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KUUKAUDEN VIERAS  
Piritta Peltola
Omia unelmiaan 
kannattaa kuunnella
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Liitteenä Heinolan 
kansalaisopiston 
opinto-ohjelma 

2021–2022. 

Levitettävä koivu- 
laveri + patjasarja   

890,–

Laadukkaat  
Ojalan senkit,  

laatikostot ja vitriinit

Poikkea myymälään! 
Tai ota yhteyttä myynti@pikko.fi

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

AVOINNA 
MA–PE 
10–17, 
LA 10–13

VAKIOKOKOISET: • Runkosängyt (useita hintatasoja)
 • Joustin- ja petauspatjat 
 • Lennol-petarisuojat
 • Lennol-tyynyt ja -peitot

ANNI 
vuode- 
divaanisohva
Värit: tumma tai 
vaalea harmaa
Hinta 990,–

TOPLUX-työtuolit ja -pöydät. Tasoja ja hyllyjä ym.

Levitettävät, suomalaiset koivupuiset  
laverit ja vuodesohvat + patjasarjat

NÄITÄ TOIMITAMME NOPEASTI!

Kesä- Kesä- 
 kampanja! kampanja!Kesä- Kesä- 
 kampanja! kampanja!

LOUNAS
KLO 10.30–14.00

ALKAEN 6–9 €

TERVEISIN,TERVEISIN,
HEIDIHEIDI

SOUTUVENE  SOUTUVENE  
ASSERI 440ASSERI 440

AVOINNA MA–PE 9–18, LA 9–16, SU 11–16
Kirjanpainajankatu 1, 18100 Heinola • p. 0400 399 444

Tarjoukset voimassa 08.2021 asti tai 
niin kauan kuin varattuja eriä riittää.

Yhden koko 
s293x392x335 cm

KIERRÄTYS- KIERRÄTYS- 
LAATIKOTLAATIKOT
3 KPL X 25 L3 KPL X 25 L

TYYLIKÄS!TYYLIKÄS!

25,–25,–SETTI

MARSEILLE  MARSEILLE  
PUUTARHAKALUSTOPUUTARHAKALUSTO
• 3-osainen polyrottinkikalusto
• tuoleissa 30 mm pehmuste
• pöydässä lasipinta

• pituus 440 cm, leveys 145 cm
• paino 100 kg
• 4 istuinta
• max moottori  

2,5–5 HP
• CE-merkitty
• airot eivät sisälly

Kantama 
n. 50 km

SÄHKÖSKOOTTERISÄHKÖSKOOTTERI
SCANDIC SCANDIC 
CARRYCARRY

Mahtava kuljetuslavan 
ja sähköskootterin yhdistelmä, 
jolla kuskaat esim. hiekkakuor-
mat ja paljon muuta kätevästi 
paikasta toiseen. Perälavassa on 
myös kippi-toiminto.

KPL

ARCTICARCTIC
PAKASTUSRASIA-PAKASTUSRASIA-
SETTISETTI

559595
PKT

Pihan rakentajalle

NUPUKIVETNUPUKIVET
Eri värejä

HENGITYSSUOJAINHENGITYSSUOJAIN

Valmiiksi kasattu

LÄMPÖERISTETTY LÄMPÖERISTETTY 
KYLPYTYNNYRIKYLPYTYNNYRI
• säiliö + kansi PE-muovia
• ulkovuori petsattu
• tehokas kamiina 30kW
• hyvä tuhkaluukku
• savuhormi
• 40 cm Styrox-eristys pohjassa
• solumuovieristys reunoilla
• Ø 180 cm
• kork. 119 cm
• vesitilavuus 1450 l
• tyhjennysventtiili pohjassa

1590,–1590,–KPL

ØØ 180 cm 180 cm

MYÖS MYÖS 
LASTEN KOOTLASTEN KOOT

10 kpl/pkt

10-os.

11€€
PKT 

Värit: sini, musta, v.pun.

1895,–1895,–KPL

TRAILERIT:
Shark ...... 849€849€
Marlin ..... 1049€1049€
Lagoon ... 2049€2049€
PERÄKÄRRYT:
Small ....... 895€895€
Medium .. 1095€1095€
KÄRRYT KUOMULLA:
sisältää asennusmaksun 50,–
Medium .. 1695€1695€

129,–129,–SETTISETTI995,–995,–

KIRPPIS-TOIMINTA PÄÄTTYY 14.8.KIRPPIS-TOIMINTA PÄÄTTYY 14.8.

KPL
0,600,60€€

ALK.

• 10x10x5 cm 0,60 €/KPL
• 10x10x10 cm 1 €/KPL

ITÄ-HÄME TALON ALAKERRASSA MA–PE 9–18, LA 9–16ITÄ-HÄME TALON ALAKERRASSA MA–PE 9–18, LA 9–16

TEEMME TILAATEEMME TILAA
UUSILLEUUSILLE

TUOTELINJOILLE!TUOTELINJOILLE!

TARVIKEKESKUSTARVIKEKESKUS

EXTRAEXTRA
–50–50%%

LOPPUUNMYYNTI LOPPUUNMYYNTI 
ALKAA!ALKAA!
TUOTTEITATUOTTEITA
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Lahdessa juhlitaan elokuussa Päijät-Hämeen ainoaa seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen Pride-viikkoa. Vähemmistöjen aseman 
monissa asioissa parannuttua, moni on katsonut aiheelliseksi 
kyseenalaistaa koko Priden. Pride-tapahtumissa ja -liikkeessä on 
kuitenkin kyse paljon muustakin kuin pelkästä ilottelusta ja haus-
kanpidosta. Tasa-arvoon on vielä matkaa, myös meillä Suomessa. 
Vaikka meillä ja länsimaissa yleisesti seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjen oikeudet ovat globaalilla mittapuulla hyvällä tasolla, 
on parannettavaa rutkasti vielä mm. transihmisten oikeuksissa. 
Valitettavasti EU:ssakin on maita, jotka ovat lähteneet oikeuk-
sien parantamisen sijaan heikentämään vähemmistöjen asemaa. 
Onneksi EU on ottanut asian vakavasti ja on käynnistänyt rik-
komusmenettelyn näitä ihmisoikeuksia ja EU:n perussopimuksia 
vastaan rikkovia valtioita kohtaan. 

Asenteet vähemmistöjä kohtaan ovat koventuneet myös muu-
alla Euroopassa. Hiljattain Espanjassa 24-vuotias homomies kuo-
li pahoinpitelyssä saamiinsa vammoihin. Britanniassa on tehty 
useita väkivaltaisia hyökkäyksiä vähemmistöjä kohtaan. Nämä 
täysin käsittämättömät teot ovat osoitus siitä, että Pride-liikettä 
ja ihmisiä, jotka nostavat vähemmistöjen asemaa esille, tarvitaan 
edelleen. 

Onneksi perinteiset raja-aidat ovat alkaneet kaatua, ja entistä 
useampi julkisuuden henkilö, myös urheilumaailmasta, on tullut 
kaapista ulos. Julkisuuden henkilöillä on todella hyvät mahdol-
lisuudet vaikuttaa valtaväestön asenteisiin myönteisesti ihmisten 
huomatessa, että aivan samanlaisia ihmisiä seksuaalivähemmis-
töön kuuluvat ovat kuin muutkin. Tarvitsemme lisää laulaja Ben-
jamin Peltosen ja NHL-lupaus Luke Prokopin kaltaisia nuoria, 
rohkeita ihmisiä. Vaikka toki senkin päivän toivoisi koittavan, 
ettei seksuaalinen suuntautuminen olisi mikään uutinen eikä 
kenenkään tarvitsisi tulla erikseen kaapista ulos. 

PÄÄTOIMITTAJALTA

Tasa-arvoon on 
vielä matkaa

VIERASKYNÄ

Muista unelmoida
Prinsessoja ja astronautteja, piti 
meistä tulla… Suomen menes-
tyneimpiin artisteihin lukeutuva 
laulaja-lauluntekijä Sanni laulaa 
muutaman vuoden takaisessa lä-
pimurtokappaleessaan siitä, mi-
ten unelmat eivät aina toteudu 
niin kuin niiden odottaisi toteu-
tuvan. Silti jo lapsille päiväkodissa 
toitotetaan, että unelmien eteen 
on tehtävä töitä. Näinhän se on, 
mutta realiteetit on kuitenkin hy-
vä tiedostaa. Kaikista ei voi tulla 
prinsessoja tai astronautteja. Mut-
ta unelmoida saa. Ja niin pitääkin. 

• • •
Kuten tämänkin lehden Kuukau-
den vieras -jutusta voi lukea, omia 
unelmiaan kannattaa kuunnella. 
Vaikka näiden unelmien tavoit-
telu saattaisi tarkoittaa epäsään-
nöllisiä tuloja ja epävarmuutta 
tulevaisuudesta, on se varmasti 
parempi kuin tehdä epämieluista 
työtä kahdeksan tuntia päivässä, 
viitenä päivänä viikossa, lähes 11 
kuukautta vuodesta. Sama rutiini 
toistuu vuodesta toiseen. Toisil-
le tämä oravanpyörä tosin mah-
dollistaa niiden unelmien toteut-
tamisen. Joillekin se on perheen 
perustaminen ja toisille taas mat-
kustelu kaukaisissa ja eksoottisis-
sa kohteissa. Yhtä kaikki, jokaisen 

unelmat ovat arvokkaita ja jokai-
selle pitäisi suoda mahdollisuus 
toteuttaa niitä. Joidenkin unel-
mat saattavat kuulostaa epärea-
listisilta, mutta jos toinen haluaa 
niitä tavoitella, ei niitä saa ampua 
alas. Ennemmin kannattaa kan-
nustaa, sillä mahdottomienkin 
unelmien tavoittelun lomassa voi 
löytyä odottamattomia oivalluksia 
ja löydöksiä omasta elämästään ja 
itsestään. Parhaimmillaan sitä voi 
löytää uusia, helpommin tavoitel-
tavissa olevia unelmia. 

• • •
Korona-aika on saanut monet 
miettimään unelmiaan ja sitä, 
mitä elämältään oikeasti haluaa. 
Ihmiset ovat hankkineet tilavam-
pia koteja kauempana kasvukes-
kuksista, alkaneet tehdä etätöitä ja 
viettäneet enemmän aikaa läheis-
tensä kanssa. Jollekin korona-aika 
on voinut toimia herätyksenä alan 
vaihdolle; haluanko oikeasti tehdä 
sitä mitä nyt teen, vai olisiko jo ai-
ka tehdä jotain muuta?

Osittain alan vaihdos on voinut 
tulla pakon sanelemana. Tuhannet 
majoitus- ja ravintola-alan työnte-
kijät ovat olleet lomautettuina vii-
meisen 1,5 vuoden aikana. Osa on 
löytänyt töitä muualta, eikä välttä-
mättä enää palaa alalle. Juuri nyt 

ravintola-alalla vallitseekin suu-
ri työvoimapula. Television kok-
kausohjelmien takavuosina luoma 
hohdokkuus alaa kohtaan on ka-
donnut. Nuoret millenniaalit ei-
vät enää unelmoi epäsäännöllisistä 
työajoista kuumien patojen äärel-
lä, vaan vapaudesta tehdä juuri si-
tä mikä itsestä tuntuu mieluisalta. 

• • •
Toiset ovat niinkin onnellises-
sa asemassa, että voivat toteuttaa 
unelmiaan töitä tehden. Muiden 
on vain tyydyttävä paiskimaan töi-
tä, vaikka välillä hammasta pur-
ren. Mutta senkin jaksaa, kun vain 
muistaa unelmoida. 

Jussi Varjo 
Kirjoittaja on Heinolan Uutisten  

päätoimittaja 

EU:n metsästrategia nostatti tun-
teita sekä hallituksessa että Suo-
men mepeissä. Jämäkästi esiinty-
nyt maatalousministeri Jari Lep-
pä tukenaan eurooppaministeri 
Tytti Tuppurainen ja pääministeri 
Sanna Marin saivat luonnoksen 
vaarallisimmat kohdat korjattua. 
Suomen tukena olivat Ruotsi, 
Saksa, Itävalta ja Ranska. Minis-
teri Leppä jyrähti tiedotustilaisuu-
dessa 16.7.: ”komissio yritti kaa-
pata vallan metsäasioissa”.

Metsästrategian salainen val-
mistelu oli mahdollistanut likai-
set temput. Metsätalouteen kuu-
luvat toimet ovat olleet EU:n alus-
ta alkaen kansalliseen päätöksen-
tekoon kuuluvia asioita. Suomen 
hallituksen ja eduskunnan käsissä 
olevaa lainsäädäntöä. Leppä, Tup-
purainen ja Marin ansaitsevat ison 
tunnustuksen toiminnastaan. He 
varjelivat Suomen etua ministeri-
valansa mukaisesti. Suomen etua 
puolusti julkisesti myös valtaosa 
mepeistä Eero Heinäluoman ja 
Petri Sarvamaan johdolla. Kiitos 
heillekin.

• • •

Suhmuroivatko vihreät EU:n metsästrategialuonnosta?

KUSTANTAJA:
Jyränkölän Setlementti ry
Siltakatu 11
18100 Heinola

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

Kannen kuva: Jussi Varjo

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

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

Mediatiedot: heinolanuutiset.fi

Mainosmateriaalit:
ilmoitus@heinolanuutiset.fi

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

PAINO
Sanoma Manu Oy, Tampere

JAKELU 
Painosmäärä 20 000 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.

kierron, tuhovaarat, hakkuuhis-
torian ja muut olennaiset seikat. 
Perustuslaki takaa heidän metsil-
leen omaisuuden suojan. He ei-
vät halua neuvonantajikseen Ville 
Niinistöä, Maria Ohisaloa tai Li 
Anderssonia. Sen sijaan he voivat 
käyttää Metsäkeskuksen, metsän-
hoitoyhdistysten tai metsäyhtiöi-
den (UPM, Stora Enso ja Metsä 
Group) asiantuntija-apua. 

• • •

Metsälehden no:ssa 10/2021 oli 
kokeneen sysmäläisen metsän-
omistajan ja metsäpolitiikan ar-
vostetun osaajan Jouko Juurikka-
lan erinomainen haastattelu met-
sien terveestä hoidosta. 

Olen levittänyt haastattelua po-
liitikoille – toivossa, jospa hekin 
oppisivat. 

Lasse Laatunen
OTK, Helsinki                              

Vihreät ja Vasemmistoliiton Li 
Andersson esiintyivät strategia-
väännössä sellaisella raivolla, että 
varsinkin vihreiden osalta on syy-
tä epäillä heidän olleen suhmuroi-
massa salattua strategialuonnosta. 
Ville Niinistö on haukkunut eri-
mieltä olevat valehtelijoiksi, Maria 
Ohisalo on soimannut pääminis-
teriä ja maatalousministeriä halli-
tusohjelman rikkojiksi ja opetus-
ministeri Li Andersson ministeri 
Leppää mokaajaksi. Kielenkäyttö 
ei ole ollut vastuullisen poliitikon 
kieltä. Sylttytehdas paljasti itsen-
sä, kun tikkukaramelli vedettiin 
suusta. Juristina uskon indisio-
näyttöön likaisista tempuista.

Vihreillä on pakokauhu kunnal-
lisvaalitappiosta. Kansalaiset eivät 
hyväksy vihreiden elokapinan ma-
sinoimaa liikenteen, jopa hälytys-
ajoneuvoliikenteen estämistä päi-
väkausiksi ajoväylillä telttailemalla 
ja sisäministerin tällaiselle toimin-
nalle antamaa hyväksyntää. Mie-
lenosoitusvapaus ei oikeuta yhteis-
kunnan pysäyttämiseen.

• • •
Pääministeri, maatalousministeri 

ja eurooppaministeri eivät provo-
soituneet vihreiden ja Li Anders-
sonin käytöksestä. He näkivät 
Suomen metsien paitsi ilmaston- 
ja luonnonsuojelullisen merki-
tyksen, myös tärkeät taloudelliset 
ja sosiaaliset vaikutukset, maan 
kokonaisedun. Olen ihmetellyt, 
mitä vassareita äänestävä teolli-
suusduunari ajattelee puheenjoh-
tajansa Li Anderssonin käytökses-
tä? Teollisuuden työpaikoilla ei ole 
Anderssonille arvoa. Teollisuuden 
työpaikoista kantaa huolta työ- 
väenpuolueista enää vain SDP.

• • •
Suomi tietää tarkemmin metsien-
sä tilan kuin mikään muu maa 
maailmassa. Suomessa on Euroo-
pan parhaiten hoidetut metsät. 
Suomen pinta-alasta 73 prosenttia 
on metsää. Suomessa on 660 000 
metsänomistajaa. Parjatut avohak-
kuut ovat Suomelle tärkeä met-
sänhoitokeino. Ne noudattavat 
havumetsän kiertoa.

Paras osaaminen metsänhoidos-
sa ei ole EU:ssa, vaan paikallisil-
la metsänomistajilla. He tuntevat 
omistamansa maaperän, metsän 
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Vierumäen mittavat 
investoinnit johtavat  
kasvu-uralle.

JARI NIEMI HU

Vierumäki Sports Oy:n operatii-
visella johtajalla Marko Hiltusel-
la on hymy herkässä. Matkailijat 
ovat löytäneet vasta muutaman 
viikon käytössä olleen Hotelli 
Fennadan.

– Käyttöaste on ollut 80 pro-
senttia, ja kaikki edellytykset nos-
taa se täyteen sataan ovat olemas-
sa. Tämä pätee sesonkiaikoina, 
mutta muulloinkin saamme ta-
loon kiitettävästi porukkaa, enna-
koi Hiltunen.

Oppilasasuntola Ilkasta hotelli 
Fennadaksi muuttunut rakennus 
on saanut merkittävän ehostuk-
sen. Siellä on 104 huonetta, joista 
peräti 15 sviittitasoista. Huikein 
niistä on presidenttisviitti upean 
saunan ja porealtaan kera.

Suomen Urheiluopiston keskei-
set kiinteistöt nimettiin aikoinaan 
paikan kehittäjien Akseli Kaske-
lan, Tahko Pihkalan ja Tapani 
Ilkan mukaan. Merkittävän osan 
alueesta hankkineen Keele Oy:n 
pääomistaja Mika Anttonen on 
halunnut luopua käytännöstä, ja 
siksi oppilasasuntola Ilkka nimet-
tiin suomalaisen elokuvateollisuu-
den mukaan Fennadaksi.

– Nimien muutokset jatkuvat. 
Seuraavaksi muutamme Vierumä-
kihallin nimen talon sisältöä vas-
taavaksi eli tennis- ja padelhalliksi, 
toteaa Hiltunen.

Laajennusosa 
avataan lokakuussa
Fennadan laajennusosa, joka pitää 
sisällään vastaanottotilat ja ravin-
tolamaailman, avautuu lokakuus-
sa. Ravintolasta on upea näkymä 
Valkjärvelle, ja alakertaan valmis-
tuu hulppean kokoinen terassi. 
Sellainen on jo myös Valkjärven 
rannalla, jonne rakennetaan syk-
syn aikana jykevät portaat.

– Tarjontamme on jo monipuo-
listunut ja se monipuolistuu edel-
leen. Tehostamme myös opastus-
ta, ja henkilökunnan lukumäärä 
lisääntyy hyvän kasvun mukaan. 

Mittavat 
investoinnit
Holiday Club avasi 16. hei-
näkuuta entisen Vierumä-
ki Resort -hotellin, joka oli 
suljettuna yli vuoden ajan. 
Holiday Club on saanut va-
kuutettua kiinteistön omis-
tavat eläkeyhtiöt siitä, että 
hotellin kylkeen kannattaa 
ehdottomasti rakentaa lisää 
hotellihuoneita ja Holiday 
Clubin toiseksi suurin kyl-

Hotellit kirittävät toisiaan
pylä. Se valmistuu vuonna 2024.

– Hotellit kirittävät molempia 
ja kylpylä on juuri se tärkein li-
sä Vierumäen kehitykselle, sanoo 
Marko Hiltunen.

Operatiivinen johtaja Marko 
Hiltunen jäi parisen vuotta sitten 
pois Holiday Clubin palvelukses-
ta ja hankki kesäasunnon Vuolen-
koskelta. Näin hänen oli helppo 
ottaa vastaan uusi työ, kun Vieru-
mäki Sportsin toimitusjohtaja Pe-
ter Gabrielsson sitä tarjosi.

Vierumäellä on jo uudistettu 
kuplahalli, Vierumäkihallin ten-
niskentät ja toinen jäähallin kau-
kaloista. Lisäksi on rakennettu 
neljä padelkenttää ja viidennen 
teko alkaa piakkoin, alueen teitä 
on asfaltoitu ja hotelli Fennadan 
laajennus valmistumassa. Seuraa-
vaksi remontoidaan oppilasasun-
tola Pihkalan tilat. Saneerauslis-
talta löytyy vielä mm. Areenan 
perusremontti ja urheilukentän 
kunnostaminen.

Rahaa käytetään vuosien mit-
taan jopa 30 miljoonaa euroa ei-
kä hankkeisiin ole aikomus ottaa 
pankkilainoja. Pääomistajan pää-
tös rahoittaa hankkeet joko pää-
omittamalla tai Keele Oy:n lai-
noilla takaa osaltaan parempaa 
tulevaisuutta.

Kylpylästä vinkkejä 
suurelta yleisöltä
Holiday Clubin toimitusjohtaja 
Maisa Romanainen on Marko 
Hiltusen kanssa täsmälleen samaa 
mieltä kirittämisestä ja lisää mu-
kaan järkevän yhteistyön merki-
tyksen.

– Vierumäelle on saatavissa 
Areenan ansiosta myös mittavia 
koulutus- ja yleisötilaisuuksia, jol-
loin tarvitsemme molempien ho-
tellien kapasiteettien lisäksi myös 
muita vuodepaikkoja, Romanai-
nen toteaa.

Myös Holiday Clubin hallin-
noima hotelli on aloittanut 80 
prosentin käyttöasteella. Vieru-
mäkeä voikin pian monipuolisuu-
dessaan verrata Vuokatin aluee- 
seen. Molemmissa on mahdollista 
majoittaa jopa lähes 3 000 hen-
kilöä, ja liikunta- ja luontoaktivi-
teetteja riittää. Vierumäen etuna 
Vuokattiin verrattuna on kuiten-

kin pääkaupunkiseudun läheisyys.
Holiday Club piti kylpylän ra-

kentamista ehtona Vierumäen ho-
tellin operaattoriksi ryhtymiselle. 
Kylpylä helpottaa rospuuttoajan 
myyntiä ja lisää läpi vuoden myös 
vuokrattavana olevien loma-asun-
tojen myyntiä. Kaikkinensa kyl-
pylä on erinomainen lisä Vieru-
mäen urheilu- ja matkailukeskuk-
sen palveluvarustukseen.

– Helsinkiläinen arkkitehtitoi-
misto Soini & Horto on aloitta-
nut kylpylän suunnittelun. En-
simmäiset kuvat ovat valmiina 
loppusyksystä. Otamme vastaan 
yleisön toiveita kylpylästä, Roma-
nainen kertoo.

Kylpylä tulee kiinni nykyiseen 
hotellirakennukseen ja laajenee ta-
kaosan nurmialueelle. Nykyinen 
Spa kytkeytyy osaksi kylpylää. 
Uusia perhehuoneita rakennetaan 
noin 50 nykyisten 190 hotellihuo-
neen jatkoksi.

Lisäksi Holiday Club aloittaa 
elokuussa Vierumäen pääsisääntu-
lon oikeaan laitaan kolmannen ri-
vitalon rakennuttamisen. Kaavan 
mukaan Villas-tyylin rivitaloja on 
mahdollista rakentaa samaan lin-
jaan kaikkiaan kuusi kappaletta. 

Marko Hiltunen on tyy-
tyväinen uuden hotellin 
starttiin. Presidentti- 
sviitti on saanut runsaas-
ti huomiota osakseen.

Holiday Club toimii jo seitse-
mässä operoimassaan kiinteis-
tössä myös R-Kioskin kauppiai-
na. Kioski on toimitusjohtaja 
Maisa Romanaisen mukaan 
avoinna ympäri vuorokauden. 

Roosa Annala (vas.) ja Sara Enqvist työllistyivät Holiday Clubin 
hotelliin vastaanottovirkailijoiksi.
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Tuhansittain merkkileluja!

HEINOLAN TALOUS-MUOVI JA LELUHEINOLAN TALOUS-MUOVI JA LELUHEINOLAN TALOUS-MUOVI JA LELU
Aukioloajat: Ma–pe 9.30–18.00  La 9–18  Su 10–17

Kauppakatu 19, Heinola  Puh. 03 715 3905

• Satoja erilaisia lauta- ja  
 palapelejä sekä pienoismalleja
• Tekstiilivahakankaita, muovi- 
 tettua froteeta ja kosteantilan 
 mattoja

LAADUKKAAT 
PLASTON KOTIMAISET!

Kauniit 
Bfriends-nuket 46 cm

SUURIN 
HITTI! 
Pop It Fidget 
-peli rakennussarjoja

ja

Runsas valikoima  
BRION 
leluja!

Vesiastia 10 L 
12,95

Kastelukannu 10 L 4,95

Pehmonuoliaseita!

Hyvä valikoima RC- 
veneitä ja -ajoneuvoja!
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FAKTA
Piritta Peltola
• Syntymäaika ja -paikka: 1979, Heinola.
• Ammattinimike: Kuvataiteiden ja 

kädentaitojen ohjaaja, teatteri- 
lavastaja ja -puvustaja. 

• Koulutus: Sisustusarkkitehti /  
muotoilija (AMK). 

• Perhe: Miesystävä Ismo ja 6-vuotias 
cavalier kingcharlesinspanieli Helmi. 

• Harrastukset: Koiran kanssa ulkoilu ja 
viulunsoitto.

KUUKAUDEN VIERAS PIRITTA PELTOLA

’’Vaatii rohkeutta tehdä 
luovuudesta ammatti.’’ 

 JUSSI VARJO HU

– Nukkekotikurssi kymmenisen 
vuotta sitten. Siitä se silloin lähti, 
muistelee mm. Heinolan kuvatai-
dekoulussa lasten ja nuorten kuva-
taidekursseja vetävä Piritta Pelto-
la tuntiopettaja-uransa alkua kan-
salaisopistossa. 

Peltola voisi olla malliesimerk-
ki siitä, kuinka omia unelmiaan 
kannattaa kuunnella, ympäristön 
mielipiteistä välittämättä. 

– Vaatii rohkeutta tehdä luo-
vuudesta ammatti, Peltola kertoo 
ja jatkaa. -Minun on pitänyt tehdä 
valinta niin sanotun helpon elä-
män ja onnellisuuden välillä. 

Tällä Peltola viittaa siihen, että 
luovilla aloilla toimiessa toimeen-
tulo koostuu monesta eri lähteestä 
ja töitä on haalittava mistä mil-
loinkin ja silloin kun niitä saa. 

– Se ei aina ole helppoa, mutta 
ainakin saan tehdä juuri sitä mistä 
tykkään ja toteuttaa itseäni. Osal-
taan tämän on mahdollistanut eri 
tahot ja ihmiset, joita ilman mi-
nun ei olisi mahdollista tehdä näi-
tä töitä, Peltola kiittelee. 

Koulutukseltaan Piritta Pelto-
la on sisustusarkkitehti ja muo-
toilija. Hän on valmistunut alalla 
arvostetusta Lahden Muotoilui-
nstituutista. Taidepohjaa hän on 
saanut lukion jälkeen suorittamal-
taan Lahden kansanopiston tai-
delinjalta ja Savonlinnan käsi- ja 
taideoppilaitoksesta. Englannissa 
hän on opiskellut puolisen vuotta 
arkkitehtuuria ja designia. 

– Lahdessa opin erilaisia tapo-
ja tehdä taidetta sekä luin taide-
historiaa. Savonlinnassa opin mo-
nipuolisesti erilaisia kädentaidon 
töitä, mm. verhoilua, kirjansidon-
taa, kankaanpainantaa sekä puu- 
ja metallitöitä. 

Savonlinnasta Peltola valmistui 
sisustus- ja näyttelyrakentaja ar-
tesaaniksi. 

– Savonlinnassa pääsimme ra-
kentamaan näyttelyitä lähialueen 
näyttelykohteisiin, kuten esimer-
kiksi Retrettiin. 

Monipuolisen luovan alan kou-
lutuksen lisäksi Peltola on oppinut 
uutta tekemällä. Kuusi kesää hän 
vietti töitä tehden rautakauppa 
Juurikkalassa. 

– Juurikkalasta sain materiaali-
tietoutta ja pääsin olemaan teke-
misissä rakentajien ja tavallisten 
remontoijien kanssa. 

Kiinnostus luovaa työtä koh-
taan on kytenyt Peltolan sisällä 
syntymästä asti. Hän kuvailee van-
hempiaan taitaviksi esteetikoiksi, 
joten hän uskoo luovuuden olevan 
geeneistä sekä lapsuudenkodin il-
mapiiristä lähtöisin. 

– Luovilla ihmisillä luovuus on 
tarve saada luoda asioita käsien ja 
mielen yhteistyössä, hän kuvailee. 

Muutakin kuin  
ohjaustyötä
Kansalaisopiston ryhmien ohjaus-
töiden lisäksi Peltola ohjaa myös 
Heinolan kaupungin alakoulu-
ikäisten kuvaamataidon harraste-
ryhmiä ja toteuttaa paikallisten 
teatteriproduktioiden lavastuksia 
ja puvustuksia. Viimeisimpänä 
hänen kädenjälkensä on näkynyt 
Café Kailaassa heinäkuussa esite-
tyssä Musiikkiteatteri Intopiukeen 
terassirevyyssä. 

– Ensimmäinen lavastukseni oli 
Paljain jaloin kaarisillalla -näytel-
mään, Peltola muistelee. Salla Aa-
sin ohjaamaa näytelmää esitettiin 
Jyränkölän 70-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi. Peltolan taidonnäyttei-
tä on päästy ihailemaan muissakin 
Aasin ja Heinolan teatteriyhdis-

tyksen produktioissa, kuten esim. 
Don Juanissa, Itä-Häme -kabarees-
sa ja Kivalterin talon Ei unta sil-
mäystäkään -esityksissä. 

– Satu Nipulin ohjaamaan las-
ten musiikkiteatteri Intopiukeeseen 
olen suunnitellut sekä lavastuksia 
että puvustuksia, Peltola lisää. 
Seuraavana vuorossa on alkusyk-
systä ensi-iltansa saava Sekaisin 
saduista. 

Peltolalla oli kymmenisen vuot-
ta myös oma sisustusarkkitehtitoi-
misto, mutta sen liiketilasta ja ak-
tiivisesta toiminnasta hän luopui 
pari vuotta sitten. 

Jussi Varjo

Pirittan kursseil-
la hyödynnetään 
paljon kierrätys-
materiaalia ja 
luonnonantimia.
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– Minulla on edelleen toimini-
mi ja kotitoimisto, jonka kautta 
voin tarvittaessa tehdä sisustus-
suunnitteluun ja verhoiluun liit-
tyviä töitä. En kuitenkaan aktii-
visesti markkinoi sitä, sillä haluan 
keskittyä muihin töihin, Peltola 
kertoo. 

Painopiste Peltolan töissä onkin 
tällä hetkellä vahvasti lasten oh-
jaamisessa. 

– Työssäni lasten parissa tär-
keintä on innostaa lapsia kuvatai-
teen maailmaan. Haluan, että he 
rohkaistuvat kokeilemaan erilaisia 
tekniikoita ja materiaaleja. 

Luontaisen opetus- ja ohjaustai-
tonsa hän arvelee luovuuden ta-
voin periytyneen opettajina työs-
kennelleiltä vanhemmiltaan. 

– Jo lapsesta saakka olen oppi-
nut tärkeyden jakaa omia tietojani 
ja taitojani toisille, Peltola sum-
maa.

Vapaa-ajallaan Peltola ulkoilee 
paljon Helmi-koiransa kanssa. 

– Työ antaa niin paljon, niin en 
varsinaisesti kaipaa irtiottoa siitä, 
hän summailee. 

Koska Peltola kokee tekevänsä 
työkseen juuri sitä mistä tykkää, 
vapaa-ajallakin tulee kuin huo-
maamatta tehtyä työhön liittyviä 
asioita. 

– Vapaa-ajallakin kerään ideoita 
ja materiaalia töihini. Esimerkik-
si kesäteatterissa saatan kiinnittää 
huomiota esityksen puvustukseen 
ja siihen, miten se on toteutettu. 

Korona-aika ei varsinaisesti vä-
hentänyt Peltolan töitä, mutta 
muutti kylläkin. 

– Kansalaisopistossa osa ope-
tuksesta hoidettiin etänä Zoomin 
välityksellä. Se oli kiva, erilainen 
kokeilu, jossa oli kuitenkin omat 
haasteensa. Kädentaidoissa kun 
on tärkeää sormituntuma ja se, 
että materiaaleja ja töitä voidaan 
hypistellä, Peltola kertoo.

Hän jakaakin toiveen monen 
muun tavoin siitä, että syksyllä 
harrastusten ja opintojen pariin 
päästäisiin normaalisti paikan 
päälle. 

– Kansalaisopiston opiskelijoille 
sosiaalisuus ja ryhmässä toimimi-
nen on ensiarvoisen tärkeää, Pel-
tola korostaa.  

Heinolan kansalaisopiston yllä- 
pitäjä Jyränkölän Setlementti  
kustantaa Heinolan Uutisia.

Kuvataiteiden ja käsitöiden ohjaaja Piritta Peltola innostaa lapsia ja nuoria 
kuvataiteen maailmaan ja kannustaa kuuntelemaan omia unelmiaan.

Piritta 
6-vuotiaan 

Helmi-koiransa 
kanssa.
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Heinolalainen Jorma Judén on 
kerännyt aikalaistietoja Heinolan 
keskustan hautausmaalle sijoitet-
tuun Äiti-lapsi -patsaaseen liittyen. 
Patsas on sisällissodan Heinolan 
taisteluissa kaatuneiden punaisten 
muistomerkki, jonka kautta yksi 
mukana ollut halusi kentälle jää-
neitä ja heidän perheitään muis-
tettavan.

– Esko Aallon tieto patsaan pal-
jastamisesta vuonna 1949, saatta-
vat hyvinkin liittyä työn aloittami-
seen Jyrängössä nykyisen Attenka-
dun varrella, toteaa Judén.

Patsaan veistäjä Felix Yrjö Kai-
kuvuo (ent. Echo) (13.7.1903 
– 1.3.1971) asui vaimonsa Hil-
jan kanssa Toivosten omista-
massa, kaksikerroksisessa talossa 
1950-luvun alkuvuosille, jolloin 
muuttivat Muikkuojankadulle 
Emma Lehdon vuokralaisiksi.

– Keskentekoinen patsas siir-
rettiin viimeistelyä varten Leh-
don Emman pihaan, jossa minä-
kin sitä kävin katsomassa. Piha 
ei ollut lapsiystävällistä aluetta. 
Kaikuvuon työskentelyä jouduin 
seuraamaan Attenkadulle valmis-
tuneen uuden kotimme (valmistui 
vuonna 1952) makuuhuoneen ik-
kunasta, selvittää Judén.

Yrjö Kaikuvuo oli Kiviveistämö 
Lehtisellä töissä, joten työvälineet 
ja taito oli tuttua.

Raakakiven (arviolta 2,5m x 1m 

Kaikuvuo veisti Äiti-lapsi -patsaan

Äiti-lapsi-patsas ei Jorma Judénin 
mukaan ole saanut sille kuulu-
vaa huomiota esim. opastetuilla 
hautausmaakierroksilla.

x 1m) hän sai Kymiyhtiön luval-
la ottaa Jyrängön Lammaskallion 
läheisestä kallioseinästä. Kivi ve-
dettiin rekikelillä Hokmannin ja 

Heliinin hevosilla silloisen asuin-
paikkansa pihaan ja pystytettiin 
veistämistä varten.

Toivosen (nyk. Liukkosen) pi-
halla on edelleen teräviä kivensi-
ruja muistona ja tarinan mukaan 
(Esko Valosen muistelukset) naa-
puritalon ikkunakin särkyi lentä-
västä sirusta.

Valmistuminen 
kesti pitkään
Patsaan valmistuminen kesti pit-
kään, sillä aihiosta lohkesi melkoi-
nen osa, jossa oli hahmoteltuna 
kolmas lapsi.

– Kaikuvuolta, tarinan mukaan, 
oli usko loppua, mutta joltain ta-
holta hän sai apua niin vaimon 
kasvojen veistämisessä kuin loh-
jenneen osankin korjaamisessa. 
Jotta liitetyn palasen saumat eivät 
erottuisi liian selkeästi on työläis-
vaimolla nyt pliseerattu hame.

Patsas paljastettiin helatorstaina 
19.5.1955, josta Itä-Häme-lehti 
uutisoi 18.6.1955 pienellä kuval-
la ja kuvatekstillä.

– Voisin kiteyttää, että heppoi-
semmillakin eväillä on ihmisiä 
nostettu paikallishistorian jalus-
toille, mutta toivoa sopii, että Fe-
lix Yrjö Kaikuvuon, kivimiehen, 
elämäntyölle tämän Vierumäki-
episodin kautta löytyy tunnustus-
ta ja patsaasta pidetään huolta, to-
teaa Jorma Judén. 

LYHYESTI
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Heinola-lisä 2
HAKU NYT!

Yritysten Heinola-lisä haettavissa
 Jaettavan tuen kokonaismäärä on 50 000 euroa.

 Tuki on jaettu kahteen osaan. Puolet tuesta  
jaetaan palkkauksen tukemiseen ja toinen puoli 
jaetaan suorana tukena yritysten selviytymiseen. 
Tuet myönnetään hakemuksesta kaupungin  
pisteyttämien kriteerien perusteella.

 Henkilöstön palkkaukseen tarkoitetun tuen  
määrä on 500 €/henkilö/kk (max. 3 kk). 
Harkinnanvarainen suora tuki on yritystä  
kohti 2 000 euroa.

 Henkilöstön palkkaukseen liittyvää tukea  
voi hakea 2.8.–31.10.2021 välisenä aikana  
niin kauan kuin määrärahaa riittää.

 Harkinnanvaraista suoraa tukea voi hakea  
2.8.–31.8.2021 välisenä aikana, jonka jälkeen  
tuen jakamisesta tehdään virkamiespäätös.

 Tukea voi hakea sähköisesti Business Heinolan 
verkkopalveluista (businessheinola.fi).

Haku yrityksille ja 
yksinyrittäjille 
käynnistynyt 2.8. 
Heinolan kaupunki tukee talou- 
dellisesti paikallisia yrityksiä  
koronaepidemian vaikutusten  
helpottamiseksi. 

Laajennettu tilapäinen Heinola-lisä on suora  
rahallinen tuki Heinolassa toimiville matkailu-  
ja ravintola-alan ja muidenkin toimialojen  
yrityksille, joiden liiketoiminta on supistunut  
koronaviruspandemiasta aiheutuneiden  
kansallisten rajoitusten vuoksi.

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

Lue tarkemmat ohjeet Heinola-lisän hausta  
osoitteessa businessheinola.fi

Multamäkifest tulee jälleen
Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty Multamäkifest-festivaali 
järjestetään jälleen Heinolan kirkonkylällä Multamäen tilalla lauantaina 
7.8. Festivaalipaikkana toimii osittain katettu viljavarasto ja maatalon 
pihapiiri. Festivaalin päälavalla esiintyvät Poju, Uniklubi, Jukka Poika 
ja The Blanko. Akustiselle lavalle nousevat Atte Härkönen, karla.linnea, 
Duo Kaikkonen & Liekkala sekä DJ Tico. Tapahtumaan on 18 vuoden 
ikäraja. 

Lahti Pride -tapahtumaviikko verkossa
Lahden Setan järjestämää tasa-arvoa ja seksuaali- ja sukupuolivähem-
mistöjen oikeuksia ajavaa ihmisoikeustapahtumaa vietetään 15.–22.8. 
teemalla ’’Rakkautta kaiken ikää’’. Viikon ohjelmiston tavoitteena on 
luoda sukupolvien välistä keskustelua. Viime aikoina heikentyneen ko-
ronavirustilanteen vuoksi viikon tapahtumat on siirretty pääsääntöisesti 
verkkoon, mutta osa tapahtumista on pienen osallistujamäärän vuoksi 
mahdollista toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaan. Tarkempi oh-
jelma julkaistaan 5.8. Vuoden 2021 Lahti Pride -teemaviikkoa oli alun 
perin tarkoitus viettää jo toukokuussa, mutta koronarajoitusten vuoksi se 
siirrettiin elokuulle. Ensimmäinen Lahti Pride järjestettiin vuonna 2014. 

Heinolan lukio on valmis
Lahdelma & Mahlamäki arkkitehtien suunnittelema Heinolan lukio 
on valmistunut ja rakennus luovutettu Heinolan kaupungille. Se pitää 
sisällään 5 200 m2 nykyaikaisia oppimistiloja nuorille, kaupunkilaisten 
käytössä olevia tiloja, suuren auditorion ja liikuntatiloja. Heinolan lu-
kion pääsuunnittelijana on toiminut professori, arkkitehti SAFA Ilmari 
Lahdelma ja sen on rakentanut YIT Suomi Oy.

Heinolan lukio on merkittävä julkinen rakennus, joka sijoittuu kau-
punkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Seminaarin alu-
eelle. Rakennus perustuu arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotuk-
seen nimeltään Notski. Suunnittelua inspiroi ajatus nuotiopiiristä, mikä 
näkyy esim. rakennuksen sommittelussa laajan keskusaukion ympärille.

Lähimpänä keskusaukiota sijaitsevat tilat vapaamuotoiseen opiskeluun 
ja oleskeluun ja ulompana rauhallisemmat tilat keskittymistä vaativaan 
oppimiseen. Lukion taitteinen muoto ja maltillinen mittakaava luovat 
kaupunkiympäristöön uusia, avoimia tiloja. Ympäröivä piha-alue on 
suunniteltu rentoutumista, liikuntaa ja ulkona opiskelua varten.  
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Useimpien takana on  
entinen kaupungin työn-
tekijä Matti Seppä.

JARI NIEMI HU

Heinolan kaupungin entinen tek-
ninen johtaja ja geodeetti Matti 
Seppä on jatkanut sitkeästi erilais-
ten valitusten tehtailua. Parasta ai-
kaa kaupungin organisaatiossa on 
sisällä Sepän tekemiä oikaisuvaa-
timuksia tai kunnallisvalituksia 
useita kymmeniä. Niistä neljä on 
johtanut uuteen päätökseen – osa 
hyväksymisistä johtui muotosei-
koista tai kirjoitusvirheestä.  

– Kaupungin eri toimielimistä 
hallinto-oikeudessa on tällä het-
kellä vireillä muutama kymme-
nen oikaisuvaatimusta tms. Näis-
tä noin 80 prosenttia on yhden 
ihmisen tekemiä. Luvut eivät pidä 
sisällään sosiaali- ja terveyshuollon 
alaisia yksilöasioita, selvittää kau-
punginjohtaja Jari Parkkonen.

Vuonna 2006 tapahtuneen vi-
rasta ulos maksun jälkeen (100 
000 euroa) Sepän arvioidaan teh-
tailleen reilusti yli tuhat oikaisu-
vaatimusta, kunnallis- tai hallin-
tovalitusta tai kantelua. Osan hän 
on tehnyt omissa nimissään, osas-
sa on allekirjoittajana useista ri-
koksista tuomittu Jarmo Laitinen 
ja osassa Itä-Hämeen Luonnon-
suojeluyhdistys, jonka puheenjoh-
tajana Seppä on toiminut.

Valituksista monenlaista harmia

Kaupunginjohtaja Jari Parkko-
nen sanoo, että suurin osa vali-
tuksista kohdistuu elinvoima- ja 
tekniikkatoimialoille. 

– Kysymys on usean valituksen 
osalta valittajan näkemyksen mu-
kaan kaupungin omien sääntöjen 
tulkintaan tai niissä ilmenneisiin 
puutteisiin, maan luovutuksiin tai 
vuokrauksiin liittyviin kysymyk-
siin sekä viranhaltijoiden toimi-
vallan rajoihin, Parkkonen toteaa. 

Kaupunginjohtaja muistuttaa 
kuitenkin virkansa puolesta ylei-
sellä tasolla, että vaikka valitukset 
tai oikaisuvaatimukset ovat julki-
sia, hän pitää niiden teko-oikeutta 
tärkeänä perustuslaillisena oikeu-
tena. Kaupungin tai viranhaltijan 
ei tule kritisoida niiden tekemistä 
eikä myöskään lähteä julkisuudes-

sa ketään yksityis- tai oikeushen-
kilöä nostamaan tikun nokkaan. 

– On tarpeellista todeta, että 
jokaiseen oikaisuvaatimukseen 
perehdytään kunnolla. Pyrimme 
päätöksenteossa tekemään par-
haamme kaupungille ja kaupun-
kilaisille, mutta olemme ihmisiä ja 
voimme tehdä virheitä. Oikaisu-
vaatimuksissa voi hyvin tulla esiin 
näkökulmia, joita ei valmistelussa 
tai päätöksenteossa ole yrityksestä 
huolimatta osattu arvioida.

Yli tuhat 
päätöstä
Vuositasolla kaupungissa teh-
dään yli tuhat päätöstä. Kaupun-
ginjohtaja Parkkonen arvioi, että 
oikaisuvaatimuksia tulee muuta-

mia kymmeniä, ja niistä enintään 
muutama muuttuu prosessin aika-
na tai sen johdosta. 

Aiempien vuosien osalta vastaa-
vaa kirjanpitoa ei ole suoritettu, 
mutta kirjaamon osalta arvio ti-
lanteesta oli, että kyse on vähäi-
sistä muutoksista.

Aikaa jokaisen oikaisuvaati-
muksen tai valituksen käsittelyyn 
kuluu kaupunginjohtajan mu-
kaan minimissään yksi työpäivä. 
Haasteellisimpiin menee helposti 
reilu viikko. 

– Tyypillinen oikaisuvaatimus 
vienee aikaa, jos kaikkien siihen 
osallistuvien henkilöiden työaika 
lasketaan yhteen, arviolta 10 tun-
tia. Tämän kaltaista valitukseen 
menevää kokonaistyöaikaseu-
rantaa ei ole kaupungin puolelta 
tehty, vaan tämä perustuu valis-
tuneeseen arviointiin, koska useat 
henkilöt joutuvat niin toimialalla 
kuin hallinnossa käyttämään tä-
hän työaikaansa. Lisäksi haasteel-
lisemmat ja työläämmät hallinto-
oikeuksiin etenevät valitukset vie-
vät luonnollisesti huomattavasti 
enemmän työaikaa.

Kaikkinensa oikaisuvaatimus-
ten ja valitusten käsittelyyn up-
poaa useita kuukausia kumulatii-
visena työaikana. 

Harmillista 
kehitykselle
Suurin harmi viranomaismenette-
lyssä, hallinto-oikeudessa tai kor-

keimmassa hallinto-oikeudessa 
nurin menneistä valituksista tai 
kanteluista koituu kuitenkin usein 
kolmannelle osapuolelle, joka 
voi joutua odottamaan ratkaisua  
asiassa kuukausia tai jopa vuosia

Heinolassa näin on käynyt 
muun muassa Rokkirannan ja Si-
nilähteen tonttien kohdalla sekä 
lukuisissa pienemmissä hankkeis-
sa. Myös odotetun Prisman ra-
kentaminen on viivästynyt useilla 
vuosilla. Rakentamisessa aikatau-
lun venyminen merkitsee lähes 
poikkeuksetta myös rakennuskus-
tannusten nousua.

Moni heinolalainen on kum-
mastellut Matti Sepän kumppa-
nuutta useista rikoksista tuomitun 
henkilön kanssa ja hämmästellyt 
hänen toimintaansa Itä-Hämeen 
Luonnonsuojeluyhdistyksessä. 

Ikävä maine on johtanut sii-
hen, että Seppää ei ole huolittu 
minkään poliittisen puolueen eh-
dokaslistoille, vaikka hän on itse 
tarjoutunut mm. kokoomuksen 
ja vasemmistoliiton ehdokkaaksi.

Heinolan Uutiset olisi halunnut 
kysyä Matti Sepältä muun muassa 
sitä, mikä motivoi häntä tekemään 
vuodesta toiseen lukuisia oikaisu-
vaatimuksia ja valituksia, kuinka 
paljon aikaa ja rahaa hän on käyt-
tänyt vuosittain valitusrumbaan 
ja kokeeko hän hyötyneensä rum-
basta.

Matti Seppä ei vastannut Hei-
nolan Uutisten jättämään soitto-
pyyntöön. 
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PUUTARHAMYYMÄLÄ
HÄMEENKATU 23, HEINOLA

Avoinna ark. 9–17, la 9–14VIHTORI

AVATAAN PERJANTAINA 6.8. klo 9.00
PALLO-

KRYSANTEEMI

BELINDA

KEKKILÄ

KOMPOSTI- JA
HUUSSIKUIVIKE

SYYS-
LANNOITE

PIENI

20 L

80 L

669595 29299090

449090

ISO889090
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CAFE TORNI
avoinna kaudella 2021

vielä joka päivä klo 11-17 
aina 15.8. asti ja sen 

jälkeen La-Su klo 11-17.

Tiedustelut ja varaukset: • Meilaa: cafetorni@phnet.fi 
• Soita/tekstaa 0400-777 717
• WhatsApp: 044-335 3852

Yksityistilaisuudet, kaikki pitämättömät 
synttärit ym. onnistuu aina vuoden loppuun 
asti. Varaa heti oma päiväsi, niin vielä saat 

kokea upean miljöön! Jatkosta kun ei tiedä..

Vain 20 minuuttia 
Heinolasta!
Kartanon Väensauna on 
taas varattavissa. 
Paikat ehostettiin upeiksi, 
vanhaa säilyttäen.

5 tunnin lämmityksen 
jälkeen saunoa voi 
isompikin porukka 
koko illan.

Elokuun 

tarjous: Sauna illaksi, 

10 hlölle pyyhkeet 

makkarat + yhdet 

juomat yht. 250,-

Varaa:  0400-777 717  tai  kahvila@phnet.�
Kartanontie 77, 17150 Urajärvi

A-oikeuksin varustettu kahvila ruoka-, majoitus ja juhlapalveluineen
TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:  

0400 777 717 tai kahvila@phnet.fi
www.kahvilahugojalilly.fi

Järjestämme pienet ja vähän isommatkin juhlat 10–40 henkilölle  
myös syksyllä. Vaikka Brunssi synttärilahjaksi!

Rantasauna varattavissa lokakuun loppuun asti.  
Myös ensi vuoden yksityistilaisuudet voi varata jo nyt.

Ps. Retkeilymajassa majoitusta 50,–/vrk (2 huonetta, yht. 9 hlöä).

URAJÄRVEN KARTANON KAHVILA
HUGO & LILLY

avoinna 15.8. asti klo 11–17 sekä 21.8.–29.9. la–su klo 11–17.
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10 
kysymystä

FRISBEEGOLF  
jyrää Heinolassa

JUSSI VARJO HU

Esitimme 10 kysymystä mm. ra-
tojen rakentamisesta ja ylläpidos-
ta vastaavan ja lajin kilpailuja ja 
tapahtumia Heinolassa järjestävän 
Lords of DiscGolf ry:n puheen-
johtajalle Jere Pohjankoskelle.

1Frisbeegolf nauttii Heino-
lassa ennennäkemätöntä 

suosiota. Mistä luulet tämän 
johtuvan?
Frisbeegolf-toiminta on alkanut 
Heinolassa jo 90-luvulla ja poh-
jatyötä on tehty pitkään. Lajin 

suosio on noussut kolme vuosi-
kymmentä ja nyt korona triplasi 
harrastajamäärän vuodessa.

2 Miten neuvoisit vasta-alkajaa 
aloittamaan harrastuksen?

Vasta-alkajan kannattaa aloitella 
pelaamaan putterilla, koska niil-
lä oppii pelaamaan, ja käydä hel-
poimmilla radoilla. Alussa on hyvä 
panostaa pieneen valmennukseen 
yksin, kaksin tai ryhmässä niin tu-
lee perussäännöt ja käyttäytymis-
etiketti tutuksi. Lisätietoa löytyy 
osoitteesta LDG.fi/valmennus.

3 Entä kuinka ylläpidetään 
lajia pitkään harrastaneen 

mielenkiintoa lajia kohtaan?
Kiinnostava kysymys; miksi jo-
ku harrastaisi – eli tekisi hartaasti 
– mitään lajia pitkään, jos mie-
lenkiintoa on tietoisesti pidettävä 
yllä? Frisbeegolfissa pelataan har-
voin täydellisiä kierroksia ja eh-
käpä sen jahtaaminen on se mikä 
saa ihmiset jatkamaan vuosikym-
meniä. Monille tämä laji on arjen 
stressin purkua, sillä kävely met-
sässä ystävien kanssa tekee ihmei-
tä työpäivän jälkeen; samalla kun 
pelaa huomion vievää peliä niin 
koukku on valmis.

4 Kuinka monta rataa ja väylää 
Heinolassa kaikkiaan on?

Heinolassa on LDG-yhdistyksen 
ylläpidossa Heinola DiscGolfPark 
Worldin eli Kippiksen kolme ra-
taa sekä Kumpelin ja Kirkonkylän 
amatööriradat. Yksistään Kippik-
sellä on 45 väylää, useita puttiko-
reja ja maailman ainoa PuttiNolla! 
Uusin rata Heinolassa on Vieru-
mäen vapaapalokunnan ja kyläyh-
distyksen rakentama 12-väyläinen 
VDG Vierumäen koulun vieres-
sä. Kattava FGR.fi-palvelu kertoo 
Heinolassa olevan 8 rataa: https://
frisbeegolfradat.fi/radat/Heinola/

5 Hoidetaanko ratojen ylläpito 
kaupungin vai yhdistyksenne 

toimesta?
Olemme alihankintasuhteessa 
Heinolan kaupungin liikunta-
paikkojen kunnossapidosta, joten 
ylläpidämme ja kehitämme niitä 
ratoja, jotka ovat LDG-yhdistyk-
sen vastuulla. Valtakunnallisesti 
tämä järjestely ei ole yleinen, ja se 
näkyy valtaosalla radoista; monet 
kunnat eivät ymmärrä lajia eivät-
kä hallitse ylläpitoa. Tässä lajissa 

kentillä on enemmän muuttujia 
kuin vaikkapa jääkiekko- tai jal-
kapallokentällä. Kiitos Heinolan 
kaupungille pitkään jatkuneesta 
luottamuksesta.

6 Heinolan frisbeegolfradoilla 
näyttää olevan vilkasta. Onko 

teillä minkäänlaista tilastotietoa 
ratojen kävijämääristä?
Saimme viime vuonna kävijälasku-
rit ja ensimmäisen seitsemän kuu-
kauden aikana kierroksia pelattiin 
yli 44 000. Määrä on kuitenkin 
vielä maltillinen PK-seudun ra-
taruuhkiin. Sieltä ajaa Heinolaan 
ja pääsee pelaamaan nopeam- 
min kuin jonottamalla 1,5 tun-
tia 1. väylälle. Vilkasta on, mut-
ta Kippis.org-ratakokonaisuus on 
niin laaja, että sinne mahtuu.

7 Mitä tulevaisuuden suunni-
telmia yhdistyksellänne on 

lajin suhteen Heinolassa? Onko 
esim. tulossa uusia ratoja?
LDG:n roadmapilla on suunnitel-
mia aina vuoteen 2030 asti, mut-
ta on edettävä asia kerrallaan. Lä-
himpänä nostan esiin massiivisen 
tapahtumasarjan eli FribaFestarin, 
jossa pelataan lyhyessä ajassa pal-
jon isoja kisoja. Frisbeegolf-mat-
kailu on tosiasia ja tuomme asiak-
kaita mm. Kumpelille ja Nowe-
nelle! Lisää infoa FribaFestareista: 
LDG.fi/fribafestari

8 Vaikka kesää on vielä jäljellä, 
syksy ja talvi tekevät pikku-

hiljaa tuloaan. Voiko frisbee- 
golfia harrastaa myös talvella?
Hurjimmat aktiivit harrastavat la-
jia läpi talven. Pelaaminen on va-
rustelukysymys niin talvella kuin 
kesällä vaikkapa sateiden aikaan. 
Peli ei keskeydy ellei säästä aiheu-
du hengenvaaraa. Jos talvet ovat 
sellaisia kuin vuonna 2019, voi 
lajia helposti pelata ympäri vuo-
den. Aika näyttää, miten ilmasto 
muuttuu.

9 Miten ja milloin itse päädyit 
frisbeegolfin pariin?

Hyvä kysymys! Vuonna 1997 tai-
sin aloittaa, kun  Hannu Silven-
noinen  vei meidät liikuntatun-
nilla pelaamaan. Sen jälkeen laji 
vei mukanaan Euroopan juniori-
huipulle (EM 2. vuonna 2001) ja 
huomasin, että laji tarvitsee Hei-
nolaan hieman paremmat har-
joitteluolosuhteet, ja siitä se sit-
ten lähti. Perustettiin Tero Viini-
kaisen ja Teemu Hartoulariksen 
kanssa tämä LDG vuonna 2001 ja 
nyt 20 vuoden jälkeen Heinolassa 
on maailmanluokan frisbeegolf-
keskus, johon ajetaan pelaamaan 
kauempaakin.

10 Mikä on oma lempiratasi 
ja -väyläsi?

Vaikea valita yhtä. Läheltä sydän-
tä totta kai Kippiksen Pro-rata ja 
#7 tai #14 väylät, ne ovat upei-
ta. Heinolan ulkopuolelta Ruot-
sin Tukholman Järva on puhdasta 
kultaa 27-väylän verran, ja siksi 
se on yksi Kippiksen roolimalleis-
ta – he aloittivat rakentamisen 10 
vuotta ennen Kippistä, jossa olem-
me talkoilleet nyt ensimmäiset 15 
vuotta. Kiinnostava nähdä mitä 
seuraavien 15 vuoden aikana saa-
daan aikaiseksi. 

Lisätietoja: kippis.org

FAKTA
LDG – Lords of  
DiscGolf ry
• Perustettu: Vuonna 2001.
• Jäsenmäärä: 181 (28.7.2021). 
• Toiminta-ajatus: Edistää frisbeegolfia 

Heinolassa ja sen lähialueilla.  
Järjestää tapahtumia sekä rakentaa 
ja ylläpitää alueen frisbeegolfratoja.

• LDG:n ylläpitämät radat: Heinola  
DiscGolfPark World (Kippasuo),  
Kumpeli DiscGolf Park ja Kirkonkylä 
DiscGolf Park.

• Puheenjohtaja: Jere Pohjankoski 
(kuvassa).
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Heinola Disc-
GolfPark World 

on saanut oman 
kiekon.

Hurjaa vauhtia suosiotaan kasvattanutta frisbeegolfia 
pelataan Heinolassa useilla radoilla. Innokkaiden  
talkoolaisten, Heinolan kaupungin ja Leader-rahan  
turvin Kippasuon alueelle rakentunut Heinola DiscGolf-
Park World käsittää peräti kolme rataa ja houkuttelee 
kävijöitä kuntarajojen yli. 

https://frisbeegolfradat.fi/
https://frisbeegolfradat.fi/radat/Heinola/
https://frisbeegolfradat.fi/radat/Heinola/
https://ldg.fi/?page_id=8288
https://ldg.fi/?page_id=8787
http://kippis.org/
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Lähdepohjaisia kirkasvetisiä 
järviä on Suomessa useita 
kymmeniä.

JARI NIEMI HU

Kymijoen vesistössä ja Rievelin Imjärven 
valuma-alueella sijaitsevan Sonnasen järven 
kirkkaus hämmästyttää matkailijoita. Jois-
sakin arvioissa sen arvioidaan olevan Ina-
rijärven jälkeen Suomen toiseksi kirkasve-
tisin järvi.

Metsähallituksen järviasiantuntija, eri-
koissuunnittelija Jari Ilmonen toppuutte-
lee kuitenkin listauksen tekemistä.

– Suomessa on korkeintaan muutama 
kymmenen kirkasta, lähdepohjaista järveä ja 
Sonnanen on ehdottomasti yksi niistä. Sen 
sijaan Inarijärvi ei ole yhtä kirkas. Sen to-
tesin viime kesän sukelluksissa, hän toteaa.

Kirkkaiden lähdepohjaisten järvien hyvä 
näkyvyys perustuu siihen, että ne ovat sääs-
tyneet maa- ja metsätalouden aiheuttamilta 
kuormituksilta. Niiden humus-pitoisuus on 
tosi pientä, mikä tekee niistä niukkaravin-
teisia.

– Toisaalta kirkasvetisistä järvistä löytyy 
paljon valoa tarvitsevaa kasvillisuutta, jota 
ei humuspitoisimmista löydy. Kalakannois-
ta eniten löytyy ahventa ja haukea, selvittää 
Jari Ilmonen. 

Kuikka ja saukko 
tykkäävät Sonnasesta
Sonnasen pinta-ala on 163 hehtaaria eli 
1,6 neliökilometriä. Järvi on 1,8 kilometriä 
pitkä ja 1,7 kilometriä leveä. Rantaviivaa on 
7,8 kilometriä. Järvellä on kartan mukaan 
yksi saari. Järven vedenpinnan korkeus on 
100,9 metriä.

Luontoon.fi-sivuston mukaan Paistjäven 
alueen pienet järvet ja suppalammet ovat 
poikkeuksellisen kirkkaita ja puhtaita. Son-
nanen on alueen pohjoisin järvi. 

Paistjärvellä pesii kuikka, jolle kelpaavat 
vain puhdasvetiset järvet. Saattaapa rannoil-
ta löytyä myös kalajätteitä, jotka paljastavat 
tuuheaviiksisen saukon herkutteluhetken. 
Kalojen lisäksi saukolle maistuvat ravut, 
sammakot ja hyönteiset.

Louhikoista 
suojaa eläimille
Alueen keskiosassa on komea Saarijärven-
harju, joka on osa Jaalan kuntaan yltävää 
harjujonoa. Harjualue ulottuu Sonnasen ja 
Kuijärven väliltä Kelesjärven kautta Sorva-
lammelle asti. Harjujakson kokonaispituus 
on noin 11 kilometriä, ja siitä noin kaksi 
kilometriä on Paistjärven puolella. Paikoin 
harjut ovat melko korkeita. Harjujonon 
pohjoispäässä on louhikoita, jotka antavat 
suojaa vaikkapa ilvekselle tai ketulle.

Erityisesti harjualueen pohjoisosissa on 
paljon suppamuodostumia. Supat ovat eri-
kokoisia kuoppia tai syvänteitä, jotka ovat 
muodostuneet jääkauden seurauksena. Jää-
lohkareita jäi harjumuodostumien sisään sa-
doiksi vuosiksi ja vasta ilmaston lämmettyä 
ne sulivat pois. Tällöin jäälohkareen päällä 
ollut maa-aines romahti alapäin muodosta-
en suppakuopan.

Suojelua 
tarvitaan
Harjumuodostumat ovat myös arvokkaita 
pohjavesivarastoille. Harjut suodattavat sa-
deveden kirkkaaksi pohjavedeksi. Harjujen 
rinteillä humisevat vanhat hongat ja maa-
ta peittävät kuivat kanervakankaat. Herkkä 
harjuluonto kaipaa suojelua osakseen, joten 
retkeilijän kannattaa pysytellä viitoitetuil-
la reiteillä. Kuijärven kannakselta, joka on 
alueen eteläosassa Saarijärven ja Kuijärven 
välissä, on polulta avonaiset näkymät kir-
kasvetisille järville.

Kalastonhoitomaksu on Sonnasella 45 eu-
roa vuodessa, 15 euroa viikolta tai 6 euroa 
päivältä. 

Sonnasen kirkkaus 
hämmästyttää

Ajoreitti Sonnaselle
Heinolan keskustan pohjois-
osasta erkanee tie (nro 46) 
kohti Kouvolaa. Tietä ajetaan 
5 km ja käännytään vasem-
malle Mäntyharju–Heinola-
tielle (nro 4143) kohti Voi-
koskea. Tietä ajetaan noin 20 
km, jonka jälkeen on opaste 
tien oikealla puolella olevalle 
Sonnasen pysäköintialueelle.

Lähde: Metsähallitus
Sonnanen on yksi Suomen 
kirkkaimmista järvistä.

Ka
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Paikalla myös:
• Pelastuslaitos
• Salpakierto

Messuille on vapaa sisäänpääsy.
Tervetuloa!

18.–19.9. klo 10–16
Vierumäki Areena 

Ilmainen bussi Vierumäelle 
messujen ajan! 

Näytteilleasettajia lähes 100 eri toimialoilta!

TULE, NÄE JA KOE
mitä kaikkea yrityksillä, yhdistyksillä ja  

eri oppilaitoksilla on tarjolla.
Ostamalla paikallisilta yrityksiltä, 

luot työpaikkoja Heinolaan. 
Yhdessä voimme saada aikaan enemmän!

VALLU  
LUKKA
toimii juontajana 
ja esiintyy 
molempina päivinä.

Lähdöt turistipysäkiltä molempina päivinä 
puolen tunnin välein klo 9.30 alkaen ja 

Areenalta turistipysäkille klo 10.00 alkaen.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Neli%C3%B6kilometri
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”Kuin maanpäällinen paratiisi”, kuullaan 
sanottavan. Paratiisin uskotaan olevan jos-
sain toispuoleisessa vaikka sen kokisi tässä 
ja nyt. Pysähdyin miettimään, mitä paratii-
sin tulisi pitää sisällään. Vesi ja puhdas ilma 
tulivat mieleen heti. Mukavat ihmiset, so-
pivasti virikkeitä, viihtyisä asuinympäristö 
ja – kun minusta on kyse – tietysti moni-
puoliset mahdollisuudet liikuntaan. Myös 
turvallisuudelle annan paljon painoarvoa. 
Voisin vaatia vaikka mitä, mutta pysyn on-
nellisuuden lähteillä eli asioissa, jotka oi-
keasti luovat pohjaa sille kuinka voin. 

• • •
Olen asunut Heinolassa jo yli 33 vuotta. 
Tulin alkujaan opiskelemaan Vierumäelle, 
eikä mielessä käynyt vaihtoehtoa, jossa jäi-
simme tänne. Opiskelin liikkujan paratii-
sissa. Vierumäen kylältä, jossa asuimme, oli 

lyhyt matka opistolle. Paikallisen urheilu-
seuran toimintaan osallistuen tutustuin ih-
misiin. Kesätyötehtävissä kierreltiin ympä-
ri kyliä opettamassa lapsille vesiliikunnan 
alkeita. Vuosien kuluessa tie johti Heino-
lan kirkonkylälle, jossa tutustuin silloisen 
maalaiskunnan toimintoihin. Vierumäen 
kylältä puuttunut vesielementti oli silloin 
lähellä. Kaupunkiin muutto ei käynyt mie-
lessä. Niin vain lopulta löysimme itsemme 
”paha”maineisen Tommolan kaupungin-
osasta. Oma paratiisini oli löytynyt. Ve-
sistöt lähellä, erittäin rauhallista (kun on 
käynyt Bogotassa, Buenos Airesissa, Nai-
robissa ja muutamassa muussa miljoona-
kaupungissa), ilma suhteellisen puhdasta, 
ihmisiin tutustuu helposti, harrastaa voisi 
enemmän mihin aika riittää ja liikunta-
paikoille on lyhyet matkat. Mitä muuta 
tarvitaan? 

• • •
Vien usein vieraani kävelylle Tommolan 
rantatielle. Moni ihastelee näkemäänsä. 
Harjupaviljonki on kohteena sellainen, 
jonne pitää ehdottomasti mennä. Nykyi-
sin samaan kategoriaan kuuluu Café Kai-
las, joka on saatettu hienoon kuntoon. Kä-
vellen näkee päivässä niin paljon hienoja 
asioita että niissä riittää sulattelemista – 
ainakin turistille.

Helle kuuluu monen paratiisiin. Nyt, 
kun auringonpaistetta riittää, on huomat-
tu missä paratiisissa asumme myös vuoden-
aikojen vaihtuvuuden myötä. Eräs kirjoitti 
Facebookissa kuinka on ollut valmis mak-
samaan päästäkseen arjesta jonnekin läm-
pimään. Nyt lämpöaallon kelluessa Suo-
men kohdalla on huomannut, ettei oles-
kelu enää paratiisilta tunnu. Kohtuullisuus 

kaikessa. Koe 
oma kotiseu-
tusi eri näkö-
kulmista. 

• • •

Meillä tääl-
lä Heinolassa 
on asiat pää-
sääntöisesti 
erinomaises-
ti, vaikka toki niitä pessimistejä täälläkin 
asuu. Heidän ei oleteta koskaan pettyvän, 
kun alkuolettamus on mitä on. Positiivises-
ti eteenpäin. Heinolassa on muuten huike-
an hienoja musiikin osaajia. Vai mitä sinul-
le tulee mieleen sanasta Heinola?

Risto Kalermo

LIIKUNTA

Millainen on paratiisi?

JUSSI VARJO HU

Kun koronavirusepidemian rajoit-
tamiseksi asetetut sulkutoimet vii-
me keväänä iskivät kuntosaleihin, 
monien muiden yrittäjien tavoin 
liikunta-alalla jo kymmenen vuot-
ta työskennellyt Sami Muhonen 
oli uuden edessä.

Kuntosaleille asetettiin kävijä-
määrärajoituksia ja niitä suljettiin. 
Personal trainerinä töitä tehneel-
le Muhoselle syntyi idea liikun-
tapalvelusta, joka olisi turvallinen 
toteuttaa ja joka olisi laajasti ih-
misten saatavilla. Syntyi Liikkuvat 
Puntit, liikkuva kuntosali, joka tu-
lee asiakkaiden luokse. 

– Liikkuvat Puntit eli pakusali 
on tarkoitettu valmennusyrityk-
sen lisäpalveluksi, mutta viesti on 
selkeä. Haluamme rajoituksista 
huolimatta laittaa liikkeellä Suo-
men sekaisin, koska liike on lääke. 
Haluamme myös toimia esikuvina 
yrittäjille. Elämä ei kohtele tasa-
arvoisesti, koronarajoitukset ovat 
iskeneet tietyille aloille kovaa, 
Muhonen taustoittaa. 

Muhonen kannustaakin yrittä-
jiä alasta riippumatta keksimään 
ja innovoimaan uutta. 

– Älkää jääkö tuleen makaa-
maan. 

Pääasiassa pääkaupunkiseudul-
la liikkuva kuntosali, tai tuttaval-
lisemmin pakusali, kulkee sopi-
muksen mukaan kauemmaksikin. 

– Olin Loviisassa vetämässä 
mökkiporukalle treenit. Ajomat-
ka oli n. 1,5 h, Muhonen kertoo. 

Pakusalia tilataan mitä erilai-
simpiin paikkoihin ja tilaisuuk-
siin. 

– Erikoisin paikka missä olen 
vetänyt treenejä, on rouvaporu-
kalle Helsingin keskustassa. Tähän 
yhdistettiin vielä brunssi paikalli-
sen ravintoloitsijan kautta. 

Vaikka korona on pikkuhiljaa 
väistymässä taka-alalle ja ihmiset 
uskaltautuvat entistä enemmän 

Punttisali tulee  
asiakkaan luo

takaisin kuntosaleille, uskoo Mu-
honen liikkuvan kuntosalin tul-
leen jäädäkseen. 

– Palautteiden perusteella ihmi-
set tykkäävät treenata ulkona ke-
säisin. Oli korona tai ei.

Erilainen  
hyvinvointikokemus
Heinolaan Liikkuvat Puntit ran-
tautui kesäkuisena perjantai-iltana 
hierontayrittäjän ja lisätäkynä toi-
mivan paljun kera tarkoituksena 
esitellä uudenlaista hyvinvointi-
konseptia, ja kuvata pilottijaksoa 
suunnitelmissa olevalle Youtube-
tuotannolle. 

Heinola valikoitui paikaksi Liik-
kuvien Punttien Facebook-sivujen 
kilpailun kautta. Kilpailussa etsit-
tiin paikkaa, jossa sivun seuraa-
jat mieluiten haluaisivat treenata. 
Kilpailun voittaja Tiia Kangassa-
lo nappasi kuvan Rantapuistosta, 
jonne pakusali sitten loppujen lo-
puksi parkkeerasikin Suomen suu-
rimman puun alle. 

– Odotan innolla ja tulen var-
masti tykkäämään, voittaja Kan-
gassalo totesi ennen treenin alka-
mista. 

Kangassalon mukana hyvin-
vointikokemuksesta pääsivät 
nauttimaan myös Iina Paakku-
lainen, Maria Tuovinen ja Jani 
Björk. Nelikko odotti kokemus-
ta jännittynein, mutta odottavin 
mielin.

– Hämmentynyt olo, Paakku-
lainen naurahtaa. 

Eikä ihmekään, sillä eihän sitä 
Rantapuistossa joka päivä näe var-
sin kattavasti varusteltua kunto- 
salia, hierontapöytää ja paljua 
erikseen saatikka sitten yhdessä.  

Muhosen pakusalin ohella kier-
tueella isossa roolissa on myös 
hierontayrittäjä Sami Kiias. Kiias 
tarjoaa klassista- ja urheiluhieron-
taa sekä faskiahoitoja. 

– Matkapöytä ja faskia-raudat 

kulkevat mukana, Kiias kertoo.  
Muhosen tavoin myös Kiiaksen 

työtilanne heikkeni olennaisesti 
koronapandemian alkamisen jäl-
keen. Hierontayrittäjän asiakkaat 
peruivat aikojaan ennennäkemät-
tömään tahtiin eikä Kiiaksen mu-
kaan asiakasmäärä ole vieläkään 
pandemiaa edeltävällä tasolla. 

Muhonen näkee, että konsep-
tiin voisi hyvin yhdistää myös 
muita alan yrittäjiä kuten vaikka-
pa ruokarekkoja. 

– Heinolassa yritimme saada 
Kusmikun mukaan, mutta aika-
taulu oli valitettavasti liian kireä, 
Muhonen sanoo. 

Hän myöntääkin hyvinvoin-
tikonseptin idean jalostuneen ja 
laajentuneen aivan viime metreil-
le saakka.

 

Soveltuu hyvin  
kaikille
Mitä kaikkea pakusali sitten kät-
keekään sisälleen? 

– Välineistöön on panostet-
tu. Meillä on mm. kisahyväksyt-
ty comboteline. Siitä on kyykätty 
400 kg ja penkattu 210 kg kaksi 
toistoa, Muhonen kehaisee huo-
mauttaen, ettei hän ole näiden 
suoritusten takana. 

Vaikka mukana kulkevalla väli-
neistöllä on tehty hurjia suorituk-
sia, vakuuttavat molemmat miehet 
kuin yhdestä suusta palveluidensa 
soveltuvan kaikille. Muhonen ker-
too nuorimman valmennettavan 
olevan tällä hetkellä 13-vuotias ja 
vanhimman 67-vuotias.

Nimikaimoilla on kummalla-
kin takanaan vankka liikuntata-
usta. Muhonen on entinen jää-
kiekkoilija ja kisannut myös fit-
ness-kisoissa Australiassa. Kiias on 
pelannut rugbya sm-tasolla, kisail-
lut voimanostossa ja harrastanut 
polkujuoksua. 

– Liikunta-alalla olen aloitta-
nut 10 vuotta sitten ryhmäliikun-
nan parissa. Myöhemmin perustin 

Maria Tuovinen, Tiia Kangassalo, Jani Björk ja Iina Paakkulainen treenaamassa Sami Muhosen (2. oikealta) 
ohjauksessa. Tomi Stenqvist (oik.) kuvaamassa.

Hyvinvointi-
kokemuksen 
takana olevat 
yrittäjät Sami 
Muhonen ja 
Sami Kiias.

oman valmennusyrityksen, kun 
yksilöiden liikuttaminen alkoi 
kiinnostamaan, Muhonen kertoo. 

Heinolassa kuvatun jakson li-
säksi kaksikon on tarkoitus kuvata 
jaksoja eri kaupungeissa. Jatkossa 
Muhonen ja Kiias yrittävät hou-
kutella mukaan myös julkisuu-
desta tuttuja henkilöitä ja muiden 
alan yrittäjiä. 

– Helsingissä Teemu ”Pasto-
ri” Potapoff on esittänyt kovas-
ti kiinnostusta meidän konseptia 
kohtaan. Hän on mm. podcastissa 
antanut paljon huomiota ja tullut 
jopa paikan päälle treeneihin fii-
listelemään menoa! Saa nähdä saa-
daanko Teemu Helsingin jaksoon 
mukaan, Muhonen paljastaa.  

Ku
va

t: 
Ju

ss
i V

ar
jo

Koronaepidemia on saanut monet yrittäjät 
kehittelemään uusia ideoita. Sami Muhonen laittoi 
pystyyn liikkuvan kuntosalin. 
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TUOMO SEPPÄNEN

Vielä jokunen vuosikymmen sit-
ten vetouistelu oli sitä, että kalasta-
ja souteli hiljakseen kierrellen ka-
rikoita yksi tai korkeintaan kaksi 
vapaa sojottaen veneen laidan yli. 
Kehitys on harpponut tässäkin la-
jissa eteenpäin ja nykyisin vesillä 
seilaa veneitä, joiden perässä uis-
kentelee jopa parikymmentä uis-
tinta. Uistelusta on kasvanut myös 
varteenotettava urheilulaji. 

Heinolalainen Timi Tasanen 
hurahti kilpauisteluun isä Arton 
peruina.

– Isän peruja tämä on. Piene-
nä olin isän kyydissä ja sitten olen 
pikkuhiljaa alkanut haalia kasaan 
omia vehkeitä. Koko ajan se on 
vaan kasvanut vuosi vuodelta, 
summaa Tasanen, jonka kesää ryt-
mittää lähitienoon uistelukilpai-
lut. 

– Uistelukilpailuja on joka puo-
lella Suomea. Itse olen rajannut ki-
sat lähiseudulle, ettei tarvitse läh-
teä kovin pitkälle. Päijänteellä tu-
lee käytyä ja noilla Keski-Suomen 
isoilla järvillä.

– Onkohan tämä nyt seitsemäs 
vuosi, kun tätä vetouistelua olen 
harrastanut ja neljä vuotta kilpail-
lut niin sanotusti totisemmin. Oi-
keastaan kaikki kilpailut tässä lä-
hitienoolla tuli kierrettyä ennen 
kuin korona sekoitti hommat. 
Noita minä olen kuha- ja hauki-
kilpailuja kiertänyt ja vähän on 

Vetouistelusta on kasvanut urheilulaji

Timi Tasasen vene 
on valjastettu 
vetouisteluun. 
200-hevosvoimai-
sella moottorilla 
varustettu vene 
sisältää kaiken 
mitä kalan pyy-
tämiseen uistele-
malla tarvitaan.

merelläkin käyty merilohta uiste-
lemassa, summailee Tasanen ja las-
keskelee kilpailujen määriä muis-
tellen parhaita menestyksiään ja 
suurimpia saaliskalojaan.

– Keskisuomi cup sisältää seitse-
män kisaa, Tehi-Cup:ia olen myös 
kiertänyt ja siinä on viisi osakilpai-
lua. Kyllä niitä parikymmentä on 
kesän aikana. Sitten on vielä joku-
nen hajakilpailu, mitä käy uusil-
la järvillä kokeilemassa. 2019 olin 
Tehi-Cup:issa kolmas yhteistulok-
sissa. Joskus olen yksittäisiä kilpai-
luja voittanut, ja joskus kun ei ole 
saanut kalaa, niin ei ole voitettu-
kaan. Vaihtelevalla menestyksellä 
on menty. Taitaa tuo Tehi-Cupin 
kolmostila olla kuitenkin paras 
tulokseni. Suurin saamani merilo-
hi painoi 19 kiloa, joka saatiin tä-
nä vuonna Ahvenanmaan vesiltä. 
Suurin hauki on ollut hieman va-
jaa kymmenkiloinen ja isoin kuha 
painoi viisi kiloa.

Uistelukilpailujen suosio heijas-
tuu myös kilpailijoiden kalustoon. 
Enää ei soutamalla pärjää. Tasa-
senkin siimojen alkupäässä on seit-
semisen metriä pitkä vene, joka on 
varusteltu vetouistelua ajatellen.

– Tässä on nyt kaikki mitä venei-
lyyn ja uisteluun liittyy. Näyttöjä 
on sekä ohjaamossa että pihalla, 
joissa on kaiku ja karttaplotteri. 
Sitten tässä on tutka, että pystyy 
sumussakin ajamaan. VHF-puhe-
lin ja AIS-vastaanottaja, että näkee 
merellä muun liikenteen. Auto- 
pilottikin löytyy – pystyy kauko-

Laaksokatu 2, 18100 Heinola (03 883 4651)w w w . v a l v e r a k . f i

MITTOJESI MUKAINEN 
OMAKOTITALO HEINOLAAN
• tontilta matkaa uimarantaan ja 

venelaiturille 150 m
• koulu ja päiväkoti 1,5 km päässä
• K-Citymarket Heinola 800 m päässä
• keskustaan 3 km
• moottoritielle 1 km

mainen, että sillä pääsee siirtymät 
ajamaan nopeasti. Uistelunopeu-
dessa on monta variaatiota, mihin 
kukakin uskoo. Kun pyydetään lo-
hikalaa täkyraksilla, niin 3,2–3,5 
kilsaa tunnissa on hyvä nopeus. 
Haukea ja kuhaa uistellessa vaa-
puilla voi mennä hieman kovem-
paa, sellaista neljää kilsaa tunnissa. 
Uistelunopeus on jokaisen kalasta-
jan omassa harkinnassa.

Tasanen saa parhaimmillaan ka-
lastamaan parikymmentä uistinta, 
mutta sisäjärvillä on rajoituksia va-
pojen määrässä.

– Merellä jos oikein lähtee hur-
jastelemaan, niin kyllä sinne pari-
kymmentä vapaa saadaan laitettua 
aika helpolla. Molemmille puolille 
viisi siimaa plaanareihin. Takilaan 
tulee kolme puolelleen ja sivulle 
voi vielä pari vapaa laittaa ja yk-
si siima potkurivirtaan tietenkin. 
Silloin yhdistelmän leveys on var-
maan lähes sata metriä. Järvillä on 
vaparajoitukset ja se jää kymme-
neen vapaan riippuen mitä kalala-
jia tavoitellaan. Leveys jää järvillä 
muutamaan kymmeneen metriin. 
Ei kannata liian leveälle levittää, 
sillä siinä alkaa siimasotkujen 
määrä lisääntyä, Tasanen tietää. 

Kun puhe kääntyy siimasop-
paan on syytä tiedustella, mitä 
tapahtuu, jos uistin tarraa kiinni 
pohjaan.

– Välillä ajautuu matalaan, ja jos 
uistin jää kiinni, niin toivotaan, 
että se irtoaa. Jos ei, katkeaa siima 
ja uistin jää pohjaan.  

säätimelläkin ajamaan, esittelee 
Tasanen haarukoiden veneen no-

peuksia uistelutilanteissa.
– Moottori on 200-hevosvoi-
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Vai liekö siunaus ollenkaan. Aloin 
epäillä harrastukseni järkevyyttä pa-
katessani 14 laatikkoa kirjoja. Tar-

vitsenko todella nämä kaikki. Aloin karsi-
maan. Sain reilut kaksi laatikollista sellai-
sia kirjoja, jotka voisin viedä töihin. Siellä 
on paljon porukkaa ja sinne ne uppoai-
sivat kuin huomaamatta. Sisareni sanoi, 
että mitä sä näitä säilyttelet, jotka olivat jo 
Pertunmaalla 60-luvun alussa? 

Osa kirjoista tuhoutui tulipalossa puo-
lestaan 80-luvun alussa. Taulut ja kirjat. 
Säästelin savunhajuista, nokista Tohto-
ri Zivagoa ja onhan se minulla edelleen, 
myönnän. Klassikko ja hieno kirja. Sydän-
tä lämmitti ottaa jokainen kirja, pyyhkiä 
pölyjä ja parhaimmissa tapauksissa lukea 
omistuskirjoituksia. Millä ihmeen systee-
millä karsisin?

• • •
Isäni oli innokas kirja-alennusmyynneissä 
kävijä. Muuten hän ei ollut shoppailija-
tyyppiä. Hekuman huippu suorastaan oli 
Akateemisen kirjakaupan ale-katalogi! En-
sin ruksasin kaikki kirjat, jotka haluan. Sen 
jälkeen määräsin itselleni hintarajan. Sen 
jälkeen otin vain ne, jotka oli ihan pakko 
saada. Nyt olen ollut kirjojen ostokiellossa 
monta vuotta. Itse määräämässäni.

Olen ollut Stockmannilla jouluapulai-
sena useampana vuonna, joista kaksi ker-
taa Akateemisen kirjakaupan puolella. 
Odotin koko ajan, että pääsen kirjaosas-
tolle paperiosaston sijaan. Kestin sinisen 
puolihame+liivi -työasunkin, koska odo-
tin. Harjoittelin ruotsiakin. En päässyt. 
Ymmärrän nyt, että sinne tarvittiin muu-
takin kuin innokkuutta. Esimerkiksi kir-
jallisuuden opintoja.

• • •

Siunattu hulluus

K O L U M N I

KULTTUURI

TANSSITUNTEJA HEINOLASSA KAIKENIKÄISILLE!

Syksyn ryhmät, harjoitusajat ja kausimaksut

Ilmoittautuminen ryhmiin vain nettisivullamme olevalla 
lomakkeella! Nettisivultamme löytyy myös lisätietoja ryhmistä.

Hinta koostuu jäsenmaksusta, joka on 10€ kalenterivuodelta + 
kausimaksusta.
Kausimaksun voi suorittaa smartum liikunta- ja kulttuuriseteleillä, sekä 
Eazybreak -mobiilipalvelulla.

Kausimaksulla voi osallistua toiseen samanhintaiseen tai halvemman 
kausimaksun ryhmään. Lisäryhmistä tulee 10€/ryhmä lisämaksu.

TANSSIKÄRPÄSET 3-5v.
torstai 17:30-18:15 elämänkaaritalo

TANSSITÄHDET 6-8v.
maanantai 18:00-19:00 jäähalli

SHOW/STREET 9-12v.
keskiviikko 18:00-19:00 elämänkaaritalo

SHOW/STREET 12+v.
torstai 18:30-19:30 elämänkaaritalo

SHOWTANSSI 16+v.
torstai 19:00-20:00 jäähalli

ITÄMAINEN TANSSI
keskiviikko 18:00-19:00 jäähalli

LATIN MIX aikuiset/nuoriso
tiistai 18:00-19:00 jäähalli

LAVATANSSI
torstai 19:30-21:00 tommolan koulu

KILPATANSSI
ti, ke, pe tommolan koulu
lisäinfoa nettisivuilta!HIPHOP aikuiset

keskiviikko 19:00-20:00 elämänkaaritalo

SUN LATIN
torstai 18:00-19:00 jäähalli

ARGENTIINALAINEN TANGO
maanantai 19:00-20:30 jäähalli

NÄHDÄÄN SYYSKAUDEN 
ALKAESSA 6.9.2021!!!

35€

45€

45€

45€

45€

45€

45€

55€

45€

45€

55€

55€

@heinolan_tanssikerho

@heinolantanssikerho
https://heinolantanssikerho.sporttisaitti.com

JETTA KUITUNEN

”Hyvä herra, pyydän, että ette sävellä ru-
nojani”, sanoi Uuno Kailas aikoinaan ja 
poistui paikalta. Onneksemme hänellä ei 
ole sananvaltaa tähän asiaan nyt, kun Vallu 
Lukka otti Kootut runot -teoksen, selaili, 
soitteli ja biisejä alkoi syntyä. Tekstit nousi-
vat ja runot valikoituivat kymmeneksi kap-
paleeksi. 

– Kyseessä on rytinällä ja hanat auki tehty 
nykyaikainen, sähköinen pop-levy verrat-
tuna aiemmin tekemiini laulelmatyyppisiin 
runosävellyksiin, kuten Hymni tulelle vuon-
na 2016 oli, kertoo Vallu.  

– Iloa ja valoa on, eikä mikään yksioikoi-
sen synkkä teos. Kuten runoissa yleensäkin, 
niin tässäkin vallitsee vahva symboliikka ku-
vaten ihmisen sisäisiä tuntoja. Esimerkiksi 
linnut olivat erityisen tärkeitä Uuno Kai-
laalle. Kaiken alku ja juuri on Uuno Kailaan 
runot, ei olisi levyä ilman Kailasta. 

Leipää ja sirkushuveja
Vielä toukokuussa Vallu Lukan kesäkalente-
ri ammotti tyhjyyttään, mutta sitten tapah-
tui jotain ja hän on painanut keikkoja kaksi 
kuukautta eri puolella Suomea mm. Vie-
rumäellä ja Mummotunnelissa Helsingissä. 
Musikaali We Will Rock You harjoiteltiin val-
miiksi keväällä ja nyt se lämmitetään esitys-
kuntoon 6.8. olevaan ensi-iltaan. Musikaali 
rakentuu Queenin suosituimpien kappalei-
den ja sanoitusten ympärille sijoittuen tule-
vaisuuteen. Vallun roolihahmo Khashoggi 
on eräänlainen poliisikomentaja. 

– Keikkoja ja musikaaleja tekemällä mah-
dollistan erilaiset taideprojektit, kuten tämä 
Uuno Kailas -levykin on. Toimin itse tuot-

Vahvasti intuitiolla
tajana sekä soitan pianoa ja laulan. Lisäkseni 
levyllä soittaa kolme muusikkoa: rumpali 
Sami Järvinen, kitaristi Jussi Turunen sekä 
basisti Lena Lindroos. Pyrkimys on tärkeä, 
tehdä jotain, joka tuntuu. Muutkin ovat tie-
tenkin tärkeitä, kyse on vaan musiikin eri as-
pekteista, analysoi Vallu rakasta projektiaan. 

Hänen gradunsa vuonna 2002 Helsingin 
yliopiston Musiikkitieteen laitokselle kä-
sitteli juuri musiikin ja runojen suhdetta. 
Hyvällä asialla ollaan ja selkeä jatkumo ru-
nojen säveltämiseen ja esittämiseen laulet-
tuina on. Vesa-Matti Loirin legendaariset 
Eino Leino -levyt, Toni ja Samuli Edelman-
nin lukuisat eri runoilijoiden teksteihin sä-
veltämät kappaleet sekä tietenkin Kaj Chy-
denius ovat toimineet eräänlaisina esikuvi-
na Vallullekin.

Konsertti kesäteatterilla?
Tavoitteena on kuulla nämä Uuno Kailak-
sen runoihin sävelletyt teokset konsertissa 
syyskuun puolivälissä Heinolan kesäteatte-
rilla, jossa Vallu esiintyy bändinsä kanssa. 

– Muutama kappale on noussut jo tässä 
vaiheessa itselle erityisen tärkeäksi, kuten 
Ihmisen määrä, jossa on jykevä teksti. Ideoi-
ta oli paljon, koska olen Kailasta säveltänyt 
eniten. 

Uuno Kailas -juhlavuosi
Elämme Uuno Kailas -juhlavuotta, sillä hän 
syntyi 120 vuotta sitten Heinolassa. Juhla-
vuoden tarkoituksena on tuoda esille Uuno 
Kailaan heinolalaiset juuret ja samalla tehdä 
hänen runouttaan entistäkin tutummaksi. 
Juhlavuoteen liittyy merkittävä Uuno Kai-
lasta koskeva teos, kun tietokirjailija Ma-

Kirjasto on suomalaisten eniten käyttä-
mä kulttuuripalvelu ja sen maksuttomuus 
koetaan tärkeäksi. Suomalaiset ovat tutki-
tusti lukijakansaa. Vaikka äänikirjat ovat 
valloittaneet meidän kaikkien korvat, on 
fyysisellä kirjalla myös vankka kannattaja-
joukkonsa. Itse haluan keskittyä lukemaan, 
en olemaan tehokas ja tekemään samalla 
jotain muuta. Paitsi pitkillä automatkoilla.

Itsekin ihmettelen vanhanaikaisuut-
tani tässä asiassa. Kirjat eivät ole juu-
ri minkään arvoisia eikä niitä kukaan 
halua. Ilmaiseksikaan. Eikä Stockman-
nin tavaratalosta voi edes puhua tä-
nä päivänä, muisto jäljellä siitä suuruu-
desta. Kuten isästäni tai alekuvastoista.  
Ehkä tämä on tapani säilöä turvallisuutta 
ja menneen maailman tuoksua. Nostalgi-
aa. Karsikoon seuraava sukupolvi sitten. 
En sentään pese ja säästä jugurttipurkkeja 
heille. 

Jetta Kuitunen
Kirjoittaja on Lahden kaupungin- 

teatterin tiedottaja ja Heinolan  
Uutisten freelancer.

rija Vantin teos, Älä koske perhosen siipiin, 
julkistettiin. 

Heinolassa on lukuisia paikkoja, ennen 
muuta Heinolan seminaarin ympäristö, 
joissa Kailas omana aikanaan liikkui. Hän 
oli mummon kasvattama poika, jonka elä-

mää varjostivat mielenterveydelliset ongel-
mat ja homoseksuaalisuus. Toisin kuin mo-
net muut runoilijat, Uuno Kailas myi hyvin  
teoksillaan jo omana aikanaan, ja oli hyvin 
arvostettu. Hän kuoli Nizzassa jo 32-vuo-
tiaana. 

Pyrkimys on  
tärkeä,  

tehdä jotain,  
joka tuntuu.

Vallu Lukka inspiraationsa lähteellä.
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Ajankohta Tapahtuma Sijanti Lisätietoja
HARTOLA 5.6.–11.9. Koko Itä-Häme golfaa tutustumiskurssi Hartola Golf Joka toinen lauantai klo 10–14, ilmainen

12.6.–22.8. Taidesalonki Talvio 2021 taidenäyttely Taidesalonki Talvio, Koskipääntie 4 Ma–pe 11–17, la–su 11–16

2.7.–3.9. Pepe Niilahti esiintyy eri vieraiden kanssa perjantaisin Krouvin lava Perjantaisin 6.8.–17.9. (10.9. yksityistilaisuus)

20.8. Taiteiden yö – Järjestäjänä SilmukkaKoukussa ry Hartolan keskustassa Klo 18–00

HEINOLA 1.6.–31.8. Lääninkivalteri Aschanin talo avoinna yleisölle Kauppakatu 3 b Avoinna ti, to–su klo 11–16, ke 11–18

6.6.–5.9. Kati Rapia – Voimia-näyttely Heinolan taidemuseo Avoinna ti, to–su klo 11–16, ke 11–18

6.6.–5.9. ARA – Kauneutta koteihin Arabialta 1936–1950 Heinolan kaupunginmuseo Avoinna ti, to–su klo 11–16, ke 11–18

12.6.–28.8. Hirvisalon kesätori Muikkusalmentie 970 Lauantaisin klo 12–14

5.–8.8. Vierumäki Finnish Challenge 2021 Vierumäki Golf Paviljonki

7.8. Multamäkifest 2021 Multamäen tila, Kirkkotie 23 multamakifest.eventiolive.fi

8.8. Ave Maria -konsertti Heinolan kirkko Su klo 15.00

11.8. ja 29.8. Opastettu hautausmaakierros – Heinolan hautausmaa A. F. Aironkadun portti 11.8. klo 17.30–19.00, 29.8. klo 16–17.30

12.8. Poppelista piilipuuhun – Puutarinoita Heinolan kaupunkipuistossa Heinolan Rantapuisto, Huvimaja Klo 17–18.30

18.8. Opastettu hautausmaakierros, tarinoita taloista ja torpista Uusi hautausmaa, Kappelitie Klo 17.30–19

19.8. Kaupunkipuiston patsaat ja muistomerkit Heinolan Rantapuisto, Huvimaja Klo 17–18.30

21.8. Heinolan Isku 90 v. Kaikille avoin kansanjuhla. Heinolan kesäteatteri Klo 12

26.8. Harjumaiden kukkatarinoita. Opastettu kävelyretki Heinolan harjulla. Lähtö Heinolan vesitornin juurelta Klo 17–18.30, info@heinolatravel.fi

27.–29.8. Unelmien Heinola -kaupunkifestivaali Heinolan alueella

2.9. Rakennusperintökohteet – Kierros Heinolan keskusta-alueen lähes  
250-vuotiaaseen rakennusperintöön

Heinolan Rantapuisto, Huvimaja Klo 17–18.30 
info@heinolatravel.fi / 040 7265 582

25.9. Syyspiknik – Patikkaretki Sulkavankoskelta Tornimäelle Sulkavanranta 2 P-paikka La klo 10, kesto 3–4 tuntia 
info@heinolatravel.fi / 040 7265 582

IITTI 12.6.–25.9. Vuolenkosken kesätorikausi. Kylän rannassa. Vuolenkoskentie 1476 Kesätori avoinna lauantaisin 10–12

5.–8.8. Iitin musiikkijuhlat www.iittifestival.fi

PERTUNMAA 8.5.–11.9. Pertuntori Pertunmaan tori Lauantaisin klo 10–13

11.8. Kesäkonsertti Pertunmaan kirkossa – Sarastus-yhtye Pertunmaan kirkko Ke klo 18.30, vapaa pääsy

SYSMÄ 5.8. Hautausmaakierros Otamon hautausmaalla Otamontie 114 Klo 17.30–19

6.8. Sysmän Kirjojen Yö, teatteri-ilta Teatteritalo Pe klo 19

7.8. Sysmän Kirjojen yö, lasten teatteria ja kirjailijahaastatteluja Sysmän kirjakauppa La klo 12

7.8. Pyhän Olavin rantareitti Lintan kammari, Sysmäntie 16 La klo 10–11.30, info@heinolatravel.fi 

8.8. Tour de Sysmä – Waterway – tutustutaan vesireitteihin meloen ja soutamalla Vesistöt ja reitit vaihtuvat viikottain www.sysmansisu.fi

26.8. Hautausmaakierros Sysmän kirkkomaalla Kirkkokuja 1 To klo 17.30–19

29.8. Lasten Venetsialaiset, klo 15–22 Camping Sysmä, Huitilantie 3 www.campingsysma.fi

5.9. Kaiken kansan possujuhlat, klo 18 Camping Sysmä, Huitilantie 3 www.campingsysma.fi

12.9. Mobilistihulinat – lauantaina koko päivän Camping Sysmä, Huitilantie 3 www.campingsysma.fi

17.–18.9. Oktoberfest Camping Sysmä, Huitilantie 3 www.campingsysma.fi

Muutokset mahdollisia!KOOTUT KOHTAAMISET
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Häirikkömetso ei 
häiriköi ilkeyttään
TUOMO SEPPÄNEN

Metso on luontokuvaajalle hanka-
la kohde. Mustanpuhuva koiras, 
kansankielellä ukkometso, on ar-
ka eläjä ja karttaa ihmistä. Yleensä 
sen havaitsee vasta kun ison lin-
nun lentoonlähtö kahisuttaa alus-
kasvillisuutta ja puustoa. Ja silloin 
on jo myöhäistä sovitella kohdetta 
kameran tähtäimeen.

Naaraspuolinen metso, kansan-
kielellä koppelo, sitä vastoin luot-
taa hyvään suojaväriinsä ja sen saa-
minen tähtäimeen onnistuu hel-
pommalla. Varsinkin keväisin, kun 
lintu käy tien varsilla täydentämäs-
sä kuvun kivivarastoa. 

VARMIN TAPA saada ukkometso säi-
löttyä kameran kennolle on keväi-
nen soidintapahtuma, mutta sekin 
vaatii paljon valmisteluja soidin-
paikan etsinnästä kuvauspiilon ra-
kentamiseen ja usean yön kyttää-
miseen.

Helpoimmalla kuvaaja pääsee 
ikuistamaan tuon uljaan linnun, 
jos sattuu törmäämään ns. häirik-
kömetsoon. Lintuun, joka keväi-
sen tappelukaverin puuttuessa jou-
tuu hakemaan vietilleen kohdetta 
muista kanssaeläjistä. 

Nämä linnut ja niiden käytös 
ylittävät uutiskynnyksen lähes jo-
ka kevät, ja olen itsekin yrittänyt 
päästä tutustumaan häiriköiden 

toimintatapoihin. Muutamana ke-
väänä kuvaajien puskaradio kertoi  
häirikkömetson reviiristä Kou-
volan seudulla. Tänäkin keväänä 
toukokuussa piipahdin Valkealas-
sa, mutta tein taas hukkareissun. 

SITTEN MUISTIN viimesyksyisen epi-
sodin, kun sienestäjäkaverini ker-
toi metson hätyytelleen häntä lä-
hiseudulla. Tuolloin en sieltäkään 
lintua löytänyt, mutta päätin käy-
dä nyt keväällä katsastamassa tuon 
hyvän suppilovahveropaikan. 

Ja sieltä häirikkö löytyi. Ensin 
kuului kalkatus ja sitten hääpu-
kuun sonnustautunut ukkometso 
asteli kuusikosta näkyville. Lintu 
lähestyi pikkuhiljaa mutkitellen, 
hypähdellen ja louksuttaen nok-
kaansa päästellen tyypillistä suhi-
naa. Pyrstösulat viuhkana pystyssä 
ja kaula venytettynä kohti taivas-
ta. Kukko oli aluksi 50–60 metrin 
päässä, ja välimatkamme kutistui 
hiljakseen. Lähestymisvauhti kiih-
tyi sitä mukaa, mitä lähemmäksi 
metso tuli, ja lopulta kuvaajan oli 
juostava tien laitaan parkkeeratulle 
autolle, sillä vastustajan peräänty-
minen kiihdytti hyökkääjän vauh-
tia. Huomasin, että juokseva valo-
kuvaaja on huomattavasti hitaam-
pi lentävää lintua. 

Tämän jälkeen auto oli linnun 
vihollinen ja pellit kolisivat nokan 
iskuista. Tilanteesta poistuminen 

oli oikeastaan kuvaussession vai-
kein operaatio, sillä auton kään-
täminen ahtaalla metsäautotiellä 
varoen ympärillä pyörivää metsoa 
ei ole niitä helpoimpia ajosuori-
tuksia. 

KOHTAAMISESTA ottamiani kuvia 
myöhemmin tarkastellessa oli ai-
kaa ynnätä kuvaustapahtuma, ja 
ymmärsin tehneeni session aikana 
useita virheitä. 

Ensinnäkin tappeluhaluista met-
soa pitää tarkastella ja kuvata kau-

kaa eikä sitä pidä päästää liian lä-
helle. Tilanteesta on lisäksi syytä 
poistua ennen kuin joutuu juokse-
maan. Lisäksi olisi pitänyt liikkua 
huomattavasti hitaammin ja olla 
ärsyttämättä metsoa liiaksi. Myös 
paikalta olisi poistuttava niin hy-
vissä ajoin, ettei lintu vahingoita 
itseään nokkimalla auton peltiä. 

Kaikessa toiminnassa pitää 
muistaa, ettei ukkometso hyökkää 
ilkeyttään ja että sen vahingoitta-
mista tulee välttää viimeiseen asti. 

HÄIRIKKÖMETSON käytös on mitä 
suurimmalla todennäköisyydellä 
ihmisen toiminnan tulos. Joko sen 
perinteinen soidinpaikka on myl-
lätty tehometsätalouden toimesta 
tai sen luontaiset tappelukaverit on 
metsästetty anhittomiin. 

Häirikkömetso on merkki siitä,  
että metsokanta on vähenemään 
päin. Tappelukaverien puute ker-
too, ettei häiriköllä ole senssejä  
tyttömarkkinoilla. Koppelot pysy-
vät poissa, kun ei soidinmenoissa 
ole kuin yksi koiras. 

Tu
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Metso on luontokuvaajalle välillä hankala kohde, mutta onnistunut otos palkitsee.

LUKIJALTA

Pi
xa

ba
y

Vihaan sinua! Vihaan sinua! huu-
si Pera naama punaisena ja katseli 
itseään peilistä. Hän kallisti pään-
sä ihan peiliin kiinni, veti takaisin 
kauemmaksi ja katsoi taas ihan lä-
heltä. Epätoivoinen ilme kasvoi sil-
missä ja kasvot alkoivat kiiltää en-
tisestään. Hän haroi otsatukkaansa 
taaksepäin ja voihkaisi alistuneesti. 
Elämä on tyhmää ja onnetonta, niin 
se on. Ei mitään järkeä. Tyhmää.

Pera oli yksin huoneessaan lukitun 
oven takana. Rammstein hakka-
si kovaa heviä koko orkesterillaan. 
Seinistä resonoi basso aina munas-
kuihin asti. Iho nousi kananlihalle 
ja sisäinen tuuli värähteli paidan al-
la. Pera halusi olla yksin. Niin saa-
marin yksin!

Hänen silmänsä iskivät säröjä pei-
liin ja leimusivat pyhää vihaa ko-
ko maailmaa kohtaan. Ensimmäi-
nen koulupäivä tänä syksynä tulossa 
ja koko maailma romahti kerralla. 
Opettaja oli lähettänyt istumapai-
kat Wilmassa ennakkoon ja Sini-
Kukka istuisi hänen vieressään käy-
tävän toisella puolella. Juuri sillä 
puolella, kun ei olisi tarvinnut. Pe-
ra kiemurteli pelkkää ajatustakin. 
Sini-Kukka näkisi finnin ja voisi 
naureskella sille koko tunnin ajan. 
Hän ei kestäisi!

Pieni pirullinen finni loisti kuin pa-
loauton hälytysvalo hänen nenän-

PERA, ysiluokkalainen
sä pielessä. Se oli kerännyt keltaista 
tahmaa nuppiinsa ja säteili kipua 
koko vasempaan poskeen. Se kas-
voi kraatteriksi kuin purkautumassa 
oleva tulivuori. Hän hikoili ja katsoi 
syrjäsilmällä peiliin kallistellen pää-
tään puolelta toiselle. Fin-
ni oli ja eli ihan omaa 
maailmaansa hänen  
naamassaan.  
Se oli kurjaa.

Eka koulu- 
päivä olisi 
edessä. Ol-
li ja Juuso 
olivat hä-
nen par-
haat kave-

rinsa ja haluaisivat hänet kuitenkin 
mukaansa pihatelineille välitunnil-
la. Ei oltu paljon nähty koko kesä-
nä. Olisi paljon juteltavaa ja Pera 
olikin odottanut kavereitten tapaa-
mista innolla. Hän kyllä tunsi ka-
verinsa, jotka eivät olisi voineet ol-

la huomauttelematta hänen 
komeasta nenästään. Hän 

ei kestäisi olla silmätik-
kuna. Inhottava finni. 
Kuulemma kuuluu 
teini-ikään, mutta 

se ei lohdutta-
nut. Ja vielä 

naamassa. 
Kaikkien 
katsotta-
vana. Voi 

saamari! Elämä on epäoikeudenmu-
kaista. Kyllä hän sille vielä näyttäisi! 

Pera jatkoi itseinhoaan finniä koh-
taan peilin edessä ja tarkasteli naa-
maansa. Finni punoitti entistä 
enemmän. Naama oli hiestä kiiltä-
vä ja oikein edustava. Finni oli kas-
vanut! Voi itkujen kevät! Se ei lähde 
koskaan! Hän ei voinut mennä kou-
luun. Mitä äiti sanoisi. Ei kirjoit-
taisi poissaololappua finnin takia. 
Kehottaisi vaan olemaan miehek-
käästi. Sehän olisi vain finni ja niitä 
olisi kaikilla ysiluokkalaisilla. Eikä 
ole! Eri asia!

Koko armaan kesän Pera oli odot-
tanut, että koulu alkaisi ja hän saisi 
nähdä Sini-Kukan. Tyttö oli ollut 
isovanhempiensa luona loman ei-
vätkä he olleet tavanneet. Odotuk-
sen aallot löivät hänen ylitseen kuin 
hyökyaalto, vaahdoten. Hän tun-
si sydämensä lyönnit paitansa alla 
ja sykkeen pompahtelun jännityk-
sestä. Hän ei ollut koskaan koko 
elämänsä aikana tuntenut ketään 
kohtaan tunteita, jotka painoivat 
niskaa ja nostivat päätä samaan ai-
kaan. Oliko hän rakastunut? Täl-
laistako se olisi ja tulisi olemaan? 
Kuka jaksaisi?
 
Pera ei ollut koskaan rakastunut 
aikaisemmin. Hän ei tiennyt eikä 
osannut pelata rakkauden peliä, jo-
ka muuttui ja muutti suuntaansa 

Pieni kertomus pienestä asiasta, joka voi olla maailman suurin.

vähän väliä. Jos se olisi näin rankkaa 
olisi parasta pelata vaan jalkapalloa.

Sini-Kukka oli tullut päivää ennen 
koulun alkua kotikulmille ja oli heti 
instannut hänelle. Tyttö oli iloisen 
tuntuinen ja odotti jälleennäkemis-
tä pitkän kesän jälkeen. ”Olisi iha-
naa, jos oltaisiin samalla luokalla”, 
hän sanoi. ”Odotan ekaa koulupäi-
vää ja sun näkemistä”, hän jatkoi. Ei 
ollut lukenut Wilmaa. 

Pera meinasi kuolla. Hän ei voisi 
nähdä Sini-Kukkaa, ei naamalla, 
jossa iso punakeltainen finni loisti 
kuin majakka nenän pielessä. Vaik-
ka sitä puristeli ja paineli, tilanne 
vain paheni. Hän päätti, ettei me-
nisi kouluun ollenkaan. Hän tunsi 
sairastuneensa raukkamaisesti. Polt-
tava halu ajoi häntä takaa koko aa-
mun. Sini-Kukka! Jos hän ei menisi 
kouluun varmasti Jarre B-luokalta 
käyttäisi tilannetta ja nappaisi ty-
tön hänen punoittavan naamansa 
edestä. Voi saamarin saamari. Elämä 
on vaikeaa, epäoikeudenmukaista ja 
painostavaa…

Pera katseli peiliin ja tunsi, miten 
suuret kyyneleet alkoivat virrata pit-
kin poskia. Säälittävää!

Pienestä asiasta voi kasvaa maail-
man suurin asia ja katastrofi. 

Raija Saarela
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Numero 7/21 ilmestyy 9.9.
Mukana Yrittäjämessujen liite! 
Varaa ilmoituspaikkasi nyt!

HEI YRITTÄJÄ tai 
MAINONNASTA VASTAAVA

Jakelumäärä 19 000 kpl
Posti jakaa 14 500 kpl: 
• Heinolaan
• Sysmään
• Hartolaan
• Pertunmaalle
• Vuolenkoskelle

Painettu lehti on jaossa myös
seuraavissa jakelupisteissä:
• Heinolan ja Kuortin ABC-asemat
• Heinolan Citymarket 
• K-Market Heinolantori
• Heinolan Heila
• Vierumäen Matkakeidas
• Suomen Urheiluopisto (Vierumäkihalli)
• Holiday Club Vierumäki
• Kotikahvila, Hartola
• M-Kyläkauppa, Vuolenkoski
• Sekä luettavissa verkossa heinolanuutiset.fi
Huom. Osoitteisiin, joissa on mainoskielto, ei posti  
jaa lehteä. Ilmoita muista jakeluvirheistä meilillä:  
toimitus@heinolanuutiset.fi

 

Ilmestyy seuraavan kerran:
 torstaina 9.9. 

PERTUNMAA
(953)

HARTOLA
(1 708)

SYSMÄ
(2 344)

HEINOLA
(9011)

 

VUOLEN- 
KOSKI
(220)

Meillä on tehokas 

jakeluverkosto!

YHTEYSTIEDOT
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

Koko 60 x 42 mm 

Soveltuu hyvin esim.
kokous- ja asunnonmyynti-
ilmoituksille

Varaa paikka: 
ilmoitus@heinolanuutiset.fi

Pikkuilmoitus
nyt sopuhintaan!

60,– 
sis. alv:n Erikoishammasteknikot Markus Munne ja Mauri Munne

Kirkkokatu 13, S-Marketin yläkerta, Heinola • Puh. 03 715 7411

Hyvän palvelun 
hammaslaboratorio 
Heinolassa!

Heinolan Yrittäjien Yhdessä enem-
män -yritysmessujen osastomyyn-
ti on edennyt hyvin. Osastoja on 
messupäällikkö Jari Niemen mu-
kaan myyty sisälle 71 ja ulos 10.  
Sisälle mahtuu enintään 90 ja ulos 
15 osastoa.

– Heinolaiset yritykset ovat jäl-
leen ottaneet messut hyvin vas-
taan. Kutsumme mukaan myös 
sysmäläisiä, hartolalaisia, pertun-
maalaisia ja vuolenkoskelaisia yri-
tyksiä, toteaa Niemi.

Erityisen iloinen Niemi on sii-
tä, että messuille saadaan lukuisa 
määrä tuoreita yrityksiä ja niitä on 
mukana useilta eri toimialoilta.

– Lähes puolet yrityksistä on uu-
sia tuttavuuksia messuilla. Hyvil-
lään täytyy olla myös perinteisten 

LYHYESTI

Messuosastot käyneet  
hyvin kaupaksi

Yhdessä enemmän -yritysmessut järjestetään Vierumäki Areenalla.

messuajien upeista oivalluksista. 
Yleisölle on tarjolla useita hienoja 
elämyksiä messuilla, ennakoi Nie-
mi.

Messuille on jälleen vapaa si-
säänpääsy ja ilmainen linja-auto-
kuljetus nonstoppina molempina 
messupäivinä Heinolan turistipy-
säkin ja Areenan välillä.

Messut juontaa monipuolinen 
taitelija Vallu Lukka, joka myös 
esiintyy messuyleisölle molempi-
na päivinä.

Yhdessä enemmän -yritysmes-
sut 18.–19. syyskuuta järjestetään 
nyt kolmannen kerran Vierumäki 
Areenassa. Edelliset messut järjes-
tettiin vuosina 2016 ja 2018.

Syyskuun messujen uutuutena 
Heinolan Uutiset julkaisee Mes-

suliitteen, jonka painos on muh- 
keat 20 500 kappaletta. Posti jakaa 
lehden kaikkiin niihin talouksiin, 

jotka mainospostia ottavat vastaan 
Heinolassa, Hartolassa, Sysmässä, 
Pertunmaalla ja Vuolenkoskella. 

Lisäksi lehteä on jaossa lehtiteli-
neissä 4 000 ja Yrittäjämessuilla  
2 000 kappaletta. 
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KAIKKEA JA VÄHÄN MUUTA
R-kioskista on moneksi! Pysähdy kahville ja 
jäätelölle tai valitse runsaasta valikoimasta 

mieleisesi herkut tai suolaiset välipalat.
Samalla voit hyödyntää kioskin monipuolisia 
palveluja, kuten posti- ja pakettipalvelut sekä 

Veikkauspalvelut. Avoinna joka päivä 24 h.

Holiday Club Vierumäen hotelli tuo mukanaan paljon uusia monipuolisia palveluja! Vietät täydellisen 
kesäpäivän Day Span hemmottelusta, ravintoloiden hyvästä ruoasta ja erilaisista alueen aktiviteeteista 

nauttien. Meiltä löydät myös erinomaiset kokouspalvelut juhlien ja tapahtumien järjestämiseen. 
Tervetuloa!

Holiday Club Vierumäki kutsuu!

holidayclub.fi/vierumaki

DAY SPA – HARMONINEN KEIDAS
Day Spassa voit rentoutua lounge-tilassa, nauttia virvokkeita ja 

pientä naposteltavaa sekä rentoutua joko perinteisen saunan tai 
kahden erilaisen höyrysaunan lämmössä. Hoitolasta voit myös 

varata hemmotteluhoitoja, esimerkiksi pikamanikyyrin tai kylvyn 
hierontahoidon yhteydessä. Varaathan hoitosi ennakkoon.  

Sisäänpääsy 15 €/kerta, hoidon yhteydessä ilmainen (alaikäraja 15 vuotta).

POIKKEA HERKUTTELEMAAN
Koko perheen Hill Grill -ravintolassa nautit 

aamiaista monipuolisesta ja runsaasta 
buffetista. Illalla tarjolla à la cartea rouhealla 
twistillä, esimerkiksi ylikypsää leppäsavus- 

tettua porsasta tai yrttivalkosipuliöljyssä 
paistettua tofua punajuurihummuksen kera. 

Pine Pub yhdistelee olohuonetunnelmaa ja 
leppoisaa urheiluhenkeä. Pubhenkisestä 

menusta löydät myös runsaan 
valikoiman pizzoja – wingsit, burgerit ja 
bataattiranskalaiset syöt vaikka rennosti 
sormin. Raikas erikoisolut maistuu myös 

terassilla loppukesästä nautiskellen.

Palveluiden ajankohtaiset aukioloajat tarkistat parhaiten nettisivuilta holidayclub.fi/vierumaki

Hoitohinnaston 
näet tästä


