirrettävä divaani käännettävällä
divaanityynyllä

Sis. muhkean sijauspatjan ja jalkasarjan
ME PALVELEMME
SINUA.

Ota yhteyttä
tai poikkea
avarassa
myymälässämme.

Tapio

Kauppias

Sari

Taloushallinto

Oskari ja Lauri

Kuljetus ja asennus

Hinta 1 150,–
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FAKTA

Iloinen puurtaja
Jatkuva muutos pitää
työn mielenkiintoisena,
paljastaa 30 vuotta
Heinolan kansalaisopistossa työskennellyt
Tiina Heiskanen.
JUSSI VARJO, HU
ROOPE SALMI

Tekstiilityönopettaja ja apulaisrehtori Tiina Heiskanen on
työskennellyt Heinolan kansalaisopistossa jo vuodesta 1990 saakka. Viime syksynä tuli siis täyteen
huikeat 30 vuotta kansalaisopiston ylläpitäjän Jyränkölän Setlementti ry:n palveluksessa. Mikä
on saanut monelle heinolalaiselle
käsitöiden harrastajalle tutun Tiinan pysymään näin pitkään saman työnantajan leivissä?
– Lyhyesti sanottuna mielenkiintoinen ja jatkuvasti muuttuva työ ja työtehtävät, Tiina Heiskanen paljastaa.
Heiskasen aloittaessa työt Jyränkölässä, työpisteitäkin oli
useampia tekstiilityönopettajan
töiden viedessä ympäri Heinolaa.
– Ompelukone mukanani kiersin entisen maalaiskunnan kyliä.
Tutuiksi tulivat niin Imjärvi,
Marjoniemi kuin Myllyojakin,
Heiskanen muistelee.
Työnsä parhaimmiksi puolik-

si Heiskanen kuvailee ihmisten
kanssa toimimista.
– Parasta on päästä toimimaan
yhdessä kurssilaisten ja työkavereiden kanssa ja vaihtelevuus työajoissa.
Perheelliselle, varsinkin lasten
ollessa pieniä, pitkistä lomistakaan ei uran alkutaipaleella ollut
ainakaan haittaa.
Haasteellisimmaksi Heiskanen
kokee mielenkiintoisten ja ajankohtaisten kurssiaiheiden kehittämisen.
– Myös sopivien tuntiopettajien löytäminen Heinolan kokoiselta paikkakunnalta on haastavaa, Heiskanen harmittelee.
Heinolan kansalaisopistossa
työskenteleekin paljon tuntiopettajia varsinkin Lahdesta.

Muutos pitää
vireessä
Kolmessakymmenessä vuodessa
Heiskasen työnantaja Jyränkölä
on muuttunut valtavasti.
– Aikanani Jyränkölään on
tullut valtavasti uusia yksiköitä,
palvelutaloja, vapaaehtois- ja järjestötyönkeskus Tuttavantupa,
Kämmen-toiminta, omat ravintolat ja paljon muuta, Heiskanen
luettelee.
Samalla työkavereiden määrä
on moninkertaistunut ja Jyränkölästä on tullut yksi Heinolan
suurimmista työllistäjistä.

Digitalisaatio on myös muuttanut valtavasti tapoja tehdä työtä.
– Aiemmin työt tehtiin käsin ja
lankapuhelimia apuna käyttäen,
joihin kului huomattavan paljon
aikaa. Nykyisin asiakkaat ja meidät opettajat tavoittaa nopeasti
tekstiviestein ja sähköposteihin.
Viimeisin suuri uudistus Heinolan kansalaisopistossa oli verkossa toimivan sähköisen maksamisen käyttöönotto pari vuotta
sitten.
– Uudistus vähensi manuaalisesti tehtävää paperilaskutusta
huomattavasti, Heiskanen toteaa.

Korona tuonut
uusia haasteita
Korona on vaikuttanut kansalaisopistonkin toimintaan jo vuoden
verran. Viime maaliskuussa lähiopetus keskeytyi kuin seinään, ja
senkin jälkeen toimintaa on aika ajoin rajoitettu. Tällä hetkellä
suuri osa ryhmistä toimii etänä,
mutta monet ryhmät on jouduttu
keskeyttämään kokonaan.
– Opiskelijamäärämme ovat
ihan selkeästi pudonneet ja joudumme jatkuvasti mukauttamaan toimintaamme rajoitusten
ja säädösten muuttuessa. Tämä
on lisännyt työtä kurssien suunnittelupuolella sekä tiedottamisessa, kun kehitämme uusia tapoja järjestää kursseja ja informoimme niistä opiskelijoita.

Tiina Heiskanen

Jussi Varjo

• Syntynyt: 1964 Lempäälässä. Asuu

Lahdessa.
• Koulutus: Tekstiilityönopettaja.
• Ammattinimike: Tekstiilityönopettaja,

apulaisrehtori.
• Perhesuhde: Aviomies Arto ja kaksi

aikuista poikaa.
• Harrastukset: Kävely, pyöräily,

museoissa ja teattereissa käynti.
• Motto: Iloisuus kantaa läpi harmaan
arjen.

– Opiskelijoiden ja opettajien
turvallisuudesta ei kuitenkaan
tingitä missään olosuhteissa, vakuuttaa Heiskanen.
Käsidesit, kasvomaskit ja etäisyyden pito ovatkin tulleet kuluneen lukuvuoden aikana tutuiksi kansalaisopiston opiskelijoille,
kuten ovat myös Zoom-, Teamsja Youtube-sovellukset. Etäopiskelua ja muita vaihtoehtoisia toteutustapoja, kuten ulkoliikuntaa, on lisätty.

Voimaa
harrastuksista
Haasteellisen ja vaihtelevan työnsä vastapainoksi Tiina harrastaa
monipuolisesti. Vapaa-aika kuluu
sekä liikunta- että kulttuurielämysten parissa, joskin jälkimmäiset ovat jääneet sattuneesta syystä vähemmälle kuluneen vuoden
aikana.
– Nautin pitkistä kävelylenkeistä erityisesti metsässä ja sen
läheisyydessä. Ja lunten sulaessa
odotan jo innolla pääseväni polkupyörän selkään. Välillä saatan
jopa polkaista kotoa Lahdesta Heinolaan töihin, Heiskanen
paljastaa.
Kulttuuripuolen elämyksiin

kuuluu käynti museoissa ja teatterissa. Edellisestä teatterikäynnistä on tosin kulunut jo puoli
vuotta.
– Voin kun pääsisi jo teatteriin!
Sitä odottaessa voi keskittyä
sudokuihin, joita hän tunnustaa
täyttelevänsä säännöllisesti.
– Lisäksi kerran vuodessa tartun todelliseen haasteeseen ja kokoan 1 000 palan palapelin, Heiskanen kertoo.

Tulevaisuuden
kansalaisopisto
Tulevaisuudessa Tiina Heiskanen
näkee kansalaisopiston instituutiona säilyttävän paikkansa tärkeänä palveluntuottajana jatkossakin. Aika ajoin esille nousevat
vapaan sivistystyön määrärahojen
leikkaukset ja koronan jälkeinen
aika näkyvät vahvasti kansalaisopistojen kehitystyössä.
– Tarvitsemme kykyä sopeutua
ja kehittyä jatkuvassa muutoksessa. Jatkossa meidän on pystyttävä tarjoamaan enenevissä määrin palveluita myös digitaalisessa
muodossa, Heiskanen valottaa.
– Myös ympäristö ja kestävä kehitys on otettava huomioon kaikessa toiminnassamme, mihin
olemmekin jo vastaamassa uudella laatu- ja kehittämishankkeella,
Kestävästi kansalaisopistossa.
Jyränkölän Setlementti kustantaa
Heinolan Uutisia.
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Support
Your Local
Tue paikallista!

RAVINTOLAT, NOUTOMYYNTI HEINOLASSA
ABC Heinola ja ABC Hesburger
Teboil Heinola Tähtihovi
Teboil Heinola
Heila
Helin Ravintola
Kiinalainen ravintola Lily
Kahvila-Ravintola Anuliini
Kotipizza
Kusmiku Street Food & Bar
Heinolan Thai Ravintola
Torino Pizza Kebab

Ravintola Toros
Terveyskeskuksen Kahvila
Erolan Kahvi ja Pulla
Eevan Herkut
Pekan Leipä Pulla Puoti
Punaherukka
Helin Pizzeria
Maxi-Grilli
Ravintola Vapari
Vierumäen Matkakeidas
Vierumäen Kelokota

Puutuitko listalta? Ilmoita meille info@businessheinola.fi. Lisätietoja ravintoloista verkossa: businessheinola.fi

PARHAAT TARJOUKSET
KOTIIN JA MÖKILLE

ELINVOIMAA ALUEELLE!

Osta
läheltä!

Remontoinnin ja rakentamisen erikoisliike
erikoisliike
KEITTIÖT

12 kk
korotonta
maksuaikaa

UUDET
ALLISTOT
KEITTIÖM YSSÄ.
ESITTEL
LY!
TIESITTE
TILAA KO

ITTAKOMEROT M
Ä.
N
YÖ
TILAUST
UKSET.
IT
IM
TO
AT
NOPE

UUTTA KYLPYHUONEESEEN

RYHMIÄ
TAAN
TARJOUSHIN
9€
47
9€
39
199€

UTO

NO rastosta
t heti va
OT
Kalustee
T • KOMER
• KEITTIÖ TILALEVYT
LI
Ä
V
•
• TASOT
• VETIMET
• ALTAAT

ILMALÄMPÖPUMPUT
Myllyojantie 145 A, Heinola
puh. (03) 883 4241 • myynti@nykykoti.fi

TEHOA&TYYLIÄ

KATSO UUSITUT KOTISIVUT www.nykykoti.fi
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Testausasema siirtyi urheiluhallin remontissa entisiin auditorion tiloihin.
Peter Gabrielsson arvioi, että ensimmäisen vaiheen remontteihin kului
lähes miljoona euroa.

Nousu huipulle on alkanut
JARI NIEMI HU

Suomen Matkailijayhdistys palkitsi helmikuun alussa perustellusti Suomen Urheiluopiston,
Vierumäen, Suomen matkailun
vuoden 2020 huippukohteena.
Vain harva suomalainen liikuntamatkailun ja huippu-urheilun
keskus on kokenut yhden vuoden
aikana yhtä rajun ja samalla välttämättömän suunnanmuutoksen
kuin Vierumäellä on tapahtunut.
Ylivelkainen ja takapajuiseen
tulevaisuuteen tuomittu liikuntamatkailun kehto kipuaa vuoteen
2025 ulottuvan strategian voimalla ehostettuna ja uudistuneena takaisin suomalaisen liikunnan ja
urheilun huipulle, ja aikoo myös
pysyä jatkuvasti matkalla sinne.
Vierivä kivi ei sammaloidu.
Keskeisenä tavoitteena on luonnollisesti toteuttaa muutos siten,
että toiminnoista vastaavat yhtiöt
yltävät kannattavaan kasvuun.
Vierumäki Sports Oy:n toimitusjohtaja Peter Gabrielsson toteaa, että strategia on sekä valintoja että poisvalintoja.
– Pois valitseminen on yleensä aika paljon vaikeampaa. Nyt
olimme tilanteessa, että meidän
oli pakko tehdä niitä, hän tiivistää.

Huomio
ytimeen
Vierumäki Sports Oy ja Suomen
Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (SUK) keskittyvät jatkossa tuottamaan ja kehittämään
koulutuksen, liikunnan ja huippu-urheilun kansainvälisen tason
ydinpalveluita.
Koulutuksessa tärkeimpänä
kumppanina on jatkossakin Haaga-Helian ammattikorkeakoulu.
Vierumäen kampuksella on nyt, ja
tavoitteen mukaisesti myös jatkossa, yli tuhat liikunta-alan opiskelijaa.
– Lisäksi meillä on yli 40 urheilun huippuosaajaa. Tällaista kokonaisuuta saa muualta hakea, toteaa
Gabrielsson.
Vierumäki tarjoaa hyvät olosuhteet: ravinnon, levon ja liikuntapaikat, joiden kunnostamiseen käytetään jopa 20 miljoonaa
euroa strategiakauden loppuun
mennessä.
Urheiluhalli ja Vierumäkihallin
tenniskentät on jo peruskorjattu.
Kesällä valmistuu oppilasasuntola Ilkan muutostyöt 104 huoneen
hotelli Fennadaksi ja syksyllä hotellin ja Kaskelan väliin nykyaikaiset vastaanotto- ja ruokalatilat.
Pihkalan kokoustilat niinikään
kunnostetaan.
Jäähallien kaukaloiden suunnittelu on työn alla. Koronan takia heikolle käyttöasteelle jääneet
kaukalot korvataan nopeutetulla

aikataululla turvakaukaloilla ja
toisessa mahdollisesti huomioidaan myös esteettömyys.
Vuosina 2022–2023 on vuorossa Vierumäki Areenan ja urheilukentän sekä vuosina 2024–2025
muiden majoitustilojen ja uimahallin peruskorjaus.
– Erittäin hyvin suojellulle Kaskelalle meillä ei ole vielä ratkaisua.
Country Clubia tarvitaan ainakin 1,5 vuotta väistötilana, sanoo
Gabrielsson.
Tärkeään asemaan Vierumäki nostaa jatkossa
luontomatkailun.
Sen sijaan Flowparkin kaltaisille
toiminnoille ei ole luvassa ainakaan toistaiseksi isoja uudistuksia.
– Vierumäki Resortin uuden
toimijan toivon tuovan jotain
uutta lisäarvoa alueelle. Yksi sellainen olisi kylpylä. Ja löytyisikö
noin 70-vuotiaille liikunnallisille
ihmisille jotain, vinkkaa Gabrielsson.
Vierumäen ykköslajeina ovat
jatkossa jääkiekon lisäksi taitoluistelu, cheerleading ja voimistelu.
– Näissä lajeissa haluamme tarjota urheilijoille olosuhteet, jotka mahdollistavat maailman huipulle nousun. Emme kuitenkaan
käännä selkää muille lajeille. Tästä
on hyvä osoitus pitkäaikainen yhteistyösopimus tennisliiton kanssa, selvittää Gabrielsson.
Lisäksi Vierumäki Sports Oy
omistaa enemmistön Classic- ja
Coach-golfkenttien osakeyhtiös-

”Vierivä kivi ei
sammaloidu.”

tä. Cooke siirtyi Lahden Golfin
omistukseen.
– Toivon rakentavaa yhteistyötä
golfyhtiöiden kesken, sanoo Gabrielsson.

Kaksi
yhtiötä
Vierumäki tuottaa myös ydinpalveluita mahdollistavia ravintola- ja
majoituspalveluita. Koko alueelta
löytyy jo liki 3 800 vuodepaikkaa,
mikä selittää helposti esimerkiksi sen, että Lahden vuoden 2017
maastohiihdon MM-kisojen tarvitsemat 1 700 majoituspaikkaa
löytyivät helposti Vierumäeltä.
Vierumäen Infra vastaa alueen
energiantuotannosta, vesihuollosta sekä kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen ylläpitopalveluista.

SUK:n ja Infran rinnalle perustettiin alkukesästä 2020 Kiinteistö Oy Vierumäen Kumina, joka
omistaa merkittävän määrän kiinteistöjä Vierumäellä. Vierumäki
Sports Oy toimii puolestaan kaupallisina kasvoina asiakkaille ja
vastaa asiakaspalvelusta. Se tuottaa kaikki Vierumäen majoitus- ja
ravintolapalvelut.
Vierumäki-yhtiöt työllistää nyt
noin 100 ihmistä. Muutosprosessin alussa irtisanottiin 170 henkilöä, ja koronan takia on päällä
lomautuksia.
– Lupasin kaupunginjohtaja
Jari Parkkoselle, että työpaikat
palautuvat, kun kaikki muutostyöt on saatu tehtyä ja toiminta
saatu kannattavaan kasvuun. Kova lupaus, mutta siihen tähdätään,
sanoo Peter Gabrielsson.

Kuvat: Jari Niemi

Suomen Urheiluopiston
alue uudistuu merkittävästi vuoteen 2025
mennessä.

Haaga-Helian opiskelijoillakin on nyt käytössään upeat tilat ja
laitteet urheiluhallissa.
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Tule meille töihin!
Hyvän hoivan palvelutaloissa asuu
osaaminen, ilo ja elämä.
Haemme hyvän asenteen omaavia hoitajia
Lahdessa ja Heinolassa sijaitseviin
palvelutaloihimme.
Lisätiedot ja hakemukset:
Anne Virtanen, 050 463 0697 /
anne.virtanen@jyrankola
Meillä on myös mahdollisuus tutustua
alaan ja osaamismerkkien avulla rakentaa
omaa polkua kohti hoiva-alan koulutusta ja
työtä osana Kiihdytyskaista hoiva-alalle
-hanketta.
Ota rohkeasti yhteyttä!
Leena Voutilainen, 044 797 2471 /
leena.voutilainen@jyrankola.fi
JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI on rohkeasti ihmisen
puolella ja arvoinamme ovat ihminen, ideat ja ilo.
Toimintamuotojamme ovat palveluasuminen,
koulutus, maahanmuuttaja- ja vapaaehtoistyö,
ravintolapalvelut sekä työllistäminen ja
kehittämisprojektit. Olemme yhteiskunnallinen yritys,
joka käyttää tuottonsa yhteiskunnallisen hyvän
tuottamiseen. Työllistämme kaikkiaan noin 350
henkilöä Heinolassa ja Lahdessa.

jyrankola.fi

EUROMASTERIN
KAUTTA KEVÄÄSEEN
Kesärenkaiden ostajalle lahjakortti kaupan päälle!*
Michelin 50 € / BFGoodrich 30 €

Primacy 4
205/55 R 16 91V

469 €/sarja

Advantage
205/55 R 16 91H

369 €/sarja

High Performance
205/55 R 16 94V XL

319 €/sarja

Hinnat sis. 4 rengasta, uudet normaaliventtiilit, rengastyöt, alleasennuksen sekä kierrätysmaksut.
*Talvirenkaiden tai autohuoltopalveluiden hankintaan.

ILMASTOINTILAITTEEN
TÄYTTÖHUOLTO alk.

79€

Henkilö- ja pakettiautot, sis. 500 g täyttöainetta R-134a ja työt.

HEINOLA Vuohkalliontie 3, puh. 03 7156 200.
Palvelemme ma–pe 8–17. TERVETULOA!

HYVISSÄ KÄSISSÄ

euromaster.fi
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Seppo Häkkinen
korostaa, että
piispan virka on
hyvin monipuolinen.

10

Häkkinen toivoo
ratkaisua naispappeuteen
JARI NIEMI HU

Mikkelin hiippakunnan piispa
Seppo Häkkinen toivoo, että
evankelis-luterilaisessa kirkossa
löytyisi viimeinkin kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu naispappeuteen. Kirkolliskokous on
naispappeuden hyväksynyt ja sen
mukaan kirkossa eletään. Asian
kieltäminen ei sopua edistä.
Samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkiminen ei saa kannatusta Häkkiseltä. Hän on kirkon
nykyisen avioliittonäkemyksen
kannalla.
Päijät-Hämeen liittäminen
Mikkelin hiippakunnan alueeseen on Häkkisen mukaan sujunut luontevasti.

1

Mitkä ovat piispan viran
kolme tärkeintä tehtävää?

Sana piispa juontuu kreikan kielen sanasta episkopos, joka tarkoittaa kaitsijaa. Alun perin piispa oli paikallisseurakunnan johtaja, sittemmin laajemman kirkollisen alueen, hiippakunnan,
esimies.
Piispan monipuolisesta tehtäväkentästä voisi nostaa tärkeinä esille hengellisen johtajan ja
opettajan vastuun, seurakuntien
ja työntekijöiden tukemisen ja
ohjaamisen sekä kirkon edustamisen yhteiskunnassa.

2

Kuinka usein piispat kokoontuvat yhteisiin kokouksiin?

Virallisia piispainkokouksia on
vuosittain kuusi. Sen lisäksi on
epävirallisia piispojen neuvotteluja kuudesta kahdeksaan. Nyt koronvirusepidemian aikana olemme tarpeen mukaan pitäneet etäneuvotteluja. Varsinkin viime keväänä niitä oli usein.

3

Suomessa on nyt kaksi naista
piispana. Kuinka tämä näkyy
piispojen palavareissa? Onko
tullut erilaisia asioita esille?

Piispanviran, seurakuntien ja kirkon asiat ovat samanlaisia piispan
sukupuolesta riippumatta. Sukupuolta enemmän näkyvät muut
tekijät, kuten koulutus, työkokemus sekä hengellinen ja teologinen tausta.

4

Kuinka moni seurakunnista
voi Mikkelin hiippakunnassa
taloudellisesti heikosti?

Mikkelin hiippakunnassa on 38
seurakuntaa. Näistä taloudellisissa vaikeuksissa on puolenkymmentä seurakuntaa.
Syynä talousvaikeuksiin on jäsenmäärän lasku. Mikkelin hiippakunnassa se merkitsee ennen
kaikkea sitä, että kuolleita on
enemmän kuin kastettuja. Myös
muuttoliikkeen myötä jäsenmäärä vähenee. Sen sijaan kirkosta

eroamisten kautta Mikkelin hiippakunta menettää hiippakunnista kolmanneksi vähiten jäseniä.

5

Väheneekö seurakuntien
lukumäärä yhdistymisten
kautta hiippakunnassa?

2000-luvulla seurakuntien lukumäärä on Mikkelin hiippakunnassa vähentynyt suuresti. Suurta
liitostrendiä ei viime vuosina ole
ollut. Sen sijaan yksittäisiä seurakuntaliitoksia tulee tapahtumaan
myös tulevaisuudessa.
Seurakuntien yhdistyminen ei
ole koskaan itsetarkoitus. Olennaista on turvata seurakuntaelämä ja kirkon tehtävän toteutuminen kaikkialla.

FAKTA
Seppo Häkkinen
• Ikä: 62 vuotta
• Perhesuhde: naimisissa lastentarhan-

opettaja Maria Häkkisen kanssa, neljä
aikuista lasta perheineen
• Ammattinimike: Mikkelin hiippakunnan piispa
• Koulutus: teologian tohtori
• Harrastukset: lukeminen, luonnossa
liikkuminen
• Motto: Ora et labora – rukoile ja tee
työtä

Tuomiokapituli

kysymystä

6

Kuinka hiippakunnan rajojen
siirto ja Lahden alueen
mukaan tulo ovat onnistuneet?

Tuomiokapitulin näkökulmasta
Päijät-Hämeen siirtyminen kokonaisuudessaan Mikkelin hiippakuntaan on sujunut luontevasti.
Valitettavasti koronavirusepidemia ei mahdollistanut kaikkea
sitä, mitä olimme viime vuoteen
suunnitelleet. Ehdin ennen koronarajoituksia vierailla kaikissa seurakunnissa ja rakentaa yhteyksiä.
Päijät-Hämeen rovastikunta on
dynaaminen alue, jolla on paljon
annettavaa koko hiippakunnalle.

7

Mikä on kantasi naispappeuteen?

Kirkolliskokous on avannut pappisviran myös naisille ja sen mukaan kirkossa elämme. Kirkkona
emme ole kuitenkaan kyenneet
hoitamaan virkakysymystä tyydyttävällä tavalla, sillä se hiertää
yhä. Ongelma ei ratkea kieltämällä vaan toivon, että yhteisellä
tahdolla olisi löydettävissä kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

8

Miten suhtaudut samaa
sukupuolta olevien
vihkimiseen kirkoissa?

Olen kirkkomme nykyisen avioliittonäkemyksen kannalla. Mielestäni se on selkeästi ilmaistu
Raamatussa, joka on kirkkomme

perusta. Kirkko pitää avioliittoa
miehen ja naisen välisenä ja vihkii
tämän mukaisesti. Samaa sukupuolta olevien hengellisiin tarpeisiin tahdotaan vastata piispainkokouksen antaman pastoraalisen
ohjeen mukaisesti.

9

Kuinka suhtaudut evankelisluterilaisen kirkon rinnalla
toimiviin uskonnollisiin
liikkeisiin?

Piispan tehtävä on rakentaa yhteyttä niin oman kirkon sisällä
kuin sen ulkopuolella toimiviin
hengellisiin liikkeisiin sekä muihin kirkkoihin ja uskonnollisiin
yhteisöihin. Parhaimmillaan hengelliset yhteisöt tukevat ihmisten
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja
tarjoavat yhteisöllisyyttä. Joukko
on kuitenkin niin monenkirjava,
että toisinaan piispana joudun vetämään rajaa.

10

Palaatko eläkepäivillä
Heinolaan?

Heinolalla on erityinen merkitys
minun ja koko perheemme elämässä, olemme eläneet siellä pitempään kuin missään muualla.
Heinolasta jäi hyvät muistot ja
ystäviä. Asuinpaikkana se oli turvallinen pikkukaupunki. Minulla
on kuitenkin vielä työvuosia edessä emmekä ole pohtineet, missä
eläkekotimme sijaitsee.
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Katrin ja Kirsin tarinat.
KATJA TAMMINEN

Katri Toivosen ensimmäinen
haaveammatti oli mielisairaanhoitaja. Palvelualttius ja halu auttaa olivat asennettuina sydämen
kohdalle jo varhain. Työelämä vei
Toivosen ihmisten pariin asiakaspalvelijaksi ja kuuntelijaksi. Ensin ravintola-alalle ja sitten kaupalliselle alalle. Niissä aikaa kului
yhteensä liki 30 vuotta. Ravintola-alalta Toivonen siirtyi pois voidakseen olla enemmän viikonloppuisin kotona lasten ollessa pieniä. Käännekohdaksi Toivosen
työuralle muodostui vuosi 2013,

kun Toivonen altistui homeelle ja
sai diagnoosin nimeltä monikemikaaliyliherkkyys.
Diagnoosin ja siihen liittyvien
ongelmien myötä avautui myös
uusia mahdollisuuksia. Toivonen
päätti palata nuoruuden haaveidensa pariin ja alkoi etsiä paikkaansa hoivatyön
maailmasta. Ensimmäinen yritys
ei onnistunut,
sillä vakuutusyhtiö ei ollut halukas tukemaan
Toivosen opintoja lähihoitajaksi.
Niinpä Toivonen päätyi opiskelemaan merkonomiksi. Opiske-

lun työharjoittelujakso sijoittui
Jyränkölään.
Samaan aikaan Jyränkölän
monitoimitila HeiMon kahvilassa tarvittiin kipeästi lisäkäsiä, ja Toivonen soitettiin avuksi
kahvilan toimintaan. Väliaikaiseksi visiitiksi tarkoitettu rupeama kuitenkin venyi, ja Toivonen jäi
työskentelemään
kahvilan ja kansainvälistä ruokaa
valmistavan keittiön emännäksi. Sitten iski korona.
Monien
muiden kahviloiden tapaan myös
HeiMo-kahvila joutui koronan
myötä sulkemaan ovensa, ja henkilökunnalle etsittiin muita töitä.
Toivonen siirtyi Siltakodin hoivaja palveluasumisen yksikköön, ja
yhtäkkiä palaset tuntuivat olevan paikoillaan. Ihmisläheinen ja
auttamishaluinen Toivonen tunsi olevansa siellä missä kuuluukin. Hoivatyö tuntui juuri tähän
elämän kohtaan sopivalta myös
siksi, että Toivosen lapset ovat jo
omillaan, ja aikaa vuorotyölle on
eri lailla.
Toivonen valmistuu oppisopimuskoulutuksella vuonna 2021
hoiva-avustajaksi. Kun työympäristö ja yhteisö tukevat omaa
hyvinvointia, jaksaa hyvää antaa
eteenpäin. Ainoana miinuksena
Toivonen nykyisessä työssään kokee hoiva-alaa vaivaavan jatkuvan
kiireen. Muuten työelämässä on
juuri nyt kaikki paremmin kuin
hyvin.

”Työelämässä
on juuri nyt
kaikki paremmin
kuin hyvin.”

Katri Toivonen löysi mutkien kautta toivomalleen hoiva-alalle.
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Kaikkea kotiin ja rakentamiseen
Villenkatu 42, 18200 Heinola • puh. 0400 172 050 • rauta-juurikkala.fi
Avoinna ma–pe 7–17, la 8–14

Kuvat: Katja Tamminen

Alanvaihdos
hyvinvoinnin avaimena

Kirsi Sauvala iloitsee uudesta työstään virikeohjaajana.

Ihan ensimmäiseksi Kirsi
Sauvala hankki itselleen vaatetusalan koulutuksen. Lapset olivat pieniä ja yrittäjäpuoliso teki
pitkää päivää, joten päivätyö oli
paras vaihtoehto. Hoitotyö ihmisten parissa kiinnosti jo tuolloin, mutta 3-vuorotyöt saisivat
odottaa, kunnes lapset olisivat
isompia.
Vaatetusalalta Sauvalan matka
jatkui laitoshuoltajaksi. Seuraavan oven takana odotti
lähihoitajan työt. Hoiva-ala ja siihen liittyvät kohtaamiset olivat
Sauvalalle mieleisiä.
Näin jälkeenpäin ajatellen, Sauvala tuumii
kaikissa hänen ammateissaan olleen paljon samanlaisia elementtejä. Yhtenä ylitse muiden, punaisena lankana, on kulkenut se, että
kaikki on perustunut palveluun
ja luottamukselliseen asiakassuhteeseen.
Vuosi 2020 toi tullessaan uuden käänteen. Lähihoitajan töistä
oli tullut haastavaa vihoittelevan
selän vuoksi. Uusi käänteenteke-

vä mahdollisuus avautui Jyränkölän hoiva- ja asumispalvelujen
virikeohjaajan paikan vapauduttua. Heittäytyminen uuteen toi
mahdollisuuden toteuttaa kaikkia
edellisiä työpaikkoja varten hankitut koulutukset ja kokemuksen.
Virikeohjaajan työ on monipuolista asiakkaiden innostamista
askartelusta retkeilyyn. Käsistään
taitava ja idearikas Sauvala iloitsee siitä, miten paljon työ antaa
myös itselle, kun näkee asiakkaan innostuneena ja onnellisena tämän heittäytyessä kokeilemaan uutta.
Toisinaan siinä sivussa
tulee myös itse astuttua uuden äärelle. Sellainen kokemus Sauvalalta löytyy tänä talvena mm. avantouinnista.
Paras palaute on kuitenkin hetkissä, kun yhteinen tuokio asiakkaan kanssa päättyy ja kuulee toisen sanovan: ”Joko sinä nyt lähdet.”

”Työ antaa
paljon myös
itselle.”

Jyränkölän Setlementti kustantaa
Heinolan Uutisia.

Lääkäreiden vastaanotot,
edulliset laboratoriotutkimukset

Arte-lääkärit
www.arte-laakarit.fi

Lahti, Sysmä, Orimattila

Tiedustelut: Lahti/Orimattila, 0207 345 678 ja Sysmä, 0207 345 671

MOPOT

Mallisto
alkaen 1920,–

Mallisto
alkaen 3 390,–

TRAKTORIMÖNKIJÄT

Aja laillisesti myös tiellä. Rekisteröity kahdelle.
www.pienkonehuoltosiekkinen.fi

VENEET, PERÄMOOTTORIT, PUUTARHAKONEET, MOOTTORISAHAT
MÖNKIJÄT

Tekeväntie 6 A, Heinola • p. 03 715 4671
Avoinna: ma–pe 9–17, la 9–13
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Heinola panostaa
maalämpöön
JARI NIEMI, HU

Maalämpö kasvattaa suosiotaan
etenkin suurimmissa kaupungeissa. Vuosittain peräti 300–500
taloyhtiötä vaihtaa öljylämmityksen tai kaukolämmön maalämpöön. Yksinomaan Helsingissä
myönnettiin viime vuona 300
toimenpidelupaa maalämpökaivojen poraamiseen. Luvussa on
mukana myös liiketilojen ja pientalojen hakemukset.
Erityisesti hyvin ympäristöystävällisen maalämmön suosio kasvaa kuitenkin uudiskohteissa.
Heinolassa muutosvauhti ei ole
yhtä kova, mutta kaupunki näyttää esimerkkiä asukkailleen, kun
se valitsi uusien koulurakennusten eli Sinilähdetalon ja lukion
lämmitysmuodoksi maalämmön.

Lukiolla
hybridilämmitys
Maalämpöön liitetään myös Kailas-talo, jonka rakentaminen alkaa Heinolan kaupungin kiinteistöpäällikön Jari Kuosan mukaan
keväällä.
– Kailas-talo on maalämpökiinteistöistä pinta-alaltaan suurin. Lukiolla on hybridilämmitys.
Kovilla pakkasilla lisälämpöä saadaan kaukolämpöverkosta. Myös
aurinkosähköä olemme suunnitelleet lukiolle ja Kailas-talolle,
selvittää Kuosa.
Öljylämmitteisiä kiinteistöjä

kaupungilla on enää kaksi: Elämänkaaritalo ja Vierumäen paloasema. Elämänkaaritalon öljylämmityskulut jäävät pieneksi,
koska talossa on käytetty tehokkaasti ilmalämpöpumppuja. Näiden kohteiden kuten ei myöskään
muiden kaupungin omistamien
kiinteistöjen siirtämisestä maalämpöön ole Jari Kuosan mukaan
keskusteltu.
Valtion Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus (Ara) myöntää
jopa 50 prosentin suuruisia avustuksia kohteille, joissa fossiilisista
polttoaineista siirrytään maalämpöön. Uudiskohteille ja muille
uudistamiskohteille avustuksia ei
ole juurikaan myönnetty.

Lämpölaskut
puolittuvat
Maalämmön investointikustannus on muihin lämmitysmuotoihin verrattuna korkea, mutta
lämmityskuluissa kertyy yllättävän hyvin säästöjä muihin lämmitysmuotoihin verrattuna.
Investoinnin kuoletusajaksi arvioidaan 10–15 vuotta. Useimmissa kiinteistöissä energiakustannukset puolittuvat ja säästöllä
hoituu investoinnin lainakustannukset joko kokonaan tai suurelta osin.
Esimerkiksi 26 asunnon kerrostalon muuttaminen kaukolämmöstä pääosin maalämpöä
käyttäväksi vaatii 4–5 halkaisi-

Jari Niemi

Säästöt ja ympäristöystävällisyys houkuttavat.
Aran avustuksia eivät kaikki kohteet saa.

Kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa kertoo, että jo tammikuussa saatiin Sinilähdetalossa merkittäviä
energiasäästöjä verrattuna Myllyojan parakkikouluun.

jaltaan 14 senttimetriä leveän ja
300–500 metriä syvän kaivon poraamista taloyhtiön tontille. Sinilähdetalon ja lukion tontille porattiin 15 kaivoa ja Kailas-talolle
niitä tehdään 30.
Maa lämpenee mitä syvemmälle mennään. Siksi useimmissa kaivoskuiluissa on ikuinen kesä jo
alle kilometrin syvyydessä.
Heinolassa on vastaavan rakennustarkastajan Juha Maran mukaan nyt 346 kiinteistöä liitetty
maalämpöön. Viime vuosina uusia hakemuksia on tullut vuosittain 6–8 kappaletta.
– Maalämpökaivojärjestelmän
rakentaminen pohjavesialueella
voi edellyttää myös vesilain mu-

MUUTTO! MUUTTO! MUUTTO! MUUTTO! MUUTTO!
UUSI OSOITE 1.4.2021 ALKAEN
Lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto- ja
putkityöt.
Laitteet, asennukset ja huollot.

LVI Lämpöpaja

Hiidenhaudantie 5 (Energialaitos)
18100 Heinola
www.lämpöpaja.fi • 044 2770701

ITÄ-HÄMEEN MATKAILUYHDISTYS R.Y. 80 VUOTTA

HISTORIIKKI

nyt myynnissä!
• Heinola / Ainomaria,
Heinola Travel ja Heila
• Hartola / Itä-Hämeen museo,
Hartolan Kotikahvila
• Sysmä / Lintan Kammari
Verkkomyynti:
shop.heinolatravel.fi
Hinta:
18.1.2021 10.45

30 €

Tutustu yhdistyksen verkkosivuihin: visititahame.fi

kaista lupaa, selvittää Juha Mara
Pohjavesialueita Heinolassa on
erityisen paljon Vierumäellä.

Tarkkoja
rajauksia
Kaupungin rakennusjärjestyksen
mukaan maalämmön rakentamisessa tulee huomioida, että vesistöön sijoitettava putkisto vaatii
vesialueen omistajan suostumuksen.
Etäisyydet lämpökaivoon pitää
olla tontin rajoista vähintään 10,
lämpökaivosta 20, porakaivosta 40, rengaskaivosta 20, rakennuksesta 3, kiinteistökohtaisesta
jätevedenpuhdistamosta 30, har-

maista vesistä 20 ja viemäreistä ja
vesijohdoista 5 metriä.
Lähemmäs rajaa voidaan tehdä naapurin kirjallisella suostumuksella. Jos porataan naapurikiinteistön puolelle ulottuva vino
reikä, suositellaan suostumuksen
lisäksi perustamaan omistajavaihdokset turvaava kiinteistörasite.
Maalämmön porauksesta ei saa
aiheutua haittaa naapurikiinteistöille. Porauksesta tuleva pöly ja
liete tulee ottaa talteen. Maalämmön rakentaminen on kielletty
vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle tai, mikäli suojavyöhykkeitä ei ole määritelty, vedenottamon valuma-alueelle.

LYHYESTI
Sinfonia Lahden maaliskuun konsertit verkossa

Lauantaina vietetään
Earth Hour-tapahtumaa

Koronarajoitusten jatkuessa Sinfonia Lahti
jatkaa konserttiensa välittämistä maksuttomina verkkokonsertteina suorina lähetyksinä orkesterin YouTube-kanavalla. Konsertit
ovat myös katsottavissa tallenteena myöhemmin. Orkesteri työskentelee Sibeliustalossa huomioiden turvavälit ja muut turvallisuuskäytännöt.
Sinfoniakonsertin 25.3. klo 19 johtaa
ylikapellimestari Dima Slobodeniouk.
Johannes Brahmsin kaksoiskonserton solisteina esiintyvät kotimaisen solistikaartiin
kärkinimiin lukeutuvat viulisti Petteri Iivonen ja sellisti Arto Noras. Väliajan jälkeen kuullaan Antonín Dvořákin seitsemäs sinfonia.
Sinfonia Lahden pääsiäiskonsertissa keskiviikkona 31.3. klo 19 kuullaan Joseph
Haydnin teos Jeesuksen seitsemän viimeistä sanaa ristillä, joka kuullaan orkesteriversiona kokonaisuudessaan orkesterin ohjelmistossa ensi kerran. Konsertin johtaa
saksalaiskapellimestari Andreas Spering,
jonka passiotulkinnoista lahtelaisyleisö on
päässyt nauttimaan monia kertoja.

Lauantaina 27.3. klo 20.30–21.30 näytetään jälleen yhteinen valomerkki maapallon
puolesta. Heinolan kaupunki on mukana
tapahtumassa sammuttamalla valot rautatiesillalta ja Urheilupuiston sekä Sinilähdetalon kentiltä. Heinolan seurakunta osallistuu tempaukseen sammuttamalla valot
hautausmaalta, ja Osuuskauppa Hämeenmaa sammuttamalla mainosvalot Vuohkallion ABC-liikenneaseman mainospylonista. Seurakunta järjestää tapahtuman
hengessä myös Toivon tunti -iltahartauksen Facebook-sivuillaan sekä Youtube-kanavallaan.
Ympäristöjärjestö WWF:n järjestämä tapahtuma on saanut alkunsa vuonna 2007
Australiasta. Tapahtuman aikana ihmisiä ja
organisaatioita kannustetaan ilmaisemaan
huolensa ympäristön tilasta ja ilmastokriisistä sammuttamalla turhat valot. Viime
vuonna tapahtumaan osallistui ennätykselliset 190 maata ja maantieteellistä aluetta.
Suomessa tapahtumaa on vietetty vuodesta
2009 saakka.
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Sähköautot
kasvattavat
suosiotaan

Ajettavuus hyvä
Yrittäjä Marko Latvasella on
muutaman sadan kilometrin koeajon myötä kokemusta Peugeot
e-Expert-merkkisestä sähköpakettiautosta.

Jyränkölän
Nissan-merkkinen pakettiauto
kulkee sähköllä.

Marko Latvasen
koeajama Peugeot-sähköauto.
Marko Latvanen

Ladattavien eli hybridi- ja täyssähköautojen myynti Suomessa
jatkaa kasvuaan. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan helmikuussa rekisteröidyistä henkilöautoista reilu viidennes oli ladattavia autoja. Täyssähköautojen
osuus oli kuitenkin vielä varsin
vaatimaton, 4,4 % kaikista ensirekisteröinneistä.
Koko viime vuonna Suomessa
ensirekisteröidyistä autoista 18
prosenttia oli ladattavia, ja ennusteiden mukaan osuus nousee
yli 40 prosenttiin vuoteen 2025
mennessä. Voimakkaimpana kehitystä tukevana tekijänä ovat
EU:n autonvalmistajille asettamat keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä koskevat tavoitearvot,
jotka edellyttävät sähköautojen
osuuden kasvua.

Jussi Varjo

JUSSI VARJO HU

– Auto oli mukavampi ajaa
kuin perinteinen polttomoottoriauto, Marko Latvanen tiivistää.
Erityisesti mukavuus korostui
kaupunkiajossa.
– Onhan se erityisesti kaupungissa parempi, kun auton pakoputki ei päästele pakokaasuja il-

maan ja auton moottori ei pidä
niin kovaa meteliä.
Monia saattaa arveluttaa etenkin täyssähköautojen kohdalla
akun kestävyys.
– Koeajamassani autossa täyteen ladatulle akulle luvattiin
käyttöaikaa 330 tuntia. On kui-

tenkin hyvä huomioida, että sähköauto hyödyntää moottorijarrutuksen energiaa akun lataamisessa, Latvanen muistuttaa.
Sähköauton akun voi myös
pikaladata esimerkiksi kauppareissun aikana lähes täyteen jopa
puolessa tunnissa.
Sähköauton huonona puolena
Latvanen kokee niiden korkeamman hinnan polttomoottoriautoihin verrattuna.
– Tosin tämä tullee muuttumaan autojen ja valikoiman kehittyessä sekä lainsäädännön ja
verotuksen ohjatessa kuluttajia
vähäpäästöisempien autojen pariin, Latvanen ounastelee.

Vastuullisempi valinta?
Jyränkölän Setlementin lähetti
Teemu Rantalalla on myös kokemusta sähköautolla ajosta. Setlementti on alkuvuodesta hankkinut käytetyn Nissan e-NV200merkkisen sähköpakettiauton.

Autolla lähetti hoitaa mm. yhdistyksen sisäistä postiliikennettä eri
toimipisteiden välillä sekä apteekin lääkekuljetuksia Jyränkölään
sekä useisiin muihin kaupungissa toimiviin palveluasumisyksiköihin.
Sähköauto soveltuu erinomaisesti juuri lyhyen matkan ajoon.
Oman haasteensa toivat kuitenkin
kuluvan talven kovat pakkaset.
– Kovimmilla pakkasilla auton
lataus ei kovin kauaa kestä, Teemu Rantala kertoo.
– Ajettavuus on kuitenkin hyvä erityisesti kaupunkiajoa ajatellen, ja auto lähtee erinomaisesti
liikkeelle.
Auton hiljainen käyntiääni saa
myös Rantalalta kiitosta, joskin
pienellä varauksella.
– Ajaessa saa olla entistä tarkempana, sillä jalankulkijat ja
muut tiellä liikkujat eivät välttämättä kuule lähestyvää ajoneuvoa.
– Sähköauton valintaan Jyränkölässä vaikuttivat kokeilunhalu ja vastuullisuus. Haluamme
sähköautolla osoittaa olevamme
vastuullinen toimija myös ympäristön kannalta, Jyränkölän
Setlementin toimitusjohtaja Kari Hahl kertoo.
– Tosin sähköautojen valmistus
erityisesti akkujen osalta kuluttaa
paljon luonnonvaroja, joten en
tiedä onko se ainakaan vielä kaikista ekologisin ratkaisu, paitsi
tietysti käytettynä hankitun auton osalta, Hahl lisää.
Jyränkölän Setlementti kustantaa
Heinolan Uutisia.

Incar ja Jyväscar
yhteistyöhön
Kolarikorjaus ja auto-huoltotoiminta eriytyvät.

Jari Niemi

JARI NIEMI HU

Huolto ja vauriokorjaukset onnistuvat Tomi Tukiaisen ja Jari Virtasen
mukaan Jyväscarin ja Incarin tiloissa myös jatkossa kaikille automerkeille.

Incar Oy on myynyt Heinolan
yksikkönsä autohuoltotoiminnan
liiketoimintakaupalla jyväskyläläiselle Jyväscar Oy:lle. Kaupan
myötä neljä Incarin työntekijää
siirtyvät vanhoina työntekijöinä
Jyväscarin palvelukseen.
Helmikuun alussa tapahtuneella muutoksella ei Incarin Heinolan, Lahden ja Kouvolan aluepäällikön Jari Virtasen mukaan
ole mitään negatiivisia vaikutuksia asiakkaille. Autoilija saa kaikki
autokorjaamopalvelut paikallisesti läheltä ja samasta tutusta osoitteesta jatkossakin.
– Meille oli tärkeää, että löysimme hyvän ja uskottavan jatkajan autohuollolle. Huoltotoimintaan saadaan varaosapalveluun lisää tehokkuutta, toteaa Virtanen.
– Ja varaosille kolmen vuoden
takuu, lisää Jyväscarin toimitusjohtaja Tomi Tukiainen.
Kahdeksan kuukautta sitten
perustettu Jyväscar jatkaa vuokralaisena 30-vuotista taivaltaan
juhlistavan Incarin tiloissa. Myös
rengashotelli siirtyy Jyväscarille.

– Meidän ydinliiketoimintaa
ovat myös jatkossa vauriokorjaukset, automaalaus ja lasipalvelu, sanoo Virtanen.
Incar työllistää Heinolassa 15
henkilöä. Lisäksi Heinolassa toimiva ja kolme henkilöä työllistävä
hinauspalvelu toimii Falk-ketjun
osana.
Jyväscar on laajentunut eurooppalaisittain mittavan autohuoltoketjun Mekonomen kumppanuusyhtiönä ripeällä aikataululla
kuudelle eri paikkakunnalle. Mekonomenin yhteisyrityksillä on
tällä hetkellä kaikkiaan 79 korjaamoa Suomessa. Pohjoismaissa se
on suurin autohuoltoketju. PäijätHämeessä yrityksellä on nyt Heinolan lisäksi toimintaa Lahdessa,
jossa on myös heidän tukkunsa.
– Signaali huoltotoiminnan liiketoimintakaupasta tuli Incarille
meiltä. Me toimimme Incarin
kanssa samalla tavalla yhteistyössä myös Mikkelissä, selvittää Tukiainen.
Jyväscar on monimerkkikorjaamo, joka toimii Incarin tavoin
vakuutusyhtiöiden huoltokorjaamona.

Tekniikka tuo
lisää haasteita
Jari Virtasen mielestä molempia
yrityksiä koskee jatkossa varautuminen tekniikan kasvaviin haasteisiin.
– Haasteet ovat erilaisia vauriokorjauksen ja huollon puolella, mutta molemmilla niitä on.
Ajan hermolla pysyminen vaatii
esimerkiksi jatkuvaa kouluttautumista.
Yhtenä esimerkkinä Virtanen
ottaa esille nykyaikaiset tuulilasit, joissa on jo mukana kameratekniikkaa, joka pitää osata kalibroida auton järjestelmiin. Kameroita ja kaistavahteja sekä erilaisia
hätäjarrutus- ja tutkajärjestelmiä
löytyy jo halvemman luokankin
uusissa autoissa.
– Sähköautoissa olemme vielä
rutkasti jäljessä esimerkiksi Ruotsia ja Norjaa, mutta aivan varmasti autojen lukumäärä tulee jatkossa kasvamaan merkittävästi. Meillä huolletaan kaikki automerkit,
ja takuut säilyvät, korostaa Tomi
Tukiainen.
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LYHYESTI
Kouluilta ylijäänyt ruoka
hyötykäyttöön
Kämmen ruoka-avun kävijämäärät ovat kasvussa. Kasvu oli nähtävissä jo viime vuonna, mutta erityisesti alkuvuosi on lisännyt
kävijöiden määrää ja viikoittainen hakijamäärä on jo noin 200 hakijaa. On ollut viikkoja, jolloin kaikille tarvitseville ei ole riittänyt
ruoka-apua.
– Se ei ole hyvä tilanne, kertoo Jyränkölän vapaaehtoistyön johtaja Teija Naakka.
Kämmen sai ensimmäisen kerran kouluilta ylijäänyttä ruokaa
torstaina 11.3. Jakeluun tuli 61 rasiaa hernekeittoa ja lasagnea.
Loppuvuodesta hankittu jäähdytyskaappi mahdollistaa nyt sen, että
ylijäänyttä kouluruokaa saadaan jäähdytettyä ja pakastettua ruokaavun edelleen jaettavaksi.
Toivotaan, että voidaan olla avuksi heinolalaisille, toteaa Heinolan kaupungin ruokapalvelupäällikkö Elsi Lääveri.

•••
Heinolan Uutisten
telinejakelua lisätty
Heinolan Uutiset -lehden uusiksi jakelupisteiksi on lisätty Kotikahvila Hartolassa sekä M-kauppa Vuolenkoskella. Lehden telinejakelu
on osoittautunut odotuksia tehokkaammaksi.
– Lehden ilmestyessä torstaina, vilkkaimmilla paikoilla lehtitelineitä joutuu täyttämään jo samana viikonloppuna uudelleen, lehden myynnistä vastaava Marko Latvanen kertoo.
Telinejakelussa lehteä on jaossa kaiken kaikkiaan noin 4 000
kappaletta. Seuraavan lehden ilmestymiseen mennessä käytännössä
kaikki lehdet on jaettu kymmenessä eri jakelupisteessä. Telinejakelun suosion vuoksi vilkkaimmille paikoille on hankittu suuremmat
telineet, jotta lehtiä riittäisi mahdollisimman monelle halukkaalle.
Marko Latvasen mukaan telinejakelu tavoittaa hyvin vapaa-ajanmatkustajat ja muut ohikulkijat.
– Telinejakelu kattaa levikkialueen vilkkaimmat liikenneasemat,
sekä muun muassa urheiluopiston ja Citymarketin. Usean jakelupaikan ansiosta lehden saavat vaivattomasti myös ne, joilla on
mainoskielto.
Heinolan Uutiset ilmestyy kevät-kesällä 29.4., 20.5. ja 10.6.

•••
Kaupungille 20,6
miljoonaa ylijäämää
Heinolan kaupunki teki viime vuonna 20,6 miljoonaa euroa ylijäämäisen tilinpäätöksen. Summa on yksi suurimmista, ellei suurin,
kaupungin historiassa.
Odotettua selvästi suurempi ylijäämä selittyy valtion koronaavulla (5,8 me), Elenia-sopimuksella (9,7 me), onnistuneella menopuolen kasvun hillitsemisellä sekä ennakoitua isommilla omaisuuden myyntituloilla ja arvioitua paremmilla verotuloilla.
Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen esittää, että 18,7 miljoonaa euroa ylijäämästä käytettäisiin kirjanpidossa keväällä rakenteille
tulevan Kailaan koulun poistoihin, jolloin ne eivät jatkossa rasittaisi
tulevia tilinpäätöksiä 500 000 eurolla vuodessa.

•••
Kävelykipinä
haastaa kävelemään
Suomen Latu ja Tahko Pihkala -seura haastavat kaikki suomalaiset
osallistumaan toukokuussa järjestettäviin matalan kynnyksen kävelytapahtumiin ympäri Suomen. Heinolassa tapahtuma järjestetään
22.5. Tapahtumilla juhlistetaan 80 vuotta sitten käveltyä Maaottelumarssia, johon osallistui 1,5 miljoonaa suomalaista.
Tunnetko sinä jonkun, joka osallistui vuoden 1941 marssille?
Heinolan Uutiset kerää mielellään kokemuksia, ota yhteyttä toimitukseen, toimitus@heinolanuutiset.fi.
Lisätietoa Kävelykipinästä: suomenlatu.fi/kavelykipina

Tavoitteena parempi
selkeys ja näkyvyys
1.

Liikennemerkkiuudistus
maksaa Heinolallekin kymmeniätuhansia euroja.

2.

JARI NIEMI HU

Suomessa on otettu käyttöön
noin 50 uutta liikennemerkkiä.
Kunnissa uusia tieliikennelain
säätämiä liikennemerkkejä on
vaihdettu entisten tilalle pääosin
sitä mukaa, kun vanhat tulevat
vaihtokuntoon.
Kokonaan uusista liikennemerkeistä eniten on asennettu kaksisuuntaista pyöräkaistaa osoittavia
liikennemerkkejä.
– Myös suojateiden liikennemerkkejä on uusittu. Muita uusia liikennemerkkejä on tilattu ja
asennettu sitä mukaa kuin ehditään, sanoo Heinolan kaupungin
katumestari Jari Hämäläinen.
Liikennemerkkiuudistuksen
tarkoituksena on ollut parantaa
merkkien selkeyttä ja näkyvyyttä. Uudistetut ja uudet merkit
vastaavat myös paremmin liikenteen tarpeisiin. Kokonaan uusia
liikennemerkkejä ovat mm. kauriseläinvaroitus, ajokaistojen yhdistyminen eli ns. vetoketjuperiaate, jalankulun, pyöräilyn ja
mopoilun kielto sekä pyöräkaista.
Liikennemerkkiuudistus maksaa Jari Hämäläisen mukaan yksinomaan Heinolalle useita kymmeniätuhansia euroja.
– Tarpeellisuutta ei kannata
ryhtyä arvioimaan, mutta liikennemerkkien tekijöille tämä on
ollut hyvä bisnes, toteaa Hämäläinen.

3.

4.

Uusia liikennemerkkejä: 1. Kauriseläinvaroitus, 2. Ajokaistojen yhdistyminen, 3. jalankulku, polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty sekä
4. Pyöräkaista.

Aluksi näkyy
harvakseltaan
Tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Jukka Hopeavuori Väylästä uskoo, että kokonaan uusia
merkkejä näkyy liikenteessä aluksi vain harvakseltaan.
– Ajokaistojen yhdistymismerkkiä aletaan kokeilla paikoissa, joissa on liikenteellisesti järkevää käyttää olemassa olevat kaistat loppuun asti mahdollisimman
tehokkaasti, Hopeavuori sanoo.
Kokonaan uusien liikennemerkkien ohella monien vanhojen liikennemerkkien ulkonäköä
päivitetään.

– Niissä on muutettu esimerkiksi nuolenkärkiä, symboleita ja
reunanauhoja. Tarkoituksena on
ollut tehdä merkeistä nykyistä luettavampia, kertoo Hopeavuori.
Monet muutoksista ovat niin
pieniä, että tienkäyttäjät eivät
niitä välttämättä edes huomaa.
Useita merkkejä on muutettu vähän enemmän selkeyden ja helpomman luettavuuden vuoksi.
Esimerkiksi polkupyöräilijöistä
varoittavasta merkistä on jätetty
henkilö pois ja pyörän kuvaakin
on yksinkertaistettu.
Vanhoista merkeistä katoaa kokonaan vain yksi merkki – tukkitien lisäkilpi. Kyseessä on muutenkin ollut kenties Suomen harvinaisin liikennemerkki.

Valkoista maalia
keltaisen tilalle
Uuden tieliikennelain myötä
myös tiemerkinnät muuttuvat.
Keltaiset sulkuviivat muutetaan
valkoisiksi.
– Värinmuutoksen syynä on
se, että Suomi on ollut viimeinen
EU-maa, joka on käyttänyt keltaisia sulkuviivoja. Nyt mennään
samaan käytäntöön kuin muualla, Hopeavuori sanoo.
Uusien liikennemerkkien siirtymäaika on pääosin 10 vuotta.
Tämä tarkoittaa, että liikenteessä
tulee näkymään useiden vuosien
ajan sekä uusia että vanhanmallisia liikennemerkkejä.
Keltaiset sulkuviivat ja sulkualueet muutetaan valkoisiksi
hieman lyhyemmällä siirtymäajalla. Niiden tulee olla valkoisia
31.5.2023 mennessä.
– Vain pieni osa merkeistä piti vaihtaa käytännössä heti lain
voimaantulon jälkeen väärinymmärrysten välttämiseksi. Tällaisia
ovat esimerkiksi muutamat kävelyn, mopoilun ja pyöräilyn kieltomerkit, Hopeavuori kertoo.
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Tarvitsemme lisää koteja myyntiin!
Ennätyksellisen myynnin johdosta tarvitsemme
lisää koteja myyntiin! Soita ja kutsu meidät ilmaiselle
arviokäynnille, kerromme, miten toteutamme
unelmasi kodin vaihdosta.
Ainoana paikallisena välitysliikkeenä palveluihimme kuuluu kodin ammattivalokuvaus, yksilöllinen
markkinointisuunnitelma, mahdollisuus virtuaaliseen
sisustukseen, some-markkinointi ja etäesittelyt
virtuaalisesti.
OP Kodin Myyjän palvelussa pystyt seuraamaan
reaaliajassa kotisi myyntiä.

OP Koti Päijät-Häme Oy LKV
Savontie 7, 18100 Heinola
puh. 010 256 7740

op-koti.fi

Tuula Hietanen
LKV, LVV
040 172 1338

Satu Hirvivuori
050 466 3573

Linnea Messo
050 517 7286

Henrika Pekkola
LKV
040 486 5592

Heikki Raitanen
myyntijohtaja, LKV
kaupanvahvistaja
040 664 7570

Tykkää sivustamme
Facebookissa
@OP.Koti.paijathame

Puhelut 010-numeroihin maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,07 €/min, matkapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,17 €/min.

Tarvitset sitten korjausta...

...tai huoltoa.

Täyden palvelun
autokorjaamokeskus!

Huollamme
kaikkia
automerkkejä!

Vauriokorjaamo
Puh. 0300 247 252
heinola.vaurio@incar.fi
Sahaajantie 3, 18200 Heinola
incar.fi

Autohuolto
Puh. 044 714 2557
vuohkallionautohuolto@jyvascar.fi
Sahaajantie 3, 18200 Heinola
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MALLU AHTIAINEN

Maria kulki useasti sillan alta hakiessaan pyykkiä äidilleen pestäväksi ja sitten viedessään puhtaita
vaatteita takaisin kaupungin hienostorouville. Korit olivat painavia hennolle tytölle, ja hän joutui
usein laskemaan taakkansa maahan lepuuttaakseen käsiään.
Siinä puuta vasten nojaillessaan
hän katseli virralle, jossa usein kesäaikaan meni hinaajan vetämiä
tukkilauttoja. Tuossa sillan alla oli
pahin virtapaikka ja hinaaja eteni verkkaista vauhtia. Tukkilaiset
juoksivat nippujen päällä pitäessään ne kasassa. Noita salskeita
miehiä Maria saattoi seurata pitkän aikaa, koska hinaaja ajoi Koskensaaren ja Sepänniemen väliä
useaan kertaan.
Tukkilautat oli jaettu pienemmiksi pahimpien kuohujen ylittämiseksi jo Sepänniemen kärjessä. Kun niput saatiin onnellisesti
virtapaikan ohi, ne jäivät Koskensaaren sivustalle odottamaan
taas lautan uudelleen kokoamista. Osa noista lautan koivunipuista jäi rullatehtaan rantaan, josta
ne miesvoimin nostettiin kuivumaan tehtaan pihalle.
Rullatehtaalle… Siitä Maria
unelmoi. Kaupungissa oli ensimmäistä kertaa tehdas, johon nai-

ILTAKIRJOITTAJAT

setkin saattoivat päästä tehdastyöhön. Oli vain yksi ehto – täytyi
olla 15-vuotias, ennen kuin työnjohtaja suostui ottamaan töihin.
Maria mietti ja unelmoi. Jos
pääsisi tuonne töihin, niin äidinkin elämä helpottuisi. Tyttö rohkaisi itsensä ja meni kysymään
töitä. Työnjohtaja oli pelottava,
mutta perheellä oli rahasta pulaa.
Isä oli häipynyt edellisenä kesänä.
Äiti yritti viedä perhettä eteenpäin, mutta vaikeaa se oli satunnaisten tulojen varassa. Työnjohtaja heltyi ja lupasi, että Maria sai
tulla kokeilemaan, onnistuiko työ
tehtaassa.
Mariaa jännitti niin, ettei uni
tahtonut tulla. Aamulla hän oli
jo hyvissä ajoin ennen seitsemää
tehtaan portilla. Työnjohtaja vei
Marian nuoren naisen luo meluisaan tehdassaliin. Ilmassa leijui
sakea pöly ja naiset seisoivat rivissä koneidensa ääressä.
Aisatut koivutukit olivat saaneet rauhassa kuivua ja sorvaajat olivat valmistaneet puuaihioit,
joita kärrättiin koko ajan tehdassaliin. Ja naiset porasivat. Nuori
nainen opetti Mariaa poraamaan.
Työ oli tarkkaa. Koko ajan piti
katsoa poraan, jotta syntyvässä
lankarullassa keskellä oleva reikä
olisi varmasti oikeassa kohdassa.
Laadun täytyy olla priimaa, jotta

työnjohtaja ja sitten vastaanottaja hyväksyisivät sen. Tehdassalin
täytti kova hyörinä – siivoojat keräsivät lastuja ja puruja lattioilta.
Kärrääjät hakivat täysiä rullalaatikoita varastoon, kunnes tehtaan
pilli soi ruokatunnin merkiksi.
Maria söi eväänsä – voileivät
ja pullollisen maitoa. Kauniina
päivänä ruokataukoa saattoi pitää tehtaan pihalla. Siinä vierellä
virrassa tukkiniput lipuivat pitkin
Kymijoen pintaa kohti Voikkaata. Pilli soi tasan tunnin kuluttua
ja silloin kaikki olivat jo rivissä
koneidensa äärellä. Ei ollut aikaa
haaveiluun. Työt jatkuivat ja Maria yritti pysyä toisten tahdissa.
Tuhannet rullat kulkivat ahkerien käsien kautta, kunnes työpäivä
päättyi 10 tunnin jälkeen. Ensimmäinen työpäivä oli ohi.
”Minä näytän, minä pärjään,”
Maria vakuutti matkatessaan uupuneena kotiin. ”Huomenna on
uusi päivä ja kaikki on helpompaa.”

Hetken päästä kumahtaa kylkeeni kirveen raskas isku. Tiedän,
ettei tästä ole paluuta. Iskut seuraavat toisiaan, vankka runkoni
ottaa ne vastaan tunteettomasti,
yhtä tunteettomasti kuin miehen
kirves kerta toisensa jälkeen viuhahtaa kaaressa sitkeään varteeni.
Iskujen tauottua alkaa saha haukata tyveäni, purren sitä ahnaasti
yhä uudestaan ja uudestaan.
Yli kaksi vuosisataa on jykevä olemukseni seissyt ja uhmannut rajuimmatkin myrskyt. Nyt,
ihmisen liikuttamien teräksien
edessä sen on taivuttava, aikani
rinteen kuninkaana on ohi.
Hitaasti ja syvään kumarran
maisemalle, jota olen katsonut
kaikki nämä vuodet, kumarran
hyvästellen nuoremmilleni, siskoilleni ja veljilleni. Humahtaen
ja rytisten painava varteni kohtaa
jäisen maan.
Ylös pölähtänyt pakkaslumi leijailee vielä sivuillani, kun kaatajani on jo uudelleen kimpussani,
kuin metsästäjä saaliinsa äärellä.
Kirves napsii ohuemmat oksani,
saha jauhaa paksumpien oksanhankojeni juurella, kunnes ne
voimattomina putoavat pehmeään hankeen.
Lopulta riisuttu varteni katkotaan tukeiksi. Jään makaamaan
paikalleni hankeen. Kuudeksi tukiksi pätkityn runkoni osat lojuvat suorassa rivissä, mutta toisistaan ikuisesti irrotettuina.
Saapuvat uudet ihmiset.

Toinen ohjastaa liinaharjan
vierelleni, toinen hyppää hevosen vetämän reen päältä alas hankeen. Jykevillä kangilla miehet
punnertavat osani reen kyytiin.
Ajomies maiskauttaa suutaan
tammalle, reki nytkähtää liikkeelle ja minä hyvästelen synnyinrinteeni.
Miehet purkavat minut reestä
puron rantaan. Pikkuhiljaa paikalle tuodaan riveiksi ja korkeiksi
pinoiksi muut kohtalontoverini.
Sitten metsä hiljenee.
Päivät pitenevät, puron niskan
sula pitenee kuin musta käärme
kohti alavirtaa ja pian puro virtaa
sulana ja vuolaana. Sitten näemme heidät taas, samat miehet, saman hevosen.
Kohta kirveen hamarat jo iskevät irti pinoja rinteessä pidätteleviä pönkkiä.
Pyörin ensimmäisten puiden
joukossa rannan töyräältä alas veteen. Miehet ovat kunnostaneet
tammen, padon, joka rajoittaa veden virtauksen tältä soiselta aukealta kallioiden reunustamaan
puronotkoon. Veden pinta on
kivunnut ylemmäs töyräällä ja
niinpä molskahdan koko pituudeltani hyiseen veteen. Vaikka raskas tyveni käy tökkäämässä pohjamutaa, pullahtaa se saman tien
ylpeästi takaisin pintaan. Kellun
hetken kuin odottaen paikallani,
kunnes miehet tökkäävät keksiensä tiikat, rautaiset, terävät kärjet
paksuun kaarnaani ja keksien var-

Iltakirjoittajat on Heinolan
kansalaisopiston opintoryhmä.

Museovirasto

Rullatehtaan tyttö

Mikä oli rullatehdas?
Lankarullien kysyntä kasvoi maailmalla räjähdysmäisesti, kun
Isaac Singer patentoi käsikäyttöisen ompelukoneen ja vähän
myöhemmin tutun jalkakäyttöisen. Ompelukoneesta tuli muotiilmiö Suomessa jo 1870-luvulla.
Lankarullat valmistettiin koivusta, mikä oli paras mahdollinen materiaali, koska se oli kovaa
ja lohkeamatonta. Lisäksi Suomessa oli runsaat koivuvarat eikä
koivulle ollut muutakaan käyttöä. Tällä alueella koivua kasvoi
runsaasti, joten rullien valmistus
oli halpaa.
Tehdasosakeyhtiö Rulla perus-

tettiin Heinolaan vuonna 1911.
Tehdas sijaitsi nykyisen vanhainkodin paikalla ja sillä oli suuri
merkitys ainoana teollisuuslaitoksena parinkymmenen vuoden
ajan. Se oli ensimmäinen työnantaja, joka tarjosi työtä myös naisille.
Uskomatonta, että 1900-luvun
alussa Suomi oli maailman johtava puisten lankarullien valmistaja
ja maailman suurin lankarullien
viejä. Vuonna 1913 Suomessa valmistui hurjat 1,3 miljardia lankarullaa. Rullia valmistettiin 22
tehtaassa eri puolilla maata. Viimeisin lankarullatehdas Suomessa
sulki ovensa vuonna 1972.

siin nojaten he työntävät minut
vauhtiin. Meidät ohjataan virran
vietäviksi, metsäpuroa pitkin hiljalleen noruvaksi tukkijonoksi.
Korpien läpi matkatessani näen
rannoilla tarkkaavaisia ihmiskasvoja, vonkamiehiä, jotka puron
mutkissa ohjailevat kekseillään
liikkeitäni, niin etten tökkää päätäni rantaan. Vaikeimpiin paikkoihin he ovat kiinnittäneet otvia, ohjuripuomeja, joiden kylkeä
vasten tömäytän välillä kumahtaen kylkeni.
Puro kasvaa joeksi. Ohitan koskia, joiden kuohuissa hakkaudun
kumisten vasten pohjakivien säälimätöntä kovuutta. Suvantopaikoissa vauhtini pysähtyy, kunnes
keksin töytäisy saa minut taas
vauhtiin.

Noiden suvantojen kohdilla
näen öisin uittomiesten tulistelupaikkoja, riu’un nokassa tulen yllä keikkuvine nokisine kahvipannuineen, joiden tervan värisellä
liemellä uupuneet miehet pitävät
itseään hereillä, uiton hiljalleen
soljuessa eteenpäin kevätyössä.
Ankkuroidumme hetkeksi lammeksi laajenneelle joen mutkalle
odottamaan perässä valuvia tovereitamme, uiton häntiä. Nyt
meidät kahlehditaan lautoiksi,
joiden päällä kaitsijamme tarkkailevat kulkuamme ja teräksisiä
valjaita, joilla meidät on kytketty
toisiimme.
Lämpimänä ja tyynenä kevätiltana ohitamme pienen kylän. Jo
kaukaa joelle kiirii huuto: ”tukkilaiset tulevat!”

TIMO HEINO

Rinteessä seisoo vanha petäjä uhkuen voimaa, vanhuutta ja viisautta. Raavaan miehen käsivarren paksuiset oksat kaartuvat loivasti alaspäin kuin hiiden suortuvat. Napoleonin syntyessä puumme oli jo tuuhealatvainen nuori
mänty ja kun venäläiset marssivat
Helsinkiin Suomen Sodan loppumetreillä, armon vuonna 1808,
oli se jo mäntyjen ikäkartalla
aikuinen petäjä.
Eräänä tammikuisena päivänä puun juurelle astelee mies.
Alkaa puun matka kohti sivistystä
ja sahanrantaa. Mutta annetaan
sen itsensä kertoa:
Olen seissyt paikallani 231 vuotta. Juureni ovat hivuttaneet kärkensä kalliorinteen koloihin, etsien paikat, joissa kostea maa tarjoaa ravintoa ja vettä. Sitä vettä olen
imenyt itseeni joka kevät janoisena, kasvattanut varteni ohuesta
vitsasta jykeväksi rungoksi, jonka
ytimessä vaalea puu on hiljalleen
muuttunut väkeväksi tervaaksi.
Tänään minulle tulee vieras.
Savottamies pihkantuoksuisessa
sarkatakissa paarustaa hangessa
minua kohti, kuin uhrinsa valinneena. Hän pysähtyy eteeni, karvareuhkan alta minuun katsoo
arvioivasti pari tuikeita silmiä.
Jäinen rukkanen raapaisee kaarnaista pintaani kuin hyväksyvänä,
mutta lopullisena eleenä.

Museovirasto

Puun matka
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Tukkijätkä Pekko
SUVI SALLA

Rannalle oli jo kerääntynyt
lauma innokkaita tukkilauttojen katselijoita sekä muita kesäpäivästä nauttivia seurueita. Pekko katsoi vedessä leikkiviä lapsia ja olisi kovasti halunnut mennä vesileikkeihin mukaan, jos olisi vain osannut uida. Nähdessään lapsensa haikean
katseen äiti lupasi tuoda Pekon
harjoittelemaan uimataitoaan
heti seuraavana päivänä ja päätti,
että kasaisi mukaan myös piknikkorin.
Uimarannan vasempaan laitaan oli kokoontunut lapsia rakentamaan hiekkalinnaa. Heidän joukossaan oli myös Pekon
ystävä Lauri, jonka avuksi Pekko meni kaivamaan vallihautaa
samalla, kun äiti jäi juttelemaan
pojan vanhempien kanssa. Lapset
olivat täydessä työn touhussa ja
hiuksiaan myöten hiekassa, kun
rannalla alkoi kuhista. Viereisen
poukaman takaa kuului vaimeita
huutoja, kun lähestyvän aluksen
miehistö tervehti kaupunkilaisia.
Pekko nosti katseensa ja päästi
riemun kiljahduksen nähdessään
tukkilauttoja vetävän laivan kokan ilmestyvän näkyviin. Hän

ponnahti jaloilleen niin vikkelästi, että melkein murskasi lasten
hiekkalinnan, ja juoksi vedenrajaan nähdäkseen paremmin.
Näky oli pienen pojan mielestä
mitä upein. Suuria tukkeja toisiinsa sidottuina isoiksi lautoiksi, joiden päällä seisoi siellä täällä
miehiä uittohaat käsissään. Pekko
katsoi ohi lipuvia lauttoja haltioitunut ilme kasvoillaan ja haaveili
päivästä, jolloin seisoisi itse lautalla kunnioitettuna tukkijätkänä. Samaan aikaan vanhemmista
pojista uskaliaimmat uivat kohti
lauttoja ja kipusivat niiden päälle
vain tullakseen tukkimiesten pois
ajamiksi.
Illan tullen Pekko kertoi innostuneena päivän tapahtumista isälleen, joka oli palannut tukkilauttoja kuljettavan laivan miehistöstä kotiin. Hän ilmoitti myös lähtevänsä isän mukaan, kun tämä
seuraavan kerran lähtisi työntekoon ja kysyi, opettaisiko isä hänet sitä ennen uimaan.
”Totta kai opetan”, isä lupasi
peitellessään pojan sänkyynsä ja
suukotti tämän otsaa. ”Nukuhan
nyt, rakas poikani.”

Ensimmäisinä rantaan kirmaavat lapset, perässä kylän nuoriso.
Aikuiset astelevat tuvista pihoille katselemaan kulkuamme. Jotkut källäilevät ylimielisen oloisina
rantaan asti, huudellen komentojaan lapsille ja nuorille, ikään
kuin olisivat tulleet paikalle vain
kuria pitämään.
Lautalla uittomiehet jäävät kekseihin nojaten katselemaan väkeä,
jotkut nostavat hattureuhkansa
korkealle päänsä päälle, heiluttaen kaaressa tervehdystään rannalla seisoville.
Vain hetken kestää keväinen
jälleennäkeminen, mutta kylän
väelle se on kaivattu merkki, kesä
tulee taas.
Saavumme suurelle järvelle ja
meidät kootaan entistä suuremmiksi lautoiksi. Jonomme on jo
puolenkilometrin pituinen ja

meitä kiskoo eteenpäin dieselinkatkuinen hinaaja.
Kun lauttamme lopulta ankkuroidaan suurten punamultaisten
hallien rantaan, tunnen pitkän
matkani olevan päässään.
Aamulla minuun tartutaan
keksein ja koukuin, valtava runkoni kiskotaan kuljettimelle, jonka nykivässä rytmissä työnnyn
kohti teräksisen kuorimakoneen
suuta. Runkoni pyörii, ja koneen
leuat raastavat irti satoja vuosia
kasvattamani kilpikaarnan, joka varisee alas, pihkalta tuoksuvan kuorikasan päällimmäiseksi.
Alaston runkoni jatkaa matkaa
kylmän teräksen päällä. Sitten
molemmista kyljistäni viedään
viipaleet, pyöreä tukin muotoni
muuttuu pelkkahirreksi. Uudella,
litteällä kyljelläni maaten jatkan
matkaani.

Nähdessäni edessäni raamisahan infernaalisesti ylös alas jyskyttävän kidan odottamassa nälkäisenä kuin Molokin pohjaton
nielu, tiedän viimeisen hetkeni
koittaneen. Ja kun sahan terät iskeytyvät viuhkana tyveeni, luovutan ruumiini ja sieluni näiden
ihmisten tarpeisiin, heidän kansakuntansa jälleenrakentamisen alttarille. Kuten veljeni, olen enää
vain pala historiaa, häviävän pieni
hiukkanen ihmisen ikuisen kasvunjanon ja vimmaisen rakentamisen solukossa.
Mutta kaukana kalliorinteellä,
syvänvihreässä sammaleessa, on
käpyni siemen löytänyt kodin.
Se herää kevään lämmön syleilyssä, imien itseensä saman maan
kosteutta kuin minäkin aikanani.
Kallion voima siirtyy hentoihin
suoniin. Elämäni jatkuu.

MARIJA VANTTI

Nuorena sain joululahjaksi Uuno Kailaan Runoja-kokoelman. Runot koskettivat minua ja siitä alkoi kiinnostukseni Kailaan elämänvaiheisiin, runouteen ja kertomuksiin.
Neljä vuotta sitten muutin hänen lapsuus- ja kouluajan
maisemiinsa Heinolaan. Istuin kotini lähettyvillä Harjupaviljongin portailla, joilla koululainen Uuno Salonen
oli 1910-luvulla hahmotellut ensimmäisiä runoelmiaan.
Täällä asuessani olen tutkinut ja työstänyt Kailaan elämänvaiheita. Olen vaeltanut hänen synnyin-, koti- ja koulumaisemissaan, Aunuksen Karjalan taistelupaikoilla ja lopuksi hänen kuolinpaikallaan Nizzassa. Heinolassa aloitin
hänen kannoillaan kulkemisen Tuusjärven kylän Kailasen ratsutilalta. Siellä syntyi maaliskuussa 1901 heiveröinen pikkupoika. Yhtäkään hänen aikaistaan rakennusta ei
ole enää jäljellä, mutta ilokseni havaitsin, että paikallinen
Lions Club Heinola / Kailas on asettanut hänen syntymäkotinsa paikalle muistolaatan.
Seuraavana vierailin parinkymmen kilometrin päässä
Hartolan puolella Honkapään tilalla. Runoilijan äidin
kotitilasta tuli kaksi ja puolivuotiaan Uuno Salosen lapsuuskoti äidin kuoltua sisarusten synnytyksen jälkeisiin
komplikaatioihin. Honkapään punainen riviaitta päätykelloineen on Uunon lapsuusaikainen rakennus.
Kaksitoistavuotiaana alkoi Uunon seuraava Heinolaaika hänen matkatessa ensi kertaa elämässään Heinolan
kaupunkiin aloittaakseen oppikoulun toisen luokan. Koulutalo sijaitsi Siltakadun ja Kirkkokadun kulmauksessa
kirkon alapuolella. Lähes koko kouluajan Uuno asui koulukortteerissa Kirkkokadulla Maaherranpuiston vieressä
sijainneessa pihatalossa. Uunon ja hänen koulutovereittensa mielipaikkoja olivat erityisesti puistot ja Harjun
alue. Maaherranpuiston kentällä pojat pelasivat jalkapalloa, neljää maalia ja kuningaspalloa. Kotipihoilla, Harjulla
tai Paimenkalliolla he olivat usein karttupiilosilla. Harjun
päällä he juoksivat kilpaa sen päästä päähän. Kivenheiton
mestari oli se, joka oli saanut kiven lentämään Harjun
päästä Siltasaareen. Talvisin pojat laskivat puusuksillaan
mäkeä Harjulta Kirkkolammelle. Merkkipäiviä koululaisille olivat Heinolan kaksipäiväiset markkinat. Myynnissä oli kaikkea mahdollista napeista ja viipurinrinkilöistä
huonekaluihin ja karjaan saakka. Kaikkein eniten pojat
hämmästelivät karhuntanssijoita ja temppujentekijöitä.
Uuno Salonen oli kaivannut myös rauhaa ajatella ja
hahmotella jotain aivan uutta. Keväisin ja syksyisin hän
kuljeskeli Harjulla ja ranta-alueilla piirustuslehtiö ja muistikirja mukanaan. Hän maalasi koulukaupunkinsa maisemia. Paviljongin ollessa suljettu hän istui sen portailla hahmottelemassa ensimmäisiä runojaan. Jo Heinola-aikana
hän sai julkaistua joitain runojaan lehdissä, jolloin hänen
polkunsa runoilijaksi alkoi avautua. Rauhallisen keskikouluajan jälkeen Uunon lukioajasta tuli maamme poliittisten myllerrysten vuoksi dramaattinen. Heti Suomen
itsenäistymisen jälkeen hän koki suurlakon, sisällissodan
sekä Aunuksen Karjalan taistelut. Tapahtumat vaikuttuvat
häneen hyvin voimallisesti. Aunuksesta palattuaan Uuno
suoritti lukion viimeisen luokan, painoi lakin päähänsä,
astui satamassa laivaan ja lähti ilmoittautumaan Helsingin yliopistoon.
Älä koske perhosen siipiin. Uuno Kailaan elämä ja kuolema
-niminen kirja ilmestyy 29.3.2021.

Marija Vantti

Museovirasto

Kun aamun ensi säteet saavuttivat puiden latvat, oli Pekko jo
jalkeilla. Tätä päivää hän oli odottanut innosta täristen jo viikkoja. Tänään tukkilautat saapuisivat Heinolaan. Pekko oli ihaillut
tukkimiehiä aina; hänen isänsä oli
tukkijätkä, samoin oli ollut isän
isä ja hänen isänsä ennen heitä.
Ja niin aikoisi Pekkokin olla, heti
kun äiti antaisi siihen luvan.
Aamupalapöydässä Pekolla oli
vaikeuksia pysyä tuolissaan, niin
kovasti hän halusi jo lähteä kaupunkiin tukkilauttoja katsomaan.
”Pekko rakas, tukkilauttojen on
määrä saapua tänne vasta kolmen
tunnin kuluttua. Meillä ei ole mitään kiirettä vielä”, äiti toppuutteli poikaansa lempeästi ja kaatoi
tämän mukiin tuoretta appelsiinimehua.
Saavuttuaan myöhemmin kaupunkiin Pekko pyysi äidiltään rahaa jäätelöön ja kävi ostamassa
kioskista itselleen suklaan makuisen tötterön. He istahtivat puiston penkille katselemaan ohikulkevia ihmisjoukkoja, kunnes Pekko oli syönyt jäätelönsä ja siirtyivät sitten kohti rantaa.

Uuno Kailaan
jalanjäljillä Heinolassa
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EAT
O'CLOCK!

ma-la 11-18
su suljettu

HEINOLA
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Liikuntapaikat osa 2

Pirunkirkko palkitsee saapujan
RISTO KALERMO

Toimituspalaverissa sen tajusin, täytyy olla kyse hiihtokartellista. Taas yksi, joka kertoi talven hiihtotavoitteekseen tuhat kilometriä. Näitä on tullut vastaan
paljon. Kyse on selvästi sovitusta toiminnasta. Toki
siinä voi olla vedonlyöntiäkin – tiedä noista.
Positiivistahan tämä on. Lumen tultua tekivät sukset kauppansa. Laduille riittää hiihtäjiä. Epätäydellistä kilpailua selvästi. Kukaan ei uhoa keräävänsä
enemmän kilometrejä, tonni riittää. Taitaa tuokin
kartelli hajota, sillä uskon jonkun kuitenkin hamuavan kilometrejä lisää tuon jälkeen. Minä olen kokenut
kartellit aina kuluttajalle epäedulliseksi, mutta tässä
tapauksessa kukin voi hypätä mukaan hiihtokartelliin eli hyvän kunnon tuottajaksi.

•••

Risto Kalermo

Heinolasta löytyy paljon erinomaisia luontoliikuntakohteita.
Paistjärven suunnalta löytyy paikkakunnan oma Pirunkirkko, joka
lienee Paistjärven retkeilyalueen
vaikuttavin kohde.
Pirunkirkko-nimisiä paikkoja
löytyy eri puolilta Suomea. Heinolan Pirunkirkko on kalliomuodostelma, joka muistuttaa luonnon muovaamaa laavua. Kyseinen vaikuttava kalliokatos löytyy
Iso-Vuorttunen-järven läheisyydestä.
On lähes henkeäsalpaava kokemus saapua perille. Liikuntapaikkana kohde on koko perheen saavutettavissa, mutta huonojalkaisille kallioilla kulkeva polku on
haasteellinen. Reitti on muuten
hyvä, mutta rantaan tullessa on
jyrkkiä, haasteellisia kohtia. Kulkua helpottamaan on rakennettu
portaita. Paikalle löytää ajamalla
Heinolasta Kouvolantietä, kääntyen tielle 4143, joka vie kohti
Sonnasta, jonka läheltä käännytään Kesiöntielle. Kyltti Pirunkirkolle ohjaa perille. Niinilammen
pysäköintipaikalta edetään noin
puoli kilometriä metsätietä ja sen
jälkeen polkua pitkin 800 metriä.
Paluumatkan voi tehdä joko sa-

Hiihtokartellin jäljillä

maa reittiä tai jatkaen kiertoreitin
kautta, jolloin matkaa kertyy yhteensä 4,4 kilometriä. Pirunkirkon juurella voi pitää evästauon
– sieltä löytyy penkki ja puucee.
Paistjärven alue on paratiisi
luonnossa viihtyvälle. Pirunkirkolla käyntiin voi yhdistää käynnit muille alueen retkeilyreiteille
ja tulipaikoille. Liikuntapaikkana suosittelen tutustumista tähän
Heinolan piilossa olevaan, mutta
saavutettavissa olevaan, helmeen.

Pirunkirkko
Heinolan
Paistjärvellä
on upea
retkikohde.

LIIKUNTA

Heinolan raviradan ladulle oli tunkua, kun käytin lapsenlasta hiihtämässä. Parkkipaikka oli tupaten täynnä, mutta olin iloinen ladulla hiihtävien ihmisten määrästä.
Koulujen lomistako johtui. Tarkempi katselu osoitti paikalla olevan varttuneempaa
väkeä. Koululaiset tietysti nukkuivat lomastaan nauttien. Lapsenlapsemme oli suksilla kolmatta kertaa elämässään. Matka eteni sukset jalassa, mutta mukavampaa oli
liukua vaarin auttaessa. Sen jälkeen mentiin liukumäkeä kurkkaamaan. Pois lähtiessä lapsi nojasi aitaan ihaillen hiihtäjien menoa. Katsomalla ja kokeilemalla oppii.
Muutama eläkkeellä oleva opettajakollega oli lopettelemassa hiihtoa. Yksi heistä
mursi oletukseni hiihtokartellista. Hän sanoi takana olevan jo 4 800 kilometriä. Kysyin, oletko asunut suksilla. Nauroi, ja kertoi määrän olevan oikeasti paljon pienemmän, sadoissa kilometreissä. Vanhasta muistista osasi koulujen loman aikaan ladulle.
Huumori kukkii, kun tapaa tuttuja ulkona liikkuen. Parkkipaikalla yksi tuhat kilometriä tavoitteekseen asettanut kulki autolleen. Tavoite oli ylittynyt, mutta suksille
mielii edelleen. Ei tuhat kilometriä tekevälle ole raja eikä mikään. Se siitä kartellista.
Porukat olisivat kohtuullisessa kunnossa, jos tuo tuhannen hiihtokilometrin haaste
leviäisi laajalle. Ollessani aikoinaan kansakoulun toisella luokalla voitin kansanhiihtokilpailusta lusikan. Talven 1966 aikana oli merkintöihin kertynyt yli 450 kilometriä. Nuo kilometrit kertyivät yleensä liikuttaessa mäkeä laskemaan ja koulumatkoilla, jotka hiihdettiin. Silti en ole varma haluaisinko kansanhiihtoja takaisin. On se
kuitenkin houkuttava ajatus.
Risto Kalermo
risto.kalermo@gmail.com

Jarkko Jäppinen löysi triathlonin
sählyä. Muut ovat jääneet, mutta
sählyä pelataan edelleen kaveriporukassa noin joka toinen viikko.

RISTO KALERMO

Kestävyyslajeihin
ystävän houkuttelemana

Ensikokeilu triathloniin
innosti Jarkko Jäppisen
lajin pariin tosissaan.
Takana ovat jo ensimmäiset kilpailutkin.

Tuomo Seppänen

Triathlonilla, eli uinnin, pyöräilyn ja juoksun muodostamalla kestävyyslajilla, on Heinolassa vahva asema. Jarkko Jäppinen, 53, on lajissa vielä vastaalkaja. Hän oli pitkään satunnainen liikkuja kokeillen eri lajeja.
Ensimmäinen triathloniin liittyvä kokeilu oli Valtteri Bottas
-duathlonissa Pajulahdessa 2018.
Maastopyöräily ja juoksu olivat
tuttuja, ja uintitaidon rajoittuessa rintauintiin tuntui yhdistelmä
hyvältä aloittaa. Nyt miehellä on
takana jo muutama kisa, vaikka
varsinaiset triathlontreenit alkoivat vasta lokakuussa 2019. Jarkko
Jäppinen on hyvä esimerkki ihmisen kyvyistä ja siitä, että koskaan
ei ole liian myöhäistä aloittaa.
Miehen olemus on muuttunut
lyhyessä ajassa. Kehitys on huomattu myös lajipiireissä. Triathlon Club Heinolan edustajat ovat
menestyneet mainiosti veteraanisarjojen SM-kisoissa. Porukan
kannustus ja Hannu Kaikkosen
tulo valmentajaksi ovat antaneet
uudenlaista potkua tekemisiin.
Jäppinen piti itseään nuorena
vähemmän liikunnallisena. Alakouluikäisenä hän pelasi jalkapalloa HP-47:n riveissä kokien sen
osaltaan puuhasteluksi. Vaihtelevasti hän on harrastanut judoa,
karatea, golfia, harrastelätkää ja

Noin nelikymppisenä ystävän
leikkimielisen maratonhaasteen
ja siitä seuranneen vähäisen harjoittelun jälkeen, valikoitui kohteeksi Heinolan kaupunkipuistojuoksun puolimaraton. Hyvän ystävän Ossi Arvelan kanssa matka
taittui noin kahdessa ja puolessa
tunnissa. Arvelan ilmoittautuminen Rooman maratonille 2017
sai myös Jäppisen innostumaan.
Näin lenkit lisääntyivät, mutta
ainoa tavoite oli päästä maaliin.
Keväällä Roomassa juoksu sujui
25 kilometriin, jolloin Jäppisen
polvissa tuntui kipuja. Maaliin
miehet kuitenkin pääsivät ja tunne palkitsi kaikki vaivat.
Kuukauden levon jälkeen oli
Arvela kehitellyt seuraavan tavoitteen. Suomen 100-vuotisjuhlan
kunniaksi he päättivät juosta 10
kilometriä 10 perättäisenä päivänä. Kolmen päivän jälkeen polvikivut hävisivät. Vuotta myöhemmin herrat olivat mukana Prahan
maratonilla. Aika 5.09 tyydytti,
mutta eipä arvannut Jäppinen
mitä olisi tulossa.
Heinolassa on järjestetty vuosia tosimies- ja tosinainen -kisa,
jonka ensikokeilu oli rohkaiseva.

Jarkko pakotti itsensä uimaan.
Pyöräilyn aloitus tapahtui maastopyörällä, metsäpoluilla polkien.
Syksyllä 2019 tapahtui muutos, kun Jäppinen liittyi Triathlon Clubin harrastelijaporukkaan. Lotta Nurmisen johdolla
uintitekniikka parani kolmessa kuukaudessa uudelle tasolle.
Uinti kolmesti ja juoksu kerran
kaksi viikossa oli maltillista. Nyt
takana on jo muutama triathlonkisa. Meriittinä jopa voitto Pertun pyrähdyksen sprinttikisassa
Pertunmaalla. Viime kesänä klubilaiset suorittivat Suur-Joroinen-triathlonin kotiratakisana.
Jäppinen suoriutui puolimatkan
triathlonista ajassa 6 h 25 min.
Aika on hyvä myöhäisheränneelle
aikuisurheilijalle.
Mitä muutos peruskuntoilijasta kilpakuntoilijaksi on Jarkolle
antanut? Hän luettelee muutaman asian. Paino on laskenut pysyvästi muutamalla kilolla. Hannun tultua valmentajaksi mukaan
on tullut systemaattisuutta.
– Triathlon on sopiva vastapaino työlle, ja se rajoittaa sopivasti
sortumasta liikaa ylitöihin. Olen
pysynyt terveenä ja työkykyisenä.
Laji vaatii taloudellisia uhrauksia.
Pyörä ja märkäpuku ovat osoittautuneet hyviksi sijoituksiksi.
Enää ei anneta kilpakumppaneille liikaa tasoitusta välineiden kustannuksella, Jäppinen kertoo.
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MARKO TAAVILA

Kari ”Tahvo” Untola aloitti valokuvausharrastuksen
teini-ikäisenä 1960-luvun
alkupuolella. Syntyperäisen
heinolalaisen kokoelmiin
on vuosikymmenien saatossa kertynyt valtaisa määrä otoksia kotikaupungista.
Ensimmäisen kuvauskalustonsa Kari hankki keräämällä limsapullon korkkeja.
Niitä vaadittiin 20 kappaletta Coca-Colan myynninedistämiskampanjan
palkintona olleeseen Agfa
Iso-Rapid If -kameraan.
Lisäksi vastaanottajan täytyi maksaa lähetyksen postiennakko.
– Pullonkorkkeja etsin
itse ja sain kavereilta sekä
kahviloista. Tuohon aikaan
limsaa juotiin huomattavasti harvemmin kuin nykyisin, mutta melko pienellä vaivalla kokosin tarvittavan määrän korkkeja,
Untola muistelee.
Aikaansa ja kokoonsa
nähden laadukkaalla CocaColan palkintokameralla
saattoi ottaa kelpo kuvia.

Oma laite antoi vapauden
kuvata tapahtumia ja ihmisiä aidoissa ympäristöissään
ilman lavastuksia tai ulkopuolisia vaikutteita. Kesäiset hengailut Kylpylän uimarannassa ja muut kaveriporukan puuhailut edustavatkin tuon ajan autenttista
kuvasatoa.
Rautalankamusiikin suosio nuorison keskuudessa
tallentui niin ikään Untolan valokuviin. Paikallisista bändeistä kuuluisin, The
Exponents and Johnny,
voitti kitarayhtyeiden mestaruuden Helsingin Messuhallissa vuonna 1964.
– Itseäni hieman vanhempien poikien orkesteri
harjoitteli Kisakulman yläkerrassa ja kävin heitä siellä
kuuntelemassa.
Valokuvauksen rinnalle
tuli pian kaitafilmaus, jonka varhaisimmat tuotokset
ovat vuoden 1968 maarataajoista. Aihepiiri kiinnosti
siinä määrin, että Untola
laajensi motocrossiin ja jatkoi kisojen kuvaamista aina 2000-luvulle. Heinolan
Moottorikerho otti hänet

Marko Taavila

Pitkän linjan
kameramies

Kysytyimpien valokuvakirjojen painoksista jäi vain
mallikappaleet.

epäviralliseksi hovikuvaajakseen, jolla oli vapaa pääsy lajien kilpailualueille.

Omilla
ansioilla
Pestautuminen Tampellan
flutingtehtaalle prässipojaksi vuonna 1965 mahdollisti siirtymisen entistä
tasokkaampiin kameroihin. Teollisuuslaitoksen
omistajat vaihtuivat ja toimenkuva yleni rullamiehen

sekä työsuojeluvaltuutetun
tehtäviin, mutta työpaikka
pysyi samana eläkeikään
saakka. Velvoitteidensa lomassa Untola ehti valokuvaamaan tehtaan ihmisiä
ja arkea.
– Pelastimme ammattivalokuvaajien henkilökunnasta ottamia ryhmäkuvia,
jotka meinasivat päätyä roskakoriin. Ne täydentävät
omia kokoelmiani työvuosilta.
Valokuvaamisen niksit

Untola on omaksunut tekemällä. Vastapainoa omatoimisuudelle antaa alkuperäisjäsenyys Heinolan Kameraseurassa. Aktiivinen
toiminta yhdistyksessä palkittiin Kameraseurojen liiton hopeisella ansiomerkillä vuonna 1998.
– Seurassa olen saanut
vertaistukea ja vaihdettua
tietoja samanhenkisten
kanssa. Kilpailuinto on ollut vaisua, mutta teokseni
”Pöllähdys” voitti oman
vuosikilpailumme ja menestyi Viron kansainvälisessä tapahtumassakin 80-luvun alussa, Untola kertoo.
Kuvien kehittäminen
kuului ennen digikameroita kiinteänä osana harrastukseen. Kotiin viritetyssä
pimiössä tämä onnistui lasten nukkuessa ja edesmenneen Leena-vaimon avustuksella.
Punalamput sammuttanut digitaalisuus vei mielenkiinnon touhuun kymmeneksi vuodeksi. Järkytyksestä toivuttuaan Untola tutustui uuteen tekniikkaan ja suostui käyttämään
sitä lastensa myötävaikutuksella.

Kansiin ja
levykkeille
Valtaisa materiaali on huo-

lellisesti tallennettu negatiiveina ja paperivedoksina
sekä varmuuskopioitu sähköiseen muotoon. Heinolassa järjestetyistä maarataajoista ja MM-motocross
-osakilpailuista Untola on
koonnut useita kuvakirjoja. Muista aihepiireistä hän
on julkaissut vastaavia omakustanteita, joiden suosio
yllätti täydellisesti.
– Juttu niistä lähti leviämään Facebookissa niin,
että halutuimmat loppuivat kesken. Lähettelin kirjoja eri puolille Suomea
entisille heinolalaisille ja
muille kiinnostuneille, hän
toteaa.
Valokuvat jo kadonneista
rakennuksista ja menneistä yleisötapahtumista ovat
herättäneet mielenkiintoa
myös Heinolan kaupungin museossa ja kulttuuritoimistossa. Niiden kanssa
onkin solmittu käyttöoikeussopimukset tietyille aineistoille.
Saamastaan huomiosta
huolimatta painottaa Untola harrastaneensa valokuvausta aina omaksi ilokseen
ja ilman sen suurempia tavoitteita.
– Lapseni voivat tehdä
minun jälkeeni valokuvilleni mitä lystäävät, hän
lisää vaatimattomaan tyyliinsä.

Tenniksen ja padelin erikoisliike!
Palvelemme urheiluopistolla Vierumäkihallin aulassa
sekä alueen asukkaita että vierailijoita. Tervetuloa!
URHEILUVAATTEET JA -TARVIKKEET • JALKINEET
• VÄLINEVUOKRAUS • JÄNNITYSPALVELUT
AVOINNA:
Ma–ti 11.00–18.00
Ke–Pe 10.00–19.00
La
10.00–17.00
Su
10.00–15.00

www.sportif.fi

Palveleva pro shop Vierumäellä ja verkossa.
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Lukeminen on halpa keino pitää
aivot vetreinä. Kirjojen lukeminen ei ole ainoastaan ihanaa eskapismia ja tapa oppia lisää maailmasta, vaan lukuharrastus vaikuttaa myös terveyteen positiivisesti.
Se voi auttaa masennuksessa, nukahtamisessa, stressin lievityksessä ja empatiakyvyn kasvattamisessa.
Lukeminen antaa toivoa, mutta mikä tärkeintä, se on hyvää
harjoitusta muistille ja aivoille. Uusien asioiden mieleen painaminen luo uusia synapseja eli
hermosolujen välisiä yhteyksiä ja
vahvistaa jo olemassa olevia yhteyksiä aivoissa. Varsinkin fiktio luo
uusia polkuja, auraa tietä uusille asioille, koska oma mielemme
joutuu työskentelemään jonkun
sellaisen parissa, jota ei ole valmiiksi kuvitettu.

Kirjasto on kunnallinen
peruspalvelu
– Suomalaiset ovat lukijakansaa
ja kirjastoa pidetään itsestään selvyytenä. Tämä viimeinen vuosi
kyllä on osoittanut kirjaston tarpeellisuuden. Meillä on paljon
muitakin toimintoja perinteisen
kirjojen lainaamisen rinnalla kuten digi- ja mediaopetus, kirjastoautotoiminta, musiikin, pelien

KULTTUURI

ja liikuntavälineiden lainaus, yhteistyö varhaiskasvatuksen ja äidinkielen opettajien kanssa, näyttelytoiminta, vierailut ja muut tapahtumat, kertoo kirjastopalvelujohtaja Liisa Häyrinen.
– Kun viime keväänä olimme
kiinni kaksi kuukautta ja nyt
asiakas saa oleilla täällä ainoastaan 15 minuuttia THL:n ohjeen mukaisesti, on se tuonut
ikäviä muutoksia myös meidän
arkeemme. Perheet ovat hävinneet, koska leikkinurkka on pois
käytöstä. Samoin nuoret, koska
oleskelu on kielletty. Yo-kirjoituksiin ja pääsykokeisiin lukijat
samoin. Normioloissa olemme
järjestäneet noin 100 tapahtumaa vuodessa.

Uudenlaisia
tiloja tarvitaan
Kirjasto on toiminut nykyisessä
talossa vuodesta 1999 saakka. Sellaisia tiloja, kuten etätyöpisteitä,
lukupaikkoja ja muita hiljaisia tiloja, tilaa kirjailijavierailuille, jopa pieni studio musiikintekemiselle on kirjastopalvelujohtajan
haaveissa.
– Akustiikan parantaminen antaa kaikille asiakkaille enemmän
mahdollisuuksia viettää aikaa
kirjastossa, myös nuoret saisivat
”pitää ääntä”. Käytännöllisyyttä
nykyajan vaatimusten mukaisesti.

Levyarvio

Kuvat: Jetta Kuitunen

Kirja parantaa
elämää

Kesä tuo paljon uusia
asiakkaita. Kirjasto on
matalan kynnyksen
paikka myös Heinolan
kesäasukkaille.

Henkilökunnasta on kaksi vähennetty, joten uudelleen järjestelyjä asiakkaiden omatoimisuuteen
tarvitaan joka tapauksessa. Korona on korostanut kirjaston tarpeellisuutta ja merkitystä.

Enemmän kotimaisia
dekkaristeja!
– Onko Joonas Koskimaa tuttu? Hän on nuori heinolalainen
rikoskirjailija, jolta on ilmestynyt neljä teosta vuosien 2016–
2019 aikana, Liisa Häyrinen
vinkkaa.
Kaunokirjallisuudesta elämänkerrat sekä dekkarit ovat kysyt-

tyjä. Myös uutuudet ovat
varauslistojen kärjessä.
– Ihmiset haluavat kuulla tarinoita, aina. Ihminen
on kiinnostunut toisesta ihmisestä, tarvitsemme toisiamme,
sanoo Liisa Häyrinen.

Lapsille iltasatujen
lukeminen tarjoaa
hetken yhdessä, jolla
on pitkäkestoisia
seurauksia.

Kamara: Vallan huoneissa -EP
(Omakustanne 2020)

Korona-ajan
sanakirja

Hankasalmelaisen thrash-nelikon, Kamaran, uran toinen EP
Vallan huoneissa on oivaltava yhdistelmä mahtipontista thrashmetallia ja koskettavia laulumelodioita. Kuulin bändiä ensimmäisen kerran tamperelaisen musiikkitoimittajan Matti Riekin
soittamana Hopea-nimisen sävellyksen muodossa maaliskuussa
2004. Ehdoton suosikkini Vallan
huoneissa -julkaisulta on kappale
nimeltään Vastakuva.
EP:n lyriikat käsittelevät ihmisen luonteen vahvuutta, kun
edessä on ollut valtavia vastoinkäymisiä ja niistä on vain jatkettava eteenpäin. Kamaran jäsenillä näkyy monissa promokuvissa
Megadeth-orkesterin paitoja, ja
biisien rakenteisiin perehtyessä
ymmärrän hyvin myös syyn. Kappaleiden jytinä on aistittavissa yhtä väkevänä kuin San Fransiscon
thrash-jättiläisellä, ja monet kappaleiden soolot vaativat onnistuakseen Megadeth-keulakuva
Dave Mustainen kaltaiset soittotaidot.
Ensimmäisellä EP-julkaisullaan Tämäkin vielä keväällä 2004

Maaliskuun alkupäivinä tuli vuosi täyteen osittaista etätyörupeamaa. Niin kovin tutuiksi ovat tulleet uudet kaverit Teams, Zoom, Meet, Slack,
Whimsical, Webinaari, Moderoida, Striimi/Striimaus ja
vielä erikseen Livestriimi sekä
Virtuaaliset messut. ”Ruudun
takaa…” lauloi Rauli Badding
Somerjoki Ikkunaprinsessalleen ihanasti, mutta ei tarkoittanut ihan tätä.
Paljon puhuttu digiloikka on
jo vanhentunut tulevaisuuden
haaste, sillä lukuisat ammattilaiset toteuttavat työssään hyvää digiarkea jo nyt. Loikka on
monissa paikoissa siis otettu.
Ihan niin paljon en innostunut, että olisin jaksanut perehtyä nettiartikkeliin ”Koronavirus ja digitalisaatio – pandemian tuloksena Suomen historian
suurin digiloikka?”; emännän
kyhmy uhkaa jo muutenkin…
Tiedoksi nuorisolaisille: Niskaan tullut patti eli emännän
kyhmy kielii usein siitä, että niska- ja hartiaseutuun on kohdistunut liikaa yksitoikkoista kuor-

Kamaran tyyli matki vielä hivenen liikaa kotimaisen metallin
kärkinimiä: Timo Rautiaista &
Trio Niskalaukausta, Stam1naa ja
Mokomaa, mutta jo alkuvuodesta
2005 julkaistulla debyytillä Synti,
tuomio, katumus hankasalmelaiset
löysivät oman uskottavan tyylinsä metallin säveltämiseen. Ensimmäinen albumi on erittäin rokkaava verrattuna viiteen muuhun
sen jälkeen ilmestyneen pitkäsoiton thrash-paukkeeseen.
Vallan huoneissa EP:n päättää
bändin 20-vuotisjuhlan kunniaksi jykevimmillä soundeilla uudelleen äänitetty Tämäkin vielä, ja
kunnia sen taustalauluosuuksista ojennetaan Timo Rautiaiselle. Se fakta, ettei Kamaralla ole
omaa levy-yhtiötä, tekee keikkojen bongaamisen äärimmäisen
vaikeaksi. Pysyn kuitenkin optimistisena asian suhteen.
Henri Kaattari

mitusta. Erityisesti runsas puhelimen selaaminen tai tietokoneella
työskenteleminen edistävät kyhmyn
syntyä.

•••
Kieli kehittyy jatkuvasti ja niinhän sen pitääkin. Kotimaisten
kielten keskuksen sanatietokantaan lisättiin vuonna 2020 eri lähteistä runsaat neljätuhatta uutta
tai muuten ajankohtaista sanaa.
Sanat ovat kiinnostavia myös yleisestä näkökulmasta: ne kertovat
kyseisen vuoden tapahtumista ja
ilmiöistä. Parvekejumppa, maskipakko, lohtuleivonta, luontokato, kustannustuki ja kulmakarvalaminointi kertovat meille paljon
viime vuodesta. Nuorisolainen ei
löytynyt viime vuoden sanatietokannasta, mutta lehtien palstoilta
kylläkin. Esimerkiksi Tällä testillä
selvität, miten nuorisolainen olet
henkisesti. En ottanut riskiä.

•••
Jos tämä eristäytyneisyys ja yksinäisyys jatkuvat vielä pitkään,

KOLUMNI
on hyvät neuvot kalliita. Miten pääsemme ”terveysturvallisesti” toistemme lähelle ja
jakamaan yhteisiä kokemuksia? Kyllästyttää Zoom-joogat,
kokkauslivet ja videopuhelutkin.
Eräs kulttuurimuoto tuli
mieleen: Drive-in-leffat, jossa ihmiset pystyvät katsomaan
elokuvia omista autoistaan.
Ollaan lähellä ja kaukana, sopivasti suomalaiseenkin mielenlaatuun.
Jetta Kuitunen
Kirjoittaja on Lahden kaupunginteatterin tiedottaja ja Heinolan
Uutisten freelancer.
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PÄÄSIÄINEN 2021

Heinolan seurakunnassa

Hienot tilat
juhlaa varten!

Hiljaisen viikon ja pääsiäisen tilaisuudet
ma 29.3.–ma 5.4. striimattuna Heinolan kirkosta.

Osallistuminen ja tarkemmat tiedot www.heinolanseurakunta.fi

EHTOOLLISEN VIETTO KIIRASTORSTAINA 1.4.
Viikkomessut Heinolan kirkossa (kaikissa ehtoollinen)
klo 13, 13.30 ja 14 sekä klo 17 ja 17.30
Viikkomessut Heinolan pitäjänkirkossa klo 13, 13.30 ja 14.
Ilmoittaudu ehtoolliselle ennakkoon arkipäivisin
klo 9–12 Piia Ojanen, p. 044 059 3426.
KIRKKO AVOINNA HILJENTYMISTÄ VARTEN
Pitkäperjantaina 2.4. klo 11–13, Heinolan kirkko
1. pääsiäispäivänä su 4.4. klo 11–13, Heinolan kirkko
Pimeydestä valoon – lasten pääsiäishartausvideo
Heinolan srk:n YouTube-kanavalla 29.3.

Ravintola Kymenkartano on mainio paikka erilaisten
tilaisuuksien järjestämiseen. Keväällä on hyvää aikaa
suunnitella juhlamenu jo valmiiksi. Ajankohta voidaan
tarkentaa myöhemmin olosuhteiden salliessa.

Kellotapulin pääsiäispuutarha
avoinna 28.3.–5.4. klo 9–20
Pääsiäisen kertomus nähtävillä 28.3.–11.4.
Lähetyssopen ikkunassa, Lampikatu 16

Uusi Residenssi-kabinetti (24 hlö) ja entuudestaan
tuttu Sireniussali (40 hlö) sopivat kahvittelujen,
perhe- ja ystäväjuhlien, muistotilaisuuksien ja muiden
yksityistilaisuuksien järjestämiseen.

Omatoiminen pääsiäisen rastirata lapsiperheille 28.3.–5.4.
Lähtö Pappilantuvan parkkipaikka, kirkonkylä ja Kirkkopuisto,
Pappilankujan puoleinen sisäänkäynti.
Virtuaalinen pääsiäisvaellus, play.seppo.io, syötä pin-koodi G3191F.
Pelaamiseen tarvitaan älypuhelin ja toimiva gps-yhteys.

Kristus nousi kuolleista!
Pääsiäisen iloa sinulle
ja läheisillesi!

Kesätyösetelikampanja on
alkanut!

Menuvaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivuillamme
jyrankola.fi, ja niitä voidaan muokata juuri sopiviksi.
Ravintolassa on anniskeluoikeudet tilaisuuksia varten.

Kaikella kunnioituksella!
Ravintola Kymenkartano
Konsulinkatu 2, 18100 Heinola
puh. 044 797 2417 / ravintolapäällikkö

heinolanaluetaksi.fi
Ajattele millä ajat!

Kesätyöseteliä voivat hyödyntää heinolalaiset yritykset, yhdistykset ja kotitaloudet.
Setelillä työnantaja voi työllistää
14–17-vuotiaan heinolalaisen nuoren, joka
ei ole päässyt kaupungin tai seurakunnan
kesätyöpaikkoihin.
Työnantajan 250 € arvoisen tuen saaminen
edellyttää lisäksi, että nuoren palkaksi on
muodostunut vähintään 500 €.
Seteleitä on jaossa rajallinen määrä ja niitä
jaetaan siinä järjestyksessä kuin työsopimuksia toimitetaan.
Katso tarkemmat ohjeet ja lisätiedot
jyrankola.fi
Kesätyöseteliä rahoittavat:
Heinolan kaupunki
Heinolan seurakunta
Heinolan yrittäjät
Heinolan Lionsklubit
Heinolan työnantajayhdistys

Tilaukset tutusta numerosta

0601 100 01

Työnhakija, kaipaatko tukea
työllistymiseen tai kouluttautumiseen?
Työnantaja, kaipaatko tukea ja apua
rekrytointiin?
Jyränkölän Tukirinki-hanke on tukenasi!

PSYKOTERAPEUTTI TYÖNOHJAAJA

YKSILÖTERAPIA
- erilaiset haasteet elämässä
- masentuneisuus, yksinäisyys ym.
PARI- JA PERHEPSYKOTERAPIA
- solmukohdat parien ja perheiden elämässä
- nuor ten ja perheiden tilanteiden selvittely
TYÖNOHJAUS
- yksilön haasteet työelämässä
- erilaiset ristiriidat työyhteisössä

VASTAANOTTO:
SAIRAANHOITOKESKUS ILMARI
Virtakatu 8, Heinola

elisa.tuukkanen@phnet.ﬁ

040 965 0601

Olemme tavattavissa Hartolassa, Heinolassa ja Sysmässä. Ota rohkeasti yhteyttä!
Projektiohjaaja
Tuula Brocke 044 797 2457
Projektiohjaaja
Sirpa Hallman 050 324 8328
Uuden Työn Etsijä, Projektipäällikkö
Jouni Kantonen 044 797 2466
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jyrankola.fi
Hanketta rahoittavat:

Tapahtumat ja tarjoukset uudessa
kaupunkilehdessä – lähes jokaiseen kotiin!

Myös verkossa: heinolanuutiset.fi

TEHTÄVÄNURKKA
Älynystyröitä
kutkuttavat
tehtävät iltapuhteiksi.

Jorma Kemppainen 2021
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Kuva: Visit Heinola
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Kuva: Jussi Varjo
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VÄKI SEIS=
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Kuva: Vierumäki kuvapankki

N

M

KAJ SORTI=

Kuva: Jussi Varjo

Anagrammin ja ristikon
ratkaisut löytyvät
seuraavalta sivulta.
Molempien tehtävien
vaikeusaste on keskitasoa.

MUTAKANA=
VITSINERO=
OMA KIRNU=

R

KIIVAS AJO=
YRJÖ NÄLKÄ=

Ä

TURVAL- NUKKULISIA
VALLA

KYLLÄ

SCIFIKLASSIKKO

HIHASSA

PORISSA

”ELEKTRONISESTI
TUOTETTUA”

HAULA

KIERRETTY

PUUKOSSA
KELPAA
OMANISSA

JUOKSEE
SAAPASMAASSA

NÄKYY
IHOLLA

PÄÄTELMÄSSÄ

KEITTIÖISSÄ
PAPUKAIJA

PYSYEN
KIERRÄTYS
TYLSYYDET

LAVIKAISEN
NIMISIÄ

SARJISLINTU

FOTO: KIMMO SILLANKORVA

TEEN VIDEON=

TASANGON
4-JALKAINEN

LÄHDETÄÄN.

PIZZAAN

SATUNNAINENKIN
DOSETIT

P

AVAI- KAUKO
PRIKUL- MESSA
MONESLEEN JOSKUS
TI

KAUNOISEEN

TIHETÄ

MATALAA

HANKKEILLA
TARKKA

GOLFISSA

HONKA

TUULIPÖLYTTEINEN

REKKILIIKKEITÄ

VÄÄNNETTY

SAARALLA

RUOHOJA

KUITUPITOISTA

TULEVASTA
PAKASTEINA

HYÖDYTTÄVÄ

NIMEKÄS

OSUVAT
EDISONIN 2.

ESTEEKSI

MENNÄ
VIRRAN
MUKANA

HERISTÄÄ
NYRKKIÄ

....JATKE
AMPUJA

SAASTETTA
KIIHTYÄ
HIMALAJALLA

NUPPU

KIERTOLAINEN

KIINNOSTUNUT

RAUMALLA
TÄRKEÄ

LAURENCE
LUONTOKAPPALE

VIHREÄSELKÄI..
SIA

YKSI
PORUKASTA

PALLEROILLE

HUUMORIN....
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TUOMO SEPPÄNEN

Asunnon valtaus takasi viime kesänä kainuulaiselle muuttohaukkapariskunnalle onnistuneen pesinnän. Yleensä muuttohaukka
laatii pesänsä kalliokielekkeelle
tai suon mättäälle. Vuosi 2020
oli haukoille sikäli hankala, että
paksu lumikerros peitti pesäpaikat
myöhään keväälle ja lisäksi sulamisvedet peittivät mättäät.
Kainuulainen haukkapariskuntakin oli saman ongelman edessä
saapuessaan maaliskuun lopulla
muuttomatkalta. Haukan onneksi kotisuolla pesi vuosittain myös
sääksiperhe, jonka kookas risupesä matalassa männyssä oli vapaana
sääksen myöhäisemmän saapumisen vuoksi.

KYSEINEN PESÄPUU on ollut käytössä kymmeniä vuosia ja luontokuvaaja ja kirjailija Eero Kemilä
rakensi pesän lähelle valokuvauskojun jo kymmenisen vuotta takaperin tarkoituksenaan dokumentoida sääksen pesintää. Viime
keväänä yllätys olikin suuri, kun
ensimmäinen reissu kojulle sujui
loppumatkasta muuttohaukan varoitushuutoa kuunnellen.
Muuttohaukka on yksi niistä Suomessa pesivistä linnuista,
jotka on pelastettu sukupuutolta
suojelutoimin. 1960- ja 1970-luvuilla ympäristömyrkkyjen vuoksi
muutamaan kymmeneen pesivään
pariin vajonneen haukan pesimäkanta on kasvanut maassamme
noin 300 pariin. Siitä huolimatta
muuttohaukka on määritetty vaa-

rantuneeksi lajiksi. Viime kesänä
kainuulaispari kasvatti sääksen pesässä kolme poikasta. Pariskunnan
menestyksekäs pesintä oli iloinen
asia, sillä tutkijat kuvailivat viimekesäistä muuttohaukan pesintää
yleisesti ottaen huonoksi. Metsähallituksen tilastojen mukaan viime kesänä tutkittiin 153 reviiriä ja
vain 83:lla niistä pesintä onnistui
ja haukkakantaa kasvatti 194 rengastusikäistä poikasta. Kainuun
alueella haukkapopulaatio oli kuitenkin kasvussa.
Kainuussa muuttohaukkojen
rengastuksesta vastaava Vesa Hyyryläinen kertoo nousevasta trendistä alueellaan.
– Muuttohaukan kanta on kasvanut siitä 1960- ja 1970-lukujen aallonpohjasta. Käsitykseni
on, että tässä viime vuosina hau-

”Muuttohaukan
esiintymisalue siirtyy
etelään päin.”
kan esiintymisalue on pikkuhiljaa siirtymässä etelään päin. Havainnointini perusteella voin sanoa, että lievä kasvusuhdanne on
muuttohaukan osalta menossa
täällä Kainuussa ja kanta on selkeästi kasvanut, vaikka viime kesän pesintä ei kaikilta osin onnistunutkaan, summaa Hyyryläinen.
– Havaitsin monia uusia pesintöjä tarkastusalueellani ja mikä
merkityksellistä, monia pesintöjä
sääksien pesissä. Itse asiassa muuttohaukkojen siirtyminen korkei-

Sisarukset seuraavat kaverinsa lentoharjoituksia eri kulmista.

Kuvat: Tuomo Seppänen

Muuttohaukka
valloitti
sääksen pesän

Koirashaukka on tuonut poikasilleen saalista. Isä vahtii tarkasti
ympäristöä jälkikasvun aterioidessa.

siin pesintöihin alkoi jo vuonna
2017 lumien myöhäisen sulamisen myötä.
Muuttohaukan pesiminen vanhassa sääksen pesässä Kemilän kuvauskojun naapurina oli mieluisa
yllätys, mutta samalla se asetti kojun käytölle rajoituksia. Taatakseen uhanalaiselle linnulle pesintärauhan piti kojun käyttö minimoida. Kojulla saattoi kuitenkin
vierailla ja poikuetta kuvata erityistä varovaisuutta noudattaen.

ALLEKIRJOITTANUT sai kunnian vierailla kojussa yhden vuorokauden
verran heinäkuussa, kun kolme
haukanpoikasta oli jo muutaman
päivän päässä pesästä lähdöstä ja
teki terhakkaasti lentoharjoituk-

On hämmästyttävää kuinka iso ääni irtoaa keskenkasvuisista haukanpoikasista emolinnun saapuessa pesälle.

sia. Taatakseen kojulle menemisestä mahdollisimman vähän häiriötä piti kojulle olla menijä ja lähtijä. Ensikertalaiset oli saatettava
paikalle tai polun tuntevalla oltava

”Matka kojulle oli
etelän miehelle raskas
– oli kuljettava suolla
ohi hillapaljouden.”

la sijaitsevaan kojuun ja saattaja
häipynyt lähimmän metsäsaarekkeen taa.
Tämän jälkeen haukkojen elämä asettui normaaleihin uomiinsa. Poikaset jatkoivat lentoharjoituksiaan, koiras lensi saalistamaan, naaras istuskeli suon laidalla vartiossa ja kuvaaja nökötti
kojussa hikoillen ja odotellen koiraslintua, sen tuomaa saalista ja
mahdollisuutta lentokuviin haukan lähestyessä pesäpuuta.

vaihtohenkilö. Tämä taas tarkoitti
kuvaajien kohdalla sitä, että kojussa oli oltava siihen asti, kunnes
seuraava kuvaaja saapui paikalle.
Päästäkseen kojulle oli luontokuvaajien kahlattava muutama
kilometri suolla harppoen mättäältä mättäälle. Matka oli etelän
miehelle siinä mielessä raskas, että
suo oli paikka paikoin kullan keltainen ja harmitti kulkea sormet
syyhyten ohi hillapaljouden. Suon
äänimaailma oli tuolloin tyynessä
säässä hiljainen, kunnes asteli ohi
viimeisen, lähinnä pesää sijaitsevan metsäsaarekkeen. Viimeiset
sadat metrit kohti kojua sujuivat
haukkojen kii, kii, kii -konserttia
kuunnellen. Konsertti jatkui siihen asti, kun kuvaaja oli asettunut
taloksi viiden metrin korkeudel-

VUOROKAUDEN istuskelu kuvauskojussa oli rauhallinen. Poikasten
lentoharjoitusten kuvaamisen lisäksi kameran sulkimen työllisti
muutamat emolinnun pesälle saapumiset. Siitä huolimatta kuvaajan aika soljui kojussa eteenpäin
pahemmin pitkästymättä suoluonnon eri vivahteita ja haukanpoikasten edesottamuksia seuraillen sekä äänimaailman variaatioita
kuunnellen.
Vuorokauden kyttäämisen tulos löytyy allekirjoittaneen kuvaarkistosta ja säilyy miehen muistissa hamaan tulevaisuuteen yhtenä parhaista luontoelämyksistä.
Kotiväkikin sai osansa, sillä paluumatka kojulta venyi, ja tuliaisiksi
kasaantui jokunen litra keltaista
marjaa.
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HEI YRITTÄJÄ, MAINONNASTA
VASTAAVA TAI
KUNTAVAALIEHDOKAS

Ole mukana seuraavassa
29.4. ilmestyvässä lehdessä.
Meillä on tehokas jakeluverkosto!
Jakelumäärä 18 000 kpl
Posti jakaa 14 250 kpl:
• Heinolaan
• Sysmään
• Hartolaan
• Pertunmaalle
• Vuolenkoskelle

Heinolan Uutiset 2021
Ilmestyy
• to 18.2.
• to 25.3.
• to 29.4.
• to 20.5.
• to 10.6.

Keskeinen teema
Hyvinvointi/kuntoilu
Liikenne + rakentaminen
Rakentaminen
Piha, puutarha
Muutoksia
Kesälehti
!
aikatauluissa

YHTEYSTIEDOT
HARTOLA
(1 708)

Painettu lehti on jaossa myös
SYSMÄ
seuraavissa jakelupisteissä:
(2 344)
• Heinolan ja Kuortin ABC-asemat
• Heinolan Citymarket
• K-Market Heinolantori
• S-Market, Heinola
• Heinolan Heila
• Vierumäen Matkakeidas
• Suomen Urheiluopisto (Vierumäkihalli)
• Kotikahvila, Hartola
• M-Kyläkauppa, Vuolenkoski
• Sekä luettavissa verkossa heinolanuutiset.fi

PERTUNMAA
(953)

Ota rohkeasti yhteyttä myyntiin
ja varaa oma paikkasi ajoissa:
ilmoitus@heinolanuutiset.fi
Marko Latvanen, 0400 777 717
Mediatiedot: heinolanuutiset.fi
Lähetä hyvä juttu tai juttuvinkki:
toimitus@heinolanuutiset.fi

HEINOLA

Huom. Osoitteisiin, joissa on mainoskielto, ei posti
jaa lehteä. Ilmoita muista jakeluvirheistä meilillä:
toimitus@heinolanuutiset.fi

(9011)

VUOLENKOSKI

(220)

JUTTUVINKIT JA TAPAHTUMAT
Laita tulemaan hyvä juttu tai
juttuvinkki, tapahtumatieto
tai ottamasi hieno kuva.
Julkaisemme niitä aina
mahdollisuuksien mukaan.

toimitus@heinolanuutiset.fi

Esimerkki vaali-ilmoituksesta

Nro
Ehdokkaan
nimi

Hinta 100 € (sis. alv:n)
• TOISTOALENNUS –15%

Varaa paikkasi nyt!
myynti@heinolanuutiset.fi
p. 0400 777 717

Reunassa tilaa omille tiedoille
ja logolle yms. Koko 125 x 42 mm.

– www.arjenapuvalineet.fi –

Haluamme tehdä
arjestasi helpompaa!

KH/LH Ulla Eckhardt
Kauppakatu 5, 18100 Heinola
Puh. 044 330 5510
ullaeckhardt@phnet.fi

Sarjakuvat ja ratkaisut
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Anagrammi
VERO
VAROA
TONAVA
MIKÄ ÄLY
AKKA LUO
ARKA HAI
VÄKI SEIS
SAVIVIINI
KAJ SORTI
MUTAKANA
VITSINERO

Kuvavihje
ROVE
ORAVA
AVANTO
YLÄMÄKI
KAUKALO
HAIKARA
SIIVEKÄS
SINIVIIVA
KIRJASTO
MAAKUNTA
VESITORNI

OMA KIRNU
KIIVAS AJO
YRJÖ NÄLKÄ
TEEN VIDEON

MUNAKORI
SIVAKOIJA
JYRÄNKÖLÄ
VEDENNEITO
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Miltä kuulostaisi
asuntoesittely kotisohvalta?
Asunnon myyjänä saat etäesittelymme ja voimakkaan somemarkkinoinnin
avulla entistäkin laajemman näkyvyyden kodillesi. Suuntaamme vahvaa
mainontaa Uudellemaalle, Helsinkiin, Tampereelle ja Lahteen.
OP Koti Etäesittely on helppo ja turvallinen tapa tutustua asuntoon.
Välittäjämme esittelee asuntoa videoyhteyden avulla, ja voit kysyä kysymyksiä
chatin kautta. Ostaja voi tutustua asuntoon vaivattomasti etäisyyksistä ja
arjen kiireistä huolimatta.

OP Koti Päijät-Häme Oy LKV
Savontie 7, 18100 Heinola
puh. 010 256 7740

op-koti.fi

Tuula Hietanen
LKV, LVV
040 172 1338

Satu Hirvivuori
050 466 3573

Linnea Messo
050 517 7286

Henrika Pekkola
LKV
040 486 5592

Puhelut 010-numeroihin maksavat kaikkialta Suomesta soitettaessa lankapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,07 €/min, matkapuhelimesta 0,0835 €/puhelu + 0,17 €/min.

Heikki Raitanen
myyntijohtaja, LKV
kaupanvahvistaja
040 664 7570

Tykkää sivustamme
Facebookissa
@OP.Koti.paijathame

