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10 kysymystä
kaupunginjohtajalle
SIVU 7

BIOMETRISESTI ÄLYKKÄÄT
SILMÄLASIT? KYLLÄ.

SIVU 4

MITTAAMME SILMÄSI
TUHANSISTA KOHDISTA.
TULOS: TARKINTA MAHDOLLISTA
NÄKEMISTÄ

VIIKON VIERAS

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

Saku-Petteri Perintö

Heinolassa on turvallista yrittää

Ajanvaraus myös netissä - www.fennooptiikka.fi

Cafe Torni jälleen avoinna!
Wappuna 1.–2.5. la klo 11–16 ja su 11–16
• munkkeja & simaa
• kahvia & limua
• suolaista & makeaa
• jädeä & muita herkkuja

Mäkisenmäen
Taimisto

Tornikuja 1,
18100 Heinola
cafetorni@phnet.fi
0400 777 717

Olette sydämellisesti
tervetulleita!
Toivottaa,
Cafe Tornin väki

Myymälöistämme löydät laajan valikoiman
kukkivia kukkia ja puutarhakasveja.

Rantaravintola & baari
Jäätelökioski • Isot terassit veden
äärellä – elävää musiikkia

Tuotevalikoimaamme kuuluu peruskasvilajitelman lisäksi paljon erikoisia kasveja,
joita et saa muualta.

Sitä mitä ei löydy, tilataan.
Tarjoamme myös istutus- ja pihasuunnitteluapua sekä puiden ja
pensaiden leikkausta.
Myymälöiden viikkotarjoukset ovat
nähtävillä nettisivuillamme.

heinolanaluetaksi.fi
Ajattele millä ajat!
Tilaukset tutusta numerosta

0601 100 01

AUTOMAATTISESTI HYVÄÄ

Ma–pe klo 10–18 • La klo 10–18 • Su klo 12–18

Iitin Koskenniskan taimimyymälä
Pohjanlahdentie 1, 19160 Huutotöyry
044 978 6384
Ma–pe klo 10–18 • La–su klo 10–18

info@makisenmaki.com

www.makisenmaki.com

Kevätkausi käynnistyy torstaina 29.4.!
• Vappuaattona auki klo 11–19
• Vappupäivänä klo 10–19
Ruokailijat teettehän pöytävarauksen!

Heinolan kk:n taimimyymälä
Sammontie 9, 18300 Heinola kk
041 489 4885

HARBOUR RESTAURANT & CAFÉ

Kahvi- ja vesiautomaatit
työpaikalle!
Laitteet, tuotteet ja huollot.
Kattava kokonaisuus.
www.cafebreak.fi
Puh. 040 185 0775

Muut aukioloajat + ruokalistat löytyvät
sivuiltamme www.rantacasino.fi

Aukioloaikoja muutetaan koronarajoitusten mukaan.

Satoja terassipaikkoja reiluin turvavälein
– myös sisällä tilaa reilusti.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Maaherrankatu 2, 18100 Heinola
puh. 040 192 1027
www.rantacasino.fi
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Kouluhankkeet
kasvattamassa vetovoimaa
Heinolan kouluhankkeista suurimman, Kailas-talon, rakennustyöt ovat alkaneet. Kailas-talo on kolmas ja viimeinen
kaupungin viime vuosien suurista koulurakennushankkeista.
Koulun lisäksi taloon tulee päiväkoti, monipuolinen liikuntasali ja muillekin kaupungin kouluille ruokaa valmistava tuotantokeittiö. Muut suuret rakennushankkeet ovat vastikään Sinilähteellä käyttöön otettu Sinilähdetalo sekä syksyllä keskustaan
entiselle Seminaarin koulun tontille valmistuva Heinolan lukio. Hankkeiden valmistuttua päättyy Heinolassa vuosikausia
kestänyt parakkikoulujen aikakausi. Valitettavan moni heinolalaislapsista on käynyt lähes koko koulutaipaleensa parakeissa, joten uudet tilat ovat enemmän kuin tervetulleita.
Samalla tilat tuovat kovasti kaivattua harrastustilaa liikunnan
ja kulttuurin harrastajille.
Seiniin panostamisen ohella on muistettava, että myös opetukseen ja sen laatuun sekä ryhmäkokoihin on pystyttävä
kiinnittämään huomiota ja osoittamaan resursseja. Koronan
aikainen etäopetus ja sen mukanaan tuomat haasteet tulevat näkymään kouluissa lisääntyneenä tuen tarpeena. Näihin
tarpeisiin on pystyttävä panostamaan nyt ja tulevaisuudessa.
Olivat seinät ja puitteet kuinka hienoja tahansa, tärkeintä on
laadukas ja lasten tarpeet huomioon ottava opetus. Upouudet koulut voivat ainakin aluksi toimia kaupungin vetovoimaa
ja asukaslukua lisäävänä tekijänä, mutta jos toiminnan laadusta ei pystytä pitämään huolta, ei vetovoima jaksa kantaa
kovin kauas tulevaisuuteen.

Etätöissä piilee pikkukaupungin mahdollisuus

H

einolan ja koko Suomen väki vanhenee kovaa vauhtia.
Mutta vaikka eläkeläisten
määrä kasvaa, yhä useampi nuori
on vailla työtä. Missä viipyy se suuri
työvoimapula? Meille vuosituhannen vaihteen tienoilla peruskoulua
käyneille vannottiin, että suurten
ikäluokkien jäädessä eläkkeelle,
työpaikkoja tulee olemaan tarjolla enemmän kuin työnhakijoita.
Sen kuin vain kävelette yrityksen
pomon juttusille ja kerrotte mitä
osaatte. Kyllä niitä töitä löytyy, aivan kuten Suomen teollistuessa sotien jälkeen.
Ovatko sitten globalisaatio ja kehittynyt teknologia vieneet kaikki
työt? Osin kyllä, mutta kyllä Suomessakin työpaikkoja on. Ne vain
ovat joko väärillä aloilla tai väärissä paikoissa. Pääkaupunkiseudulla
työpaikkoja tuntuu olevan, mutta kaikki eivät halua tai voi sinne
muuttaa. Korkeat ja käsistä karanneet asumiskustannukset pitävät
tästä huolen. Kehä kolmosen sisäpuolella asuntojen neliöhintojen
nousulle ei näy loppua. Samaan ai-

kaan lähes kaikkialla muualla Suomessa kasvukeskusten ulkopuolella
kuljetaan vastakkaiseen suuntaan.
Kaupungistuminen tuo toki mukanaan omia etuja, mutta myös haittoja. Korkeat asumiskustannukset
lisäävät valtion asumistukimenoja,
jotka tulevat kaikkien veronmaksajien maksettaviksi. Maaseudun
pitäminen asuttuna keinotekoisesti ei sekään ole kannattavaa eikä
järkevää.

päivänä viikossa on varmasti puuduttavaa. Huonontuneista julkisen
liikenteen yhteyksistä puhumattakaan. Mutta jos työpaikalla tarvitsisi käydä korkeintaan pari kertaa viikossa, muuttuisiko asetelma
houkuttelevammaksi? Heinolasta
perhe voisi saada suuren omakotitalon keskeisellä sijainnilla samalla rahalla kuin Helsingistä pienen
kerrostaloasunnon syrjäisemmällä
sijainnilla.
Jos muutosta ei tapahdu, pelkona on, että muutaman kymmenen
vuoden päästä meillä on aution
maaseudun lisäksi autioituvia lähiöitä, joissa talot saavat rauhassa
rapistua. Sitähän emme halua.

•••
Koronapandemian tuoma huima
lisäys etätyöhön jäänee ainakin
osittain pysyväksi ilmiöksi. Tässä
Heinolan kaltaisilla, suhteellisen
lähellä pääkaupunkiseutua sijaitsevilla kunnilla on todellinen näytön paikka kääntää muuttotappio
muuttovoitoksi. Heinola sijaitsee
ihanteellisella paikalla sellaiselle
ruuhkavuosiaan elävälle perheelle,
jonka vanhemmat voivat tarvittaessa tehdä etätyötä. Helsingin läheisyydestä huolimatta välimatka on
kuitenkin sen verran pitkä, että sen
kulkeminen edestakaisin viitenä

Jussi Varjo
Kirjoittaja on Heinolan Uutisten
päätoimittaja

VIERASKYNÄ
Osta kotimaista 10 eurolla enemmän kuussa
niin olet luomassa 10 000 työpaikkaa

S

uomalaisuuden suosiminen
on kivunnut ennätyskorkealle viime aikoina. Asennetasolla lähes 90 prosenttia suomalaisista sanoo valitsevansa kotimaisen tuotteen tai palvelun aina
kun mahdollista. Tärkein syy ostaa
kotimaista on halu tukea suomalaista työllisyyttä. Arvotasolla on
kaikki hyvin.
Toki moni ehkä tässä kohtaa
miettii, onko asenteella merkitystä todellisen ostokäyttäytymisen
ja lopullisen valinnan tekemisen
kanssa?
Kyllä on, sillä arvojen vaikutus
kotimaisuuden suosimiseksi näkyy myös myyntidatassa. Esimerkiksi suomalaisuutta todentavien
Avainlippu-merkillä varustettujen tuotteiden myyntikehitys Kryhmän päivittäistavarakaupan
myyntidatan mukaan on kasvanut vuoden aikana 30 prosenttia.
On siis todella hienoa todeta, että
arvot ja todellinen käyttäytyminen
kohtaavat.

•••
KUSTANTAJA:

Jyränkölän Setlementti ry
Siltakatu 11
18100 Heinola

Miksi suomalaisuuden suosiminen
on tärkeää? Yksinkertaistaen kyse
on Suomessa tehtävän työn säilymisestä ja uusien työpaikkojen
syntymisestä. Äkkiseltään otsikossa esitetty väite, 10 euroa kuussa
enemmän kotimaisiin tuotteisiin ja
palveluihin luo 10 000 työpaikkaa,
kuulostaa uskomattomalta. Se pohjautuu kansantalouden laskelmiin,
joita Suomalaisen Työn Liitto on
käyttänyt nostaakseen esiin suomalaisten tuotteiden ja palveluiden ostamisen vaikutukset työllisyyteen.
Viesti on toki pelkistetty monimutkaisista panos-tuotos-laskelmista.
Panos-tuotostaulukoita soveltavien tutkimusten mukaan jokaisella ostopäätöksellä on kerrannaisvaikutuksen myötä merkittävä vaikutus työpaikkojen syntyyn. Jokainen valinta suomalaisen tuotteen
tai palvelun hyväksi vaikuttaa suoraan yrityksen kassavirtaan, mutta
välillisesti valinnat vaikuttavat moneen muuhun toimijaan työllistäen
Suomessa niin logistiikan, kaupan,
verkkokaupan, markkinoinnin
kuin mainonnankin ammattilaisia.

10 lisäeurolla 10 000 työpaikkaa on iskulause, jonka tarkoitus
on herättää meitä ajattelemaan valintojemme merkitystä sekä huomaamaan, että pienilläkin muutoksilla valinnoissamme meistä
jokainen voi vaikuttaa. Todellisuudessa, jos laskelmassa huomioidaan kuluttajahintojen nousu kysynnän ja tuotannon arvossa, näyttäytyy luku hieman erilaisena. Kuluttajahintaindeksin kasvun myötä
10 € vuonna 2007 oli inflaatiokorjattuna 11,4 € vuonna 2013, ja
11,6 € vuonna 2017.

•••
Kotimaisten tuotteiden ja palveluiden valitseminen tapahtuu siis meidän jokapäiväisissä ostoksissamme
sekä niissä isommissa hankinnoissa, joissa voidaan ostaa suomalaisia
tuotteita ja palveluita. Laskelmat
aukeavat seuraavalla tavalla.
Jos jokainen suomalainen laittaa
11,6 euroa kuukaudessa lisää kotimaisiin tavaroihin ja palveluihin,
tulee siitä 900 miljoonaa euroa lisää kysyntää kotimaiselle tuotan-

TOIMITUS

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

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

ILMOITUSMYYNTI

Kannen kuva: Olli Tiainen

Mediatiedot: heinolanuutiset.fi

Marko Latvanen, 0400 777 717
myynti@heinolanuutiset.fi

nolle. Kyseinen euromäärä muodostuu meidän kuluttajien käyttämästä 11,6 eurosta ja kertyvistä
verotuloista, joista puolet palautuu
takaisin kiertoon julkisen kulutuksen kautta. Näin syntyy 300 miljoonaa euroa lisää verotuloja.
Näiden ostovalintojen ja verotulojen kerrannaisvaikutusten kautta syntyvät nuo kuuluisat 10 000
uutta työpaikkaa.

Jokke Eljala
Tutkimuspäällikkö
Suomalaisen Työn Liitto

•••
Näin iskulausetyyppinen muistinsääntö voisi olla seuraava:
Jos jokainen suomalainen käyttää 10 euroa kuukaudessa lisää suomalaisiin tuotteisiin, kasvaa kotimaisen tuotannon kysyntä 900 M€
ja verotulojen määrä puolestaan
300 M€, mikä merkitsee vuositasolla 10 000 uutta työpaikkaa.
Jos inflaatio kiihtyisi syystä tai
toisesta, voi 10 euroa kuukaudessa
-iskulause lähivuosina muuttua 12
euron iskulauseeksi. Tästäkin huolimatta tärkeintä on se, että jokainen valinta, vaikka pienikin, suomalaisten tuotteiden ja palvelui-

Mainosmateriaalit:

ilmoitus@heinolanuutiset.fi

SIVUNVALMISTUS

K-Systems Contacts Oy
Päivi Kaikkonen, 040 7333 485
myynti@k-systems.fi

PAINO

den puolesta on tärkeä. Jokainen
valinta, jonka me teemme niin
kuluttajana, yrityksen ostajana
tai julkisena hankkijana vaikuttaa osaltamme työpaikkojen säilymiseen ja syntymiseen.

Sanoma Manu Oy, Tampere

JAKELU

Painosmäärä 19 000 kpl
Posti jakaa n. 14 500 kpl Heinolaan,
Sysmään, Hartolaan, Pertunmaalle ja
Vuolenkoskelle. Loput lehdet jaetaan
lehtitelineisiin Suomen Urheiluopiston
alueelle, Nelostien liikenneasemille ja
yhteistyökumppaneiden tiloihin.
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Kailas-talosta monipuolinen keskus
Kuvat: Heinolan kaupunki

Kiinteistö on hyvin
kaupunkilaisten käytettävissä, ruokahuoltoon
kylmävalmistusmalli.
JARI NIEMI HU

Heinolan ison koulurakennusbuumin viimeisen työpuhteen
Kailas-talon rakennustyöt ovat
alkaneet. Pääurakoitsija työyhteenliittymä Insinöörityö Hentinen Oy ja mikkeliläinen betonielementtien valmistaja SBS Betoni Oy aloittivat työt maaliskuun
lopulla.
Valmista pitäisi olla Insinöörityö Hentisen toimitusjohtajan
Ilkka Hentisen mukaan 19 kuukauden kuluttua eli 31.10.2022.
– Hanke on mittava, mutta
olemme tehneet vastaavan kokoisia aiemminkin. Työyhteenliittymä tarvittiin, koska Heinola
odotti pääurakoitsijan liikevaihdon nousevan tiettyyn summaan

vuositasolla, selvittää Ilkka Hentinen.
Insinöörityö Hentinen on aikaisemmin rakentanut muun
muassa Joutsan lukion ja keskuskoulun, Hartolan Kunkkuareenan ja valanut Keski-Suomen
keskussairaalan eli nykyiseltä nimeltään Sairaala Novan sekä Lahden Kymijärven voimalaitoksen
perustukset. Lahdessa yritys pystytti myös seinärakenteita.
Yrityksen vuosittainen liikevaihto on viimeiset viisi vuotta
liikkunut 9–10 miljoonan euron
tasossa, joten Kailas-talon 13,5
miljoonan euron pääurakka edustaa reilun vuoden liikevaihtoa.
Kailas-talo huputetaan, kun
kriittinen työvaihe alkaa, mikä
eliminoi rakennusaikaisten kosteusvaurioiden syntymisen.
Insinöörityö Hentisellä on palveluksessaan reilu 40 rakennusalan ammattilaista, joista osa
työskentelee Kailas-talon parissa.
– Työmaan työvoiman enimmäisvahvuus 50–60 henkilöä,

kun mukaan lasketaan myös aliurakoitsijoiden työvoima, toteaa
Ilkka Hentinen.

Ruokahuollon
keskuspaikka
Kailas-talon kustannusarvio on
Heinolan kaupungin teknisen
johtajan Harri Kuivalaisen mukaan 19,1 miljoonaa euroa. Heinola käyttää koulujen rakentamiseen muutaman lähivuoden aikana kaikkiaan lähes 60 miljoonaa
euroa. Myllyojan Sinilähde-talo
maksoi noin 12,5 miljoonaa euroa, uusi lukio noin 19 miljoonaa
euroa ja Tommolan koulun toisen
kerroksen kunnostaminen reilut
500 000 euroa. Lisäksi punakukon tuhoama Lusin koulu muutetaan kylätaloksi.
Kailas-taloon asettuvat päiväkoti, esikoulu ja keskustan alakoulu. Bruttoneliöiltään kiinteistö on noin 8 300 neliömetriä,
josta monipuolinen liikuntasali
nielaisee katsomorakennelman

Kailas-talo on sekä neliöiltään että kustannusarvioltaan mittavin
Heinolan kouluhankkeista.

kera noin 1 200 neliömetriä.
– Lisäksi kiinteistöön sijoitetaan kaupungin uusi tuotantokeittiö, jossa ruoka esivalmistetaan uudella kylmävalmistusmallilla kaikille muille kaupungin
kouluille. Malli on moderni ja
ruoan laatu pysyy kokemusten
mukaan hyvänä, toteaa Kuivalainen.

Lisäarvoa kiinteistö tuottaa
myös 30:llä maalämpökaivollaan. Energiatehokas maalämpö
on kiinteistön ainoa lämmitysmuoto. Kailas-talon, lukion ja
Sinilähde-talon odotetaan tuottavan jatkossa vuosittain erittäin
merkittävää energiakustannusten
säästöä kaupungille.

Idyllinen kesäkohde
CAFÉ KAILAAN KESÄ 2021
ALKAA VAPPUNA

an
Histori ja
a
havina uja!
herkk

Katso kailas.fi

Vohvelikahvila

Harjupaviljonki

Kauppakatu 30, 18100 Heinola
p. 040 5619 522, 044 7273 688
www.harjupaviljonki.fi

Toukokuussa
1.5. alkaen
ke-pe 12-18
la-su 11-17
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Pikkukaupunki
veti puoleensa

Olli Tiainen / Love U Mean It

Ohjaaja Saku-Petteri
Perintö muutti takaisin
Heinolaan ja omaksui
uudenlaisen elämänrytmin.
KATJA TAMMINEN

Saku-Petteri Perintö kuunteli pikkupoikana paljon musiikkia ja katseli elokuvia. Musiikkia
kuunnellessaan hän saattoi sulkea
silmät ja kuvitella jonkin kohtauksen. Toisaalta, jos hän näki jotain elokuvamaista, hän hahmotteli siihen musiikin. Musiikki ja
kuva kulkivat käsi kädessä.
Vuosia myöhemmin työskennellessään valokuvaajana, Perintö teki edelleen samoin: hän kuvitteli kuvan taustalle musiikin,
ja näki ottamansa kuvat tarinana.
Valokuvaajana Perintö oppi myös
valon. Että se voi olla lempeää tai
uhkaavaa, ja se voi viestiä vihaa tai
rakkautta, ja kaikkea siltä väliltä.
Perintö oppi valjastamaan valon
töihinsä ikään kuin ylimääräiseksi näyttelijäksi, leikkimään sillä,
ja kertomaan valoa hyödyntäen
yhä uusia tarinoita. Siitä kaikesta
oli valtava hyöty, sillä seuraavaksi
Perinnöstä tuli ohjaaja.

HEINOLASSA LAPSUUTENSA ja nuoruutensa viettänyt Perintö muutti

armeijan jälkeen Helsinkiin. Töitä tuli paiskittua muuttomiehenä,
kuorma-autokuskina ja varastomiehenä. Opintoja hän suoritti
kansainvälisen liiketalouden parissa. Valokuvaajaksi Perintö päätyi mallintöiden kautta. Samaan
aikaan hän laittoi pystyyn ensimmäisen oman firmansa. Seuraavaksi tie vei mainostoimistoon,
josta edelleen musiikkiyhtiöön.
Tällä hetkellä Perinnöllä on
oma laaja-alaisesti media- ja videokentällä toimiva yritys nimeltä Love U Mean it Oy, eli kavereiden kesken Lumi Films.
– Sanoisin, että kaikki tämä on
ollut hyödyksi siinä mitä nykyään
teen. En tiedä riittäisikö käyntikortissa tila, jos aletaan luettelemaan työni osa-alueita: ohjaaja,
käsikirjoittaja, tuottaja, toimitusjohtaja, kuvaaja ja jokapaikanhöylä. Mielestäni on selkeämpää
sanoa ohjaaja, sillä ihmisillä on
siitä selkeä käsitys, Perintö tuumii.

PALUUMUUTTO HEINOLAAN oli sattumien summa. Pitkään Helsingin Herttoniemessä vuokralla
asunut Perintö ajatteli, että olisi
aika ostaa oma asunto. Samaan
aikaan tuli selailtua puolivakavasti myös Heinolan asuntoja.
– Kävin katsomassa asuntoja
sekä Helsingissä, että Heinolassa. Päädyin tekemään Heinolaan

tarjouksen, jonka en välttämättä
olettanut menevän läpi. Tarjous
kuitenkin meni läpi!
Toistakymmentä vuotta pääkaupungissa asunut Perintö huomaa kaupungin muuttuneen.
Pikkukaupungin rauhallisempi
syke tuntuu kuitenkin juuri nyt
hyvältä.
– Muistan, että ikäluokassani
lapsia oli paljon. Mahdollisuuksia harrastaa ja viettää vapaa-aikaa
löytyi runsaasti. Ikävä huomata,
että palvelujen määrä vaikuttaisi
olevan vähentynyt ja toki ikäjakauma vaikuttaisi olevan hieman
erilainen.
Kodin ohella kaupungista löytyi myös yritystoiminnalle sopiva
tila, joka pienen pintaremontin
jälkeen soveltui mainiosti tarvittaviin työskentelytarpeisiin.
Etäisyys Helsingistä ja toisaalta
myös pohjoisimmista asiakkaista
on sopiva. Perintö kiittelee kaupungista löytyvän paljon piilevää
osaamista nuorten keskuudessa ja
hyvää tekemisen meininkiä. Meneillään on myös uusia paikallisia
projekteja.
– Heinolassa on turvallista yrittää ja kokeilla erilaisia asioita samalla pitäen kulut kohtuullisina,
ohjaaja kiittelee.

PERINTÖ ON NYKYÄÄN siis ohjaaja. Lista tehdyistä ohjauksista on
vaikuttava: Dokumenttielokuva

FAKTA
Saku-Petteri Perintö
•
•
•
•
•
•

Syntymävuosi ja -paikka: 1984 Heinola
Koulutus: riittävä
Ammattinimike: ohjaaja/yrittäjä
Perhesuhde: tyttöystävä ja neljä kissaa
Harrastukset: urheilu, musiikki, oleminen
Motto: Hyvä voittaa!

Suomen musiikillisen raskaansarjan jättiläisestä Kotiteollisuudesta, dokumentti Mikael Gabrielin elämästä, Raskasta Joulua
Special sekä lukuisia musiikkivideoita maailmanmenestystä niittäneen Poets of the Fall -yhtyeen
kanssa.
Vaikuttaisi siltä, että Perintö
on omaksunut ohjaamisen salat
enemmän kuin sukkelasti. Millaisia ominaisuuksia hyvällä ohjaajalla pitää olla?
– Ohjaajia on erilaisia, mutta
noin yleisesti ottaen ohjaajana
toimiminen vaatii kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja saada asiat
toimimaan niin, että ne palvelevat kokonaisuutta. Ohjaajan on
kyettävä ottamaan vastuuta sekä
suoriutumaan paineessa. Harvoin
saa toista mahdollisuutta kuvata
asioita uudelleen. Tietysti myös
varma visio siitä, mitä ollaan teke-

mässä, ja sen välittäminen muille, on tärkeää. Itse tykkään myös
antaa tilaa muiden mielipiteille ja
näkemyksille.

VAPAA-AJALLAAN Perintö tykkää
liikkua luonnossa, ja tämän takia
Heinolaan muutto onkin ollut
mullistavaa. Töiden jälkeen voi
olla saman tien laavulla grillailemassa, pyöräilemässä pitkin rantaviivaa tai vaikka kalastamassa.
– Mielestäni ihminen tarvitsee
luontoa laittamaan asioita mittakaavaan. Luonnossa kaikki on
täydellistä. Liikaa hipiksi heittäytymättä, uskon, että nykyihminen viettää liian vähän aikaa
luonnossa ja on hieman vieraantunut siitä. Tämän takia pk-seudulta moni lähteekin heti ensimmäisen hetken tullen sieltä mökeille ja maaseuduille. Heinolassa
tuntuu riittävän, kun astuu ovesta
ulos.
Perintö on omaksunut Heinolassa kokonaan uudenlaisen rytmin; päivä ja projekti kerrallaan.
Sellainen tuntuu juuri nyt hyvältä. Mielenkiintoisia töitä on riittänyt, mutta jonain päivänä Perintö haaveilee tekevänsä fiktiivisen täyspitkän elokuvan. Ensin
pitää kuitenkin löytää siihen sopiva tarina. Sellainen, joka herättää
jonkin erityisen tunteen tai saa
jopa tarkastelemaan omaa elämää
uudella tavalla.
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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

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.

MEILTÄ SAAT KAIKKI MITÄ MÖNKIJÄN KANSSA TYÖSKENTELYYN TARVITSET

HYDRAULIIKALLA TAI ILMAN
TYÖLAITTEET ETEEN
KAUHAT
Leveydet 128 tai 150 cm
Hydrauliikka tai vinssi
Hinnat alk. 850 €

2in1 KAUHA-/
PUSKULEVYSARJAT
Leveydet 128-160 cm
Hydrauliikka tai vinssi
Hinnat alk. 990 €

LATVO-HYDRAULIIKKA
MÖNKIJÄÄN
Joystick-ohjaus

Hydrauliikka tuo
lisää tehoa ja
mukavuutta
lähes kaikkiin
töihin.

HAKETTIMET
Max. 12 cm oksat
Oma moottori
Hinnat alk. 1930 €

HIEKOTTIMET

Takahydrauliikka

V-AURAT

Liukkauden torjuntaan
tai pölynsidontaan
Hinnat alk. 1200 €

NIITTYLEIKKURIT
Työleveys 115 cm
Oma moottori
Hinnat alk. 2100 €

Leveydet 150-180 cm
Hydrauliikka tai vinssi
Hinnat alk. 1090 €

TIELANAT

PUSKULEVYT
Leveydet 128-180 cm
Hydrauliikka tai vinssi
Hinnat alk. 490 €

Sähköhydraulinen
pumppu
Etuhydrauliikka

KARTIOAURAT
Leveydet 150-180 cm
Hydrauliikka tai vinssi
Hinnat alk. 790 €

044 5354 379
antti@latvo.fi

040 7014 268
netta@latvo.fi

Työleveys 180 cm
Hydraulinen tai
mekaaninen
Hinnat alk. 690 €

KÄRRYT

Mönkijähydrauliikan
hinnat alk. 1730 €

OTA YHTEYTTÄ JA TULE KÄYMÄÄN
LATVO OY
Veitsillantie 84
19110 Vierumäki

TYÖLAITTEET TAAKSE

Mönkijähydrauliikan
asennukset alk. 490 €

1- tai 2-akseliset
Tukkivarustus tai
lavavarustus kipillä
Hinnat alk. 630 €

MYÖS KALUSTON VUOKRAUKSET
www.latvo.fi
facebook.com/latvo.fi

MÖNKIJÄVARUSTEITA
YLI 10 VUODEN KOKEMUKSELLA.

Iron Baltic -tuotteiden virallinen maahantuoja.
Mönkijähydrauliikan ammattilainen.
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UUSI ISÄNNÖINTITOIMISTO
HEINOLASSA!
Heinolan
Isännöintikeskus
tarjoaa kaikenkokoisille asuntoosakeyhtiöille
isännöinti- ja
taloushallinnon
palveluita Heinolan
alueella.

Ottakaa rohkeasti
yhteyttä niin teemme
teille tarjouksen!
Puhelin 044 556 5427,
kimmo.lahtinen@hiske.fi

www.hiske.fi
Torikatu 5, 2krs,
18100 Heinola

Heinolan Isännöintikeskus on vuonna 2020 perustettu isännöintitoimisto. Henkilöstöömme
kuuluu kaksi koulutettua isännöitsijää sekä taloushallinnon ammattilainen.

Ilmainen
kotiinkuljetus

Puhtautta ammattitaidolla
TURVALLISESTI

AVOINNA
ma–pe 8–17
KURSSEILLA

p. 040 484 2843
A. F. Aironkatu 1, 18100 Heinola

www.pirrenpesula.com

H E I N O L A N
K A N S A L A I S O P I S T O

3.-31.5.
TOIMINNALLINEN
AAMUJUMPPA ULKONA
ma 9.30-10.15, Kiepin ulkoalue
Sirkka Suomi
Kurssimaksu 25 €
24.5.-14.6.
KUNTOJUMPPA ULKONA A3
ma 11-11.45, Kiepin ulkoalue
Sari Mutanen
Kurssimaksu 20 €
18.5.-15.6.
KUNTOJUMPPA ULKONA,
TIISTAI 2
ti 11-11.45, Kiepin ulkoalue
Sari Mutanen
Kurssimaksu 25 €
26.5.-16.6.
KUNTOJUMPPA ULKONA B3
ke 11.15-12, Kiepin ulkoalue
Kaisa Rossi
Kurssimaksu 20 €
20.5.-17.6.
KUNTOJUMPPA ULKONA C3
to 10-10.45, Kiepin ulkoalue
Sari Mutanen
Kurssimaksu 25 €

4.5.-1.6.
LIHASKUNTO-KEHONHUOLTO
ti 18-19, Urheilukentän alue
Jani Kvick
Kurssimaksu 28 €

18.5.-15.6.
PILATES ULKONA
ti 10-10.45, Kiepin ulkoalue
Sari Mutanen
Kurssimaksu 25 €

5.5.-2.6.
TEHOTREENI ULKONA B2
ke 16.45-17.30
Urheilukentän alue
Kaisa Rossi
Kurssimaksu 25 €

la 15.5. klo 10-13
RUNOPATIKOINTI
Katja Tamminen, Sari Mutanen
Kurssimaksu 10 €
Lähtö Laaksotien hirviportilta.

19.5.-16.6.
KAHVAKUULAA ULKONA A3
ke 17-17.45, Kiepin ulkoalue
Sari Mutanen
Kurssimaksu 25 €
20.5.-17.6.
KAHVAKUULAA ULKONA B3
to 16.30-17.15, Kiepin ulkoalue
Sari Mutanen
Kurssimaksu 25 €
12.5.-9.6.
ASAHI ULKONA
ke 10.45-11.30, Kirkkopuisto
Ritva Koivula
Kurssimaksu 25 €

su 23.5. klo 10-11.30
RUNO-PILATES
Sari Mutanen
Juhlasali
Kurssimaksu 5 €
la 29.5. klo 10-15.30
HELLITÄ HETKEKSI
-hyvinvointipäivä
Riitta Knaappila
Juhlasali
Kurssimaksu 28 €

Ilmoittaudu nyt:

la 22.5. klo 9–16
YLI AURINKOISEN HIEKAN
-runopäivä
Katja Tamminen
Syrjälän sali
Maksuton
Uuno Kailaan juhlavuoden
kunniaksi järjestettävä runopäivä. Runopäivän mahdollistaa
Heinola-seura yhteistyössä Jyränkölän kanssa.
Lisätietoja netissä.
Ennakkoilmoittautuminen.
viimeistään 14.5.

13.–17.6.
su klo 13.00–16.15, ma-to klo
14.00–17.30
MAISEMAN ILOA
Susanna Judin
Sormustin
Kurssimaksu 70 €
Maisemaa ulkona/sisällä maalaten, fauvistien väri iloitteluna,
Andre Derainin tai oman maun
mukaan toteutettuna.
Lisätietoja netissä. Ilm. viim. 2.6.

--> opistopalvelut.fi/heinola

ILMOITTAUTUMISET

Lisää kursseja ja kurssien tarkemmat tiedot netistä
--> opistopalvelut.fi/heinola
Ilmoittautumiset netissä tai
asiakaspalvelussa puhelimitse.
ASIAKASPALVELU
044 797 2400
ma-ke klo 12-14
kansalaisopisto@jyrankola.fi

Huom! Asiakaspalvelu palvelee toistaiseksi vain puhelimitse ja s-postitse.
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Sote on aito
mahdollisuus
Kaupunginjohtaja Jari Parkkosen mielestä sosiaalija terveyspalveluiden mahdollinen siirtyminen hyvinvointialueen hoitoon antaa Heinolallekin lisää keinoja
selviytyä tulevista haasteista. Jäljelle jäävissä
toiminnoissa tarvitaan yhä enemmän kuntien
välistä yhteistyötä.

10

kysymystä

6

Kaupunki on tehostanut
erinomaisesti markkinointiaan. Mikä on monipuolisen ja
tehokkaan markkinoinnin oikea
taso tulevina vuosina?

Tärkeintä markkinoinnissa on se,
että ollaan uskottavia. Markkinointi vaatii pitkäjänteisyyttä.
Markkinoinnin osuus kaupungin budjetista on promilleja eikä
ole realistista olettaa siihen kasvua. Täytyy olla vain fiksumpia
kuin muut.

Sote ilmeisesti saadaan nyt
maaliin. Mitä se tarkoittaa
heinolalaisille? Heikkenevätkö
nykyiset palvelut, kuten ilta- ja
viikonloppuvastaanotto, ja jatkaako Coronaria edelleen Heinolassa? Säilyykö vuodeosasto?

Talouden tervehdyttämisohjelma
on hyväksytty vain periaatteellisena. Menoissa meille tulee paljon
asioita annettuna. Viime vuosien
tulokset kestävät vertailun muihin
kuntiin.
Meidän kestävä investointien
taso on jatkossa 5 miljoonaa euroa
vuosittain ja meillä on 2–3 miljoonan euron suuruinen sopeuttamistarve seuraavalla valtuustokaudella, jotta talous pysyy kunnossa
kilpailukykyisellä verotustasolla.

Jos sotea ei tule, joudumme tekemään isoja muutoksia itse. Jos palvelut halutaan säilyttää nykyisellä
tasolla, voi epäilijöiltä kysyä, että
miten rahoitetaan 3-4 miljoonan
euron kasvu? Sotessa päätösvalta,
mutta myös rahoitus, siirtyy hyvinvointialueelle.
Heinolan tilanne hyvinvointialueella tulee olemaan hyvä. Sillä
on selkeä rooli Itä-Hämeen palvelukeskuksena. On vaikea kuvitella, että hyvinvointialueen intressissä olisi tuhota hyviä käytäntöjä.

9

Uusi valtuusto aloittaa ensi
syksynä. Minkälaisia toiveita
asetat uudelle valtuustolle?

2

Onko soten tulo Heinolalle
ja muille keskikokoisille
kunnille pelastus, kun otetaan
huomioon väestön keski-iän
tuntuva kasvu seuraavan 10
vuoden aikana?

Kaupungin muut menot soten jälkeen ovat noin 70 miljoonaa euroa. Heinolan veroprosentti tulee
olemaan hiukan alle 8 prosenttia eli verotuloja kertyy noin 24
miljoonaa euroa. Loput saadaan
kasaan valtionosuuksilla ja erilaisilla maksuilla ja tuloilla. Nyt
vasta selvitetään hyvinvointialueen verotusoikeutta. Uskon, että
tulevat hallitukset joutuvat hallituskokoonpanoista riippumatta
tarkastelemaan julkisten palveluiden kokonaisuutta. Tuotetaanko
kaikki palvelut kuten nyt julkisia
painottaen?

Motivoituneena ja avoimin mielin
mukaan. Mielipidettä ei kannata
lukita ennen kuin on saanut tietoa
tarpeeksi. Virkakoneisto on päättäjiä varten.

FAKTA
Jari Parkkonen
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• Ikä: 46 vuotta
• Ammatti: kaupunginjohtaja
• Koulutus: hallintotieteiden maisteri

Olet ollut nyt muutaman
vuoden Heinola-laivan
ruorissa. Onko virka vastannut
odotuksiasi? Oletko kenties
eläkevirassa?

ja tradenomi
• Työkokemus: Oulun kaupungin

Kuvat: Jari Niemi

Soten myötä muuttuu myös
verotuskuvio. Mikä tulee
olemaan Heinolan tuloveroprosentti? Maan hallitus on
luvannut, että kolmiportaisessa
verotuksessa (valtio, maakunta
ja kunta) kokonaisveroaste ei
nouse. Onko tämä realismia?

Seminaari on etenkin tunnetasolla
kaupunkilaisille tärkeä. Olemme
ilmoittaneet erilaisille ostajaehdokkaille, että kaupunki voi olla
osaratkaisuna mukana. Olemme
tehneet todella paljon työtä sen
eteen, että seminaarin alueelle
syntyy toimintaa.
Myös talouden tervehdyttämisohjelmasta on jaksettu
keskustella. Monien kaupunkilaisten mielestä toiminta on
jäänyt puolitiehen. Mitä pitää
tehdä, jotta kaupungin talous
saadaan jatkossakin pidettyä
ylijäämäisenä, palvelut tasokkaina ja veroprosentti kohtuullisena?

1

3

Seminaarin kohtalo on
puhuttanut paljon. Kulttuurihistoriallista rakennusta on
tarjottu myös kaupungille. On
varmasti pohdittu paljon, löytyisikö sille minkäänlaista käyttöä?

8

JARI NIEMI HU

Hyvinvointialue on Heinolalle ainoa mahdollisuus taloudellisesti,
ellei julkinen rahoitusjärjestelmä
merkittävästi muutu eduksemme.
Sotemenot kasvavat nykyisestä 82
miljoonasta 2020-luvulla varovasti arvioiden 25–30 miljoonaa euroa. Näköpiirissä ei ole mitään tuloja lisääviä elementtejä.
Tämä tarkoittaisi sitä, että jos
sote-menoihin ei kosketa, kaikki
muu toiminta pitäisi puolittaa.

7

sosiaali- ja terveystoimen johtaja ja
liikuntajohtajana 2003–2010, maakuntajohtajana Päijät-Hämeen maakuntaliitossa 2011–2018, Heinolan
kaupunginjohtajana 2018–
• Perhesuhde: avoliitossa
• Harrastukset: kuntoilu, lukeminen,
arjen puuhastelut, pelaaminen
• Motto: Never Die Easy

Hämmästyttävän vähän on ollut
yllätyksiä. En ole koskaan syyllistynyt urasuunnitteluun.

Kaupunginjohtajan yksi tärkeistä tehtävistä on pitää ajassa kaupunginhallituksen
kokoushuoneen seinäkello, vitsailee Jari Parkkonen.

4

Kunnille jää opetustoimi,
vapaa-ajanpalvelut, tekninen
toimi ja elinvoimapalvelut.
Joudutaanko näitä järjestelmään
uudelleen soten jälkimainingeissa?

Soten pois lähdön jälkeen kaupungin muut menot ovat helpommin ennakoitavissa. Uusi hallintosääntö ja johtamisjärjestelmä valmistuvat vuoden 2022 loppuun
mennessä. Näiden palveluiden
osalta kunnat jatkossa hakeutuvat
nykyistä laajempaan yhteistyöhön. Maakunnassa on yhteinen
matkailuyhtiö ja me hoidamme
ympäristö- ja rakennusvalvontaa
muille kunnille. Heinolan rooli tulee olemaan kaksijakoinen:
tuotamme palveluita pienemmil-

le kunnille, ja joissakin asioissa
maakunnallinen yhteistyö kasvaa.

5

Kaupunki on myymässä
tarpeettomaksi käynyttä
omaisuuttaan. Voisiko kaupunki
luopua kaikesta sellaisesta, joka
ei tuota sille, mutta ei ole suurena rasitteenakaan. Laitetaanko
vuokrataloyhtiö myyntiin?

Myytyjen kiinteistöjen saaminen
aktiiviseen käyttöön on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin
se, että ne olisivat kaupungilla.
Omistaja sitoutuu aina paremmin kuin vuokralainen. Toteutuneeseen hintatasoon olen aika
tyytyväinen. Vuokrataloyhtiö on
tarpeellinen palvelumuoto kaupungille.

Paasossa asuva
Jari Parkkonen on
viihtynyt hyvin
Heinolassa.
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Flutingtehdas kokeilee biojalostusta
paikkaan, jolla on ympäristölupa
ottaa vastaan ja käsitellä tämäntyyppistä jätettä.
Heinolaan suunnitellaan lohenkasvattamoa, joka on ympäristölupavaiheessa. Toimija
on ollut yhteydessä Stora Enso
Oyj:hin. Kasvattamosta syntyy
lietettä, jonka käsittely lähietäisyydellä voisi olla kiinnostava
vaihtoehto.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei kuitenkaan myöntänyt
lupaa käyttää kalajätteitä prosessissa.
Lohenkasvattamon lietteen
arvioidaan olevan ravinteikasta.
Stora Enson mukaan synergiaa
voisi syntyä, koska sellu- ja kartonkitehtaan jätevedet ovat ravinneköyhiä ja ravinteita joudutaan
lisäämään puhdistamon toiminnan mahdollistamiseksi.

Parhaassa tapauksessa
tehdas ryhtyy tuottamaan
biopolttoainetta kokeilujakson päätyttyä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on hyväksynyt Stora Enso
Oyj:n Heinolan Flutingtehtaan
koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen, joka koskee
HTC-prosessia. Siinä saa käsitellä
Heinolan Flutingtehtaalla muodostunutta biolietettä enintään
16 000 tonnia vuodessa.
Koetoimintajakso päättyy maaliskuun lopussa 2023.
– Tavoittelemme energia- ja
kustannustehokasta ja onnistuessaan jopa energiapositiivista
ratkaisua lietteiden käsittelyyn.
Tämä on aika lupaava juttu, sanoo Flutingtehtaan johtaja Katja Metsäranta.
Lisäksi laitoksella saa luvan
mukaisesti käsitellä yhteensä
enintään 5 000 tonnia vuodessa Flutingtehtaalla syntyvää primäärilietettä, Stora Enson muissa
yksiköissä syntyvää lietettä, Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamon jätevesilietettä, Gasum
Oy:n tuoteselosteiden mukaisia
mädätysjäännöksiä sekä puhdasta hevosen lantaa tai lanta-kuivikeseosta.
– Teemme mielellämme bioyhteistyötä, Katja Metsäranta toteaa.

Stora Ensolla oli tarkoitus käynnistää koetoiminta jo vuonna
2019, mutta sitä ei ole päästy
aloittamaan suunnitellusti. Haettu lisäaika on tarkoitus käyttää
alkuperäisessä koetoimintailmoituksessa esitetyn mukaisesti.
– Viivästykset koetoiminnan
käynnistämisessä ovat johtuneet
teknisten haasteiden lisäksi COVID-19-ajan matkustusrajoituksista ja tehtaalle pääsyn rajoituksista yhteistyökumppaneiden
osalta.
– Turvallisuus on meille tärkeintä, Metsäranta kertoo.
Biopolttoaineen valmistuksessa käytettävän HTC-laitoksen
omistaa ruotsalainen C-Green
Technology AB.

Kuvat: Stora Enso

JARI NIEMI HU

Covid
haastoi

Tehtaanjohtaja Katja Metsäranta ihailee purkissa olevaa kuivaa
polttoainetta.

Luvanvaraista
toimintaa
Viranomaisten näkemyksen mukaan HTC-prosessissa syntyvä HTC-biopolttoaine ja muut
HTC-prosessin lopputuotteet
ovat jätettä, jonka jatkokäyttö on
luvanvaraista.

– Poltamme Flutingtehtaalla
muodostuneesta lietteestä valmistetun HTC-biopolttoaineen
tehtaan leijupetikattilassa, Metsäranta kertoo.
HTC-biopolttoaine, jota ei
polteta leijupetikattilassa, ja
mahdolliset muut HTC-prosessin lopputuotteet on toimitettava

Biopolttoaineen valmistuksessa käytettävän laitoksen omistaa ruotsalainen C-Creen Technology AB.

Kuivaa HTC- polttoainetta voidaan hyödyntää polttamalla se leijupetikattilassa.
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Vain 20 minuuttia
Heinolasta!
Kartanon Väensauna on
taas varattavissa.
Paikat ehostettiin upeiksi,
vanhaa säilyttäen.
5 tunnin lämmityksen
jälkeen saunoa voi
isompikin porukka
koko illan.

Kustannustuki III

Haku yrityksille ja yksinyrittäjille
käynnistynyt 27.4. alkaen
Tarkoitettu yrityksille, joilla mm. liikevaihto on
pudonnut merkittävästi 1.11.2020–28.2.2021.
Kustannustukea haetaan kaikissa tapauksissa
Valtiokonttorin verkkosivuilta sähköisestä
asiointipalvelusta, jossa täytetään verkkolomake.
Tukisumma 2 000–1 000 000 €
Heinolan elinvoimapalvelut neuvoo yrityksiä
valmistautumaan tuen hakuun yhdessä
yrityksen kirjanpitäjän kanssa.
Hakuaikaa on 23.6.2021 asti.

Touko-kesäkuun
tarjous: Sauna illaksi,
10 hlölle makkarat +
yhdet juomat
yht. 250,Varaa: 0400-777 717 tai kahvila@phnet.fi

Maksutonta puhelinneuvontaa
Heinolan yrityksille
ma–pe klo 9–15,
044 797 7002.

Kustannustuki III

HAKU NY T!

businessheinola.fi/
kustannustuki

Kartanontie 77, 17150 Urajärvi

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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Holiday Club avaa
hotellin Vierumäelle

Havainnekuva hotellista.

Hotellin yhteyteen tarkoitus avata kylpylä vuonna 2024.
HU

Aiemmin Scandic- ja Vierumäki Resort -hotellina toiminut
kiinteistö saa uuden hotellioperaattorin Holiday Club Resorts
Oy:sta. Heinäkuussa 2021 avattavan Holiday Club Vierumäen
hotellissa on 190 huonetta sekä
monipuoliset ravintola- ja kokouspalvelut. Hotellin yhteyteen on

myös suunnitteilla täysimittainen
kylpylä, joka avautuisi vuoteen
2024 mennessä. Kylpylän hankesuunnittelu kiinteistön omistajien kanssa on käynnistymässä.
– Monipuolinen ja laadukas
kylpylä- ja saunamaailma täydentää Vierumäen palvelutarjontaa
aktiivilomailijoille palvellen hotellin ja loma-asuntojen asiakkaita, muita alueen vierailijoita sekä

paikallisia asukkaita. Luonnonläheisyyttä, aktiviteetteja, rentoutumista ja elämyksiä yhdistelevät
lomakohteet houkuttelevat niin
kotimaisia lomailijoita kuin kansainvälisiäkin matkailijoita koronapandemian jälkeen, Holiday
Club Resorts Oy:n toimitusjohtaja Maisa Romanainen toteaa.
Holiday Club Vierumäen majoituspalveluihin kuuluu jo nyt

omistettavia sekä vuokrattavia
loma-asuntoja, ja lisärakentaminen käynnistyy tulevana kesänä.
Loma-asuntoja on suunnitteilla
myös aivan hotellin välittömään
läheisyyteen.
– Osaamisemme ytimessä ovat
kylpyläelämysten lisäksi laajat
vapaa-ajan palvelut, monipuolinen ravintolatarjonta sekä kattavat majoituspalvelut erilaisista lo-

ma-asunnoista hotellihuoneisiin.
Ketjussamme on lähes 30 lomakohdetta ympäri Suomen – Vierumäki on yhdeksäs kylpylähotellimme ja tarjoaa asiakkaillemme
täyden palvelupaketin eteläisessä
Suomessa. Haluamme rakentaa
Vierumäen tulevaisuutta asiakaslähtöisesti ja tiiviissä yhteistyössä
alueen muiden toimijoiden kanssa, kertoo Romanainen.

Heinolan Vierumäen monipuolisuus hämmästyttää.
Kyläyhdistys käynnistelee markkinointiprojektia.

Vuoden kylä. Ensimmäisen valinnan se sai vuonna 2001 ja toisen
vuonna 2017.

JARI NIEMI HU

Petri Rinne arvioi, että Vierumäen asema Valtatie 4:n varrella on auttanut sen kehittymistä.
Muitakin perusteluja löytyy.
Suomen Urheiluopisto on yhdessä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa merkittävä
liikunnan opinajo, ja se omaa
uusimpien omistusmuutosten
ansiosta erittäin hyvät mahdollisuudet kehittyä jatkossa jopa nykyistäkin suuremmaksi.
Suomen Urheiluopistolla ja
Haaga-Helia ammattikorkeakoululla on yhteensä noin 10 opintolinjaa, joista osa on englanninkielisiä. Haaga-Helia on lisäksi tehnyt jo useamman vuoden yhteis-

Jari Niemi

Heinolan Vierumäki on yksi
Suomen erikoisimmista, ellei jopa erikoisin kylä, ja yksinomaan
positiivisessa mielessä.
Väite tuntuu kovalta, mutta
mistä muualta löytyy samasta kylästä noin 1 100 opiskelupaikkaa,
reilusti yli tuhat työpaikkaa, kaksi
teollisuusaluetta ja yksi Suomen
vilkkaimmista liikenneasemista?
Kaikki tämä noin 900 asukkaan kylässä!
Edes kaikille Vierumäen ja Heinolan asukkaille kylän erikoisuus
ei ole avautunut kunnolla, ja ulkopuolisia luvut hämmästyttävät.
– Uusimman valtakunnallisen
Vuoden kylän, Alajärven Luomaahon, valinnassa korostuivat sadat kylän työpaikat. Vierumäellä
on paljon enemmän kapasiteettia,
toteaa Suomen Kylien puheenjohtaja Petri Rinne.
– Vierumäki on ihan valtakunnan huipulla. Se valittiin vuonna
2011 Päijät-Hämeen vuoden kyläksi, mutta esillä olevilla ja koko
maakuntaa hyödyntävillä luvuilla sen kannattaisi ehdottomasti
osallistua uudelleen kisaan, ja sitä
kautta valtakunnalliseen kisaan,
Rinne jatkaa.
Kannuksen Eskola on ensimmäinen tuplavalinnan saanut

Sijainti
auttanut

työtä Kiinan kanssa.
Suomen suurimman mekaanisen puualan yrityksen, Versowoodin, mittava tehdasalue hallitsee
Vierumäen keskustaa.
Härkälän teollisuusalueella
hyödynnetään muun muassa Salpauselän erinomaisia luontaisia
varoja eli soraa ja vettä, rakennetaan taloelementtejä ja kattopeltejä sekä maatalouden tarvitsemia
peräkärryjä.
Kylän toisen teollisuusalueen
Vierumäen Yrityspuiston rakentamiseen Heinolan kaupunki investoi lähes kuusi miljoonaa euroa. Yritystonttien markkinointi
on aloitettu ja seuraavaksi alueelle kohoaa huomion vangitseva
25-metrinen pyloni.
Liikenneasema Matkakeidas on
saavuttanut erinomaisen suosion.
Ruoka-annoksia on useina ruuhkapäivinä myyty jopa 1 800, mikä
puhuu puolestaan.

Vierumäelle rakennettu puukerrostalo sai paljon huomiota osakseen,
ja se on innostanut useita muita kuntia rakentamaan vastaavanlaisia.

Jari Niemi

Suomen erikoisin kylä

Vierumäen kyläyhdistyksen sihteeri Aino Tiittanen ja puheenjohtaja
Antti Käyhty ovat tyytyväisiä kylän palveluihin. Niistä halutaan pitää
tiukasti kiinni.

Kyläyhdistys
markkinoimaan
Vierumäen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Antti Käyhty on
asunut kylällä 19 vuotta. Versowoodilla työskentelevä Käyhty
kertoo, että kylä on vuosikymmenten saatossa kokenut monta
onnenpotkua, mutta kehitystyötä
halutaan jatkaa myös kyläyhdistyksen toimesta.
– Kaavailemme parasta aikaa
isoa, monivuotista markkinointiprojektia Päijänne-Leaderin kanssa. Tarkoitus on saada kylälle lisää asukkaita ja lisää työpaikkoja.
Haluamme varmistaa koulun ja
päiväkodin jatkumisen vähintään
nykyisenlaisina, Käyhty toteaa.
Kyläyhdistys rummuttaa erinomaisia 5–10 minuutin päässä

olevien palveluja, Suomen Urheiluopiston liikuntatarjontaa ja
hulppeaa luontoa. Potentiaalia lisää myös uusi teollisuusalue ja se,
että merkittävä osa eri yritysten
työntekijöistä kulkee Vierumäelle naapurikunnista eli Lahdesta,
Iitistä, Hollolasta ja Asikkalasta.
Kauimmat jopa Helsingistä.
Vierumäellä ollaan pääosin tyytyväisiä Heinolan kaupungin palveluihin, mutta huolta kannetaan
etenkin reilun 40 oppilaan koulusta ja päiväkodista.
– Välillä tuntuu, että kaupungin päättäjät eivät ymmärrä kuinka tärkeää on pitää kylät elinvoimaisina. Tuorein ikävä muutos
oli äänestyspaikan sulkeminen ja
siirto Sinilähdetalolle, sanoo Antti Käyhty.
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Alusvaatteita, leninkejä ja unelmia
Yrittäjä Anja Mikkola
täytti 80 vuotta.
KATJA TAMMINEN

Pieksämäeltä Lahteen ja vielä
kerran Pieksämäen kautta Heinolaan. Siinä yrittäjä Anja Mikkolan maantieteellinen matka
Kauppakadulla sijaitsevan naistenvaateputiikin Miss Elenan
yrittäjäksi.
Mikkolan yrittäjätaipaleelle mahtuu monenlaista. Paluumuutto Pieksämäelle 80-luvulla
vei ensin kukkakauppiaaksi siskon lopettamaan kukkapuotiin,
vaikka unelmissa siinsi jo tuolloin
oma vaateliike. Sellaisen aika tuli, kun Mikkola perusti ystävänsä kanssa ruusulajikkeen mukaan
nimetyn alusvaateliike Lorenan.
Myöhemmin valikoimaan tulivat
myös muut vaatteet ja asusteet.
Liikkeitä oli kaksi: toinen Pieksämäellä ja toinen Varkaudessa.
Näistä Mikkola luopui seuraavan
vaateputiikin myötä, joka nousi
Mikkeliin.
– Meillä kävi asiakkaana herrasmies, jolla oli mukanaan aina
eri rouva. Mies ehdotti, että perustaisin kaupan Mikkeliin, niin
mukava kuin sieltä käsin olikin

kuskailla naapurin rouvia Lorenaan ostoksille, Mikkola nauraa.
Mikkelissä aikaa vaatekauppiaana vierähti reilut 25 vuotta.
Mikkolan ensimmäinen myyntipaikka Heinolaan nousi Siltakadulle. Kyseessä oli outlet-myyntipiste. Mikkolan entinen työntekijä oli muuttanut Heinolaan ja
vinkkasi vapaasta liiketilasta. Heinolaan sittemmin muutti myös
Mikkola.
– Kolme vuotta sitten luovuin
Mikkelin myymälästä. Elena on

toiminut täällä ja tällä paikalla
vuodesta 2017 alkaen.
Henkilökohtaisuus, hienotunteisuus ja ennen kaikkea palvelu. Mikkolalle asiakas on putiikin
kuningatar. Se näkyy myös Mikkolan itse valitsemassa persoonallisia leninkejä, hempeitä ja retroja aamutakkeja, pitsisukkia, aistillisia asusteita ja muodikkaasti
vanhanaikaisia pyjamia tulvillaan
olevassa valikoimassa.
Rakkain osa valikoimaa yrittäjälle itselleen on alusvaatteet.

Niiden ostamiseen ja myymiseen
liittyy niin intensiivinen kohtaaminen. Alusvaatteiden tulee olla
täydellisesti istuvat. Alusvaatteita ei osteta tulevaisuuden varalle.
Niiden valinta tapahtuu tässä ja
nyt -tunnelmassa. Se on niiden
ostotapahtuman taika.
Vuodet naistenvaatteiden parissa ovat koulineet Mikkolalle hyvän asiakassilmän. Hän tavoittaa
nopeasti, mitä asiakas on tullut
ostamaan ja mitä hänelle voisi tarjota. Mikkola kertoo myös mie-

Pyöreitä vuosia täyttänyt
yrittäjä Anja
Mikkola saa
voimaa ja
inspiraatiota
päivittäisistä
kohtaamisista.

HU

Kynttilöitä ja kattaustuotteita,
kuten lautasliinoja valmistava
Havi on avannut uuden outletmyymälän Heinolan Vuohkalliossa sijaitsevalla ABC-liikenneasemalla. Jo vuonna 1829 perustettu Havi valmistaa tuotteet
omilla tehtaillaan Riihimäellä ja
Imatralla.
– Myymme outletissamme
myös muiden kotimaisten brändien tuotteita, jotka täydentävät
myymälän kodin sisustustarjontaa. Lisäksi myynnissä on iso valikoima kerta-astioita, Heinolan
outlet-myymälän myymäläpäällikkö Katriina Rouhiainen kertoo. Myymälä työllistää Rouhiaisen lisäksi yhden työntekijän.
Lisäksi kesäkaudelle on tulossa
kesätyöntekijä.
Jatkuvasti lisääntyvä verkkokauppa ja suurten hypermarketien valtavat käyttötavaraosastot
vaikuttavat monen erikoisliikkeen toimintaan, mutta Havilla
uskotaan edelleen kivijalkakaupan vetovoimaan.
– Myymälästämme löytyy koko
Havin laaja valikoima. En usko,
että on yhtään toista myymälää,
jossa olisi niin kattava lautasliinavalikoima kuin meillä. Meillä on
myynnissä myös paljon kausitarjouksia, tehtaiden 2-laatua sekä
poistoeriä edullisesti, Rouhiainen

kertoo. Hän uskoo myös kotimaisuuden vetoavan ihmisiin.
– Tuntuu että ihmiset haluavat
ostaa aiempaa enemmän Suomessa valmistettuja tuotteita.
Koronakaan ei ole vaikuttanut
myyntiin, vaikka liike avasikin
kenties pahimpaan mahdolliseen
aikaan epidemiatilanteen kannalta. Asiakkaista suurin osa on ollut
ohikulkijoita, mutta Rouhiaisen
mukaan myös paikalliset ovat löytäneet myymälän.
– Myynti on lähtenyt erittäin
hyvin käyntiin, vaikka avasimme vaikeaan aikaan. Odotamme vilkasta kesää, kun kotimaan
matkailu jatkuu vahvana tänäkin
vuonna, Rouhiainen kertoo.
Heinolan ABC:llä on vuosien
saatossa nähty useita kausiluontoisia erikoismyymälöitä, kuten
samassa liiketilassa aiemmin hetken aikaa toiminut Finlayson.
Onko Havillakin tarkoituksena
toimia kausiluontoisesti vilkkaan
kesäsesongin ajan?
– Olemme tulleet jäädäksemme, myymäläpäällikkö Rouhiainen vakuuttaa.

Myymäläpäällikkö
Katriina Rouhiainen
täyttämässä myymälän
hyllyjä.

Jussi Varjo

Kotimaisiin tuotteisiin panostava
myymälä avattu Heinolassa

luusti erilaisista materiaaleista ja
murtaa niihin liittyviä ennakkokäsityksiä. Oleellista ei aina ole,
mistä materiaalista tuote on valmistettu, vaan miten se on käsitelty.
– Tässäkin on tällainen uutuustuote, Mikkola esittelee pehmeän
villaiselta tuntuvaa shaalihuivi.
– Tämä on tehty kierrätysmuovista! Voitko uskoa, se on käsitelty
tällaiseksi, Mikkola sulaa lämpimään ja kujeilevaan hymyyn.
Positiivisesta ja eteenpäin menevästä asenteestaan huolimatta, on yrittäjän myönnettävä, että mennyt vuosi kosketti myös
Miss Elenaa. Jos ei ole juhlia,
eivät myöskään juhlamekot käy
kaupaksi. Onneksi on uskollisia
vakioasiakkaita ja uusiakin asiakkaita on tullut paljon, sillä valikoimaa on monenlaiseen tarpeeseen. Miss Elenaan tullaan ostoksille myös kauempaa, eikä vähiten
hurmaavan hiljattain 80 vuotta
täyttäneen yrittäjän vuoksi. Mikkola ymmärtää naistenvaatekaupan. Värien ja yksityiskohtien
kauneuden, ja naiseuden.
– Kaikki olemme naisia; mittoinemme ja muotoinemme. Sielunelämältämme kuitenkin hyvin
samanlaisia.
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Liikuntapohja kuntoon
Pohjatyön merkitys kaikessa rakentamisessa tunnetaan, vaikka toteutus ei aina tue
tietoa. Mikäli perustustyötä ei suoriteta
kunnolla, voi lopputulos tulla kalliiksi.
Liikunnassa on samoin vaikka se usein
unohtuu. Oman kunnon rakentamisessa kiirehditään eikä malteta luoda vahvaa
pohjaa, joka syntyy runsaan aerobisen liikunnan kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi uusimman lapsiin ja nuoriin
kohdistuvan liikuntasuosituksen hiljattain.
Sen mukaan tunti päivässä riittää. Hei halloo, mistä näkövinkkelistä tämä tutkimus
on tehty? Vielä reilu kymmenen vuotta sitten suositus oli jopa 2–3 tuntia päivässä.
Nyt on tarkennettu, että kolmena päivänä tulisi tehdä teholtaan rasittavaa kestävyystyyppistä sekä lihasvoimaa ja luustoa
vahvistavaa liikkumista. Tässä on minusta
ongelma – ohje on kuin aloittelevalle kuntoilijalle. Pitäisi korostaa normaalin arkiliikunnan merkitystä. Ei taloakaan ilman
perustuksia rakenneta.

•••

Heinola

Vantaa

Saunalahdenkatu 8, 18100 Heinola
vidois@tkp-vidois.fi | www.tkp-print.fi

APUVÄLINEIDEN ERIKOISLIIKE
Asiantuntijapalvelut:

• lääkinnälliset hoitosukat ja hihat,
mittatilaus- ja valmistuotteet
• vartalontuet
• tuotteet suojaukseen, pestävät ja
kertakäyttöiset, liukulakanat
• nokkamukit, avaajat, tarttumapihdit, sukanpukijat

– www.arjenapuvalineet.fi –
Myymälässä laaja
valikoima arkea
helpottavia apuvälineitä.

Tervetuloa!

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

Toivotan hyvää kevättä kaikille!
Seija Saittakari

Asunto- ja kiinteistökaupan konsultointia
Päijät-Hämeessä • kauppakirjat
• arviokirjat
KONSULTOINTI

JARI LEINO

• kaupanvahvistukset
• apua markkinointiin

Jari Leino LKV, LVV, YKV, kaupanvahvistaja • Puh. 0400 490 606
tmi.jari.leino@outlook.com • www.konsultointijarileino.fi

Valitse vaikuttajaksesi valtuustoon

Kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja
Lääkäri

FUAT WAFIN
Heinola

•••
Harrastetakuu on uutuus, jonka kautta
kouluihin tuodaan iltapäivätoimintaa. Tavoitteena on luoda perheille lisää yhteistä
aikaa, kun harrastaa voi heti koulupäivän
jatkeeksi. Monessa perheessä vapaa-aika
kuluu kuljetettaessa lapsia harrastuksesta
toiseen. Tarjonta on vielä rajallista, koska useissa seuroissa ohjaajat käyvät päivätöissä. Ammattilaisuus liikuntaseuroissa on
vielä lähtökuopissa.
Luomalla liikkumaan houkuttelevia
ympäristöjä, ja sallimalla niiden käytön,
voimme kannustaa liikkumaan. Käyttörajoitteita asettamalla olemme väärällä tiellä.
Kulukoon paikat käytössä, muuten ne on
tehty turhaan.
Risto Kalermo

Yrittäjä!

Ilmoita nyt sekä paikalliset
että matkailijat laajasti
tavoittavassa lehdessä!
Heinolan Uutiset tarjoaa kustannustehokkaan ja kilpailukykyisen ilmoituskanavan. Lehti tavoittaa hyvin sekä
paikalliset asukkaat että matkailijat.

Pidetään huolta
toisistamme.

• lahjakirjat
• vuokrasopimukset

Ikävä kyllä moni harjoittelee juuri näin.
Kovat harjoitukset tehdään ilman pohjatyötä, ja lenkit vedetään kovilla vauhdeilla.
Voimaharjoittelu aloitetaan liian suurilla
painoilla, ja määrä on sama kuin edellisen kauden lopussa. Ja siitä kaudesta voi
olla aikaa vuosia… Kaikessa tulee muistaa
levätä, mutta senkin voi tehdä liikunnan
konstein. Helposti sysätään vastuu koulun
kontolle vaikka resursseja ei ole lisätty suurista puheista huolimatta. Tunti liikuntaa
koulupäivässä olisi hyvä pohja muulle liikunnalle.
Kuka liikuntasuositukset toimeenpanee? Perheet, joissa liikunta on ollut osa

arkea taitavat olla
niitä. Liikunnalliset
elämäntavat
kulkevat
niin usein
perheiden
mukana.
Ja pohjaa
voi luoda
vaikka koulukyydeillä. Nuoriso niitä vaatii, mutta on
palvelus, kun opettaa kulkemaan matkat
jalkaisin. Selkeät nukkumaanmenoajat ja
älylaitteiden käyttörajoituket ovat askel
kohti parempaa. Jos ei näitä toteuteta, ei
peruskunto parane niin, että edes töihin
kykenisi kovin pitkään. Paras malli on vanhempien oma esimerkki.

Alueen kotitalouksiin ja yrityksiin (Heinola,
Hartola, Sysmä, Pertunmaa ja Vuolenkoski)
lehteä jaetaan 14 500 kpl ja telinejakelun
kautta 4 500 kpl. Telinejakelupisteitä
on kymmenen, ja suosituimmilla paikoilla
lehdet viedään käsistä. Monipuolinen
sisältö takaa sen, että lehti säästetään ja
sitä luetaan seuraavan numeron ilmestymiseen asti. Näköislehti löytyy verkkosivuilta.

Seuraavat lehdet ilmestyvät 20.5. ja 10.6.
Varaa oma ilmoituspaikkasi jo nyt, niin et jää ilman!

Ilmoitushinnat ja mediakortti:
heinolanuutiset.fi
Pyydä tarjous:
Marko Latvanen,
puh. 0400 777 717
marko.latvanen@
heinolanuutiset.fi
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4. Näköalapaikka

Kammiovuoren huipulla on vaikea uskoa olevansa Itä-Hämeessä.
Silmä kantaa niin kauas, että horisontin kapein siivu jää siniusvaiseksi viiruksi. Täällä jääkausi mylläsi ja muovasi, ja tältä taideteos
nyt näyttää. Massiivisen rinteen
jyrkkää näyttämöä tähdittävät yksittäiset männyt, mutta suoja-aitaa paikalla ei ole. Paikoin rinne
on kuitenkin porrasmaisempi ja
sen syvänteissä voi istua ja evästää.
Retkeilijöiden käytössä on myös
pöytä, jonka äärelle mahtuu suurempikin seurue. Paikalta löytyy
opastaulu. Näköalapaikalta lähdettäessä matka jatkuu alaspäin
vuoren itärinnettä pitkin.

5. Struven ketjun
mittauspiste

Liikuntapaikat osa 3

Seikkailu kutsuu!
KATJA TAMMINEN

6. Siirtolohkare Linta
tiin rakennettiin portaat, joten
retki sopii hyvin lapsiperheille.

2. Laavu
1.

Kammiovuoren katettu laavupaikka sijaitsee noin 800 metrin
kohdalla ennen rengasreitin haarautumista, joten pysähdyksen tulen äärelle voi tehdä joko ensimmäiseksi tai viimeiseksi. Paikka
on siisti ja erinomaisesti hoidettu.
Laavun yhteydessä on puuliiteri
ja wc. Metsän keskellä sijaitsevan
laavun paloturvallisuuden varmistavat kannella suljettava tulipaikka ja laavun katolle rakennettu vedenkeruujärjestelmä.

3. Hiskiaan luola
2.

1. Lähtö
Vuoriretkelle lähtö tapahtuu parkkipaikalta, johon mahtuu helposti kymmenisen autoa. Pujahdus
puuportista sisään, ja kipuaminen
voi alkaa. Reitin pituus on noin 4
kilometriä, ja sen voi kulkea myötä- tai vastapäivään. Polku on paikoin vaativa alun jyrkän nousun
ja notkelmien vuoksi, mutta palkitsee jännittävillä reitin varrelle
sijoittuvilla yksityiskohdillaan.
Merkittyjen nähtävyyksien lisäk-

• Sysmästä ajetaan tietä 612 pitkin

24 km kohti Luhankaa, kunnes
käännytään oikealle Vintturintielle,
jota jatketaan 2 km, kunnes
käännytään vasemmalle Nutturintielle, jota jatketaan n. 1 km Kammiovuoren parkkipaikalle.
• Lähtö- ja päätepiste: Kammiovuoren
parkkipaikka, Nutturintie 104, Sysmä
• Reitin merkintä: Sinivalkoiset maalimerkinnät
• Lähde: sysmä.fi, visitpaijanne.fi sekä
Kammiovuoren opasteet.

Mystinen Kammiovuori on
täynnä tarinoita.

Sysmän Vintturissa sijaitseva
221-metrinen Kammiovuori on
jännittävä retkikohde, jonka laelta avautuu henkeäsalpaava näkymä. Liki tuhat vuotta sitten jääkausi runnoi rosoisella kourallaan
Kammiovuoren seutua, josta nyt
puhkeaa järviä, saaria ja vaaroja.
1800-luvulla maasto sai osumaa
salaman sytyttämästä tulipalosta. Sen jäljiltä paikalta löytyy yhä
hiiltyneitä kantoja ja keloja.
Kammiovuori on saanut nimensä sen uumenissa sijaitsevista luolista. Luolia on tiedon
mukaan vuoren sisällä vähintään
kaksitoista. Aihetta on tutkinut
Turun Akatemian aikaisessa väitöskirjassaan tutkija Ticcander ja
siitä kirjoitti vuonna 1916 Heinolan lehti. Kerrotaan, että joidenkin luolien suulta vieritetyt kivet
kuulostivat siltä, kuin ne olisivat
poukkoilleet alas portaita pitkin.
Kesäisin luolista on havaittu nousevan vesihöyryä. Myös tulesta on
tehty havaintoja. 1700-luvulla
Kammiovuoren ikiaikaiset kyljet
järähtelivät. Kuka tietää, oliko
se maanjäristys vai vain vuorenpeikko, joka vaihtoi makuukammiossa asentoaan mukavammaksi jatkaakseen taas tuhatvuotista
untaan.

Ajo-ohje:

Seuraava kohde on Struven ketjun
mittauspiste. Tämän 1800-luvulla toteutetun mittavan hankkeen
tarkoitus oli tutkia maapallon
muotoa ja kokoa rakentamalla
kolmiomittaustorneja Mustanmeren ja Pohjoisen jäämeren välille. Kammiovuorella mittauksia
on suoritettu viimeisen kerran
heinäkuussa 1834. Paikalta ei
enää löydy tornia, mutta jäljellä on yhä peruskallioon poratut
kiinnikkeet ja pultit. Mittausketjusta tuli osa Unescon tieteen
ja tekniikan kulttuuriperintöä
vuonna 2005.

3.
si luonto tarjoilee runsaasti jääkauden aikaisia kivenmurikoita
ja vanhoja puita, joiden muotoja
jää helposti ihailemaan. Keväällä
vuori puhkeaa loistoon, kun ter-

valeppä- ja saniaislehdot saavat
vihreytensä ja muodostavat polun ylle holvimaisia kaaria. Alueen
retkirakenteita uudistettiin vuonna 2017 ja polun jyrkimpiin koh-

Ensimmäinen merkitty kohde
myötäpäivään kierrettäessä sijaitsee lähellä rengasreitin risteystä.
Hiskiaaksi nimetyn kulkurin kerrotaan majailleen Kammiovuorella 1900-luvun alkupuolella ja
pitäneen tukikohtaa kallion ja
siirtolohkareen väliin syntyneessä
luolassa. Kulkuri on kertomatiedon mukaan pakoillut virkavaltaa
tehtyään murhan. Erakkona vuorella elellessään Hiskias on metsästänyt, kalastanut ja varastanut
itselleen elantoa lähitaloista. Sammaleiden vuoraaman luolan ympärille aukeava notkelma huokuu
salaperäisyyttä, ja jos on oikein
hiljaa, saattaa usvan laskeutuessa
nähdä vilauksen Hiskiaasta palaamassa metsästysretkeltään. Tai
sitten se on vain mielikuvitus, joka innostuu vanhasta tarinasta ja
metsän taiasta.

Siirtolohkare ilmestyy retkeilijän
eteen kuin tyhjästä. Se seisoo koko korkeassa kauneudessaan ympäröivän sekametsän antaessa
sille arvoisensa tilan. Linta on saanut nimensä mustalaisnaiselta,
jonka kerrotaan eläneen aikoinaan Sysmän seudulla ja viihdyttäneen vieraita Päijänteen laivoilla.
Vaikka kuinka yrittää, ei näyttävää
Lintaa saa taltioitua valokuvaan
siten, että sen todellinen koko
tulisi esiin. Sitä pitää käydä katsomassa paikan päällä. Lintan jälkeen polun varrelle mahtuu vielä valtava muurahaiskeko, metsäpuro ja suoalue, jota pääsee tarkastelemaan lähemmin poikkeamalla
polulta noin sadan metrin verran.
Retkeilijän ei kannata lopettaa
luonnon tarkkailua polun laskeuduttua tutulle parkkipaikalle, sillä Kammiovuorelle vievän tien
laidalla sijaitsevat pellot vilisevät
elämää. Tarkkasilmäinen apukuski bongaa helposti matkalla joutsenten lisäksi, kurkia, haikaroja
tai vaikka pellon yli leppoisasti
jolkottelevan ketun.

6.
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Kesätapahtumia suunnitellaan
kysymysmerkillä
JETTA KUITUNEN

Noin kuukauden päästä siitä
17.6. on kesäteatterissa ensi-ilta.
Riemurahat jatkaa 29.7. saakka.
Heinäkuulle on suunniteltu Runo
kantaa -festivaalit, Kaupunkipuistojuoksu-tapahtuma sekä perinteinen Unikeonpäivä 27.7.
Elokuussa vuorossa ovat Jyrääkonsertti, Street Food -ruokatapahtuma ja Kalamarkkinat sataman alueella. Unelmien Heinola
-kaupunkifestivaalia vietetään
27.–29.8.
Heinolan kulttuuritoimi on paketoinut kesätapahtumat hyväksi
havaittuun malliin ja toistaiseksi edetään näiden suunnitelmien
mukaisesti.
– Kesäteatteriin myydään paikkoja aluksi turvavälein. Jos koronatilanne helpottuu ja yleisörajoitukset puretaan niin turvaväleistä luovutaan ja ylimääräiset paikat vapautetaan myyntiin,
kertoo tuottaja Saija Jäppinen.
Tapahtumat päivittyvät nettisivulle heinola.net.

Maltillinen linja kaikissa
lähikunnissa

Heinolan kesäteatterin
kate on jo asetettu
paikoilleen.

Hartolaan valmistuu kesänäyttely Taidesalonki Talvioon ajalle
12.6.–22.8.
– Taidenäyttely järjestetään vallitsevat olosuhteet huomioiden
tulevana kesänä. Museokortilla
tutustut näyttelyymme näppärästi, vinkkaa vapaa-aikapäällikkö
Anna-Maija Muurinen.
Vanha-Koskipään kartanon entiseen päärakennukseen tulee esille kymmenen taiteilijan teoksia.
Hartolan kesätapahtumista lisää
osoitteessa visithartola.fi.
Pertunmaalla Vanha-Rantalan
talomuseo on avoinna 12.6.–
7.8.2021. Kesän 2021 vaihtuvassa näyttelyssä sukelletaan viikinkiaikaan.
3.7. on vuorossa Pertun päivät.
Ohjelmassa on mielenkiintoinen
digiluentosarja ja paikallista ohjelmaa.
7.6.–31.7. Talvikin käsityönäyttely on Pertunmaan kunnantalolla.
Kesän tapahtumat löytyvät
pertunmaa.fi-nettisivulta.
Sysmän Kirjakyläpäivät järjestettäneen 9.–11.7.2021 Sysmän torilla, ja Kirjojen Yö 6.8. Teatteritalossa ja Sysmän Kirjakaupassa.
Lisätietoja osoitteessa sysma.fi.

Levyarvio

Jetta Kuitunen

Laittakaa kalentereihin
päivämäärä 22.5., silloin
alkaa kesä! Tai ainakin
on kesän avaus Heinolan
torilla.

KULTTUURI

Kuurina Teatteri peruu kesän
näytökset puutteellisten harjoitusaikojen vuoksi. On kesäyö -näytelmä nähtäneen kesällä 2022.
Sysmän Suvisoiton toiminnanjohtaja Auroora Kiiski Touizrar
kertoo, että Suvisoitto järjestetään
3.–10.7.2021.
– Suvisoitto haluaa tarjota pitkän tauon jälkeen koskettavia,
ilahduttavia ja turvallisia kon-

serttielämyksiä. Kehotan tarkastamaan tiedot sivultamme www.
suvisoitto.fi
– Erityisen iloinen olen, että
Lasten Suvisoitto pyritään taas
järjestämään 6–16-vuotiaille lapsille ja nuorille 30.6.–3.7.2021.
Leirille voi ilmoittautua verkossa.
Vuolenkosken Kyläkeskus avautui yhdessä M Kyläkauppa Vuo-

lenkosken kanssa maaliskuussa.
Kyläpisteeltä löytyy tietoa kylän
ajankohtaisista asioista, tapahtumista, palveluista ja yrittäjistä. Tietoa löytyy myös sivustolta
vuolenkoski.com.
Kokonaisuudessaan tulevasta
kesästä ollaan varovaisen optimistisia. Ihmiset ovat jääneet jo pitkän aikaa paitsi kulttuurielämyksistä, joten kävijöitä riittäisi.

Tiedän mitä teit
viime kesänä

Evanescence
– The Bitter Truth
(Sony Music 2021)
The Bitter Truth on ainoa Yhdysvaltain Little Rockista, Arkansasista, lähtöisin olevan rock-yhtyeen albumeista, joka yltää sävellysten tason huomioiden debyyttialbumi Fallenin tasolle. Levyn
teemana on hyvin alkaneen rakkauden muuttuminen lopulta
pahaksi, kuten kyvykkäät englannin kielen kääntäjät pystyvät
asian päättelemään.
Nightwish aloitti 2000-luvun lopulla raskaanmusiikin noston
huipulle naiskeulakuvien avulla. Saman ilmiön toi länsinaapuristamme Arch Enemy Angela Gossowin voimalla pari vuotta
myöhemmin. Keulakuva Amy Leen koskettavuudellaan vangitseva laulutyyli tuo mieleen Tarja Turusen.
Within Temptationin ja Evanescensen laulutyylit ovat niin lähellä toisiaan, että minulla on vaikeuksia erottaa niitä radiosoitossa toisistaan vielä nykypäivänäkin.
Sellaisiin yhtyeisiin tutustuminen kuten The 69 Eyes, To Die
For, Lullacry, Besech, Type O Negative, Charon ja Negative on
ollut valtava apu tällaisen musiikkityylin sisäistämisessä kokonaisuutena.
Kun vuosien 1995–2021 väliin mahtuu jo tämän verran uskomattomia käänteitä, Evanescensen jäsenet voivat todella hyvin
perustein jatkaa kohti uusia musiikkialan vuosi vuodelta lisääntyviä haasteita.
Henri Kaattari

Kyseinen amerikkalainen kauhuelokuva 1990-luvun lopulta sai
peräti kaksi jatko-osaa, mutta siihen me emme suostu. Emmehän?
Toivorikas kevätaika herättää
suunnittelemaan kesää, lomaa,
matkoja, kulttuuririentoja, uintireissuja, torikahveja, puistojumppaa, picnic-retkiä, satunnaisia ja
sovittuja kohtaamisia, yötöntä
yötä terassilla; kaikkea mahdollista mitä nyt kesään kuuluu. Takaraivossa pauhaa ikävästi pieni
epäilys, vaikka yhteiskuntamme
alkaa varovaisen toiveikkaana avata oviaan yhteiselle ajan ja paikan
jakamiselle, toistemme tapaamiselle. Hallituksen exit-strategialla
olisi jo kiire, ja sitten vihdoin, kun
vapaudumme kuin vasikat kesälaitumille, ryysimmekö brittien
tyyliin ihan joka paikkaan kokemaan se kaikki menetetty.

•••
Soittokierros levikkialueemme
kuntien kulttuuritoimiin eteni
samaan tyyliin, kuten olin arvellutkin. Maltillisesti seurataan mitä annetaan lupa tehdä ja suunnitelmia on A, B ja C-versiot. Kaik-

kialla on kuitenkin valmisteltu
tulevaa kesää. Kalenteriin voi
merkitä puistokonsertin, kesäteatteriesityksen, taidenäyttelyn ja
vaikka Kirjojen yön. Ja elokuussa olemme jo ihan toisella tasolla ja voimme nauttia Heinolan
Rantapuistossa Jyrää-konsertista
ja yhteisestä ruokajuhlasta Maaherranpuistossa. Ihania ajatuksia!
Tuskin maltan odottaa! Haaveilu ja unelmointi antaa mielihy- muutenkin. Suorituspaine iskee,
vähormoneille kevyen spurtin ja että jos nyt pääsee jonnekin, mikolen energiaa täynnä!
si en menisi? Onko mennyt vuosi
tehnyt tehtävänsä ja olen muut•••
tunut uudeksi normaaliksi introAloin miettiä, että mitä v a r - vertiksi…
m a s t i voin tehdä tulevana ke•••
sänä. Häitä en ole järjestämässä
enkä tarvitse kesätöitäkään. Mi- Onneksi mitään ei tarvitse eikä
tes ulkomaille? Naapurimaat sekä pysty päättämään, joten siis usidässä että lännessä ovat huonoja kotaan, toivotaan, odotetaan ja
vaihtoehtoja tällä hetkellä, eikä haaveillaan. Sen ainakin tiedän,
Etelä-Euroopan rannatkaan hou- että autotallin tyhjennän. Aloitan
kuttele. Ja missäpä olisi paremmat jo ensi viikonloppuna, en odota
rannat kuin Heinolassa! Lähimat- kesää!
kailua ja metsäretkiä on jo harrastettu niin, että jotain muuta nyt.
Jetta Kuitunen
Nyt alkaa stressata; miksi ylipääKirjoittaja on Lahden kaupungintään pitää olla kesäkin aikatauluteatterin tiedottaja ja Heinolan
Uutisten freelancer.
tettu kuten koko talvi ja työelämä

KOLUMNI
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VILLIN VIRRAN KUTSU
Äitienpäivä. Aurinko paistaa. On
kesä tuloillaan. Satu ja äiti pukevat
kevätleningit. Heillä molemmilla
on jännittynyt odottava olo. Satu
on vasta kolmevuotias. Äiti on ottanut hänet mukaansa sillalle, jossa
hän ennen Sadun syntymää odotti monena äitienpäivänä. Sadulla
oli pieni kimppu kevätkesän ensimmäisiä sinivuokkoja kädessään.
Tukkilautta ja hinaaja alkoivat
lähestyä siltaa. Ne tulivat hitaasti
satama-alueelle, hinaajan moottorin putputus kehräsi ilmaa ja tukkijätkien huudot ja laulu kiirivät
pitkin rantapengertä.
Vonkamiehet lauloivat vanhaa
Koskenlaskijan laulua: ”Aika mun
vanhenee virma ja vento, kuohujen
keskellä kulkee, ja aina mun heilani hellä ja hento, leikkiä laskea
julkee…” Kun lautta lipui sillan
alta, Satu heitteli yksitellen sinivuokot tukkijätkille ja tunsi suurta
onnellisuutta.

ILTAKIRJOITTAJAT
Iltakirjoittajat on Heinolan
kansalaisopiston opintoryhmä.

jettiin aamuyöllä, mutta se ei Heinolan tyttöjä haitannut. He odottivat.
Parhaimmillaan tukin uitto kukoisti vuosina 1995–2000. Uittopojat Oy lopetti toimintansa 2003.
Laivat siirrettiin Saimaalle.
Uittopojat oli seudulla ainoa
hinausfirma ja töitä riitti. Aluksi
kuormakoot kasvoivat, tukkilautat
pitenivät, mutta ajan myötä kokonaistukkimäärät vähenivät. Kuljetukset Heinolan läpi harvenivat
kertaan–pariin kuukaudessa.
Uittoja jatkettiin, vaikka ilmassa
oli näkyvissä yhteiskunnan muutokset, myllerrykset ja kehitys vei
auttamattomasti tukkien kuljetuksen vesiltä maanteille. Koko uittoala kellui murroksessa. Tukkirekat
alkoivat vallata maanteitä, asfaltti
kuumeni painavien lastien alla.
Lamavuodet, valuuttakriisit ja
epävakaa talous maassamme heikensi uittopoikien toimintaa. Nopeus ja tehokkuus olivat päivän
mietelauseena.

Esko Rantanen

Billy oli aina haaveillut pääsystä
uittamaan tukkeja. Pienestä pitäen. Kulkea metsässä merkkaamassa kaadettavia puita tukeiksi, tuntea vapautta, vetää keuhkot täyteen
virran väkevää tuoksua, tahria kätensä puiden parantavaan pihkaan
ja tallata metsäpolkuja omaan tahtiinsa.
Heti koulusta päästyään hän ha-

keutui Metsäopistoon ja valmistui metsuriksi. Partiolaisena hän
oli oppinut rakastamaan metsää
samoillessaan kavereidensa kanssa
ja hinku tulevaan metsäammattiin
vahvistui noilla retkillä.
Kesäksi Billy hakeutui uittohommiin ja tuli entistä vakuuttuneemmaksi, että oli löytänyt oman polkunsa kulkea.
Talvisin hän työskenteli metsurina ja kesäisin uitoissa. Hän opiskeli
vielä hakkuukoneen kuljettajaksi,
mutta aina kesäisin veri veti uitoille
tukkijätkäksi. Työ oli vapauden riemua, jota nuori mies kaipasi. Puun
tuoksu ja virtaava vesi vetivät väkevästi puoleensa.
Muutamien vuosien jälkeen hänelle tarjoutui mahdollisuus perustaa oma hinausfirma. Billy hankki
laivurin pätevyyden. Syntyi Heinolan Uittopojat Oy vuonna 1993.
Hän oli 22-vuotias.
Billy oli unelma-ammatissaan.
Hänellä oli viisi–kuusi vonkamiestä
messissä kuljettamassa tukkeja Heinolan läpi useita kertoja viikossa.
Hinaajalla kuljetettiin tukkeja
jopa 37 000 kuutiota kerrallaan.
Heinolan suuntaan kuljetettavaa
puuta haettiin Jyväskylästä asti Olli-hinaajalla, jossa jokaisella jätkällä oli oma hyttinsä. Hinaajassa oli
sauna, televisio ja musiikkia.
Useimmiten Heinolan läpi kul-

Uittohommat veivät miehet pitkiksi ajoiksi pois normaalista siviilielämästä. Useimmiten he yöpyivät
hinaajissa, saunoivat, löivät korttia ja grillasivat makkaraa. Työ oli
rankkaa, joten nukkumiseen käytettiin aikaa aina kun se oli mahdollista.

Raskas ympärivuorokautinen
työ vaati hulppeat huvit!
Rapsakat Kymijoen miehet osasivat
juhlia. Maine kiiri heidän edelleen.
Isät veivät naimattomat tyttärensä
piiloon tukkijätkiltä. Kun hinaaja
tukkilauttoineen alkoi Ruotsalaiselta lähestyä Casinon ja kylpylän
rantaa, olivat tytöt vastassa. He
nauroivat, tanssahtelivat ja ihailivat tukkijätkien paljaita, ruskettuneita ylävartaloita. Miehet hyppivät näyttävästi tukkinippujen
päällä, heiluttivat tytöille, huutelivat lemmensanoja ja iskivät hakansa tukin kylkeen näyttävästi. Se
oli miehekästä toimintaa tyttöjen
mielestä. Hinaaja hidasti vauhtinsa minimiin satama-altaalle lipuessaan. Töräytti muutaman kerran
torveaan rehvakkaasti. Rohkeimmat tytöt kahlasivat lähemmäksi
lauttaa, hameet käärittyinä rullaksi
vyötärölle ja kikattivat, keimailivat
ja flirttailivat. Tapaamisista sovittiin lennossa. Lentosuukot lentelivät kilpaa kirkuvien lokkien kanssa.
Riemua riitti, odotusta riitti. Elämä
oli ihanaa. Vihdoinkin tukkijätkät
olivat tuomassa väriä pikkukaupungin uneliaaseen elämään.
Hento, eroottinen väreily leijui kaikuna hinaajan vanavedessä.
Pitkälle rantapolkua tyttölauma
juoksi hinaajan rinnalla. Huokailut ja kutsut täyttivät ilman. Silmät kyynelissä jätettiin hyvästejä.
Tukkijätkät miettivät jo muita asioita hinaajan jatkaessa Konniveden
suuntaan.
Joskus Heinolan ohi mentäessä
jätkät vuorottelivat siitä, ketkä saivat mennä maihin ja ketkä tekivät
Kimolan reissun.
Billy oli kapteeni ja antoi pojille
ensisijaisen luvan mennä rentoutumaan. Varsinkin poikamiehillä oli
kova hinku päästä maihin. Naista ei
oltu nähty viikkoihin. He vonkasi-

vat! Hip hei ja kerran vielä!
Tavallisesti Birra-baari täyttyi suuriäänisistä vonkamiehistä.
Oluttuoppeja kilisteltiin ja täytettiin tiuhaan tahtiin. Tyttöjä oli baari pullollaan valittavaksi asti ja joskus joku löytyi aamusella hinaajastakin. Raskas työ ja raskaat huvit.
Se kruunasi tukkijätkän elämän.
Vielä jälkeenpäin muistellaan
uittopoikien seilailua. Vapaalla ollessaan jätkät pistivät tuopin kiertämään. Kukaan baarissa ei joutunut
olemaan kuivin suin vaan elämä oli
ranttalia, iloa ja hauskaa, mutta työ
oli pyhää ja niin siihen suhtauduttiin, vakavuudella.
Harvoin sattui, että laiva ehti
seistä laiturissakin. Silloin oli yhtä juhlaa, jota tytöt odottivat. Osa
miehistä lähti tanssimaan, osa juhli laivalla. Jotkut olivat onnekkaita
ja pääsivät Hevossaaressa olevaan
Rytmiproomuun, jossa oli elävää musiikkia. Proomu oli jäänne
1960-luvun tukkijätkiltä, rantaan
pultattu tanssilavaksi. Aavelaiva!
Ukkomiehet kuiskuttivat tyttösten
korvaan tanssin lomassa, että ”kyllä
tämä kotiolot voittaa”.
Billy tunsi, että maailma muuttuu ja sen mukana uitot loppuvat,
ainakin hänen osaltaan. Hän myi
Uittomiehet Oy:n vuonna 2000 ja
kävi kerran vielä uuden koulutuksen putkialalta ja perusti LVI Lämpöpaja -nimisen yrityksen. Hän jäi
Heinolaan asumaan.
Kaipuu riippumattomaan työhön ja vapaisiin työaikoihin jäi
muistoksi. Hän näkee öisin unia
seikkailuistaan tukkijoella. Käsikirjoituksen hän on jokaiseen uneen
kirjoittanut itse.

Eräänä kesäkuun iltana Billy lähti
kavereineen tanssimaan RantaCasinolle ja heti ovella hänen silmänsä
löysi etsimänsä, vaalean, kauniin
naisen, jolla on nauravat silmät ja
naurava suu.
”Minun kaunis vaimoni”, sinivuokkoja kädessään.
Kirjoitus perustuu s-postikeskusteluihin Billy Siermanin kanssa.
Totuus ja satu sekoittuvat lähes
elämänmittaiseksi tarinaksi.

Raija Saarela

UITON HUUMAA
Sieltä se tulee. Kun tuuli käy yläjuoksulta, voimakas tuoreen pihkan tuoksu täyttää tienoon jo ennen kuin tukkilautat näkyvät. Vielä
1950-luvulla uitto on jokakeväinen
tapahtuma, jota ihmiset kerääntyvät suurin joukoin rannoille ja silloille seuraamaan. Sen saapuminen
on aina yhtä taianomaista. Uitto
viestii metsän antamasta voimasta
ja turvasta ja koko seudun elinvoimasta – sahat ja tehtaat elävät ja
elättävät työntekijänsä. Tukkijätkien lisäksi uitosta saavat lisätuloa
myös muut kausityöntekijät ja tilalliset. Kansan juuret ovat syvällä
metsässä. Metsä on ollut aina.
Rannalla Helmi katselee hengitystään pidättäen kaukana lähestyviä tukkilauttoja. Onkohan porukassa tänä vuonna se yksi, jonka
nimeä hän ei tiedä, mutta jota hän

ei voinut unohtaa. Se, jonka hän
tapasi vain kerran viime vuonna
laituritansseissa uiton viimeisenä
päivänä.
Helmi toivoo ja samalla pelkää kohtaavansa hänet uudelleen.
Hänen olisi nyt järkevintä keskittyä vain opintoihinsa ja valmistua
opettajaseminaarista ilman, että mikään muu sekoittaisi hänen
päätään. Sellaista hän ei nyt jaksaisi. Viime juhannusaattona Helmin nuorempi veli, iäkkäiden vanhempiensa silmäterä, oli uinut liian
kauas rannasta eikä jaksanut enää
takaisin. Estelyistä huolimatta äiti ryntäsi hätääntyneenä uiden pelastamaan lastaan. Voimakas pyörre nielaisi heidät molemmat. Isän
mieli järkkyi tapahtuneesta moneksi kuukaudeksi. Menetys täyttää edelleen elämän ja vaikka arki

on hiljalleen palaamassa uomiinsa,
surua on yhä enemmän kuin kukaan jaksaisi kantaa.
Vain Helmin opinnoista ja tulevasta ammatista isä jaksaa iloita.
”On ainakin turvattu tulevaisuus,
jos minulle jotain tapahtuisi”, hän
sanoo. Isä tarvitsee Helmin tukea
ja Helmi on päättänyt, ettei isän
elämää saa järkyttää nyt mikään.
Jääköön siis kaikki muu.
Tukkilaiset tulevat kaupunkiin
ja asettuvat majapaikkoihinsa, kuka mihinkin. Helmi jatkaa opintojaan kurinalaisesti. Ystävä Elli tietää, että eräs tukkilainen, Olavi, oli
kaupungilla kysellyt viime keväänä
tapaamaansa tyttöä, jonka nimeä
ei tiennyt. Kuvaus sopi Helmiin.
Vaikka Helmi oli vaiennut tunteistaan, Elli kuvittelee jo innoissaan
romanssin. Sunnuntaiaamuna Hel-

mi suuntaa rantaan, jonne toukokuun alun kaunis ilma on houkutellut paljon ihmisiä. Hän ei tunne
näkemistään tukkilaisista ketään.
Elämä jatkuisi siis ennallaan ja hyvä niin. Sitten hän kuulee takanaan
hiekassa rouskuvat määrätietoiset
askeleet ja nimensä mainittavan.
”Helmi!”
Uittoa on jäljellä muutama päivä. Myöhäiset kotiintulot eivät ole
Helmin tapaisia. Tyttöjä on aina
varoitettu villeistä ja edesvastuuttomista tukkilaisista ja jopa piilotettu koteihinsa uiton ajaksi. Helmi sanoo isälle vain tarvitsevansa
nyt paljon raitista ilmaa saadakseen
opinnot päätökseen.
Uiton viimeisenä päivänä rannassa järjestetään tanssit ja tukkilaisnäytös, jossa parhaat esittelevät
taitojaan. Meneillään on rullaus,

jossa kaksi kilpailijaa pyörittää tukkia kunnes toinen putoaa. Olavi on
kuningasjätkä ja voittanut useammin kuin hävinnyt. Nyt hän liukastuu ja tuntee kaatuessaan räjähtävän kivun ohimossaan. Kylmä vesi
viiltää ja jokin tuntuu vetävän häntä pohjaa kohti. Hetken ajan hän
näkee menneet ja tulevat, Helmin
hymyilevät kasvot ja edesmenneen
ystävänsä huolestuneen ilmeen. Vesi ei ole enää kylmää, vaan kuumaa
ja hän tuntee ympärillään vain lempeän pehmeyden ja lämmön. ”Lepään hetken, kohta kerään voimani
ja ponnistan pintaan,” hän ajattelee. ”Helmi, odota!”
Helmi yrittää huutaa mutta ääntä ei tule. ”Hyvä Jumala, miten minun nyt käy!”
Eeva Kunnas
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Teeren soidin on näytelmä,
johon ei myydä lippuja
Luonto tarjoaa näin keväisin viihdyttävää ohjelmaa, näytelmiä,
jotka ovat pullollaan väkivaltaa
ja romantiikkaa. Näiden näytelmien nimi on soidinmenot. Etupäässä kanalintujen vuotuiset kosiomenot ovat tapahtumarikkaita ja varsinkin teerien soidin on
parasta mitä Suomen luonto voi
tarjota.
Nämä näytelmät noudattelevat
kaikkialla samaa käsikirjoitusta ja
esitys tapahtuu aina samalla areenalla. Valitettavasti näihin esityksiin ei myydä pääsylippuja, eikä
teatteritalojen osoitteita löydy
keltaisilta sivuilta tai googlettamalla. Mahdollisten katsojien on
lisäksi turha kysellä käsiohjelmaa
tai puoliaikatarjoilua. Näitä esityksiä kyllä pääsee seuraamaan,
mutta ei helpolla. Teatteritalot
löytyvät yleensä kuuntelemalla ja
katsomot maastossa vaeltamalla.
Istuinpaikat pitää varata hyvissä
ajoin ja on oltava paikalla ennen
esityspäivän auringon nousua.
Nähdäkseen esityksen on katsojien lisäksi naamioiduttava osaksi
katsomorakenteita eikä valitusta
katsomopaikasta voi poistua ennen kuin viimeinenkin näyttelijä
on jättänyt estradin. Näitä esityksiä saa ja pitää valokuvata tai videoida, kunhan muistaa olla häiritsemättä esiintyjiä. Katsomoon voi
tuoda omia eväitä, kunhan pitää
huolen, ettei rapistele käärepapereita. Lisäksi hyvän esitysosan jälkeen on katsojien pidättäydyttävä
suosionosoituksista, sillä näyttelijät häipyvät areenalta pienenkin
häiriön sattuessa.
Heinolan leveysasteilla teeret
soidintavat maaliskuun lopulta
toukokuulle. Soidinpaikkoja on
jopa kaupungin alueella, joskin

kauempana asutuksesta. Kuten
sanottu, soidinpaikkojen koordinaatteja ei kartoilta löydy, joten niiden löytäminen on kunkin
oman haeskelun takana. Pitää olla liikkeellä aamutuimaan, on pidettävä korvat avoinna ja vaellettava teerikukkojen pulputuksen
suuntaan. Tarkkasilmäistä teatterin etsijää helpottaa se, että teeret
tarkkailevat soidinareenaa yleensä lähipuiden latvustosta ennen
areenalle liitämistä. Teerien soidinareena on yleensä avoin suo, peltoaukea tai jopa lammen jää. Heinolan tienoolla soidinmenoihin
osallistuu jopa toista kymmentä
teerikukkoa, mutta esimerkiksi
Kuusamossa on areenoita, joihin
kokoontuu kevätaamuisin yli 40
soidintavaa kukkoa.

Kuvat: Tuomo Seppänen

TUOMO SEPPÄNEN

Teeren soidin tapahtuu Heinolan seudulla hyvin usein lähes lumettomissa olosuhteissa.

Koreografia muuttuu
joka kerta
Teeren soitimen kulissit ovat nykyisin erilaiset Heinolan korkeudella kuin esimerkiksi Kuusamossa. Tänä päivänä teerikukot
joutuvat kamppailemaan eteläisessä Suomessa lähes pelkästään
lumettomilla areenoilla. Kuusamon korkeudella taasen voi jokunen kamppailu tapahtua jopa
syvässä vastasataneessa lumessa.
Parhaimmillaan soidin näytelmä on, kun teerikukot pääsevät
peuhaamaan hankikanteella. Ja
useinkaan sitä ei valitettavasti
pääse todistamaan kuin matkaamalla pohjoiseen.
Olen viettänyt kameroineni lukemattomia varhaisia aamutunteja heinolalaisella sänkipellolla,
kuhmolaisella suolla sekä kuusamolaisella niityllä seuraamassa
näitä näytelmiä. Vaikka kässäri

Kuusamon teeret kisasivat vuosi sitten kirkkaassa aamuauringossa.

on kaikissa paikoissa sama, niin
koreografia muuttuu joka kerta.
Alkukeväästä näytelmien teema
on väkivaltainen muuttuen kevään edistyessä romanttisempaan

suuntaan. Joskus nämä aamuiset
kuvaussessiot ovat tapahtumiltaan verkkaisia, mutta joskus iskee runsauden pula, kun pellolla
tapahtuu niin ettei tiedä minne-

päin kameralla sohottaa. Oli niin
tai näin, teeren soidin ei jätä luontoihmistä kylmäksi.

Peliitat lahjoittaa myymättä
jääneet kioskituotteet
Kämmen-työlle
Paikallinen jääkiekkojoukkue Peliitat on päättänyt lahjoittaa kioskeistaan ylijääneet tuotteet vähävaraisten Kämmen-elintarvikejakelulle. Poikkeuksellisen jääkiekkokauden aikana yleisö ei ole juurikaan päässyt Heinolan jäähallin
lehtereille seuraamaan Peliittojen
kotiotteluita. Yleisön puuttuessa
Peliittojen kioskeissa on jäänyt
myymättä runsaasti mm. makeisia ja virvoitusjuomia, jotka
nyt ennen päiväysten umpeutumista lahjoitetaan viikoittain yli
200 heinolalaiselle kotitaloudelle
ruoka-apua antavalle Kämmentoiminnalle.

– Kämmen valikoitui parhaaksi vaihtoehdoksi, kertoo Peliittojen vapaaehtoistyöntekijä Jouko
Pekkola.
Vaikka lahjoitus koostuukin
suurilta osin ei-välttämättömistä
elintarvikkeista, pitää Kämmentoimintaa ylläpitävän Jyränkölän
Setlementin vapaaehtoistyön johtaja Teija Naakka sitä tärkeänä
lisänä.
– Lahjoituksen myötä voimme
täydentää Kämmenessä jaettavan
ruokakassin sisältöä ja ilahduttaa erityisesti lapsiperheitä, Teija
Naakka tiivistää.

Marko Latvanen

HU

Peliittojen Jouko Pekkola lahjoittamassa ja Kämmenen vapaaehtoistyöntekijä Juha Santala vastaanottamassa lahjoitusta. Hommat hoituvat hymyssä suin.
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TEHTÄVÄNURKKA

Jorma Kemppainen 2021

Y
T
I

Älynystyröitä
kutkuttavat
tehtävät iltapuhteiksi.

A

E

N
ROTI=

Y

Kuva:Vierumäki kuvapankki
TEKIJÄN ETUNIMI?

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

AUKKO=
RUOKANI=

Kuva:Visit Heinola

N

T

MAAMIES=
URHO KOKI=

L

PIKKU LELU=
RIEMUVÄKI=

Kuva:Vierumäki kuvapankki

KERTA KUN=
OTAN TOKI=

S

IÄN PELOTE=

I

Kuva:Visit Heinola

N

Ä

ARKA KIURU=
VARPUTUKOS=
POTTU PUSKI=
ENO KIRVASI=

H

NOSTAT PIRUA=

*HEY, HO, LET´S GO!*
KUULA

PIDEN- TAHTOTÄVÄ
MALLA

”

VAAROINA

NAULAKOIN

POHJISSA

”

KÄDELLE

URKKIJA

VIROISSA
..

LYOJÄLLÄ
KAIKKIRUOKAISIA

KORVALLINEN
TEHDÄ
TILIÄ
KEHNO

MARMATTAA
JUOVILLE

ENERGISIÄ
AMPUU

TÄSTÄ
JOSKUS
IRTIKIN

hmm...

KOHOAA
MAASSA

OVELILLA
PÄÄHÄN

KIRPPARILLA

KÄSITELLÄ
PUUTA

TUTTU

LUKENUT

ARPONEN
VAIHE

VOI MUUTTUA
AINEMÄÄRÄN
MITTAYKSIKKÖ

YLHÄÄLLÄ

KRISTILLISTÄ

FOTO: KIMMO SILLANKORVA

KARVAINEN

..

KOMI
ALUSSA
POHTIVIA

EI
HALUA
MAKSAA
LIIKAA

EPASELVIÄ
POLTTAMATTA

KAHLAAJA

ELE- VASTAKUOROISSA MENTTI PAIKKA

KERMOJA

VUOKRATEN

LUOKSENI
AUTA -!

AUTOSSA

*nyyh...*

B
TEHDÄ
HÄIJYÄ

PULLOTUKSEEN

IHMISISTÄ

KANSAN
NIMI

16?

JUST!

HOUKUTTAVIA

S
I
M
O
N

VARJOINEN

NARUN
PÄÄSSÄ
LUOTOLLE

ONTELOISSA
EKSIILIT

a

”

”

POTTUMAILLA
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Yksissä tuumin

KYSYIN KIRJAILIJALTA, että osaako
hän itse arabiaa, johon tuli nopea,
vähän huvittunutkin vastaus: ”En
toki.” No, se ei haittaa, koska aina
joku osaa tulkata.
Hänen satujaan löytyy myös
neuvoloista ilmaiseksi jaettavasta
Satulahja-kirjasta. Satu kahdesta
jäniksenpapanasta saa lapsilta hyvää palautetta. Sen nimi on tietys-

ko oli lahjoituksesta iloinen. Hän
piti sitä arvokkaana osoituksena
siitä, että heidän työtään arvostetaan. Kirjan oli signeerannut Anneli Kanto ja laittanut terveisensä
lapsille. Ehkä sekin on tärkeä asia.
Pirjo Kokko kertoi tarkasti ja
laajasti Tommola-talon toiminnasta, sen erilaisista mahdollisuuksista syventää ja laajentaa yhteistyötä eri ryhmien, vanhempien
ja ulkopuolisten toimijoiden välillä. Hänen mielestään kirja löysi oikeaan paikkaan ja tulisi ahkerassa
käytössä luetun näköiseksi. Ehkä
siihen moni lapsi jättää sormenjälkensä.
Ajattelimme, että Tommolan maahanmuuttajalapset saavat HeiMo-neuvostosta oivallisen
kummin. Yhdessä voimme kehittää jotakin missä kestävä kehitys
tuottaa tulosta ja luo turvallista

tulevaisuutta meille kaikille.

ANNELI KANTO poikkeaa silloin tällöin Heinolassa nyt, kun hänen
kirjailijaystävänsä Raili Mikkanen on ottanut kaupungin kotipaikakseen.
Aikaisemmin hän ei tiennyt
Heinolasta juuri mitään ja ajeli ohi näkemättä sitä oikeastaan
lainkaan.
Nyt hän hämmästelee, miten
paljon Heinolan ympärillä on vettä. Hänen mielestään virtaava vesi
antaa kaupungille sielun.
ME USKOMME, että asioita voidaan
myös muuttaa ja asenteita rakentaa palvelemaan uutta aikaa.
Raija Saarela,
Marju-Riitta Salonen
HeiMo-neuvoston jäsenet

Arto Utsu Virtanen

Tamperelainen kirjailija Anneli
Kanto sai kesän kynnyksellä mukavan kirjapaketin syliinsä kustantajalta. Hänen kirjasarjastaan
Viisi villiä Virtasta yksi osa oli
juuri käännetty arabiaksi. Vilma
ja uimataito, kertoo hauskasti kuvitettuna pikkuisesta tytöstä, joka
on päättänyt oppia uimaan. Ongelmia ja tapahtumia riittää, niin
kuin kirjasarjan muissakin kertomuksissa. Juuri ilmestyi Paavo
Virtanen ja tauti, mikä sopii hyvin aikaamme. Kirja kertoo niin
luontevasti räkäasioista, ettei äitikään voi joka aivastuksesta olla
vihainen.
Kirjailija kertoi, että innostus
kirjan kääntämiseen arabiaksi tuli egyptiläiseltä kustantajalta. Aikaisemmin hänen satukirjojaan
on käännetty vain saameksi. Kustantajalla on sukuyhteyksiä Suomeen ja siksikin on tärkeää, että
hyvää lastenkirjallisuutta käännetään eri kielille. Kun lapset saavat
pienestä pitäen tutustua eri maiden lapsikulttuureihin kirjojen
ja tarinoiden kautta, heidän ymmärryksensä erilaisuutta kohtaan
syvenee. Lasten ajatusmaailmaan
kasvaa tieto, että maailmassa on
enemmän samaa kuin erilaisuutta.
Lapsi itse on tärkeä.

Pirko Kokko vastaanotti HeiMo-neuvoston kirjalahjoituksen Tommolan päiväkodille.

ti kakkajuttu, lapsille juttu tuttu.
Kirjailijan mielestä arabiankielinen, mutta suomalaiseen ympäristöön sijoittuva kirja sopii
hyvin luokkiin ja päiväkoteihin,
joissa on maahanmuuttajalapsia.
Useimmat lapset tai vanhemmatkaan eivät osaa lukea edes omalla äidinkielellään, joka on ihmisen identiteetin ja itsearvostuksen
kannalta tärkein kieli. Äidinkieli
on myös tunnekieli, jonka avulla

lapsi liittyy tunneympäristöönsä,
tulee kuulluksi ja hyväksytyksi.
Siksi on tärkeää, että kirjoja on
erikielisiä: jokaiselle omansa.

HEIMO-NEUVOSTOSSA päätettiin,
että hankimme yhden Vilma ja
uimataito -kirjan ja luovutamme
sen Tommolan päiväkotiin, jossa
on paljon maahanmuuttajien lapsia. Näin myös teimme.
Päiväkodin johtaja Pirjo Kok-

Raija Saarela ja Marju-Riitta Salonen luovuttivat kirjalahjoituksen.

MIELIPIDE
Naisteologit ry:n kommentti
piispa Häkkisen haastatteluun
Heinolan Uutiset 25.3.2021

Kauanko tätä pitää vielä jaksaa?
Kirkko on hyväksynyt naiset papeiksi 35 vuotta sitten. Tämä asia
on jo ratkaistu.
Puhe siitä, että naisten pappeus
olisi asia, joka pitäisi ratkaista, luo
ja ylläpitää vääriä mielikuvia pappeudesta. Tahdomme toivottaa jokaisen tervetulleeksi seurakuntaan
juuri sellaisena kuin hän on.
Suomen evankelisluterilaisessa
kirkossa pappeus on yksi, sama ja
yhteinen sukupuolesta, tai muusta henkilön ominaisuudesta riippumatta. Kukaan ei voi itse päättää ryhtyä papiksi. Jokainen pappi on seurakunnan kutsuma sekä
kirkon virkaan vihkimä. Kirkossa
me myös uskomme, että jokainen
pappi on Jumalan tähän tehtävään
johdattama ja kutsuma.
Jatkuva puhe siitä, että naisten
pappeus, eli naisten sukupuoli, on
kirkossa ongelma, loukkaa naisia
ja pitää yllä epätasa-arvoista asen-

netta. Epätasa-arvoinen ja erotteleva puhe tuottaa epätasa-arvoista
kohtelua ja toimintaa. Tästä seuraa työyhteisöissä pappina toimivien naisten vähättelyä, ohittamista ja pahimmillaan syrjiviä käytänteitä, kuten yhteistyöstä kieltäytymistä. Samalla tämä kaikki
synnyttää toiseuden kokemusta.
Tasa-arvo edellyttää sitä, että
myös puheessa kaikki sukupuolet ovat samassa asemassa, kaikista käytetään samoja ilmaisuja ja
kaikilta edellytetään samanlaista
käyttäytymistä ja töiden tekemistä.
Papit tulkitsevat yhtä ja yhteistä Raamattua eri tavoin yhden ja
saman Jumalan edessä. He päätyvät työssään ja käytännön elämässään erilaisiin ratkaisuihin. Näin
tekivät aikanaan myös Pietari ja
Paavali.
Kaikkia meitä haastetaan kasvamaan siihen uskoon, että sekin,

joka sanoittaa ja tulkitsee uskoaan
toisin kuin minä, on saman Jumalan kutsuma.
Heinolan Uutisten haastattelussa
(25.3.2021) piispa Häkkinen jätti tilaa tulkinnalle, jonka mukaan
naisten pappeudessa olisi jotakin
ongelmallista. Odotamme piispoilta yksiselitteistä tukea työllemme ja sitoutumista niin puheissa kuin teoissa Suomen evankelisluterilaisen kirkon virkakäsitykseen. Piispojen tehtävänä on
valvoa, että kirkolliskokouksen tekemiä päätöksiä noudatetaan, sekä työnantajana edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja
suunnitelmallisesti. Kirkko ei voi
työnantajana rikkoa velvoitteitaan
ja sallia syrjintää, kuten erilaisia
työvuorojärjestelyjä tai kirkon virkakäsitystä vähättelevää opetusta.
Naisteologit ry:n hallitus

LYHYESTI
Heinolan Vesitornin näköalakahvila
jatkaa normaalisti
Kovasti julkisuutta saanut Vesitornin myynti huutokaupassa on
laittanut liikkeelle myös kyselytulvan. Moni pohtii, vieläkö Torniin
pääsee käymään. Kyllä pääsee!
Cafe Torni toimii kesäkauden normaalisti eli on avoinna 1.6.–
15.8.2021. Myös perinteinen Vappuavaus on ohjelmassa. Uudesta
yrittäjästä ja ko. tahon suunnitelmista ei ole vielä tietoa ja on toki
mahdollista, että Vesitornin 7. krs:een pääse jatkossakin.
Lisätietoja: yrittäjä Marko Latvanen, 0400 777 717
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HEI YRITTÄJÄ, MAINONNASTA
VASTAAVA TAI
KUNTAVAALIEHDOKAS

Ole mukana seuraavassa
20.5. ilmestyvässä lehdessä.

Heinolan Uutiset 2021
Ilmestyy seuraavan kerran

• torstaina 20.5.
• torstaina 10.6. Kesälehti

Meillä on tehokas jakeluverkosto!
Jakelumäärä 19 000 kpl
Posti jakaa 14 500 kpl:
• Heinolaan
• Sysmään
• Hartolaan
• Pertunmaalle
• Vuolenkoskelle
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

HEINOLA
(9011)

VUOLENKOSKI

(220)

Esimerkki vaali-ilmoituksesta

Ehdokkaan
nimi

Ota rohkeasti yhteyttä myyntiin
ja varaa oma paikkasi ajoissa:
ilmoitus@heinolanuutiset.fi
Marko Latvanen, 0400 777 717
Mediatiedot: heinolanuutiset.fi

PERTUNMAA
(953)

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

Nro

YHTEYSTIEDOT

HARTOLA
(1 708)

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.

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

toimitus@heinolanuutiset.fi

PELIITAT ETSII

päävalmentajalleen
vuokra-asuntoa Heinolasta

Vähintään 3h+k ja omakotitalokin mahdollinen.
Jos Teillä on sopiva asunto vapaana tai tiedät
kenellä olisi, vinkkaa toki: toimisto@peliitat.fi

Sarjakuvat ja ratkaisut
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Anagrammi
ROTI
AUKKO
RUOKANI
MAAMIES
URHO KOKI
PIKKU LELU
RIEMUVÄKI

Kuvavihje
TRIO
KAUKO
AURINKO
MAISEMA
RUOHIKKO
KULKUPELI
VIERUMÄKI

KERTA KUN
OTAN TOKI
IÄN PELOTE
ARKA KIURU
VARPUTUKOS
POTTU PUSKI
ENO KIRVASI
NOSTAT PIRUA

RENTUKKA
KANOOTTI
PETOELÄIN
KURKIAURA
TUPSUKORVA
PITKOSPUUT
KORVASIENI
RANTAPUISTO
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JYVÄSKYLÄ
& MIKKELI
4
Tähtiniemen
silta

VALTATIE 4:N
VALOVOIMAISIN
MAINOSKANAVA

E75

HEINOLA

LAHTI

Uusi laadukas LED-mainostaulu
yhdellä Suomen vilkkaimmista
moottoriteistä tarjoaa näyttävän
ja tehokkaan kanavan markkinoinnille
ja muulle viestinnälle.
Mainostaulu sijaitsee valtatie 4:n
varrella Heinolan kohdalla. Tieosuus
on erittäin vilkas ja sillä liikkuu lähes

Mainostaulu on kooltaan 34 m2
m2.
Suurikokoinen LED-näyttö näkyy hyvin ja mainos
huomataan helposti.

16 000 autoa vuorokaudessa*.

Mainoksella on mahdollista vaikuttaa tielläliikkujiin,
kun he pohtivat erilaisia hankintoja, suunnittelevat
seuraavaa lomamatkaa tai miettivät sopivaa
pysähdyspaikkaa.

Taulu on suunnattu pohjoisesta etelään
suuntaavalle liikenteelle.

Yksi mainostaulu tavoittaa yli
kuukaudessa**.

430 000 henkilöä

Mainospaikan hinta (yksi taulu):
Myynti / lisätietoja:
Marko Latvanen
0400 777 717
marko.latvanen@heinolanuutiset.fi

Sopimus
12 kk
6 kk
3 kk
1 kk
1 vk

Hinta (alv 0)
600 € / kk
700 € / kk
800 € / kk
900 € / kk
300 € / vk

* Keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) 2019, Väylävirasto ** Opportunity to contact (OTC), keskiarvona 1,8 matkustajaa per ajoneuvo

