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KUUKAUDEN VIERAS  
Hannes Hyvönen,
mies betonista, luotsaa Peliittoja
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Varaa 
tunnin 

maksuton 
tapaaminen!

Heinolan elinvoimapalvelut on avannut 
uuden avoimet työpaikat -palvelun verk-
kosivustolleen. 

Palvelussa on esillä reaaliajassa kaikki  
Heinolan alueen avoimet työpaikat 
TE-palvelujen järjestelmästä sekä linkit 
oikotie.fi ja monster.fi rekrypalveluiden 
Heinolan osioihin.

Palvelussa on esillä myös  
Heinolan kaupungin va-
paita työpaikkoja ja link-
kejä heinolalaisiin yrityksiin, jotka juuri 
nyt hakevat uutta työvoimaa.

Hämeen TE-toimisto tarjoaa jatkossa 
Heinolan elinvoimapalvelujen tiloissa 
säännöllisesti neuvontaa yrityksille ja 
erityisesti aloittaville uusille yrityksille. 

Seuraavat TE-toimisto-
päivät Heinolassa:  
16.9., 7.10. ja 11.11.  
klo 9–15. 

Henkilökohtaista neuvontaa ja apua voi 
saada mm. työvoiman rekrytoinnissa 
esittelymenettelyn avulla tai palkkatu-
en muodossa. 

TE-toimisto tarjoaa myös starttirahaa 
aloittaville yrityksille.

TE-toimiston yrityspalveluiden koordi-
noinnista vastaa Heinolassa kasvupal-
veluasiantuntija Satu Karevaara. 

Hämeen TE-toimisto toimii moniamma-
tillisissa työnvälitystiimeissä. Kasvu- 
palveluasiantuntijat keskittyvät erityi-
sesti yritysten kasvu- ja kansainvälis- 
tymisedellytysten kehittämiseen.  
Tiimit toimivat teollisuuden, talouden 
ja palvelun sekä terveyden ja hyvin- 
voinnin toimialoilla.

LISÄTIETOJA:
satu.karevaara@te-toimisto.fi
p. 0295 041 754

Rahoitusklinikka 
yrityksille

Avoimet työpaikat 
businessheinola.fi:ssä

Apua yrityksen kasvuun  
ja kehittämiseen? 

Heinolan elinvoimapalvelut on käynnistänyt yhdessä Heino-
laan muuttaneen UltraLeanBusiness Oy:n kanssa yritysklinik-
kapalvelun, jolla tarjotaan apua ja neuvontaa mikroyritysten 
myynnin, kasvun ja ongelmien ratkaisuun.

Myynnin ja yritysneuvonnan asiantuntija Antti Leijala on va-
rattavissa tunnin maksuttomaan tapaamiseen elinvoimapalve-
lujen tiloissa Spotissa. Tunnin aikana tarkennetaan yrityksen 
kehitystarvetta ja mahdollisen rahoituksen ja tuen hakua. 

Tapaamisessa voidaan täyttää myös ELY-keskukselta tai  
Business Finlandilta haettava tukihakemus tai tehdä selko- 
kieliset ohjeet tuen hakuun.

Rahoitusklinikkapäivät: 20.9., 25.10., 15.11. ja 13.12.
Varaa aika: p. 044 469 4225 • spotti@heinola.fi 

Antti Leijala, UltraLeanBusiness Oy
www.lisäämyyntiä.com

TE-toimisto jalkautuu  
Heinolaan

Säännöllistä 
neuvontaa  
yrityksille!

TUTUSTU UUTEEN PALVELUUN:
businessheinola.fi/tyopaikat

SPOTTI on osoitteessa Torikatu 8, Heinola.

Heinolassa 
tekevälle  
työtä riittää!

Tartu toimeen! Tartu toimeen! 
Vinkkaa myös Vinkkaa myös 
kaverille.kaverille.

Mukana 
messuliite!

Esittelyssä hoitavat kukkaisvedet kasvoille!
Appelsiini • Sitruuna • Ruusu • AloeVera • Laventeli • Rosmariini

Heinolassa valmistettua 
KirstiAnita 

luonnonkosmetiikkaa

Tulossa! MUUTTOMYYNTI 
22.9. klo 10–18.00

Paljon hyviä tuotetarjouksia!
Kauneushoitola KirstiAnita
Kaivokatu 12, Heinola
 045 616 8737
www.kirstianita.fi
Osoite 1.10. alkaen Lampikatu 10

Messutarjouksin kasvovoiteet ja  
kollageenit – myös silmänympärysiholle!

Vierumäki Areenalla 18.–19.9. klo 10–16
Yhdessä enemmän messuilla, osasto 42
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Olemme eläneet enemmän ja vähemmän erilaisten koronavi-
ruksen vuoksi asetettujen rajoitusten alla jo 1,5 vuotta. Nyt 
rokotekattavuuden nousun myötä ollaan tulossa tilanteeseen, 
jossa rajoitusten oikeutus joutuu toden teolla koetukselle. Jos 
kaikki rokotteen haluavat on rokotettu, eikö rajoituksista voisi 
jo luopua? Yhteiskuntaa ei voida pitää suljettuna sen takia, että 
jotkut eivät rokotetta halua ottaa. 

PITKÄÄN ON PUHUTTU siitä, että pelkät tautitapausten määrät eivät 
kerro koko totuutta epidemiatilanteesta ja että sairaalahoidon 
kapasiteetin riittävyys on se mittari, jota tulisi seurata. Kuiten-
kin muutama viikko sitten tautitapausten lähtiessä nousuun, 
rajoituksia lisättiin. Tästä syntyi kohu niin kansalaisten kuin 
poliitikkojenkin keskuudessa. Rajoituksista päättävät aluehal-
lintovirastot joutuivat ankaran arvostelun kohteeksi. Jopa mi-
nisterit suitsivat virastojen päätöksiä. Ironisen tilanteesta tekee 
se, että nämä samat ministerit ovat olleet laatimassa lakeja, 
joiden perusteella aluehallintovirastojen virkamiehet tekevät 
päätöksiä. Virkamiehet tekevät työtään virkavastuulla ja hei-
dän tekemänsä päätökset perustuvat lakiin. Virkamiehet eivät 
voi lakiin kirjatuista lakipykälistä poiketa, vaikka ministerit 
julkisuudessa kovastikin kritisoisivat päätöksiä tai lähettäisivät 
ohjauskirjeitä virastoon. 

KORONA ON ASETTANUT lainsäädäntömme jo monesti uuden eteen 
ja koetukselle. Nyt on toivon mukaan menossa se viimeinen lop-
pukiri ennen paluuta normaaliin. Lainsäätäjien tulisi kuitenkin 
jatkaa työskentelyä uusiin pandemioihin ja muihin uhkakuviin 
varautuen. Seuraava uhka saattaa nimittäin vaania jo nurkan 
takana. Sen osuessa kohdalle tulisi toimintatapojen ja lakien 
olla nykyisestä pandemiasta saatujen oppien myötä paremmin 
hallussa niin lainsäätäjillä, virkamiehillä kuin kansalaisillakin.   

PÄÄTOIMITTAJALTA

Rajoitukset 
koetuksella

VIERASKYNÄ

Mistä tulevaisuuden 
tekijät?
Mitä sinulle tulee mieleen ysäris-
tä? Itselläni ensimmäisenä mieleen 
nousevat Prätkähiiret, Turtlesit ja 
teinipopin nousu. Omat ja kave-
reiden syntymäpäiväjuhlat, joilla 
tarjottiin mansikka-banaanitäyte-
kakkua ja juotiin cokista ja jaffaa 
sekaisin. Leikittiin kirkonrottaa 
ja ajeltiin naapuritalojen hisseillä 
ylös ja alas (tiedän, ei mikään jär-
kevin harrastus). 

Joillekin ysäri on yhtä kuin 
90-luvun rock- ja pop-musiikki, 
ajalle tyypilliset hiustyylit ja aa-
muyöhön venyvät bileillat. Toisille 
90-luku tuo mieleen taloudellises-
ti synkät ajat. Lamavuosina me-
netettiin valtavasti työpaikkoja 
ja yrityksiä. Elettiin niukkuuden 
keskellä. Leipäjonot syntyivät ja 
vakiinnuttivat asemansa, joka ei 
valitettavasti ole horjunut tähän-
kään päivään saakka. Kouluissa 
säästettiin kaikesta mahdollisesta, 
oppikirjoja kierrätettiin ja niitä 
päällystettiin kotona. 

Osalle aikakausi on jättänyt py-
syvät arvet. Niille, jotka menet-
tivät työpaikkansa, mutta myös 
niille, jotka ovat eläneet lapsuu-
tensa laman jälkimainingeissa. 
Nokian nousun myötä tapahtu-
nut Suomen talouden rakettimai-
nen nousu mahdollisti parem-
man elämän, mutta vain hetkek-
si. 1980–1990-lukujen taitteessa 

syntyneet millenniaalit valmistui-
vat ja astuivat työelämään finans-
sikriisin aikoihin. Tai astuivat, jos 
sattuivat saamaan töitä. Finanssi-
kriisi syöksi talouden jälleen ala-
mäkeen ja yritykset vähensivät 
työpaikkoja. Nokiastakaan ei ol-
lut enää pelastajaksi. 

• • •
Nyt, reilut kymmenen vuotta 
myöhemmin, millenniaaleja ja 
heitä nuorempia Z-sukupolvilai-
sia huudetaan apuun. Työvoima 
uhkaa loppua kesken niin hoiva-, 
ravintola- kuin rakennusalalta-
kin. Yritykset joutuvat jo sulke-
maan oviaan, kun työvoimaa ei 
ole riittävästi. Koronaepidemia 
ei ole auttanut asiaa, sillä omilta 
aloiltaan lomautetuiksi tai irtisa-
notuiksi joutuneita ei ymmärret-
tävästi houkuttele palata oman 
alan töihin. Jatkuva veivaaminen 
lomautuksen ja työssäolon välillä 
on kuluttanut työntekijät puhki. 
Samalla palveluiden kulutus kas-
vaa kohisten rokotusten edetessä. 
Mistä tulevaisuuden työntekijät 
löydetään? 

Käsillä voi olla koronaakin suu-
rempi ongelma. Ilman ravintoloi-
ta ehkä tullaan toimeen, mutta en-
täs ilman hoitajia? Sairaalaan on 
aika ikävä mennä, jos siellä ei ole 
hoitajia, lääkärit kun eivät nykyi-

selläänkään meinaa ehtiä hoitaa 
kaikkia potilaita. Palvelutalossa 
elämä voi olla aika karua, jos hen-
kilökuntaa ei ole riittävästi. 

• • •
Palkkojen korottaminen vilahtelee 
monissa keskusteluissa ratkaisuna 
työvoimapulaan. Onko se kuiten-
kaan ainoa ratkaisu ongelmaan? 
Työn arvostus ja vapaus vaikuttaa 
oman työn sisältöön ovat etenkin 
nuorille tärkeitä työltä odotetta-
via ominaisuuksia. Tarvitaan myös 
uudenlaista ajattelua. Onko kaik-
kiin töihin välttämätöntä käydä 
vuosikausia kestävä koulutus, vai 
voisiko työtä oppia yhä enemmän 
tekemällä. Malli ei toki sovi ihan 
kaikkeen työhön, mutta moneen 
kylläkin. Monimutkainen ongel-
ma tarvitsee monitahoisia ratkai-
suja.  

Jussi Varjo 
Kirjoittaja on Heinolan Uutisten  

päätoimittaja 

Uusi valtuusto aloitti toimikau-
tensa elokuussa yksimielisillä va-
linnoilla. Ensimmäiseen kokouk-
seen latautuu usein jännitystä. 
Tälläkin kertaa oli epävarmuutta 
siitä, päädymmekö kenties moni-
mutkaisiin äänestyksiin. 

Vaalien jälkeiset henkilövalin-
nat ovat aina haastavia. Yksimieli-
syys ei tarkoita sitä, että kaikki oli-
sivat saaneet tahtonsa ja toiveensa 
läpi. Vaalien lopputulos asettaa 
lähtökohdan puolueiden välisille 
neuvotteluille. Niissä valttikortte-
ja ovat hyvän vaalituloksen lisäksi, 
yhtenäinen ryhmä, jolla on yhtei-
set tavoitteet, neuvottelutaidot ja 
kokemus. 

• • •
Neuvottelutaitoja ja yhteistyötä 
tulemme tarvitsemaan myös asia-
kysymyksissä. Heinolan haasteet 
tulevalle kaudelle ovat samankal-
taiset kuin suurimmassa osassa 
Suomen kuntia. Suuri muutos on 

Edessä muutosten valtuustokausi

KUSTANTAJA:
Jyränkölän Setlementti ry
Siltakatu 11
18100 Heinola

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

Kannen kuva: Marko Latvanen

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 20 500 kpl

Posti jakaa 9 231 kpl Heinolaan ja 
Vuolenkoskelle. 

Loput lehdet jaetaan telinejakeluna 
Itä-Hämeessä, mm. Suomen Urheiluopis-
ton alueella, Nelostien liikenneasemilla 
ja yhteistyökumppaneiden tiloissa.

meillä on samaan aikaan korkea 
työttömyys ja etenkin pitkäaikais-
työttömyys. Heinola ei ole mu-
kana Lahden seudun alueellisessa 
työllisyyden hoidon kuntakokei-
lussa, vaan meillä on oma toimin-
tamalli.

Vahvat sote-palvelut ja vastuu 
kaupunkilaisten hyvinvoinnista 
ovat osa heinolalaista identiteettiä. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
minen tulee edelleen olla kaupun-
gin toiminnan keskeinen periaa-
te. Sujuva ja turvallinen arki sekä 
mahdollisuus osallistua ja harras-
taa ovat hyvän elämän perusasioita 
kaikenikäisillä. Ikääntyvien jous-
tavat asumisen ratkaisut auttavat 
selviytymään pidempään kotona. 

Näihin asioihin liittyviä päätök-
siä tehdään jatkossakin kunnissa. 
Muutoksessa meidän on nopeas-
ti hahmotettava uudet tavat toi-
mia. 

Kirsi Lehtimäki
Heinolan kaupunginhallituksen  

puheenjohtaja

sote-palveluiden siirto hyvinvoin-
tialueelle. Kunnan rooli muuttuu. 

Väestön ikärakenteen muutos 
on jatkunut pitkään. Se on kes-
keinen haaste kunnan taloudes-
sa ja toiminnassa. Ikääntymisen 
myötä tarve sote-palveluille kas-
vaa. Toiminnan kautta pitää en-
tistä enemmän löytyä panostusta 
ikääntyvien hyvinvoinnin ja aktii-
visen roolin tukemiseen.

Koronapandemian moninaisia 
vaikutuksia kuntalaisiin ja talou-
teen voimme vain arvailla.

Heinola on niiden kuntien jou-
kossa, joilla on mahdollisuudet 
selviytyä talouden haasteista, vaik-
ka suurten investointien myötä 
olemme velkaantuneet. Meillä on 
vahvuutena rahastot ja tilinpää-
töksistä kertyneet ylijäämät. Silti 
korkea velkaantuneisuus edellyt-
tää aikaisempaa vaikeampaa kes-
kustelua talouden tasapainotta-
misesta.

• • •

töön, kun uusi valtuusto aloittaa 
vuoden 2022 talousarvion laadin-
nan syyskuun puolivälissä.

Tuleva talousarvio on viimei-
nen, jossa sosiaali- ja terveystoi-
mi on kunnan omaa toimintaa. 
Nyt käynnistyvät neuvottelut, 
joissa Heinola valmistautuu pal-
veluiden ja henkilöstön siirtoon 
hyvinvointialueelle tammikuussa 
2023. Terveyspalveluiden osal-
ta muutosuhkaa ei ole näkyvissä, 
vaikka kuntalaisten keskusteluissa 
se on ollut vahvasti esillä. Kotihoi-
don, tehostetun palveluasumisen 
ja omaishoidon tukien kriteereissä 
on eroja. Asiakkaaksi tai tuen saa-
jaksi on alueen muissa kunnissa 
vaikeampi päästä.

Ikääntyvissä kunnissa väestön 
ikärakenteen muutos on tuonut 
mukanaan työvoimapulan. So-
siaali- ja terveydenhuollossa no-
peasti kriisiytynyt hoitajapula on 
pahin uhka palveluiden saatavuu-
delle. Myös muilta aloilta tulee 
viestejä työvoimapulasta, vaikka 

Uudella valtuustolla on käynnissä 
perehdytys. Riittävät perustiedot 
kuntalaista, kunnan taloudesta, 
organisaatiosta, tehtävistä, stra-
tegiasta ja hallintosäännöstä ovat 
välttämättömiä valtuutetun teh-
tävässä. Tiedot tulevat heti käyt-



HEINOLANUUTISET.FI | 3

Ryhmäedut jo 20 hengen ryhmälle!  Ryhmämyynti (03) 752 6000 • lktryhmat@lahti.fi  
Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm) • lktliput@lahti.fi • www.lippu.fi /  Väliaikatarjoilut (03) 7826 474 • www.lahdenkaupunginteatteri.fi

     Ohjelmistossa: Musikaali Waitress – Unelmien resepti • Sota ja rauha • Kulta, ollaan kotona • Saituri • Kolme iloista rosvoa

Syksy on teatterinystävän parasta aikaa

Kyläsahasta Suomen suurimmaksi
Versowood Oy vietti 
virtuaalisesti 75-vuotis-
juhliaan.

JARI NIEMI HU

Heinolan kaupungin yksi suurim-
mista työnantajista Versowood Oy 
julisti syyskuun 2. päivä virtuaali-
sesti yhtiön 75-vuotista taivalta.

Juhlan isäntänä toimi laulaja 
-ja lauluntekijä ja TV:stäkin tut-
tu Mikko Kuustonen. Kokeneena 
juontajana hän huolehti illan ku-
lusta ja piti juhlatunnelman kor-
kealla. Illan ehkä sykähdyttävim-
mistä hetkistä vastasi Versowoodin 
suuruuden luoja, teollisuusneuvos 
Keijo Kopra tarinoillaan, joissa 
hän toi esille yhtiön kehityskul-
kua ja kiinnostavia hetkiä vuosi-
kymmenten varrelta. Oman lisän-
sä juhlaan toi keskustelu, jota odo-
tetusti ryydittivät päivän puheen-
aiheista Versowoodin historiikin 
kirjoittanut historioitsija  Teemu 
Keskisarja, poliitikko  Elina Val-
tonen, ekonomisti Vesa Vihriälä 
ja Metsäteollisuus ry:n toimitus-
johtaja Timo Jaatinen.

Juhlatunnelmaa loivat artistit 
pop-kanteletar Ida Elina ja tähti-
artisti Paula Vesala.

Juupajoelta 
Heinolaan
Versowoodin juhlapäivä nivel-
tyi vuoteen 1946, jolloin Vieru- 
mäen yksikkö perustettiin. Vuo-
teen 1990 saakka sahatoiminnasta 
vastasi teollisuusneuvos Eino Kol-
lin johtama Vierumäen Teollisuus 
Oy, jolta Kopran veljekset Keijo 
ja Tenho ostivat yksikön vuoden 
1990 alussa.

– Vierumäen Teollisuus oli mo-
nessa mukana ja siinä oli hyviä 
aihioita ja liiketoimintoja, joita 
vuonna 1995 teollisuusneuvoksen 
arvon saanut isä-Keijo lähti veljen-
sä kanssa kehittämään. Kehitys on 
ollut merkittävää sekä liikevaih-
dolla että tuotteilla mitattuna, sa-
noo Versowoodin toimitusjohtaja 
Ville Kopra.

Tenho Kopra jättäytyi pois yh-
tiöstä vuonna 1994. Nykyisen ni-
mensä yhtiö otti käyttöön vuonna 
2007. Koprien sahaustausta ulot-

tui kuitenkin jo rajantakaiseen 
Karjalaan, jossa Keijo ja Tenho 
Kopran isä Teodor Kopra käyn-
nisti sirkkelitoimintaa. Evakko-
tie vei Juupajoelle, jonne Teodor 
Kopra perusti pienen kyläsahan.

Vuonna 1988 Koprat myivät sa-
hansa Juupajoelta ja Pieksämäeltä 
nykyiselle UPM:lle.

– Nyt voidaan sanoa, että pie-
nestä kyläsahasta on kasvettu Suo-
men suurimmaksi yksityiseksi sa-
hatavaran tuottajaksi ja jalostajak-
si, Ville Kopra toteaa.

Huikeaa 
kasvua
Versowoodilla on nyt 12 yksikköä 
Suomessa ja yksi Virossa. Vientiä 
on 60 maahan ja sahausmäärä on 
kasvanut vuoden 1990 75 000 
kuutiometristä 1,4 miljoonaan 
kuutiometriin. Liikevaihto on pai-
sunut 20 miljoonasta eurosta 465 

miljoonaan euroon ja heinäkuun 
alussa alkaneella tilikaudelle yhtiö 
tavoittelee jo yli 600 miljoonan 
euron suuruista liikevaihtoa.

– Hinnat ja volyymit ovat nous-
seet, puunhankinta on onnistunut 
ja näyttää siltä, että koronalla on 
ollut positiivinen vaikutus toimi-
alallemme. Puutuotteiden kysyntä 
ja kulutus kasvaa myös taustalla, 
Ville Kopra tiivistää.

Kesäkuun lopussa päättyneel-
lä tilikaudella Versowood hankki 
puuta 3,8 miljoonaa kuutiomet-
riä, josta tukkipuun osuus oli 2,8 
miljoonaa. Yhtiön puun hankinta-
alue on käytännössä Etelä-Suomi. 
Yhtiön sahoille saapuu joka päivä 
noin 220 rekka-autollista puuta.

Sahatavaran lisäksi yhtiö valmis-
ti ensiasteen jalosteita 120 000 ja 
liimapuuta 140 000 kuutiomet-
riä, 150 000 kappaletta erilaisia 
pylväitä, sahauksen sivutuotteita 
ja bioenergiaa 1,2 terawattitunnin 

Ville Kopra uskoo, että 
puu voittaa myös jatkos-
sa markkinoita betonilta 
ja teräkseltä.

Versowood vietti 60-vuotisjuhliaan kesällä 2006. Puhujalavalla Ville, 
Keijo ja Pekka Kopra. Keijo Kopra siirtyi tuolloin hallituksen puheen-
johtajaksi.

Japani on yksi Versowoodin merkittävimmistä liimapuun vientimais-
ta. Kuvassa Ville Kopra (2. vas.) japanilaisen Hanwan kauppahuoneen 
vieraana vuonna 2019.

verran, pakkaukseen 4 miljoonaa 
kuormalavaa, kaapelikeloja 250 
000 kappaletta ja erilaisia laati-
koita 50 000 kappaletta.

Henkilöstöä Versowoodin yksi-
köissä on 800, joista Heinolassa 
yli 300. 

Uusien kasvulukujen saavut-
taminen edellyttää merkittävi-
en investointien tekemistä myös 
jatkossa. Lähikuukausien aika-
na käynnistyy 15 miljoonaa eu-
roa maksavan uuden sahalinjan 
rakennustyöt sekä Heinolan että 

Vierumäen liimapuun tuotannon 
uudistaminen.

Ville Kopra omistaa 51 prosent-
tia Versowoodin osakkeista ja veli-
poika Pekka Kopra 49 prosenttia.

Veljeksillä on Villen mukaan 
nykyisin asialliset välit. Pekka 
omistaa kaksi sahayksikköä Län-
si-Suomessa.

 – Yhteensä sahaamme noin 
kaksi miljoonaa kuutiometriä 
vuosittain, mikä vastaa noin 15 
prosenttia koko Suomen sahaus-
määrästä, selvittää Ville Kopra. 

Keijo ja Tenho Kopra ostivat 
Vierumäen Teollisuuden Eino 

Kollilta vuonna 1989.

Ja
ri 
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em
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FAKTA
Hannes Hyvönen
• Syntymäaika- ja paikka: 29.8.1975, Oulu.
• Koulutus: Ammattivalmentajan tutkinto.
• Ammattinimike: Valmentaja.
• Perhesuhde: Naimisissa. Edellisistä liitoista 

kaksi tytärtä ja kaksi poikaa. 
• Harrastukset: Golfin peluu ja kuntosali. 
• Motto: I’m the master of my faith. 

I’m the captain of my soul. 

KUUKAUDEN VIERAS HANNES HYVÖNEN

Peliitat lähtee uuteen kauteen 
kiekkomaailman konkarin luotsaamana 

JUSSI VARJO HU

Keväällä Heinolan Peliittojen valmennus-
pestiin kahdeksi kaudeksi astunut pitkän 
linjan jääkiekkoilija Hannes Hyvönen 
odottaa alkavaa kautta Mestis-sarjan mah-
dollisesti suurimmalla kokoonpanolla. 

– Meillä on hyvä ja kookas joukkue, 23 
pelaajaa, Hyvönen kertoo. 

Joukkue on myös varsin nuori, sillä val-
taosa pelaajista on 21- ja 22-vuotiaita. Mu-
kaan mahtuu kuitenkin muutama koke-
neempikin pelaaja. 

– Hyvä mixi, Hyvönen tiivistää ajatuksi-
aan valmentamastaan joukkueesta. 

Joukkueen ulkomaan vahvistukset eivät 
olleet vielä haastatteluhetkellä saapuneet. 
Heillä oli elokuussa vielä edessään jo lähes 
normaalikäytännöksi muodostuneet koro-
natestaukset ja -karanteenit. Muu joukkue 
on päässyt harjoittelemaan jo kesällä. Elo-
kuussa joukkueella oli viikoittain kahdek-
san jäävuoroa ja päälle fysiikkaharjoituk-
set, syyskuun alusta viikoittaisia jäävuoro-
ja on ollut seitsemän. Pelit käynnistyivät 
18.8. harjoitusottelulla Savonlinnan SaP-
Koa vastaan. Suomi Cup käynnistyi 29.8. 
Suomi Cupissa mukana ovat Mestiksen ja 
Suomi-sarjan joukkueet sekä 30 II-divi-
sioonan joukkuetta. Mestiksen runkosar-
jan ottelut käynnistyvät Peliittojen osal-
ta 23.9. pelattavalla ottelulla Tampereen 
KOOVEE:tä vastaan. 

Miten Hyvönen, joka ei Vierumäkeä ja 
Suomen urheiluopistoa lukuun ottamat-
ta ollut koskaan käynytkään Heinolassa, 
päätyi jääkiekon Mestis-sarjassa pelaavan 
joukkueen päävalmentajaksi ja urheilutoi-
menjohtajaksi? 

– Olin suorittamassa valmentajan am-
mattitutkintoon liittyviä opintojani Ro-
vaniemellä, jossa Harri Hakkarainen (Pe-
licansin fysiikkaharjoittaja) otti esille, että 
Peliitat on vailla valmentajaa, Hyvönen 
kertaa ja jatkaa.

– Heitin sitten siihen, että minähän voi-
sin tulla. 

Ison haasteen vastaanottaminen ei vaa-
tinut Hyvöseltä miettimisaikaa, sillä hän 
on tottunut tarttumaan erilaisiin mahdol-
lisuuksiin. 

– En jää kauheasti miettimään, vaan tar-
tun rohkeasti haasteisiin, hän kertoo. 

Jääkiekkovalmentajana Hyvönen pai-
nottaa kärsivällisyyttä. 

Huikean uran Suomen ja maailman pelikaukaloissa tehnyt 
jääkiekkoilija Hannes Hyvönen on rantautunut Heinolan oman 
joukkueen, Peliittojen, päävalmentajan pestiin. Hyvönen lupailee 
tulevan kauden tarjoavan yleisölle viihdykettä. 

– Tarvitaan uskoa ja luottoa omaan nä-
kemykseen, miten peliä kannattaa pelata, 
Hyvönen taustoittaa. 

Yleisölle hän lupaa fyysistä ja viihdyttävää 
peliä. Joukkueen sisällä vallitsee hyvä hen-
ki ja fiilis, mikä välittynee myös katsojille. 

– Pyrin tuomaan peliin nykyaikaista, mo-
dernia lätkää, johon on lisätty old school jää-
kiekkoa. Hyviä ja puhtaita taklauksia, ylei-
sölle viihdykettä, Hyvönen tiivistää. 

Pitkän linjan  
jääkiekkoilija

Ennen Peliittoja Hyvönen työskenteli 
jääkiekkojoukkue Kärppien organisaatiossa 
valmennustehtävissä ja Suomi-sarjassa apu-
valmentajana. Parhaiten hänet tunnetaan 
kuitenkin mittavasta urastaan jääkiekkoi- 

lijana. Hannes Hyvönen on pelannut lu-
kuisissa joukkueissa niin Suomessa kuin 
ulkomaillakin. Suomessa Hyvönen on 
nähty mm. Oulun Kärppien, Helsingin 
IFK:n ja Jokereiden sekä Tampereen Ilvek-
sen pelipaidoissa. Pohjois-Amerikan jää-
kiekkoliiga NHL:ssä Hyvönen on kiek-
koillut mm. San Jose Sharksien ja Co-
lumbus Blue Jacketsin riveissä. Peliuraa 
on karttunut myös Venäjältä, Ruotsista, 
Sveitsistä ja Valko-Venäjältä. Hyvönen 
oli myös mukana Suomen MM-pronssia 
voittaneessa maajoukkueessa vuoden 2008 
MM-turnauksessa. 

Jääkiekko on Hannes Hyvösellä lähes 
verissä, sillä pelaamisen pariin hän päätyi 
jo muutaman vuoden ikäisenä. 

– Isäni oli töissä Oulun Raksilan hallis-
sa, jossa tuli vietettyä paljon aikaa. Mailan 
käteen saatuani, rupesin sohimaan ja lau-
komaan, Hyvönen muistelee. 

18 vuoden ammattilaisuransa ajalta Hy-
vönen ei nosta yhtä yksittäistä asiaa tär-
keimmäksi opikseen, vaan kokee nähneen-
sä vuosien saatossa valtavasti erilaisia jää-
kiekkokulttuureja ja saaneensa perspektii-
viä pelaamiseen ja omaan elämäänsä. 

Kaiken kaikkiaan lähes 40 vuotta jää-
kiekkoa pelannutta Hyvöstä ei kuitenkaan 
enää saa jäälle kiekkomailan varteen. 

– Omat pelini on pelattu. Pelasin tuossa 
pipolätkää yhden talven, mutta siitä tuli 
kovat kivut, hän kertoo. 

Vapaa-ajalla mies viihtyykin kaukalon 
sijaan golfviheriöillä ja kuntosalilla. 

– Golf on ykkösharrastukseni. Siinä pää-
see sopivasti nollaantumaan ja saa jauhaa 
paskaa kavereiden kanssa, Hyvönen tii-
vistää.

Tuttu myös  
TV:stä 
Hannes Hyvönen on tuttu kasvo myös 
monelle jääkiekkoa seuraamattomal-
le. Hän on ollut mukana useissa to-
sitelevisio-ohjelmissa, mukaan luki-
en Selviytyjät Suomi ja Fort Boyard. 
Vuonna 2017 Hyvönen oli mukana 
Gladiaattorit -tv-ohjelmassa lempi-
nimellä Hurja-Hannes. Ohjelmiin 
mukaan Hyvönen päätyi sattumien 
ja kaveripiirien kautta palattuaan 
Ruotsista Suomeen vuonna 2016. 

– Ne olivat hauskoja ja mielen-
kiintoisia kokemuksia, Hannes 
Hyvönen kertaa. 

Kysymykseen siitä, lähtisikö 
hän uudestaan, vastaus on em-
pivä. 

– En ehkä lähtisi. Riippuu oh-
jelmamuodosta, hän tokaisee.  

Kauden lähtiessä toden teol-
la käyntiin, Hyvönen kannustaa 
heinolalaisyleisöä tulemaan jää-
hallille sankoin joukoin.  

– Kannattaa ehdottomasti tulla 
kannustamaan ja karjumaan, Hy-

vönen päättää.
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PARHAAT TARJOUKSETPARHAAT TARJOUKSET
KOTIIN JA MÖKILLEKOTIIN JA MÖKILLE
Remontoinnin ja rakentamisen erikoisRemontoinnin ja rakentamisen erikoisliikeliike

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

OstaOsta
läheltä!läheltä!

ELINVOIMAA ALUEELLE!

KEITTIÖT

12 kk 
korotonta 

maksuaikaa

www.nykykoti.fi

UUDET

KEITTIÖMALLISTOT 

ESITTELYSSÄ.

TILAA KOTIESITTELY!

• MÖKIT
• SAUNAT
• AITAT
• VARASTOT

Olemme 
mukana

yritysmes-
suilla!

OSASTO 
NRO 87.

Tervetuloa!

UUTUUS!

MUSTA SISÄYKSIKKÖ 

ESITTELYSSÄ.

NOPEAN TOIMITUKSEN OVET JA IKKUNAT

Pyydä 
tarjous!

VERKKOKAUPPA KULTAKUMPPANIT.FI SEURAA FACEBOOKIAMME!

SUOMALAINEN KORUTEHDAS HEINOLASSA V. 1980

OSTAMME KULTAA 
JA HOPEAA!

MAHTAVAT MESSUTARJOUKSET!

Kauppakatu 8, Heinola • p. 03 7157709 • kultakumppanit@pp.phnet.fi

–50%–50%

62€62€
TARJOUS! 10 €10 €

TARJOUS!

15 MM RENGAS 
TAPPIKORVAKORUT 
• kulta norm. 168 € NYT 84 €
• hopea norm. 22 € NYT 11 €

KAIKKI KULTAKETJUT 
KAULAAN JA RANTEESEEN

KAIKKI OMAN 
VERSTAAN 
KULTA- JA  
HOPEA-
KORUT

Kullattu hopeakivitappi

3 €3 €

–50%–50%

–30%–30%

–30%–30%MESSUTARJOUS

FESTIVE-FESTIVE-
TIMANTTISORMUKSETTIMANTTISORMUKSET–50%–50%

ERÄ 
TIMANTTI- 

SORMUKSIA

NYT JOULULAHJAT EDULLISESTI OSASTOILTAMME 43 ja 44!

10 MM RENGAS • 3 mm kivi, eri värisin kivin
• kulta norm. 124 € NYT 62 €
• hopea norm. 21 € NYT 10 €

ERÄ 
RANNEKELLOJA

–30%–30%

VARASTOKIRPPIS 
JYRÄNGÖSSÄ

AVOINNA
TO 9.9. – SU 12.9. klo 11–16

KAHVITARJOILU
Keskuskatu 22, ent. Siwan tila

Ps. Kaikille ei ämpäriä vaan kuusiokoloavain!

Rakennus-
tavaraa 

Osa lähtee 
mukaan 

eurolla tai alle!
Kortti tai käteinen.

Romua ja 
rompetta

Huone-
kaluja

VARASTOKIRPPIS
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Entiset koulukaverukset 
löivät ”hynttyyt yhteen” ja 
huusivat leirintäalueen.

JARI NIEMI HU

Elina Hynninen, Päivi Naukka-
rinen ja Tuula Ihamäki ovat Hei-
näsaaren uudet vuokralaiset. Lu-
kiokaverukset perustivat Heinä-
saari Oy:n ja iskivät kovimman 
tarjouksen pöytään, kun Heino-
lan kaupunki laittoi suositun lei-
rintäalueen myyntilistalle huuto-
kauppaan.

– Huutokauppa oli tosi jännä. 
Riemu raikui Puistokadulla, kun 
tarjouksemme voitti, sanoo Päivi 
Naukkarinen.

Kolmikko tarjosi 282.500 eu-
roa. Huutokaupassa oli mukana 
ainakin 24 huutajaa, joista neljä 
venytti kisaa kalkkiviivoille saak-
ka. Muista huutajista tiedetään 
varmuudella Jaajo Linnonmaa, 
joka radiokanavallaan ilmiantoi 
itsensä.

Heinola Travelin yrittäjä Eli-
na Hynninen ja Tampereella nyt 
asuva pelialan ammattilainen Päi-
vi Naukkarinen omistavat yhtiön 
osakekannasta kumpikin 43 pro-
senttia ja sijoittajana mukaan tul-
lut Finnairin ammattilainen Tuula 
Ihamäki loput 14 prosenttia.

– Heinäsaari on ollut minun 
haaveeni aina. Kun paikan huuto-
kauppa tuli tammikuussa tietooni, 

Heinäsaari heinolalaisiin käsiin
olin heti yhteydessä Elinaan. Tulin 
Heinolaan ja startti tapahtui Villa 
Huldan saunassa, myhäilee Päivi 
Naukkarinen.

Tuula Ihamäki sai Elinalta ja 
Päiviltä kutsun neuvotteluihin 
helmikuussa.

– Sanonta mies voi lähteä Hei-
nolasta, mutta Heinola ei lähde 
miehestä pitää paikkansa. Halu-
sin säilyttää Heinolassa muutakin 
kuin nuoruuteni, toteaa Helsin-
gissä nyt asuva ja lähes 20 vuot-
ta matkailualalla puurtanut Tuula 
Ihamäki.

– En olisi yksin rohjennut ryh-
tyä huutamaan paikkaa. On ihan 
eri asia toimia osana tehokkaassa 
tiimissä kuin yksin, vertaa puoles-
taan Elina Hynninen, joka käyn-
nistää toimintaa tammikuun alus-
sa.

Markkinointia sekä netti- ja so-
mesivustojen rakennustyön kol-
mikko toteuttaa kuluvan syksyn 
aikana.

Harkitusti 
liikkeelle
Kolmikon tavoitteena on kehittää 
Heinäsaaresta hallitusti nykyistä 
kiinnostavampi matkailukeidas, 
jossa myös paikalliset asukkaat 
viihtyvät paremmin. Tämä tar-
koittaa ajan vieriessä panostuksia 
sekä tapahtumiin että harrastus-
mahdollisuuksiin. Tärkeänä ke-
hityskohteena on myös talviasut-
tavien majoitusyksiköiden luku-

määrän kasvattaminen.
Kolmikko on luonnollisesti ide-

oinut monenlaisia kehityskohtei-
ta Heinäsaareen. Paikka on upean 
vesistön saartama, mikä luo sille 
esimerkiksi mahdollisuuksia vesi-
liikunnan kehittämiseen ja paik-
kakunnalla yksinomaan Kimolan 
kanavan ansiosta kasvavan venelii-

Rakentamista suunnitteleva 
HTM-yhtiöt valitti ympäris-
töluvastaan ja haluaa  
yhä luvat viiden miljoonan 
kilon vuosituotannolle.

JARI NIEMI HU

Kalanviljelylaitosta Heinolan 
entisen Storan Enson aaltopah-
vitehtaan eli laatikkotehtaan ti-
loihin suunnitteleva HTM-yh-
tiöt on valittanut Etelä-Suomen 
aluehallintoviraston ympäristö-
luvasta Vaasan hallinto-oikeu-
teen. Muita valituksia ei päätök-
sestä jätetty.

HTM-yhtiöt haluaa hankejoh-
taja Markus Lindbergin mukaan 
varmistua siitä, että se pystyy kas-
vattamaan kohteessa tulevaisuu-
dessa jopa viisi miljoonaa kiloa 
kirjolohta vuosittain. Ensimmäis-
ten vuosien tavoitteena on kolmen 
miljoonan kilon vuosittainen tuo-
tanto.

– Olemme suunnitelleet omat 
osa-alueet isomman kapasiteetin 
mukaan. HTM-yhtiöt haluaa ke-
ventää sopimusrakennetta ja on 
valmis aloittamaan rakentamisen 
vuoden 2022 lopulla, sanoo Lind-
berg.

Heinolan kaupungin jäteveden-
puhdistamolla ja Stora Enso Flu-
tingin tehtaalta ei löydy tarvitta-
vaa kapasiteettia ottaa vastaan lä-

Kalatehdas rakenteille vuoden kuluttua

hinnä kasvavaa fosforia ja typpeä 
sisältävä kalajäte, kun tuotanto 
kasvaa kolmesta viiteen miljoo-
naan kiloon. 

HTM-yhtiöt on sitoutunut 
maksamaan jälkiselkeytyksen tar-
vitseman lisäinvestoinnin kulut.

– Onneksi meillä on nyt lain-
voimainen käynnistyslupa, mutta 
koska Vaasan hallinto-oikeuden 
ratkaisussa voi mennä jopa yli 
vuosi, joudumme pohtimaan tar-
kasti etenemistämme asiassa. Tar-

vitaan uusia kustannuslaskelmia, 
Lindberg toteaa.

Suunnittelussa riittää muutakin 
pohdittavaa. Lohenpoikaset voi-
daan laittaa joko isoon tai pienem-
piin altaisiin. Yksi iso allas tuot-
taa vuodessa Lindbergin mukaan 
noin 100 000 kiloa lohta. Pienet 
tulevat suhteessa kalliimmiksi, 
mutta toisaalta ne ovat turvalli-
sempia. Jos altaaseen iskee jokin 
ongelma, menetys on pienempi 
kuin suuressa altaassa.

kean veden lohikalojen kiertovesi-
kasvattamo.

Mittava  
investointi
Markus Lindbergin mielestä Suo-
messa ympäristöluvan järjestymi-
nen on kohtuuttoman työläs, kal-
lis ja kestoltaan liian pitkä pro-
sessi. HTM-yhtiöltä on tähän 
mennessä kulunut lupaprosessissa 
2,5 vuotta eikä hankkeessa edes 
tarvittu vähintään vuoden pituis-
ta ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyä (YVA).

Kalanviljelylaitos on mittava  
investointi. Miljoonan kilon vuo-
situotannon vaatima tekniikka ja 
altaat maksavat Lindbergin mu-
kaan noin 12 miljoonaa euroa. 
Näin kolmen miljoonan kilon lai-
toksen hinnaksi saadaan 36 mil-
joonaa euroa ja viiden miljoonan 
kilon 60 miljoonaa euroa.

Heinolassa odotetaan investoin-
nin toteutumista suurella mielen-
kiinnolla. Kalankasvatus on tule-
vaisuuden ala, ja entisen laatikko-
tehtaan 9,59 hehtaarin tontilta 
löytyy hyvin tilaa myös kalojen 
jalostusyksikölle. Jalostajaehdok-
kaita Suomessa riittää. 

Uusia työpaikkoja kaivataan 
kaupunkiin. Kalanviljelylaitok-
seen niitä syntyisi 15–20 ja jalos-
tukseen jopa enemmän. 

Uudet Heinäsaaren yrittäjät 
esille. Kolmikko Elina Hyn-
ninen, Päivi Naukkarinen ja 
Tuula Ihamäki käynnistävät 
Heinäsaaren toiminnan 
ensi vuoden alussa.

kenteen palvelemiseen.
– Heinäsaaren ei tarvitse tuottaa 

kaikkia palveluja itse. Lähdemme 
liikkeelle pienin askelin. Paikka 
saadaan käyttöön pieniä pintare-
montteja tekemällä, linjaa Elina 
Hynninen.

– Kova juttu on hyvä fiilis, joka 
tehdään henkilökohtaisella palve-

lulla ja siihen pyrimme, tiivistää 
Päivi Naukkarinen.

Elina Hynnisen Heinola Travel 
ja Villa Hulda jatkavat Heinäsaa-
ren rinnalla. Heinäsaaressa on nyt 
huolto- ja kahviorakennuksen li-
säksi kuusi talviasuttavaa mökkiä 
ja 11 kesäasutukseen rakennettua 
aittaa. 

Vanha laatikkotehdas saa sisälleen mitä todennäköisimmin aikaisempaan nähden täysin erilaista 
toimintaa. Kirjolohelle riittää kysyntää Suomessa ja ulkomaillakin.

Lisäksi kasvatuslaitoksen tarvit-
sema tekniikka ja putkistot voi-
daan suunnitella ja rakentaa jo nyt 
valmiiksi viiden miljoonan kilon 
vuosittaiselle kalamäärälle.

Heinolaan suunniteltu tehdas 
sijaitsee Lindbergin mukaan hy-
vällä paikalla. Konnivesi virtaa 
tehtaan vieressä ja jatkeena oleva 
Jyrängönvirta tarjoaa sopivan vii-
leää vettä tehtaalle läpi vuoden.

Heinolan kalanviljelylaitos on 
toteutuessaan Suomen suurin ma-
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@opamuurikkaOPA&MUURIKKA Heinola • ABC-Asema Heinola • Työmiehentie 33
ma-pe 10-18 la 10-17 su 11-16 • www.opamuurikka.fi

Kaikkiin Muurikka Tulipatoihin 
kaupan päälle loimulauta
Tulipadan ostajalle kaupan päälle loimulauta 
telineellä! Valmista herkullista loimulohta 
tulipadan äärellä.

Edun arvo 42,90 €

Erä II-laatuisia 3,0 L 
teräskattiloita 
Rajoitettu erä pintaviallisia teräskattiloita 
edulliseen hintaan. Kaikille liesityypeille. 
Saatavilla vain myymälästä.

Kaikki paistinpannut ja 
paistokattilat -20%
Kaikki OPA paistinpannut ja paistokattilat 
-20%. Pinnoitettuja paistinpannuja, 
paistokattiloita, teräspannuja ja lettupannuja.

25€

Tarjoukset voimassa OPA&MUURIKKA myymälöissä ja verkkokaupassa 30.9.2021 saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Valikoima voi vaihdella myymälöittäin. 

Muuttokummit toivovat Heinolaan säpinää ja vipinää
HU

Vanhan pappilan terassilla käy ko-
pina ja iloinen puheensorina, kun 
Muuttokummit Helena Kulmala 
ja Ritva Pääsinniemi asettautuvat 
valokuvattaviksi. 

– Tapanani on etsiä kaupungista 
ihania paikkoja, joihin voi rauhas-
sa pysähtyä ja nauttia ympäristös-
tä. Sellaisia helmiä! Tämä on yksi 
suosikeistani, Kulmala sanoo.

Kuvat saadaan otettua ja istah-
damme juttelemaan. Mikä sai nai-
set lähtemään mukaan kummitoi-
mintaan? 

Pääsinniemeä vapaaehtoistyö-
hön lähtemiseen innosti rakkaus 
kotikaupunkiin ja sen mahdollisti 
muutto kerrostaloon. 

– Olen kiinnostunut ihmisis-
tä ja ajattelen, että muuttokum-
mina minulla on paitsi mahdol-
lisuus toivottaa tervetulleeksi ja 
tutustuttaa uudet tulokkaat Hei-
nolaan, myös tarpeen tullen olla 
kaupungin alkuperäisenä asukkaa-
na helppo ”juttukaveri”. Mieluusti 
kuulen myös uusien tulokkaiden 
tarinoita, Pääsinniemi summaa ja 
kertoo olevansa tottunut kuunte-
lemaan ihmisiä herkällä korvalla.

Pääsinniemen ensimmäinen asi-
akkuus toikin heti tullessaan hy-
vää mieltä, kun muuttosuunni-
telmiinsa apua saanut nuoripari 
kiitteli Ritva-kummia sosiaalises-
sa mediassa.

– Voi että sellaista oli kiva kuul-
la! Pääsinniemi iloitsee.

Paljon ympäri Suomea työnsä 
puolesta kiertänyt Pääsinniemi 
pitää Heinolaa pikkukaupunkina 
ylivoimaisena, ja siksi hän toivoo 
pääsevänsä esittelemään sitä myös 
muille.

Kun Kulmala näki kummikut-
sun, tuntui se heti omalta.

– Se oli juuri sellaista, mitä ha-
luan tehdä. Haluan tutustua ihmi-
siin ja tehdä hyviä asioita kaupun-
gin väkiluvun puolesta. Mielestäni 
Heinola ansaitsee enemmän!

Opettajana työskennellyt Kul-
mala kertoo pitävänsä kohtaami-
sista ja erilaisista asioista keskuste-
lemisesta. Uudet tilanteet ja ihmi-
set eivät ujostuta. Kulmala onkin 
jo kertaalleen päässyt esittelemään 
Heinolaa muuttoa suunnitteleval-
le asiakkaalle. 

Yhteistuumin hyväntuuliset 
kummit toivovat muuttajista kau-
punkiin säpinää ja vipinää.

Niin Kulmalalle kuin myös 
Pääsinniemelle Heinolassa eri-
tyisen merkityksellistä on veden 
läsnäolo. Kulmala sanoo ihastu-
vansa aina uudestaan ja uudestaan 
siihen, miten pitkän matkaa voi 
lenkkeillä veden äärellä, keskellä 
kaupunkia. Pääsinniemelle tärkeä 
paikka on Rautatiesilta ja sen kat-
tama näkymä. Erityisesti aurin-
gonlaskut.

– Ne ovat ihania, kummit huo-
kaisevat yhteen ääneen ja toivovat, 
että kohdalle osuisi kummitaipa-
leella asiakkuus, jossa kaupungin 
esittely johtaisi siihen, että asiakas 

päätyisi ostamaan asunnon Hei-
nolasta.

Sellaistakin on kummitoimin-
nassa jo tapahtunut.

Muuttokummius uutena 
vapaaehtoistyön muotona
Jyränkölän Setlementti käynnisti 
vuosi sitten Muuttokummi-hank-
keen, jonka tarkoituksena oli löy-
tää vapaaehtoisia toimimaan kum-
meina Heinolaan muuttaville ja 
muuttoa suunnitteleville opastaen 
tuntemaan kaupunkia ja sen pal-
veluja. Vapaaehtoiseen kummi-
toimintaan ilmoittautui mukaan 
viisitoista kiinnostunutta, joista 
valtaosa oli myös itse muuttanut 

kaupunkiin jostain muualta.
Koulutusohjelmassaan Muutto-

kummit saivat mm. kuulla tari-

noita Heinolan historiasta, oppia 
erilaisten ihmisten kohtaamiseen 
sekä tietoa kaupungin erilaisista 
harrastustoiminnoista. Tärkeim-
mäksi teemaksi muodostui kui-
tenkin keskusteluhetket, jolloin 
samanhenkiset kummit pääsivät 
juttelemaan ja jakamaan koke-
muksiaan Heinolassa asumisesta, 
ihmisyydestä ja arjen toimivuuden 
kannalta oleellisista kysymyksistä.

Muuttokummi-hanke on eden-
nyt vaiheeseen, jossa kummit ovat 
päässeet tositoimiin ja muodos-
tamaan käsitystä, millaista apua 
paikkakunnalle muuttoa suunnit-
televat ovat vailla. Tietoa ja apua 
kaivataan laidasta laitaan; yksi 
kaipaa konsultointia työpaikois-
ta, toinen asuinalueista, kolmas 
etsii konkreettisesti uutta asun-
toa, neljäs haluaa varovaisesti tu-
tustua kaupunkiin. Yhtä kaikki, 
kyse on luottamuksellisesta koh-
taamisesta.

Jyränkölän Setlementin Muut-
tokummi-hanke jatkuu touko-
kuun 2022 loppuun saakka, jon-
ka jälkeen kummitoiminta siirtyy 
Jyränkölän muun vapaaehtois-
toiminnan huomaan. Jyränkölän 
Setlementin vapaaehtoistoimin-
nassa toimii ennestään liikunta- ja 
kulttuurikummeja. Muuttokum-
mi-hanketta rahoittaa Päijänne 
Leader ja Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto. 

 
Jyränkölän Setlementti kustantaa  
Heinolan Uutisia.

Muuttokummi on työhönsä 
perehdytetty vapaaehtoinen,  
joka auttaa kotiutumaan uudel-
le paikkakunnalle. Muuttokum-
milta voi saada neuvoja mm. 
terveyskeskuksen palveluihin 
tai liikunta- ja harrastusmahdol-
lisuuksiin. Hän on tukenasi itse 
muuton suunnittelussa ja aut-
taa tutustumaan uuteen koti-
kaupunkiin. 
Muuttokummin voi tilata 
numerosta 044 512 7899 
tai tiedustella lisää:  
katja.tamminen@jyrankola.fi

Muuttokummit Helena Kulmala ja Ritva Pääsinniemi.

Ka
tja

 T
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en
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RecTec Japanin markkinoille
Yhtiö on tuplannut 
liikevaihtonsa perusta-
misensa jälkeen.

JARI NIEMI HU

RecTec Engineering Oy:n toimi-
tusjohtaja Tapio Väli-Torala yllät-
tyi korona-ajan vaikutuksista yh-
tiön markkinoihin.

– Kolmasosa kuluvan vuoden 
tuotannosta menee ulkomaille Ja-
paniin ja Ruotsiin. Tämä on mer-
kittävä muutos toiminnassamme, 
sanoo Väli-Torala.

Japanin toimitus on juuri saa-
tu laivaan ja se menee Kuusakos-
ken pitkäaikaiselle asiakkaalle. 
Kuusakoski onkin tärkeä tausta-
tekijä RecTec Engineering Oy:lle, 
sillä osa ympäristöhuollon suur-
yrityksen tarvitsemista linjastoista 
ja muista tuotteista suunnitellaan 
ja valmistetaan RecTec Enginee-
ringin tuotantotilassa entisessä 
Högforsin kattilahallissa.

Muutto Hökärille tapahtui tam-
mikuussa, kun Kuusakoski ilmoit-
ti ottavansa Myllyojan tilat omaan 
käyttöönsä.

– Vanha kunniakas Hökärin 
konepajarakennus on herännyt 
eloon. Tämä on tosi tärkeä asia 
Heinolalle ja heinolalaisille. Tilat 
löytyivät Viitosmetallin tiloista. 
Perustimme sen kanssa kiinteis-
töyhtiön, josta omistamme puo-
let kumpikin, sanailee Väli-Torala.

RecTec Engineering Oy:n liike-
vaihto on perustamisvuoden 2015 
jälkeen tuplaantunut noin neljän 
miljoonan euron tasolle. Yhtiö 
työllistää keskimäärin 20 henki-
löä, joista neljä suunnittelussa. Se 
on kierrätysteknologian suunnit-
teluun, kehittämiseen ja toteutta-
miseen keskittyvä konepaja. Ali-
hankkijoiden ammattilaisia yhtiö 
työllistää reilut kymmenen.

– Valmistamme avaimet käteen 
-periaatteella metalli- ja romun-
käsittelyyn, voimalaitoksille ja 
elektroniikkaromun käsittelyyn 
liittyviä laitteita. Kun asiakas ot-
taa meihin yhteyttä, suunnitte-
lijamme menee paikalle ja tekee 
ratkaisuesityksen kohteeseen tai 
ongelmaan. Teräslamellikuljetin 
on meidän huipputuote, selvittää 
Väli-Torala.

FAKTA
RecTecin historia
• 1980 Myllyojan Metalli Oy perustetaan.
• 1988 Kuusakoski Oy ostaa Myllyojan 

Metallin.
• 2004 Myllyojan Metalli fuusioidaan 

Kuusakoskeen. Syntyy Recycling 
Technologies RecTec.

• 2015 RecTec Engineering aloittaa  
MBO-yrityskaupan jälkeen.

• Osakkaat: yrittäjä ja toimitusjohtaja 
Tapio Väli-Torala 31%, suunnittelu-
päällikkö Ville Rautiola 5 %, vanhempi 
suunnittelija Pekka Vainio 5 %, Martti 
Kuusakoski 20 %, Petri Liikanen 20 % 
ja Kuusakoski Group Oy 19 %.

RecTec keskittyy tekemisessä 
viiteen kierrätysteknologian osa-
alueeseen: metallien murskaus- ja 
erottelu -tekniikkaan, kaupallis-
ten- ja teollisten jätteiden, raken-
nus- ja purkujätteiden, kiinteiden 
kotitalous / kunnallisten jätteiden 
(MSW) ja sähkö- ja elektroniikka-
jätteiden (WEEE) käsittelyproses-
sien kehittämiseen ja teknologian 
toteuttamiseen.

Iso patentti 
hakuprosessissa

Tapio Väli-Torala on jo jonkin ai-
kaa odottanut Euroopan unionin 
patenttiviranomaisilta tietoa yri-
tyksen merkittävästä tuoteideasta 
ripesuojasta. Kotimainen patentti-
suoja on saatu, mutta sen rinnalle 
tarvitaan myös ainakin eurooppa-
lainen suoja.

Ripesuoja kerää erilaisten hih-
nojen alleen pudottamat partik-
kelit talteen. Tämä lisää sekä työ-
turvallisuutta että tehostaa kuljet-
timien toimintaa.

– Ensimmäinen versio menee 
Kuusakosken Lahden Kymijär-
ven tehtaalle, toteaa Tapio Väli-
Torala. 

Toimitusjohtaja Tapio Väli-Torala yllättyi positiivisesti viennin osuuden noususta.

Ja
ri 

Ni
em
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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 29.9. asti la–su klo 11–17

MUSEO AVOINNA
26.9. asti la–su klo 11–17

SYYSKUU:
• Kummituskierrokset jatkuvat 25.9. asti
• Sunnuntaina 26.9. Kauden päättäjäiset
LOKAKUU:
• 1.–29.10. Kummituskävelyt perjantaisin, 10 €/hlö

Lisätiedot:
www.urajarvenkartano.fi
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Paikalla myös:
• Pelastuslaitos
• Salpakierto

Vierumäki Areena 18.–19.9. klo 10–16

Lähdöt Heinolan turistipysäkiltä molempina  
päivinä puolen tunnin välein klo 9.30 alkaen ja 

Areenalta turistipysäkille klo 10.00 alkaen.

VALLU  
LUKKA
toimii juontajana 
ja esiintyy 
molempina päivinä!

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!

Ilmainen bussi Heinolasta  
Vierumäelle messujen ajan!

Messuille on 
vapaa sisäänpääsy.

Tervetuloa!

SPOTTI
Torikatu 8, 18100 Heinola
Varaukset sähköpostilla spotti@heinola.fi
tai puh. 044 469 4225

businessheinola.fi/spotti

SPOTTI - AVOIN,
MAKSUTON TILA
Tarvitsetko kokoustilaa
tavataksesi asiakkaita?
Heinolan elinvoimapalvelujen avoin tila 
SPOTTI tarjoaa maksutonta etätyötilaa 
yrittäjien käyttöön. Tarjolla on hyvinva-
rusteltuja kokous-, neuvottelu- ja ryh-
mätyötiloja, joissa voi hyödyntää uusinta 
digitaalista kokoustekniikkaa ja ilmaisia 
verkkopalveluja.

Spotti on auki arkisin klo 8.00–15.30. 
Muina aikoina sopimuksen mukaan.
Kysy myös 24/7 käyttöä!

Ota yhteyttä ja kerro, miten voimme
olla avuksi. Tervetuloa! 
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Messuliite
JULKAISIJA 
Heinolan Yrittäjät ry
VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA 
Mikko Hallikas
TAITTO
K-Systems Contacts Oy, Heinola
Painos 20 500 kpl 

Kesän myötä ovat yritysten nä-
kymät kirkastuneet ja kuluttajien 
luottamusindikaattorit ovat kor-
kealla tasolla. Koronasta huoli-
matta, tai siitä johtuen, koki ko-
timaanmatkailu kesällä korkea-
suhdanteen ja matkailu- ja ravit-
semusalan suurin haaste onkin nyt 
työvoiman saatavuus. 

Vienti on vilkastunut ja on saa-
vuttamassa pandemiaa edeltäneen 
tason. Näistä positiivisista uutisis-
ta huolimatta ei arki kuitenkaan 
ole palautunut normaaliksi. Tauti 
jyllää edelleen, erityisesti nuorten 
rokottamattomien keskuudessa, 
jokapäiväistä elämää rajoittavia 
säädöksiä on käytössä ja yleinen 
varovaisuus on vallalla.

Elinkeinoelämälle on välttämä-
töntä saada ”uusi normaali” pi-
kaisesti käyntiin. Niin tehokkaita 
ja aikaa säästäviä kuin etäkokouk-
set ja etäneuvottelut ovatkin, ei 
lähikontaktien merkitys ole ka-
donnut minnekään. Ns. korona-
passien pikaisella käyttöönotolla 
olisi suuri merkitys yhteiskunnan 
avaamiselle. 

Kulttuuri- ja urheilutapahtu-
mia, koulutustilaisuuksia, suu-
ria kokouksia ja seminaareja voi-

Elinkeinoelämän uusi normaali
taisiin jälleen toteuttaa, kunhan 
riittävistä terveysturvallisista toi-
menpiteistä huolehditaan. Kansa-
laisten paluu turvalliseen, mutta 
avoimeen arkeen voisi tapahtua.

Ennennäkemättömät elvytys-
ohjelmat ovat käynnistymässä. 
Yhdysvallat panostaa oman talo-
utensa kasvuun useilla tuhansilla 
miljardeilla dollareilla, EU elvyt-
tää lähivuosina lähes 800 miljar-
dilla eurolla ja Kiinan investoin-
tivauhti kiihtyy entisestään. Suo-
malaisille vientiyrityksille on en-
siarvoisen tärkeää päästä mukaan 
tähän valtavaan kasvuboomiin. 
Valtiot satsaavat oman teollisuu-
den kehittämiseen. Esimerkiksi 
puuteollisuuden osaamistamme 
tarvitaan nyt ympäri maailmaa 
ja ympäristöteknologiaosaajista 
on pulaa. Nyt on saatava vienti-
henkilömme, miehet sekä naiset, 
maailmalle. 

Kisa suurista projekteista on käyn-
nissä ja kansainväliset kilpailijat 
ovat jo liikkeellä. Rokoteohjelman 
hyvän edistymisen myötä meidän 
on uskallettava lähteä lähineuvot-
teluihin ja messuille niin koti-
markkinoille EU:hun kuin muil-
le mantereille. Uusi globaali nor-

Jussi Eerikäinen avaa 
Yhdessä enemmän 
-yritysmessut lauantaina 
18.9.2021 klo 10.

Messuilla monia merkityksiä

Jari Parkkosen mielestä 
Vierumäki Areena soveltuu hyvin 
messujen järjestämiseen.

JARI NIEMI HU

Heinolan kaupunginjohtaja Jari 
Parkkonen kokee tärkeänä Yh-
dessä enemmän -yritysmessujen 
järjestämisen.

– Koronasta johtuen sosiaaliset 
kanssakäymiset ovat jääneet vähäi-
siksi. Niin yrityksillä kuin asiak-
kailla on patoontunutta tarvetta 
kanssakäymisille ja messuille. Tär-
keintä kuitenkin on, että messut 
järjestetään olemassa olevien oh-
jeistuksien mukaisesti ja turvalli-
sesti, Parkkonen toteaa.

  Vierumäki Areena soveltuu 
kaupunginjohtajan mielestä 
hyvin messupaikaksi, sillä alueella 
on hyvät palvelut ja messupäivän 
viettoa voi jatkaa muiden alueen 
palveluiden parissa.

Yhdessä enemmän -yritysmes-
sujen yksi tärkeä ulottuvuus on 
yrittäjäyhdistyksen ja Koulutus-

keskus Salpauksen yhteistyö. Mes-
sut toimivat sekä liiketalouden et-
tä mediapuolen opiskelijoille erin-
omaisena työharjoittelupaikkana.

Jari Parkkosen mielestä työ-
voiman saanti on kasvava haaste 
myös Heinolassa. 

– Sen takia elinkeinoelämän ja 
oppilaitoksien tulee yhä varhai-
semmassa vaiheessa käydä keskus-
telua osaamistarpeesta ja käytän-
nön yhteistyöstä, josta hyötyvät 
kaikki osapuolet: työpaikan saa-
va ammattiin valmistuva nuori, 
työntekijän saava yritys ja siihen 
johtava kouluttaja.

Messujen rajaaminen jatkossa 
yksinomaan kaupallisen alan yri-
tyksille olisi kaupunginjohtajan 
mielestä huonompi vaihtoehto 
kuin nykyinen, joka on hyvä en-
nen kaikkea asiakkaiden näkökul-
masta. 

maali on käynnistymässä ja nyt on 
aika toimia! Puolentoista vuoden 
sumea korona-aika on onneksi 
päättymässä. Arjen haasteet näky-
vät nyt edessämme selvästi. Vaka-
va kasvun este yrityksissämme on 
pula osaavasta työvoimasta, sillä 
ikäluokat ovat Suomessa vuosien 
ajan pienentyneet merkittävästi. 

Eläkkeelle siirtyy vuosittain enem-
män työvoimaa kuin oppilaitok-
sista olisi tulossa tilalle. Ainoa rat-
kaisu tilanteen korjaamiseksi on 
työperäisen maahanmuuton lisää-
minen. Meidän on tehtävä määrä-
tietoista markkinointia, jotta me 
onnistuisimme saamaan osaajia 
kansainvälisiltä rekrymarkkinoil-
ta. Kilpailu tälläkin sektorilla on 
äärimmäisen kovaa. Suomi ei vält-
tämättä ole ensimmäinen kohde-
maa, kun tällainen henkilö miettii 
uutta kotimaataan.

Palataan uuteen arkeen kesälo-
mien jälkeen terveinä ja energi-
sinä! 

Jussi Eerikäinen, 
DI, HHJ PJ

toimitusjohtaja,  
Hämeen kauppakamari

KORONA-AIKA ON MUUTTANUT ihmisten käyttäytymistä 
paljon. Helsinki on muuttunut muuttotappiokunnaksi ja Heinola 
puolestaan muuttovoittoiseksi. Etätyö on avannut mahdollisuuksia 
tehdä töitä vaikka kesämökiltä, ja tämä suuntaus avaa paljon uusia 
mahdollisuuksia meille heinolalaisille. Asuntokauppa on piristynyt 
huomattavasti, ja monien välittäjien mukaan myytävästä on jo pu-
laa. Myös kaupungin kaavoittamat rantatontit saivat huutokaupassa 
huiman suosion, mikä kertoo jotain Heinolan vetovoimasta. Tontti-
tarjontaa on entisestään lisättävä, meillä on kyllä tilaa niin rannoilla 
kuin muuallakin.

Kaupungin rakennusten myynti huutokaupassa toi myös uskoa 
tulevaan. Kaikki huutokauppakohteet keräsivät paljon huomiota, ja 
sekä kohteet että kaupunki saivat positiivista julkisuutta ympäri Suo-
mea. Kaupungin kannattaa jatkossakin pyrkiä eroon rakennuksista, 
joita ei omaan käyttöön enää tarvita. Tämä avaa mahdollisuuksia 
yrittäjille uuteen liiketoimintaan. 

Uusien asukkaiden myötä myös tarve uusille palveluille ja yrityk-
sille kasvaa. Katukuvassa voikin huomata muutoksen vaikkapa vuo-

den takaiseen tilanteeseen. Tyh-
jiä liiketiloja on huomattavasti 
vähemmän, ja uusia kivijalka-
myymälöitä on perustettu Hei-
nolaan. Saamme varmasti myös 

jatkossa uusia myymälöitä kaupunkiin, mikäli meistä jokainen myös 
muistaa käyttää oman kaupungin kauppoja ja palveluja.

MATKAILUALA ON kovassa kasvussa. Tästä voidaan kiittää ainakin 
Kimolan kanavaa, Vierumäen uutta nousua sekä myös sitä, että ko-
rona on lisännyt kotimaanmatkailua. Kahvilat ja ravintolat ovat ol-
leet koko kesän täynnä asiakkaita. Monissa kivijalkamyymälöissä on 
ollut ennätyskesä. Vaikka monet tapahtumat jouduttiin perumaan, 
oli Heinolan kesä jälleen kerran menestys. Jatkossakin tapahtumia 
pitää olla. Ne elävöittävät kaupunkia ja saavat myös mökkiläiset ja 
turistit liikkeelle.

Monilla aloilla on nähtävissä jo huutava työvoimapula. Tehtäviin 
ei välttämättä enää löydy tekijöitä Heinolasta, ja silloin on rekryttävä 
muualta. Tämäkin voi lisätä kaupunkimme muuttovoittoa.

HEINOLAN SIJAINTI on yksi valttikorttimme. Meiltä on vain 
reilun tunnin matka pääkaupunkiseudulle. Etenkin autoilijalle yh-
teydet ovat hyvät. Julkisessa liikenteessä on vielä kehittämisenvaraa, 
esimerkiksi monet nykyisin kaupungin ohi ajavat pikavuorot pitäisi 
saada kulkemaan keskustan kautta. Onpa itselläni unelmissa myös 
se, että saataisiin vielä matkustajajuna takaisin radalle.

Myös meillä Heinolan Yrittäjät Ry:ssä jäsenmäärä on ollut kas-
vussa kuluneena vuonna ja usko tulevaan on hyvin vahva. Meillä 
on menestyksen avaimet käsissämme – yhdessä positiivisia tekoja 
tehden emme voi epäonnistua. 

Mikko Hallikas
puheenjohtaja, Heinolan Yrittäjät Ry

KAIKKI MAHDOLLISUUDET 
MENESTYKSEEN

”Kunhan jokainen 
muistaisi käyttää oman 
kaupungin palveluja.”
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PEKAN LEIPÄ 
LEIPOMOMYYMÄLÄ  

Avoinna: Ma-Pe 6.30-17, 
La 8.30-13, Su suljettu.

Villenkatu 43, 18200 Heinola 
P. 03 877 330 | pekanleipa.fi
@pekanleipa | #pekanleipä

Tervetuloa tutustumaan 
leipomon herkullisiin 

tuotteisiin ja toimintaan 
Yhdessä enemmän 2021 

yritysmessuille!

LÄHILEIPURI 
MESSUILEE 

LOOSSISSA 70 

Lisää herkkuja 
täältä

Messuilta löytyy uusia tuttavuuksia
Heinolan Yrittäjien 
Yhdessä enemmän 
-yritysmessut järjeste-
tään nyt kolmannen 
kerran Vierumäki 
Areenassa. Edelliset 
messut olivat vuosina 
2016 ja 2018.

Messuosastoja on elokuun lopun 
tilanteen mukaan rakentumassa 
messupäällikkö Jari Niemen mu-
kaan 97, joista 12 ulkona. Edelli-
sillä, vuoden 2018 messuilla, osas-
toja oli 96.

– Kokemuksesta tiedän sanoa, 
että lopullinen määrä selviää vasta 
perjantaina 17.9., kun messujen 
rakentaminen alkaa. Viime mes-
suillakin tuli muutoksia aivan vii-
me tingassa. Yksi yritys ilmaantui 
paikalle ja yksi ei saapunut lain-
kaan, kertoo Niemi.

Järjestetään 
turvallisesti
Syyskuun 18. ja 19. päivä järjes-
tettävät messut oli alun perin tar-
koitus järjestää jo vuonna 2020, 
mutta koronapandemia siirsi mes-
sut vuodella eteenpäin. Nyt mes-
sut voidaan järjestää turvallisesti 
THL:n sekä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön ohjeita noudattaen. Ro-

kotukset ovat Heinolassa edenneet 
tosi hienosti ja tilanne on kohen-
tunut myös koko Päijät-Hämeen 
maakunnassa.

– Areenassa on hyvin tilaa ja sitä 
voi verrata messujen osalta hyvin 
isoon markettiin. Poikkeuksena 
markettiin verrattuna on se, että 
Areenassa ei ole ostoskärryjä, Nie-
mi vertaa.

Vuoden 2018 messuihin verrat-
tuna osastoilla nähdään uusia tut-
tavuuksia runsaasti. Lähes puolet 
osastoista on saanut uudet yrityk-
set ja niitä on hyvin monipuolises-

ti eri toimialoilta. 
Yrittäjäyhdistys uskoo, että 

osaston varanneet yritykset loihti-
vat jälleen hienot messut. Paikal-
le on saatu yrityksiä, joista suurin 
osa heinolalaisista ei ole kuullut-
kaan. Hyviä tarjouksiakin on var-
masti tarjolla kuten myös erilaisia 
arvontoja. 

– Esimerkiksi Heinolan Peliitat 
arpoo osastollaan käyneiden kes-
ken kaksi kausikorttia, joten jää-
kiekosta kiinnostuneiden kannat-
taa ehdottomasti poiketa Peliitto-
jen luona, Niemi toteaa.

Oppilaille 
työharjoittelua

Messuosastoilla nähdään jälleen 
Koulutuskeskus Salpauksen oppi-
laita. Messut toimivat heille työ-
harjoittelupaikkana. Oppilaat oli-
vat ennen messuja perehtymässä 
heille osoitettujen osastojen yri-
tysten ja yhdistysten toimintaan.

Yrittäjäyhdistys vetää osastoille 

tavallisen sähkön ja Areenan pöy-
tiä ja tuoleja on tarjolla osastoille 
niin kauan kuin niitä riittää. Mes-
suille on molempina messupäivi-
nä ilmainen kuljetus nonstoppina 
turistipysäkiltä. Kuljetuksesta vas-
taa Järvisen Liikenne Oy.

Messuruokalasta vastaa edel-
listen messujen tapaan Aree-
nan omistajayhtiö eli Vierumäki 
Sports Oy. 

Yrittäjä Päivi Niemiaho (oik.) ja Elina Hynninen vastaavat matkailu-
alan yritysten ja Itä-Hämeen Matkailuyhdistyksen osastoille  
saapuvien oppilaiden tutustumiskoulutuksesta.

Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Hallikas (oik.) ja Vierumäki Sports 
Oy:n Teppo Arifullen suunnittelivat elokuussa pidetyssä palaverissa 
Areenan tilojen käyttöä.
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ROMUTUSRALLI 
KURVAA VIERUMÄELLE
Ympäristöviikko alkaa ruutulipun heilahduksella, kun 
Kuusakosken Romutusrallitiimi ja maskottiauto Pikku-D 
parkkeeraavat viikonloppuna 18.–19.9. Yritysmessuille  
Vierumäki Areenalle. Luvassa on asiaa autokierrätyksestä, 
Kuusakosken palveluista ja toiminnasta etenkin Heinolassa 
sekä mukavaa pikkukivaa koko perheelle. 

  300 pikkuautoa

   jaossa pikkukierrättäjille! Ympäristöviikolla  
 myös kierrätys- 
tapahtuma Heinolan torilla  
ke 22.9. kello 9–15.

Romutusralli
Kuusakoski Recycling

  Tuo rikkinäinen leluauto kiertoon,

 saat uuden tilalle. 1 / kierrättäjä.

Lisätiedot puh. 020 781 7406



B4 | MESSULIITE










567







   

































 

 





0




8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1213141516171819

32

33 44

30

29

28

27

26

25

31

34 43

35 42

36

40

38 39

45 56

46 61

57

78

75

55 70

74

87

90

62

58

76

54 69

73

86

89

48 63

59

80

77

53 68

72

85

88

49 8152 67

71

84

50 65 8251 66 83

47

60

64

79

Tarjoilu 
4x6 m

LAVA
Kirkkovene

23

24

EA

AULA

SISÄÄN

ULOS

UP 16–17UP 11

Taksivene Rekka

UP 18UP 9

Rekka

UP 12

Ralliautot

MESSURAVINTOLA

37

INFO

Näytteilleasettajat
AREENAN OSASTOT • MESSUT 18.–19.9.2021 

1. Järvisen Liikenne Oy 31. Haaga-Helia AMK 61. RecTec Engineering Oy

2. Lahti Region Oy 32. Vierumäki Sports Oy 62. Viitos-Metalli Oy

3. Matkapojat Oy 33. Helmi Säästöpankki 63. Milanotex

4. Itä-Hämeen 
Matkailuyhdistys ry

34. SP-Koti / Asunto Valkama Oy 64. Arjen Apuvälineet

5. Kailas, Harjupaviljonki, 
Cronin’s ja Travel

35. Carelogi Oy 65. Restaurointiwerstas Lind

6. Heinäsaari Camping 36. Vuolenkosken kyläyhtiö 66. Päijänne Leader

7. Matkakeidas 37. Promo Event One Oy 67. Pirren Pesula

8. Holiday Club Oy 38. Heinolan Peliitat 68. Elsan Ekopaja

9. Kalevi Porvari Group Oy 39. Pienkonehuolto Siekkinen 69. Tuota Oy

10. Premium Resorts Oy 40. Heinolan Pursiseura 70. Pekan Leipä Oy

11. Incar Oy 41. INFO 71. Lämpöpaja Oy

12. Jyväscar Oy 42. Kauneushoitola KirstiAnita 72. Ålands Smak

13. Weckman Steel Oy 43. Kultakumppanit 73. Ålands Smak

14. Juha Tähkänen 44. Kultakumppanit 74. Heinolan kaupunki

15. Wiitta Oy 45. Huom! Heinola 75. OPKK Päijät-Häme

16. Mittametalli Oy 46. Esperinza Oy 76. Attendo Oy

17. Suomen Linkki  
Sahakoneet Oy

47. Helgen Siivouspalvelu 77. Fenno Optiikka Annansilmä

18. Koulutuskeskus Salpaus 48. Päijät-Hämeen PELA 78. Rauta-Juurikkala

19. Koulutuskeskus Salpaus 49. Heinolan Vesileikkauspalvelu 79. Ansioniemen Sähkö Oy

20. ESIINTYMISLAVA 50. Orasmaa Oy / Heinolan Latu 80. Asumisterveysliitto AsTe ry

21. ESIINTYMISLAVA 51. Pieni Sänkypaja 81. ST1 Ari Yli-Teevaihainen

22. ESIINTYMISLAVA 52. Pieni Sänkypaja 82. Kuivajääpuhallus Suomi Oy

23. Yrittäjät kirkkovene 53. Ritmacon Oy 83. Kuivajääpuhallus Suomi Oy

24. Yrittäjät kirkkovene 54. Kuusakoski Oy 84. Artome Oy

25. Juotavan Hyvä Päijäne 55. Kuusakoski Oy 85. Oiva Wood Solutions Oy

26. Juotavan Hyvä Päijänne 56. Kuusakoski Oy 86. Heinolan Sähkö ja Kone Oy

27. N Clean Oy 57. Vierumäen kyläyhdistys 87. Nykykoti

28. Jyrki Nurmisto 58. Heila Oy 88. Jyränkölän Setlementti

29. Mediatalo Esa / Itä-Häme 59. Trendi Fitness 89. Jyränkölän Setlementti

30. Hämeen Kauppakamari 60. Lämpöpaja Oy 90. Terveystalo Oy

ULKONA:

UP1 Latvo

UP2 Latvo

UP4 Heinolan Talohuolto

UP7 Salpakierto

UP8 Päijät-Hämeen 
PELA

UP9 Rakennuskuljetus 
Lind Ky

UP11 Carelogi Oy

UP12 Ralliautot

UP16–17 Seppo Lehtinen

UP18 A Weckman Oy  
3 x 15 m
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JARI NIEMI HU

Vierumäki Sports Oy tekee perus-
kunnostustöitä tänä ja ensi vuon-
na myös Vierumäki Areenassa.

Vuonna 2008 valmistunutta 
Areenaa kaavailtiin ampumaur-
heilun käyttöön, mutta tämä 
osoittautui parissa vuodessa huo-
noksi ratkaisuksi. Käyttö jäi liian 
vähäiseksi.

Vierumäki Sports Oy:n kiinteis-
töjohtaja Paavo Leinonen kertoo, 
että Areenan lattiapinta saa uu-
den pinnoitteen ja sen osastojen 
äänieristystä parannetaan merkit-
tävästi. Myös äänentoisto uusitaan 
ja valaistusta tehostetaan.

– Remontin jälkeen tapahtumia 
voidaan perustaa katosta käsin eli 
tarvittava tekniikka on helposti 

Vierumäki Areenaa
nykyaikaistetaan

käytettävissä ja hallittavissa, sa-
noo Leinonen.

Areena saa myös katsomoraken-
teita, mutta todennäköisesti ei py-
syviä. Siirtokatsomot ovat vahvoil-
la, koska niitä voidaan kätevästi 
hyödyntää myös ulkona jalkapal-
lokentällä ja tenniskentillä sekä 
kuplahallissa.

– Toteutamme miljoonaluokan 
investoinnin vaiheittain vuosien 
2021 ja 2022 aikana ja siten, et-
tä käyttökatkoja syntyy mahdol-
lisimman vähän, selvittää Leino-
nen.

Padelille lisää 
uusia kenttiä
Areenasta kolmannes on Voimis-
teluliiton maailmanluokan voltti-

areenan käytössä. Muita ison sa-
lin lattianeliöitä ovat käyttäneet 
eniten salibandyn päijäthämäläi-
set joukkueet. Viikonloppuisin 
Areenan käyttöaste on ollut hy-

Areena soveltuu kokonsa 
ansiosta myös erinomaisesti 
messujen järjestämiseen. Sisälle 
mahtuu hyvin 90 messuosastoa 
ja messujen edellyttämät väliai-
kaiset ravintolatilat.

Vierumäki Areenassa on järjestetty myös lukuisia rockkonsertteja.

vä. Erilaisia yritysten ja yhdistys-
ten tapahtumia on ollut runsaasti 
vuodesta toiseen.

– Rakennamme myös padelille 
kaksi ulkokenttää ja vielä yhden 
lisää Vierumäkihalliin, josta pois-
tuu golfin sisäharjoitustila ehkä si-
mulaattoria lukuun ottamatta.

Golfin talviharjoittelulle löytyy 
Paavo Leinosen mukaan kuiten-
kin alueelta tiloja, jos golfseuralta 
ja harrastajilta löytyy tahtotilaa.

– Näin uskaltaisin todeta. Jat-
kamme golfseuran ja -liiton kanssa 
asiasta keskusteluja, lupaa Paavo 
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Leinonen.
Areenan toiseen kerrokseen 

kunnostetaan lisää tiloja Vieru-
mäki Sportsin kanssa pitkät jat-
kosopimukset tehneille neljälle 
lajiliitolle eli Suomen Jääkiekko-
liitolle, Suomen Voimisteluliitol-
le, Suomen Taitoluisteluliitolle ja 
Suomen Cheerleadingliitolle, jot-
ka pääsevät jatkossa nauttimaan 
myös Vierumäki Sportsin B-sarjan 
osakkeiden tuotosta.

Jääkiekon puolelta on Areenassa 
ollut jo tilat kansainväliselle val-
mennuskeskukselle. 

Mitä saadaan, kun yhdistetään ihminen, ideat ja ilo?  
Elämäniloa tietenkin! 

Yllä kuvatut arvomme näkyvät kaikissa palveluissamme: 
Palveluasuminen, koulutus, maahanmuuttaja- ja 

vapaaehtoistyö, ravintolapalvelut sekä työllistäminen ja 
kehittämisprojektit.

Etsit sitten tuettua asumista, uutta harrastusta tai vaikka 
hyvää lounaspaikkaa, yli 150 ammattilaistamme ovat 

täällä Sinua varten. Lue lisää ► jyrankola.fi.

Olemme mukana Yhdessä enemmän  
-yritysmessuilla la-su 18.-19.9. Tule tutustumaan!

KONEVUOKRAUS

LATVO OY
Veitsillantie 84
19110 Vierumäki

www.latvo.fi

044 5354 379
antti@latvo.fi

040 7014 268
netta@latvo.fi

OTA YHTEYTTÄ JA TULE KÄYMÄÄN - MYÖS KALUSTON KULJETUKSET

Mönkijähydrauliikan ammattilainen.

KALUSTO  
Katso tarkemmat tiedot www.latvo.fi 1 vrk

1 vkl*
ma-to** 1 vko

Mönkijä
Can-Am Outlander 450 6x6 (T3b) + hydr. 130 € 250 € 500 €

Kuljetuslavetti
3500 kg, lava 6.0*2.1, irr. laidat, kippi, rampit 60 € 100 € 200 €

Kaivuulaite
kaivuusyvyys 2 m, JD 12 hv, hinattava 60 € 100 € 200 €

Hydraulikoneikko omalla akulla
kippikärryyn, tielanaan, puskulevyyn 30 € 50 € 100 €

Kippikärry (1-aks.)
mönkijään, hydr. kippi tai kaasujousi 30 € 50 € 100 €

Kippikärry (2-aks.)
mönkijään, hydr. kippi + hydr. takalaita 60 € 100 € 200 €

Maisemointiharava
mönkijään, hydr. tai mek. korkeuden säätö 60 € 100 € 200 €

Juontokärry (etu+taka)
mönkijään, käsivinssi 30 € 50 € 100 €

Tukkikärry
mönkijään, vaijerinostin 30 € 50 € 100 €

Kauha/puskulevy
mönkijään, hydr., leveys 128/160 cm 30 € 50 € 100 €

Haketin
max. 12 cm oksat, B&S 14 hv, hinattava 60 € 100 € 200 €

Niittyleikkuri/kelamurskain
työleveys 115 cm, B&S 18 hv, hinattava 60 € 100 € 200 €

Tielana
hydr. tai mekaaninen korkeuden säätö 30 € 50 € 100 €

Hiekoitin
hiekan/suolan levitykseen, työleveys 1 m 30 € 50 € 100 €

* pe ilta - ma aamu  ** ma ilta - to ilta
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Tai katso lisätietoja: attendo.fi

AKTIIVISTA ARKEA  
ATTENDO-KODISSA
Viihtyisät Attendo-kodit tarjoavat sekä ympärivuorokautista  
hoivaa että kevyempää palveluasumista ikäihmisille. Attendo- 
kodit sopivat mainiosti myös lyhyt aikaiseen asumiseen esimerkiksi 
omaishoitajan loman ajaksi tai leikkauksen jälkeen. Mielekäs ja 
aktiivinen arki on johtava ajatuksemme ja läsnä kaikissa arjen  
toiminnoissamme. 

Tule tapaamaan meitä  
Yhdessä enemmän -messuille   
Vierumäelle 18.–19.9.

KYSY LISÄÄ:
aluepäällikkö Marita Siipola,  
p. 044 494 4242

Meille pääsee  
asumaan myös  
palvelusetelillä.

Golf imaisi  
messumiehen

Pekka Rinne ei jäänyt 
pandemian aikana kotiin 
ihmettelemään vaan kiersi 
huikeat 248 golfkierrosta, 
jotka kruunasi holari.

JARI NIEMI HU

Koronapandemia iski monen 
yrittäjän liiketoimintaan rajusti. 
Myös Pienen Sänkypajan yrittäjä 
Pekka Rinne sai tuntea nahoissaan 
maailmanlaajuisen pandemian  
vaikutuksen.

– Liiketoiminta pysähtyi kuin 
seinään. Mutta päätin heti, että jos 
tämä jatkuu pitkään, en jää kotiin 
makaamaan, hän sanoo.

Messujen paluu vuosikalenteriin 
merkitsee Pekka Rinteelle sitä, 
että golfkierrokset vähenevät 
murto-osaan vuoden 2020 
tasosta.

Pekka Rinne kiersi  
kaudella 2020 huikeat 
248 golfkierrosta.

Pääosin messuja kiertävälle Rin-
teelle pandemia tarkoitti sitä, et-
tä kaikki vuodelle 2020 kaavaillut 
kesän ja syksyn messut peruun-
tuivat, ja samoin on käynyt useille 
vuoden 2021 tapahtumille. Vuo-
sittain Rinne kumppaneineen on 
kiertänyt 40–50 messuilla ympäri 
Suomen. Merkittävä osa messuista 
järjestetään 15 suurimmassa kau-
pungissa.

Ykköskohteina ovat vuosikau-

sien ajan olleet Asuntomesut ja 
Habitare, jotka nyt peruttiin. 
Näin Rinne pääsi mukaan koti-
kaupungin Heinolan Yrittäjien 
Yhdessä enemmän  -yritysmes-
suille.

248 kierrosta 
golfkentillä
– Päätin panostaa rakkaimpaan ur-
heilulajiini golfiin. Olin jo aiem- 
min muuttanut Vierumäelle, jo-
ten Cooken ja Classicin kiertä-
minen alkoi tahdilla kaksi kier-
rosta päivässä. Aamukierros klo 
7 aikaan vei vain 2,5 tuntia, kun 
kenttä veti hyvin.

Huikea tahti merkitsi sitä, et-
tä golfkaudella 2020 Pekka Rinne 
kirjasi kaikkiaan 248 golfkierros-
ta. Kruununa kaudelle syntyi heti 
sen alussa 28. huhtikuuta holari 
eli pallo yhdellä lyönnillä sisään 
Classicin seitsemännellä par 3 
-väylällä.

– Oli pakkaspäivä ja näpit oli 
ihan jäässä. Jos holaria ei olisi tul-
lut, olisin jättänyt kierroksen kes-
ken, muistelee Rinne.

Vuonna 2020 askeleita kertyi 
askelmittariin kolme miljoonaa ja 
lyöntejä 74–82 kierrosta kohden 
eli lähes 20 000 kappaletta.

– Tänä vuonna kierroksia tulee 
vähemmän, koska osa tapahtu-
mista järjestetään, toteaa Rinne.

Hurja kierrostahti näkyi Rin-

teen mukaan välillä myös pelin 
tason pudotuksena, mutta pelita-
soitus pysyi kuitenkin koko vuo-
den 2–5 haarukassa. Kiertämistä 
helpotti se, että Pekka Rinne asuu 
Cooken viereen rakennetussa ker-
rostalossa. Matkaa ykköstiille on 
vain muutama kymmenen met-
riä, ja Classicillekin vain vähän alle 
500 metriä.

– Töitä tein kierrosten välissä ja 
sadepäivinä, jos niitä sattui ole-
maan. Muutoin kävin suihkussa, 
söin lounaan ja otin tunnin mit-
taiset päiväunet, hymyilee Pekka 
Rinne. 

ITÄ-HÄMEEN MATKAILUYHDISTYS 80 VUOTTA

Yhdistyksen 80-vuotishistoriikki  
myynnissä Yritysmessuilla!
Myös kirjan kirjoittaja mukana messuilla. Tervetuloa tapaamaan!

MESSU-
TARJOUS!

• Heinola / Ainomaria, Heinola Travel ja Heila
• Hartola / Itä-Hämeen museo ja Hartolan Kotikahvila 
• Sysmä / Lintan Kammari

Itä-Hämeen Matkailuyhdistys r.y. 
Matkailukokemuksia ja -elämyksiä Itä-Hämeessä liikkuville 
sekä jäsenillemme. Yhdistys on toiminut jo vuodesta 1935 
ja sen toimialueina ovat Heinolan kaupunki sekä Hartolan 

ja Sysmän kunnat. Lue lisää verkossa ja liity jäseneksi!
visititahame.fi

Kirja myynnissä lisäksi:

Verkkomyynti: 
shop.heinolatravel.fi

ihmy_kansi_443x276.indd   1ihmy_kansi_443x276.indd   1

18.1.2021   10.4518.1.2021   10.45

ihmy_kansi_443x276.indd   1ihmy_kansi_443x276.indd   1

18.1.2021   10.4518.1.2021   10.45

25 €
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Koulutuskeskus Salpaus tarjoaa 
monipuolisia ja monialaisia ope-
tus- ja koulutuspalveluja moneen 
tarpeeseen ja tilanteeseen.  

– Ammatillinen koulutus on 
rakenteeltaan tehty joustamaan 
opiskelijan ehdoilla. Aivan erityi-
sesti tämä korostuu aikuisopiskeli-
joiden kohdalla, opetusalapäällik-
kö Marko Arkko Salpauksen Hei-
nolan kampukselta kertoo.  

Joustoa etsitään  henkilökoh-
taisen osaamisen kehittämisen 
suunnitelman eli HOKSin avulla. 
Suunnitelmassa kartoitetaan ja ra-
kennetaan koulutuksellinen tarve, 
koulussa käydään täydentämässä 
osaamista.  

– Myös oppisopimuskuviot on 
tehty todella matalalle kynnyksel-
le, jotta se mahdollistaisi työnteki-
jän kouluttamisen – vaikka firman 
kirjoilla ollessa, Arkko lisää. 

– Salpaus on Suomen kuuden-
neksi suurin ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjä ja meillä on aito 
halu palvella sekä alueen yrityk-
siä että opiskelijoita monipuoli-
sesti,  toteaa rehtori  Päivi Saare-
lainen. 

Todellinen  
työelämän kumppani 
– Meillä Salpauksessa on merkit-
tävä työelämän palvelutehtävä. 
Meidän on oltava aidosti kiinnos-
tuneita ja  tunnettava työelämän 
trendit ja tarpeet – ja työelämän 
on ohjattava tekemistämme, Ark-

Ammatillinen koulutus joustaa moniin tarpeisiin

ko toteaa.  
Työelämän kanssa tehdään jat-

kuvasti yhteistyötä niin alueelli-
sesti kuin valtakunnallisesti.  

– Tehtävänämme on  kuunnel-
la herkällä korvalla näitä tarpei-
ta ja meidän pitää pystyä tuot-
tamaan viimeisintä tietoa. Myös 
ennakointi on tärkeää, sen kautta 
muokkaamme opetusta ja kou-
lutuspalvelua entistä tarvelähtöi-
semmäksi, Arkko jatkaa.    

Kampus täynnä moni- 
alaisia mahdollisuuksia 
Salpauksen Heinolan kampus 
on Arkon mukaan toimintakult-
tuurin ja yhteistöllisyyden näkö-

kulmasta merkittävä myös alueen 
nuorille.  Heinolan kampus  on-
kin moderni ja dynaaminen mo-
nialainen ammatillisen koulu-
tuksen keskittymä, jossa opiskel-
laan  ammatillisia perustutkinto-
ja  usealla eri alalla, kuten auto-
alalla, kaupan ja hallinnon alalla, 
kone- ja tuotantotekniikan alalla, 
media-alalla, rakennusalalla, ra-
vintola- ja cateringalalla sekä säh-
kö- ja turvallisuusalalla.  Turval-
lisuusalalla Heinolassa tarjotaan 
myös ammatti- ja erikoisammat-
titutkintoa. 

Lisäksi  Heinolaan voi  hakea 
ammatilliseen peruskoulutuk-
seen valmentavaan koulutukseen 
(VALMA). Heinolan kampuksella 

Koulutuskeskus Salpaus 
Koulutuskeskus Salpaus on 
Suomen suurimpia monialaisia 
ammatillisen koulutuksen  
järjestäjiä. Vuoden aikana  
Salpauksessa opiskelee noin  
14 000 aikuista ja nuorta.  
Opettajia ja muuta henkilöstöä  
Salpauksessa työskentelee 640, 
joita kannustetaan opiskeli-
joiden lailla rohkeaan oppimi-
seen, tekemisen iloon ja reiluun 
asenteeseen. 
Katso koulutustarjonta  
osoitteesta www.salpaus.fi 
Koulutuskeskus Salpauksen 
Heinolan kampuksen liiketoi-
minnan ja media-alan opiske-
lijat ovat tiiviissä yhteistyössä 
toteuttamassa Heinolan yrittä-
jien järjestämää messutapah- 
tumaa Vierumäellä 17.–19.9.

opiskellessa on mahdollista tehdä 
yhdistelmätutkinto  yhteistyössä 
Heinolan lukion kanssa.  

– Salpaus  palvelee  toimijoita 
riippumatta siitä,  onko  paikka-
kunnalla oppilaitoksen kampus-
ta, koulutusta ollaan valmiita vie-
mään sinne missä tarvetta on  ja 
myös suoraan yritysten tiloihin 
tästä esimerkkinä sotealan koulu-
tus Itä-Hämeen kunnille lähipal-
veluna, Saarelainen kertoo.  

Jo hankittua ammattitaitoa voi 
myös syventää ja täydentää Sal-
pauksessa ja valita eri alojen hen-
kilöstö- ja täydennyskoulutuksis-
ta sopivimman sekä hankkia tai 
päivittää tarvittavat pätevyys- ja 
lupakortit. 

Koulutuskes-
kus Salpauksen 
markkinointi-
linjan oppilaat 
saavat messuil-
la kokemusta 
tapahtuman 
rakentamisesta 
ja osa oppilaista 
auttaa yrittäjiä ja 
yhdistyksiä myös 
osastoilla.

  Etsimme myös jälleenmyyjiä 
yksittäisistä yrittäjistä!

Olemme mukana tukemassa  
Pelicans Heinola -junioritoimintaa.

Heinolalainen yritys, joka tuottaa Ahvenanmaalta  
Manner-Suomeen paikallisten pienyrittäjien herkkuja.

Ahvenanmaan ”mustaleipä”, valtakunnanmestarisinapit,  
kastikkeet, sillit, omenasalsa, punssihillo ym.

ARVONTA!
Pääpalkinto: Smakbyn’s Päråla, taidelasipullo sisältöineen 

+ 3 kpl tuotekasseja (32,–)

Tervetuloa tutustumaan, maistelemaan ja ostoksille!
400 ensimmäiselle kaupantekijäisenä  
Fransiskus Munkkisiideri -juoma (5,–)

ASIAKASPALVELU:
044 330 5510

www.ettonet.fi

BOOKSEAT KIRJA- JA
TABLETTITYYNYT

NIVELTUET

LAAJA VALIKOIMA
APUVÄLINEITÄ JA 

SENIORITUOTTEITA

BACK ON TRACK
TEKSTIILIT JA TUET

LIUKUESTETOSSUT

MYYMÄLÄT:
Heinola

Lahti

Yritysmessut 
osasto 64
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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

Osaamismerkeillä osaaminen näkyviin
Heinolan kansalaisopis-
tossa työskennellään 
vahvasti osaamisen 
tunnistamisen ja tunnus-
tamisen parissa. 

JUSSI VARJO HU

Jyränkölän Setlementin ylläpitä-
mässä Heinolan kansalaisopistos-
sa on alettu myöntää hoiva-alan 
osaamismerkkejä osaamisensa 
osoittaneille henkilöille. Käytän-
nössä osaamismerkki on sähköi-
nen todistus, joka osoittaa merkin 
saajan osaamista tiettyyn taitoon 
tai tietoon liittyen. Jyränkölässä 
merkeille on luotu myös oma vi-
suaalinen ilme, joka on Mediapa-
jalla harjoittelussa olleen Antti Es-
kolan käsialaa. 

– Merkin saaja saa konkreetti-
sesti kokemuksen, että minähän 
osaan tämän, tiivistää ohjaaja 
Marjo Mattila. 

Merkin voi lisätä esimerkiksi 
omaan CV:hen ja työhakemuk-
seen. 

– Työnantajan voi olla helpom-
pi todeta työnhakijan konkreetti-
nen osaaminen työhakemuksessa 
olevien osaamismerkkien avulla, 
Mattilan työpari Leena Voutilai-
nen kertoo. 

Marjo Mattila ja Leena Voutilai-
nen työskentelevät kansalaisopis-
tossa Opetus- ja kulttuuriminis-

teriön rahoittamassa Kiihdytys-
kaista hoiva-alalle -hankkeessa, 
jossa kehitetään hoiva-alan osaa-
mismerkkejä. Osaamismerkkien 
lisäksi Heinolan kansalaisopistos-
sa myönnetään mm. tietotekniik-
kaan, kahvilatyöskentelyyn ja 
asiakaspalveluun liittyviä 
merkkejä.

Kaiken taustalla on 
ajatus siitä, että työ-
elämässä tarvittavaa 
osaamista voi syn-
tyä muuallakin kuin 
koulussa tai työpai-
kalla. 

– Perhe-elämään 
ja harrastuksiin liittyy 
paljon taitoja, joita voi 
hyödyntää työelämässä ja 
osaamisen osoittamisessa. Esimer-
kiksi lastenhoito voi toimia poh-
jana vanhustyölle, Leena Voutilai-
nen taustoittaa. 

Osaamismerkkien kriteerit on 
laadittu alan koulutuksen sisältö-

jen pohjalta yhteistyössä koulutus-
keskus Salpauksen kanssa, joten 
niitä voidaan hyödyntää osaami-
sen tunnistamisessa opintoihin 
hakeutuessa. 

– Oppilaitoksesta riippuen 
osaamismerkkien avulla voi saada 
hyväksi luettua osia tutkinnosta, 
Mattila kertoo. 

Järjestelmästä halutaan saada 

matalan kynnyksen polku opiske-
lemaan ja työelämään. 

– Jyränkölä on etukenossa ke-
hittämässä tätä uudenlaista mallia, 
joka vaatii uudenlaista ajatteluta-
paa sekä työnantajilta että oppilai-
toksilta, Voutilainen kertoo. 

Työnantajilta malli vaatii sen 
hyväksymistä, että henkilöt tar-
vitsevat enemmän ohjausta ja että 

Sa
ri 

Ko
to

ne
n

Zakaria Rmichi kuului ensimmäisiin hoiva-alan osaamismerkkien 
saajiin.

he myös saavat sitä.  
– Pienin onnistumisin ja koko-

naisuuksin eteneminen kannustaa 
opiskelijaa eteenpäin, Leena Vou-
tilainen korostaa. 

Kiihdytyskaista hoiva-alalle 
-hankkeen kautta hoiva-alaan on 
käynyt tutustumassa 15 henkilöä. 
Ensimmäisten hoiva-alan osaa-
mismerkkien saajiin lukeutui Jy-
ränkölän hoivapalveluissa oppiso-
pimuksella työskentelevä Zakaria 
Rmichi. 

– Autan vanhuksia, ja olen ty-
kännyt työstä todella paljon, 
Rmichi kertoo. 

Kielimuurikaan ei ole ollut es-
teenä, sillä tarvittaessa avuksi on 
otettu englannin kieli. Vasta vajaat 
puoli vuotta hoiva-avustajan teh-
tävissä työskennelleellä Rmichillä 
on jo jatkosuunnitelmatkin val-
miina. 

– Haluan opiskella lähihoitajak-
si, hän paljastaa. 

Jyränkölän Setlementti kustantaa 
Heinolan Uutisia. 

PELIITAT PELAA!

Perjantaina 24.9. 
klo 18:30

Torstaina 30.9. 
klo 18:30

Torstaina 7.10. 
klo 18:30

Lauantaina 9.10. 
klo 17:00

-VS-

Kausikortti kätevästi netistä 
peliitat.fi
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Leppoisa digi-ilta kokoaa kasaan
yhdistyksiä polttelevia kysymyksiä

digiteeman ympäriltä ja tarjoaa
niihin apua ja vastauksia.  

Yhdistystoimijoiden
DigiApu-ilta 
ke 15.9.21 klo 17

HeiMo, Kaivokatu 14, 18100 Heinola

Ahdistaako
ATK?    Ilmoittaudu 

  mukaan:
    044 512 7899

             
Keskiviikko 29.9.-13.10.2021 klo 9.30 - 13.30

Jyränkölän Setlementti, Sireniussali, Konsulinkatu 2
 

Koulutussisällöt:
Kohtaamisen kieli - tutustutaan ilmaisuun ja  

vuorovaikutukseen.
Vapaaehtoistoiminta hyvinvoinnin edistäjänä

Uni, ravinto ja liikunta – hyvä arki
Muistisairaan kohtaaminen

Ohjaamme sinut kohti omannäköistä vapaaehtoistoimintaa 
rennosti. Koulutus antaa hyvät eväät vapaaehtoistoiminnan 

harrastamiseen. Kouluttajina ovat geriatrian erikoislääkäri Pirjo 
Peltomäki, Ilmaisuohjaaja, draamapedagogi Satu Nipuli,  

vapaaehtoistoiminnan alueellinen koordinaattori Hanna Virtanen, 
ravitsemusterapeutti Katariina Kovanen ja Päijät-Hämeen  

Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Virpi Veijanen.

  
 Ilmoittautuminen 27.9. mennessä:
 Terveysliikuntakoordinaattori  
 Heli Hautalahti, puh. 044 769 4203
 Vapaaehtoistyön johtaja  
 Teija Naakka, puh. 050 405 5960

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOULUTUS

Valikoimistamme löydät laajan valikoiman 
monivuotisia puutarhakasveja.

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/pensasaitojen leikkausta.

www.makisenmaki.com

Heinolan kk:n taimimyymälä
    Sammontie 9, 18300 Heinola kk

    041 489 4885 /044 978 6384
 info@makisenmaki.com   

Myymälä avoinna 
syys–lokakuussa:
 • ma–ti suljettu 
• ke–su klo 12–17

Mäkisenmäen  
Taimisto

Tenniksen ja padelin erikoisliike!

URHEILUVAATTEET JA -TARVIKKEET • JALKINEET 
• VÄLINEVUOKRAUS • JÄNNITYSPALVELUT

www.sportif.fi

Palveleva pro shop Vierumäellä ja verkossa.

Palvelemme urheiluopistolla  
Vierumäkihallin aulassa sekä alueen  
asukkaita että vierailijoita. Tervetuloa!

AVOINNA:
Ma–ti  11.00–18.00 
Ke–Pe  10.00–19.00
La  10.00–17.00
Su 10.00–15.00
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Heinolan Isku juhli 90-vuotistaivaltaan vuoden jälkijunas-
sa Heinolan kesäteatterilla. Seuran puheenjohtaja Marja 
Kiander totesi avaussanoissaan seuran koskettaneen suurta 
osaa heinolalaisia tavalla tai toisella. Arvoa yhteisöllisyydel-
le jakoi myös Heinolan kaupunki. Kaupunginjohtaja Jari 
Parkkonen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi 
Lehtimäki luovuttivat seuralle Heinola-mitalin. Seuran 
puolesta mitalin vastaanottivat puheenjohtaja apunaan 
kunniapuheenjohtaja Oili Heikka. Heikka muisti kiitos-
puheessaan kaikkia seuran toiminnassa mukana olleita 
nimeten sen kaikkien iskulaisten mitaliksi. Olympiami-
talisti Tapio Kantanen kiitti omassa puheessaan kasvat-
tiseuraansa tuesta, jonka sai urheilijauransa alussa. Hän 
muisteli lämpimästi aikojaan seurassa. Kantanen vieraili 
myöhemmin lavalla myös seuran vuosikymmenistä ker-
tovassa näytelmässä, joka oli osaltaan osoitus seurassa val-
litsevasta yhteisöllisyydestä. 

• • •
Seuran johtokunta oli päättänyt jo pari vuotta sitten juhlis-
taa tasakymmeniä kansanjuhlalla, jonne ovat tervetulleita 
kaikki kansalaiset. Pönötys oli julistettu pannaan. Pää-

dyttiin kesäteatterin lavalla esitettävään näytelmään, jossa 
liikuntakulttuuri näyttäytyy kansalaisille monipuolisena. 
Aikamatka Iskun vuosikymmeniin -kuvaelman toteutuk-
seen osallistui noin sata henkilöä, joista 70 esiintyi lavalla. 
Suuri osa soittajista ja näyttelijöistä oli seuran omia nuoria 
ja jaostojen vetäjiä. Näytelmän käsikirjoitus syntyi Heidi 
Johanssonin ja allekirjoittaneen yhteistyönä. Kovimman 
rutistuksen teki Johansson, joka ohjasi näytelmän. Kunkin 
vuosikymmenen aloitti sen ajan hittibiisi, joka esitettiin 
joko alkuperäisin tai muunnetuin sanoin. Musiikkitoteu-
tuksesta vastasi Eija Kananen apunaan seuran omia nuo-
ria ja muutama varttuneempi vahvistus. Näytelmässä oli 
mukana hauskoja sattumuksia vuosien varrelta. Lajit esi-
tettiin nopeaan tahtiin, ja mukana nähtiin myös entisajan 
menestyjiä. Itselleni parasta oli lasten ja nuorten innostu-
nut tekeminen. Se oli osoitus siitä, kuinka monipuolista 
yhdessä tekeminen voi olla. Näytelmän juontanut Hannu 
Knuutila johdatti tarinoillaan ja taustalla etenevällä dia-
esityksellä tarinan upeasti maaliin. 

• • •
Jokainen juhlaan osallistunut on tärkeä osa Heinola-mi-

talia ja sen myöntämiseen 
johtavia perusteita. Jälleen 
kerran voi sanoa: On hienoa 
kuulua joukkoon. Me kukin 
olemme pieni, mutta tärkeä 
osa tässä kaikessa. Yksin ei 
kukaan tähän pystyisi.

Kenraaliharjoituksen seka-
sorto muuttui yhdessä yös-
sä viihdyttäväksi amatöörien 
teatteriesitykseksi. Lapsille 
suunnattu Smile Country-
Sirkus päätti juhlan. Jälkikä-
teen on tullut paljon kiitosta erilaisesta juhlasta. 

Juhla tulee myöhemmin katsottavaksi videokoosteena, 
vaikka jo nyt on ollut esillä epävirallisia katsojien kuvaamia 
versioita näytelmästä.

Kiitän Heinola-mitalista kaikkien puolesta. Meitä saa-
jia on 91 vuoden ajalta monta. Yhdessä olemme Heino-
lan Isku.

Risto Kalermo

LIIKUNTA

Heinola-mitalin arvoiset

Tästä kaikki lähti  
liikkeelle. 
Kesäkuussa vuonna 2017 neljän 
salibandyseuran ja viiden kunnan 
alueella saatiin neuvoteltua kau-
delle 2017–-2018 yhteiset jouk-
kueet Suomen Salibandyliiton 
sarjoihin D1- ja E1-ikäluokkiin. 
Yhteistyön työnimenä käytettiin 
tuolloin Itä-Häme Akatemiaa.  

Yhteistyöhön lähtivät mukaan 
Bandy Boys -88 Sysmästä, Harto-
lan NMKY, Pertunmaan Ponnis-
tajat sekä Joutsassa ja Luhangassa 
toimiva Voimistelu-, urheilu- ja 
raittiusseura Flanels ry. Yhteistyö 
laajeni, kun mukaan tulivat vuon-
na 2019 SB Heinolan pelaajat se-
kä vuonna 2020 MäVin eli Män-
tyharjun pelaajat. 

Itä-Häme Akatemian 06–07- 
syntyneiden yhteisjoukkue pelasi 
alkuun BB-88:n nimellä vuosina 
2017–2020 kaikkiaan yli 100 sar-
jaottelua ja kymmeniä harjoitus-
otteluja. Hurja pelimäärä johtui 
osittain siitä, kun osa pelasi kah-
tena kautena useampaa sarjaa ja 
myös vanhempaa ikäluokkaa vas-
taan. Aluemestaruuksien tavoitte-
lu jäi harmittavasti koronan vuok-
si ylemmässä jatkosarjassa kahdes-
ti tilanteeseen, jossa joukkueen 
parhaat koostumukset ja pelit oli-
sivat olleet vasta edessä.

Talent-06
Muutaman vuoden käynnissä 
ollut salibandyseurojen yhteis-
työ Itä-Hämeen alueella sai hie-
noa jatkoa, kun yhteistyö laajeni 
06-ikäluokassa entisestään alku-
vuodesta 2020. Tämän osaltaan 
mahdollisti SB Heinolan ja LAS-
Bin 05-ikäluokkien jo aikaisem-
min aloittama yhteistyö. 

Yhteisjoukkueeseen kerättiin 
Päijät-Hämeen alueelta Talent-
06-nimellä toimiva pelaajaryhmä 
niin, että mukaan tulivat myös 
LASB:n pelaajat Lahdesta, Hollo-
lasta ja Lammilta. Tämä 06-Talent 
ryhmä aloitti virallisesti 3.3.2020 
yhteistyön ja treenaamisen Lah-
dessa Suurhallilla. Samalla pidet-

Yhteistyössä on voimaa!

tiin pelaajille ja vanhemmille aloi-
tus- ja infotilaisuus. 

Treenit jatkuivat viikoittain 
Vierumäellä liigatason valmenta-
jien johdolla. Tavoitteena oli koo-
ta alueen motivoituneimmista 
pelaajista 06-syntyneiden Talent-
ryhmä ja -joukkue jonka avulla 
taataan pelaajapolku ja huippu-
valmennus C-ikäluokasta alkaen 
aina liigatasolle saakka. 

Pelaajapolku mahdollistetaan 
näin alkuperäisten Itä-Häme Aka-
temian alueen seurojen pelaajien 
lisäksi myös MäVin ja Lahden se-
kä Lammin alueen pelaajille.   

Tämän noin 30 pelaajan harjoi-
tusryhmän ensimmäinen mittava 
haaste oli heinä–elokuun 2020 
vaihteessa, jolloin joukkue pelasi 
Mestarien Cupissa Turussa voit-
taen yli puolet peleistään.  

Itä-Häme Akatemian alueen 
joukkueiden pelaajat pääsivät näin 
mukaan yhteistyöhön, joka mah-
dollistaisi tulevina vuosina pelaa-
japolun SM-tason karsintoihin, 
joukkueisiin ja jopa liigatasolle 
saakka. Ja koko ajan  lähialueen 
eri joukkueissa pelaten. 

Laadukkaan valmentamisen 
varmistamiseksi on sovittu poik-
keuksellisen mittava liigatason 

Kuvissa peli-
ryhmät ensim-
mäisen kerran 
kauden peli-
asuissaan 
Oilersin 
turnauksessa 
21.–22.8.2021. 
Muutama 
pelaaja ei 
päässyt paikalle 
turnaukseen.

valmennus- ja taustaryhmä. Pe-
laajat, valmentajat ja vanhemmat 
odottavat nyt mielenkiinnolla ja 
innolla tulevia vuosia, mitä kaik-
kea onkaan tulossa. 

Alueellista yhteistyötä 
Vähenevät ikäluokat Itä-Hämeen 
ja Päijät-Hämeenkin alueella ovat 
antaneet vauhtia joukkueiden vä-
liselle yhteistyölle. Salibandy on 
ollut hyvä esimerkki siitä, että 
yhteistyötä tekevät seurat voivat 
tarjota harrastajilleen tavoitteellis-
ta urheilua ja laadukasta valmen-
nusta. 

Harmittavasti jo kaksi kautta on 
edetty koronan varjossa, ja kau-
det ovat keskeytyneet ennen lop-
puhuipennuksia. Nyt rokotusten 
edetessä on vihdoin toiveena, että 
nuoret pääsisivät pelaamaan koko-
naiset kaudet. 

Alueellinen yhteistyö on eden-
nyt talven 2021 aikana uudelle ta-
solle, kun alueen yhteisjoukkuei-
den nimeksi päätettiin LASB/SB 
Heinola P16 oranssi ja valkoinen. 
Molempien peliryhmien taakse 
saatiin laaja valmennus- ja huolto-
ryhmä. Talven aikana puhelin soi 
useammankin kerran, ja pelaaja-
ryhmä kasvoi näiden peliryhmien 
osalta jo yli neljäänkymmeneen. 

Korona sotki jälleen kevään ja 
kesän treenejä, mutta haasteista 
huolimatta edettiin kohti uutta 
kautta. Molemmat peliryhmät il-
moitettiin valtakunnan sarjoihin, 
joiden alkuturnaukset alkavat elo-
kuun lopussa. 

 

Tiukkoja treenipelejä 
Kaksi treeniturnausta on nyt elo-
kuussa takana ja karsinnat alka-
massa. ErVin kutsuturnauksen 
turnausvoitto tuli tappiottomalla 
pelillä. Oilersin kutsuturnauksen 
tuloksena oli tiukkoja treenipele-
jä ja muutama maukas voitto sekä 
mitalipelin häviö rankkareilla.

Molemmat peliryhmät ovat saa-
neet pelata tiukkoja treenipelejä 
ja turnauksia, ja joukkueet suun-
taavat ensi viikonloppuna kohti 
valtakunnallisen sarjan karsinto-
ja. Alkusarjan jälkeen 16 parasta 
joukkuetta jatkaa SM-sarjassa ja 
loput 15 joukkuetta pelaavat 1-di-
visioonassa. 
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KULTTUURI

Olemme mukana
Yhdessä enemmän -yritysmessuilla

18.–19.9.2021  
Vierumäki Areenassa.

Tervetuloa osastollemme!

info@asumisterveysliitto.fi • www.asumisterveys.fi

Erikoishammasteknikot Markus Munne ja Mauri Munne
Kirkkokatu 13, S-Marketin yläkerta, Heinola • Puh. 03 715 7411

Hyvän palvelun 
hammaslaboratorio 
Heinolassa!

Manipulations Of The Mind – The Complete 
Collection niputtaa yhteen ex-Black Sab-
bath basistin Geezer Butlerin huikean soo-
louran kolmen soololevyn ja yhden bonus-
levyn muodossa. 

Plastic Planet (1995), Black Science 
(1997) ja Ohmwork (2005) ovat mitä pa-
rahinta antia metallimusiikin veteraanilta. 
Tästä huolimatta ne eroavat Black Sabba-
thista täysin. Jokaiselle levylle on ominaista 
industrial metallille tyypillinen raju pol-
jento ja kertomukset siitä, kuinka ihmi-
nen oman vallanhalunsa vuoksi tuhoaa  
maailman ydinaseilla.

Kolme sooloalbumia kuvaa määrällään 
juuri sitä, ettei maailmanluokan rocktäh-
den tarvitse julkaista niitä kasapäin, vaan 
pari huippuhetkeä jää kuulijalle mieleen 
huomattavasti paremmin. Plastic Planet 
-levyltä suosikkejani ovat levyn nimibiisi 
Catatonic Eclypse ja The House Of Clouds. 
Black Scienceltä kunniamaininnan saavat 
Justified, Unspeakable Elvis ja Department S.  
Ohmworkin kohokohta on puolestaan 
vakavalla tavalla masennusta käsittelevä  
Alone. 

Synkät asiat, maailmanloppu ja hulvaton 
elämäntyyli ovat Geezer Butlerille tuttua 
kauraa jo Birminghamin metallijätin Black 
Sabbathin ajoilta, joten hienoksi havaitulla 
taiteella on järkevää myös toteuttaa itseään 
uudemmalla musiikkiurallaan. 

 

Henri Kaattari

Levyarvio
Geezer Butler: Manipulations Of The Mind  
– The Complete Collection (BMG 2021)

Maailmalla hitiksi noussut 
Broadway-musikaali Wait-
ress nähdään ensimmäistä 
kertaa Suomessa, jopa  
Pohjoismaissa. Tuore britti-
läinen menestysnäytelmä  
Kulta, ollaan kotona, on 
syksyn toinen kantaesitys 
Lahdessa. Pasi Lampelan 
tuore sovitus maailman-
kirjallisuuden klassikosta 
täydentää kantaesitysten 
sarjaa.

Sara Bareilles – Jessie Nelson  
-yhteistyönä valmistunut herkulli-
nen musikaalikomedia Waitress – 
unelmien resepti on nokkela ja suo-
rapuheinen huumorilla maustettu 
elämänmakuinen tarina, jossa arki 
ja unelmat sekoittuvat toisiinsa. 

Rakkauden haaveista luopunut 
Jenna on loistava leipoja. Hän 
lataa kaiken intohimonsa leipo-
miseen. Kun elämä yllättäen tuo 
eteen hurmaavan tohtori Pomat-
terin, olisiko resepti onneen vih-
doin kirjoitettu? Tarinan loppu ei 
ole ehkä kuitenkaan niin ilmiselvä 
kuin luulisi. 

Näytelmä perustuu Adrienne  
Shelleyn elokuvaan vuodelta 
2007. Musikaalin kantaesitys oli 
vuonna 2016. Teksti Jessie Nel-
son, musiikki ja lyriikat Sara  
Bareilles, kantaesityksen ohjaus 
Diane Paulus, koreografia Lo-
rin Latarro. Kovin harvinainen 
Broadway-tuotos sikälikin, että 
kaikki tekijät ovat olleet naisia. 

Lahden kaupunginteatterin syksyssä  
kaksi Suomen kantaesitystä

Upeita melodioita  
ja kaunista lyriikkaa
– Musiikin säveltäjä Sara Bareilles 
on tehnyt mittavan uran ja hänen 
kykynsä säveltää pop-musiikkia 
näkyy tässäkin, ehkä vieden tätä 
enemmän näyttämömusiikin ja 
swingin suuntaan. Musikaali si-
sältää erittäin hienoja, laulettavia 

melodioita. Laulut myös sisältä-
vät hauskoja, kiinnostavia asioi-
ta, jotka kertovat roolihenkilöiden 
tunteista ja elämäntapahtumista, 
kuvailee kapellimestari Antti Vau-
ramo.

– Koreografia on taianomaista 
liikettä, ei tansseja, vaikka jokai-
nen kahvikupin siirto onkin mie-

titty, kertoo ensimmäisen musi-
kaalikoreografiansa Lahden kau-
punginteatteriin tekevä Sari Lou-
ko.

Musikaalin ohjaa Lahden kau-
punginteatterin johtaja Ilkka Laa-
sonen. 

– Haave paremmasta elämästä 
luo uskoa tulevaisuuteen, sillä jo-
kainen ansaitsee palan onnea!   

Tolstoin suurteos, Sota  
ja rauha, on klassikko
Leo Tolstoin klassikko, Sota ja 
rauha, jota pidetään yhtenä Ve-
näjän ja koko maailmankirjalli-
suuden suurimmista romaaneis-
ta, on yllättävän ajankohtainen. 
Venäjä joutuu sotaan Napoleo-
nia vastaan ja kaikkien elämä 
muuttuu peruuttamattomasti. 
Miten pelastaa ystävyys, rakkaus 
ja usko elämän mielekkyyteen?  
Pasi Lampelan kirkas sovitus ja 
ohjaus herättää Tolstoin henkilöt 
ja heidän tarinansa eloon tunnis-
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Kulta, ollaan kotona – syksyn kantaesitys Lahdessa.  

tettavalla ja riipaisevalla tavalla. 

Onko kaikki niin täydellistä, 
kuin miltä vaikuttaa?
Toinen Suomen kantaesitys on 
brittiläisen näytelmäkirjailija Lau-
ra Waden tuore menestysnäytel-
mä Home, I’m Darling, joka saa 
meillä muodon Kulta, ollaan ko-
tona. Vuonna 2019 palkitun näy-
telmän on suomentanut ja myös 
ohjaa Tommi Kainulainen. Pää-
henkilö Judy on työelämän uu-
vuttama uranainen, jolle aukeaa 
mahdollisuus toteuttaa unelman-
sa: jäädä pois työelämästä ja raken-
taa ura 2000-luvun kotirouvana 
50-luvun tyyliin! Ulkomaailma 
kuitenkin kysyy, onko nauretta-
vaa nostalgisoida aikaa, jota ei ole 
koskaan elänyt? Eikö meillä jokai-
sella ole oikeus valita, miten elä-
mänsä elää?  

Lisätietoja muista syksyn esityk-
sistä: lahdenkaupunginteatteri.fi

Musikaalikomedia Waitress – unelmien resepti syntyi naisvoimin.
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ABLOY® EASY
Tuttu, turvallinen ja kustannustehokas.

LUKITUSTYÖT AMMATTITAIDOLLA VUODESTA 1972

HEINOLAN LUKKOHUOLTO OY
Lampikatu 15 – 18100 HEINOLA – P. 03-715 32 20
markus@heinolanlukkohuolto.fi
www.heinolanlukkohuolto.fi

LYHYESTI
Arjen Apuvälineiden liiketoiminta  
uudelle omistajalle
Suomalainen apuvälineyritys Ettonet Oy on ostanut heinolalaisen Arjen Apuvälineet Tmi:n 
liiketoiminnan 31.8.2021. Kauppa tukee Ettonetin kasvustrategiaa ja vahvistaa sen asemaa 
laadukkaiden ja monipuolisten ratkaisujen tarjoajana Suomen apuvälinemarkkinoilla.  

Arjen Apuvälineet on vuonna 2006 perustettu yritys, joka tarjoaa laajan valikoiman apu-
välineitä ja hyvinvointituotteita erilaisiin elämäntilanteisiin. Yrityksellä on myymälä Hei-
nolassa ja asiakaskuntaa ympäri Suomea.

Ettonet Oy:n toiminnan ydin on parantaa asiakkaiden arkea ja toimintakykyä löytämällä 
oikeat apuvälineet kunkin tarpeisiin. Ettonet pitää henkilökohtaista palvelua äärimmäisen 
tärkeänä, joten kivijalkaverkoston kasvattaminen on olennainen osa strategiaa. Ettonetilla 
on tämän jälkeen viisi kivijalkamyymälää sekä verkkokauppa. 

Ettonetin toimitusjohtajan Sanna Lampisen mukaan yritysten tuotevalikoimat täy-
dentävät toisiaan ja kaupan myötä Ettonet vahvistaa asemaansa Päijät-Hämeen alueella.  
Synergiaetuja saavutetaan tuotteiden hankinnoissa ja henkilöstöpuolella Ettonetin Lahden 
myymälän läheisen sijainnin vuoksi. 

– Meille on tärkeätä, että yritykset jakavat samat arvot: asiakaslähtöisyys, toiminnan 
merkityksellisyys sekä asiakkaiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen. Arjen Apu-
välineet on onnistunut luomaan uskollisen asiakaskunnan määrätietoisella työllä, vahvalla 
ammattiosaamisella ja oikealla palveluasenteella, Lampinen tähdentää. 

Ulla Eckhardt, Arjen Apuvälineiden omistaja, iloitsee löydettyään mieluisan jatkajan 
omalle toiminnalleen. 

– Uskon vahvasti Ettonetin kykyyn jatkaa tekemääni työtä menestyksellisesti ja kehittää 
niin toimintaa kuin tuotevalikoimaa entisestään asiakkaiden eduksi. Jatkossa asiakkaani 
hyötyvät myös Ettonetin verkkokaupasta, joka Arjen Apuvälineiltä on puuttunut. 

Heinolaan uusi ulkoilureitti
Uusi ulkoilureitti Tornimäen polku on syntynyt täydentämään Heinolan monipuolisia 
ulkoilureittejä. Tornimäen polku yhdistää kaksi isoa kaupunginosaa: Rainion ja Kirkon-
kylän alueet. 

Tornimäen polku kulkee Karhulammenkodalta Tornimäen kautta aina Rautvuorelle asti, 
tai toisin päin. Karhulammen kodalta reitti jatkaa kuuden kilometrin verran Latumajalle, 
joten sille pääsee myös kaupungin pururadalta. Reitti on kokonaisuudessaan noin 7/13 ki-
lometriä pitkä ja haastavuudeltaan keskivaativa. Varsinaisen uuden Tornimäen polun osuus 
Karhulammen kodalta Sulkavankoskelle on seitsemän kilometriä. Koko reitti Latumajalta 
Sulkavankoskelle on 13 kilometriä.

Polku on selkeästi merkitty ja kulkua ohjaavat valkoiset maalimerkit sekä opaskyltit. Po-
lun jääkauden muovaama maasto ihastuttaa monipuolisuudellaan. Retkeilijä saa taivaltaa 
läpi marjamättäiden, niittyjen ja vanhojen metsien. Pienet mutta jyrkähköt nousut tarjoi-
levat patikoijalle palkinnon avaamalla maisemaa ja horisonttia erityisesti polun Tornimäen 
päässä.  

Tornimäen polku on suunniteltu yhteistyönä maanomistajien ja Heinolan kaupungin 
kanssa. Reitti on saanut Päijänne Leader ry:n rahoitusta ja tukea Marjatta ja Eino Kollin 
säätiöltä. Tornimäen laavun tulipaikka on hankittu lahjoitusvaroin. Reitti on tehty pääosin 
talkootyönä.

Tornimäen laavun avajaisia vietettiin lauantaina 28.8. 
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Tilaukset tutusta numerosta 

0601 100 01 

Ajattele millä ajat!

Uuno Kailaan juhlavuosi
Uuno Kailaan 120-juhlavuosi huipentuu sun-
nuntaina 12.9. Heinolan kesäteatterilla kello 
14 alkaen järjestettävässä tapahtumassa. 

Uuno Kailaan elämää käsitellään museon-
johtaja Terhi Pietiläisen vetämässä paneeli-
keskustelussa, jossa ovat keskustelijoina Uu-
no Kailaan elämänkerran alkuvuodesta jul-
kaissut kirjailija Marija Vantti, Helsingin Sano-
mien toimittaja Jussi Lehmusvesi sekä Kailaan 
maalaustaiteeseen perehtynyt taidehistorioitsija 
Hilda Järvinen. Paneelikeskustelun jälkeen Vallu 
Lukan konsertissa kuullaan ensimmäistä kertaa Lu-
kan Kailaan tekstien pohjalta säveltämiä uusia kappaleita. 
Kappaleet tullaan julkaisemaan loppuvuodesta myös cd-levynä.

Tapahtuma järjestetään kaikkia viranomaisten koronaohjeistuksia (turvavälit, käsidesit, 
maskisuositukset, yms.) noudattaen.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja sitä voi seurata myös suorana striimilähetyksenä Heino-
lan kaupungin YouTube-kanavalta sekä myöhemmin tallenteena. Tapahtuma tulkataan 
viittomakielelle. Tapahtuman tuottavat yhteistyössä Heinolan kulttuuritoimisto, Heinolan 
museot sekä Heinola-Seura.  
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10 
kysymystä

Kesäheinolalainen Roberto Barilani 
valokuvaa luontoa

5Entäpä liikenne. Kuinka 
vertaat italialaista ja suoma-

laista ajoneuvoliikennettä?
Näkisin Suomessa muutamia eri 
kategorioita. Ensinnäkin liiken-
teessä on ryhmä ajajia, jotka ovat 
liian kohteliaita ja ajavat hiljaa ja 
pysähtyvät, kun ei pitäisi pysäh-
tyä. Sitten on ryhmä, joka käyt-
täytyy liikenteessä ”normaalisti”, 
ja viimeiseksi ryhmä, joka käyt-
täytyy liikenteessä hullun tavoin. 
Koskaan ei tiedä miten kukin toi-
mii missäkin tilanteessa, ja se te-
kee suomalaisesta liikenteestä ar-
vaamatonta. 

Italiassa liikenne on villiä, mutta 
ennakoitavaa, koska kaikki käyt-
täytyvät samalla lailla. Liikenne- 
tiheys on Suomessa pienempi kuin 
Italiassa, mutta siellä on keskityt-
tävä koko ajan ajamiseen. Täällä 
voi olla rennompi, mutta edessä 
voi olla yllätyksiä.

6Eläköitymisesi myötä liitu-
raitapuku ja kannettava tie-

tokone vaihtuivat eräasusteisiin 
ja kameroihin. Mistä kiinnostus 
luontokuvaukseen?
Olen ollut kiinnostunut valoku-
vauksesta aina. Sain ensimmäi-
sen kamerani jo asuessamme Af-
rikassa. Myöhemmin valokuvaus 
jäi taka-alalle, kun piti keskittyä 
työhön ja perheen arkeen kolmen 
lapsen kanssa. Olin pitkään sitä 
mieltä, että digitaalinen valokuva 

ei ole valokuva ollenkaan. Ajas-
taan mieli muuttui ja päätin ope-
tella digitaalisen valokuvauksen ja 
innostuin siitä. Digitaalinen ku-
vaaminen helpottaa valokuvauk-
sen opiskelua, sillä näet tuloksen 
heti. Digikuvauksen kanssa voi 
tehdä kokeiluja ja olla paljon luo-
vempi. Voi leikitellä valotuksen ja 
nopeuden kanssa ja se tekee luon-
tokuvauksesta kiinnostavaa. Villiä 
luontoa kuvatessa on hyvä, että 
voi ottaa 15–20 kuvaa sekunnissa. 

7Olet kiertänyt valokuvaa-
massa luontoa paljon myös 

Suomen ulkopuolella. Mistä 
löytyy mielestäsi parhaat  
kuvauspaikat?
Ei voi puhua parhaista paikoista. 
Pitää puhua erilaisista paikoista. 
Myös kotimaastani Italiasta löy-
tyy hyviä kuvauspaikkoja vaikka-
pa Alpeilta. Kaikkialla on hyviä 
kuvauskohteita. Olen koostamas-
sa kuvakirjaa ja sen punainen lan-
ka on pohjoismainen luonto. Sen 
vuoksi matkani suuntautuu hyvin 
usein pohjoiseen, jopa Islantiin ja 
Huippuvuorille.

8Entäpä Suomi, minne päin 
Suomea kuvausmatkasi  

mieluiten suuntautuvat?
Se riippuu useista eri asioista. Ku-
vaan paljon Heinolan seudulla. 
Kuusamon alue on hieno, ja Lap-
pi on omalaatuinen ja kiinnostava 

alue. Kuhmon seutu on kiinnosta-
va, jos haluaa kuvata karhuja, ah-
moja ja susia. Matkakohde riip-
puu siitä, minkälaisia kuvia halu-
aa. Tänä vuonna olen keskittynyt 
kuvaamaan erilaisia soita. On mie-
lenkiintoista nähdä kuinka paljon 
erilaisia ja -tyyppisiä kasveja aapa-
soilla kasvaa.

9Olet liikkunut kameran  
kanssa myös Heinolan  

luontokohteissa. Miten koet 
lähitienoon?
Minulla ei ole täälläpäin erityistä 
kohdetta. Käyn paljon kuvaamas-
sa Kymenvirran rannalla ja erityi-
sesti Koskensaaressa. Minulla on 
paljon hyviä kuvia, jotka on otet-
tu Kymijoen rannoilta. On ollut 
hienoa tarkkailla ja kuvata esimer-
kiksi härkälintua Koskensaaressa. 
Olen saanut paljon hyvin mielen-
kiintoista kuvamateriaalia härkä-
linnun arjesta. Vaikkapa sen, kun 
koiraslintu syöttää naaraslinnun 
selässä istuvaa poikasta.

10Minkälaisia kuvia Rober-
ton kameran kennolle 

tallentuu tulevaisuudessa?
Ensinnäkin minun pitää viimeis-
tellä mainitsemani kuvakirja, ja 
kun se on valmis, niin mieleni 
tekisi lähteä vuodeksi Afrikkaan 
kuvaamaan lapsuuteni maisemia, 
etsimään juuriani. 
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Tansaniassa syntynyttä ja Italiassa 
8-vuotiaasta asti asunutta Roberto 
Barilania voi täydellä syyllä nimit-
tää maailman kansalaiseksi.

Italialaisessa, teollisuuden auto-
maatiota valmistavassa yrityksessä 
elämän työnsä tehnyt italialainen 
joutui ammattinsa puolesta mat-
kustamaan paljon. Yksi työkeik-
ka Helsinkiin 1970-luvun alussa 
osaltaan sinetöi Roberton tulevai-
suuden, kun hän kohtasi tulevan 
vaimonsa. Pancalierissä, pienessä 
kylässä Torinon lähellä, asuvas-
ta italialaisesta tuli eläköitymisen 
myötä kesäheinolalainen. 

Puku päällä businessluokas-
sa matkustavasta bisnesmiehes-
tä kuoriutui reppu selässä luon-
tokohteita kuvaava valokuvaaja. 
Koronapandemian vaikeuttaessa 
matkustelua Roberton vakitui-
nen asuntokin vaihtui väliaikai-
sesti italialaisesta 1700-luvun ki-
vitalosta 1900-luvun alkupuolella 
valmistuneeseen puutaloon Hei-
nolan kirkonkylässä.

1Miksi valitsit Heinolan  
kesäpaikaksesi?

Siihen on olemassa vain yksi syy ja 
se on se, että vaimoni on kotoisin 
Heinolasta.

2Onko omakotitalo Heinolan 
kirkonkylällä sinulle kesä-

paikka vai eläkeasunto?
Haaveena on, että asumme puo-
let vuodesta Heinolassa ja toisen 
puolen Italiassa. Kesäkoti Hei-
nolassa on ollut myös tukikohta 
useille matkoilleni Pohjois- ja Itä-
Suomeen.

3Saavuit Heinolaan viime 
vuonna helmikuussa päivää 

ennen kuin matkustusrajoitukset 
astuivat voimaan ja jäit taval-
laan jumiin. Miten korona-aika 
on sujunut Heinolassa?
Aika ei ole käynyt pitkäksi. Tou-
husin kameroideni kanssa valo-
kuvaten suomalaista luontoa, sil-
lä luontokohteilla ei ole koronaa. 
Oleskeluni pitkittyi matkustusra-
joitusten myötä ja minun piti ha-
kea pysyvä oleskelulupa. Sen saa-
minen oli yllättävän helppo ja no-
pea toimitus.

4Miten italialainen pikkukylä 
eroaa suomalaisesta pikku-

kaupungista?
Ero on siinä, että Heinola on viisi-
kuusi kertaa isompi paikkakunta 
kuin Pancalieri. Ihmiset vaikutta-
vat molemmissa samanlaisilta, jos-
kaan en ole Heinolassa tekemisissä 
kuin muutamien ihmisten kans-
sa. Ihmiset ovat Suomessa ehkäpä 
rennompia kuin Italiassa.
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Numero 8/21 ilmestyy 7.10.
Varaa ilmoituspaikkasi nyt!

HEI YRITTÄJÄ tai 
MAINONNASTA VASTAAVA

Jakelumäärä 19 000 kpl
Posti jakaa 9231 kpl: 
• Heinolaan
• Vuolenkoskelle

Painettu lehti on jaossa myös
seuraavissa telinejakelupisteissä:
• Heinolan ja Kuortin ABC-asemat
• Heinolan Citymarket 
• K-Market Heinolantori
• Heinolan Heila
• Vierumäen Matkakeidas
• Suomen Urheiluopisto (Vierumäkihalli)
• Holiday Club Vierumäki
• M-Kyläkauppa, Vuolenkoski
• Kotikahvila, Hartola
• S-Market Hartola (alk. 7.10.)
• K-Market Pertunmaa (alk. 7.10.)
• K-Supermarket Sysmä (alk. 7.10.)
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 7.10. 

PERTUNMAA

HARTOLA

SYSMÄ

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

 KOTISIIVOUKSET
 MUUTTOSIIVOUKSET
 IKKUNANPESUT
 PIHATYÖT
 KAIKKI KODIN ASKAREET
 MYÖS KAUPPA-ASIOINTI yms

KOTIPALVELUT JA 
SIIVOUSPALVELUT 
NYT MEILTÄ!
Laadukkaasti ja ammattitaidolla, 
aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

LISÄTIETOJA JA TILAUKSET: Catering Hölttä Oy
catering.holtta@gmail.com   p. 040 841 0689

Opetuslapseuskoulu 
alkaa keskiviikkona 15.9. klo 18

Torikatu 8, Heinola • SPOTIN tilat
Ilmoittautumiset: 

p. 040 504 5506 – tai tule suoraan. 
Kurssi on ilmainen. 

Tervetuloa kaikki!

HEINOLAN TALOUS-MUOVI JA LELUHEINOLAN TALOUS-MUOVI JA LELUHEINOLAN TALOUS-MUOVI JA LELU
Aukioloajat: Ma–pe 9.30–17.30  La 9–16  Su 11–16

Kauppakatu 19, Heinola  Puh. 03 715 3905

VAHAKANKAITA ja  
KOSTEANTILAN MATTOJA!

SUURIN HITTI! 
Pop It Fidget -peli

rakennussarjoja
ja

Lotus Soft EMBO 
16 rullaa ja

Lotus EMILIA 
8 rullaa

Yhteishintaan 10,00

Suuri valikoima 
He-Man-leluja!

Tuhansittain merkkileluja!

EDULLISESTI!EDULLISESTI!

Naisten ja miesten 
NAHKAKÄSINEITÄ, 
TYÖKÄSINEITÄ ja 
LASTEN TOPPA-
KÄSINEITÄ 

Saapunut suuri  
valikoima lauta- ja 
palapeliuutuuksia!

Kaupungin Kaupungin 
upeimmat upeimmat 
näköalat!näköalat!

Tornikuja 1, Heinola
P-paikka: Ratakatu 4

cafetorni@phnet.fi
0400 777 717

Katso lisää: 
cafetorni.fi

Kahvila Heinolan 
Vesitornin ylim-
mässä kerroksessa  
varattavissa 
syksyllä yksityis-
tilaisuuksiin.

Ota yhteyttä!

Café TorniCafé TorniCafé Torni
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(0,995/kg)

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

Tarjoukset voimassa 15.9.2021 asti tai 
niin kauan kuin varattuja eriä riittää.

CALLUNA 
11 CM TRIO 

19199090

MALACO 900G

LAKUPALA MIX

20 KG

TARMO 
KURAKAUKALO 
75,5*38 CM

FAZER KISMET 
ISLAND PÄÄRYNÄ
55G

PIS, PIS, SUKULAKU,  
PUS PUS JA COLA

(norm. 4,90)339595
PKT

SUOMI 
LÄMPÖKYNTTILÄ
100 KPL/PKT

LOUNAS
KLO 10.30–14.00

ALKAEN 6–9 €

TERVEISIN,TERVEISIN,
HEIDIHEIDI

SUOMI 
ÖLJYKYNTTILÄ 
12 KPL/PKT 
PALOAIKA 55 H.

559595
PKT

339595
KPL

UPEAT CALLUNAT SAAPUNEET!UPEAT CALLUNAT SAAPUNEET!

1010€€
2 KPL

559595
KPL

HIGH FIVE 
CALLUNACALLUNA 13 CM 13 CM

PREGO 
HEDELMÄ-SIENI-
KUIVURI
5-TASOINEN

29299595

MEHUSTIN
RST 8L

29299595
(norm. 39,–)

Mehustukseen, Mehustukseen, 
soseutukseen, soseutukseen, 
höyrytykseen, höyrytykseen, 
keittämiseenkeittämiseen

MEHUPURISTIN
valurauta

29299595

TARMO 45 L 
KotimainenKotimainen
KOMPOSTI- KOMPOSTI- 
JA HUUSSI-JA HUUSSI-
KUIVIKEKUIVIKE

889595
2 SK449595

SK

MEHUPURISTIN 
12 LTR
Tammisella 
puristimella 
puristat näppä-
rästi isomman-
kin määrän 
omenia tai muita 
hedelmiä/mar-
joja mehuksi!

89890000

119595
3 PKT

NYT!NYT!

(norm. 0,80 PKT)

VISERTÄJÄ 
RASVATALIPALLO 
4 KPL/PKT4 KPL/PKT

449595

KAISA MARJAN-
POIMURI 
metallipiikeillä

3 KPL
11€€

JYTKY-PÖTKÖ JYTKY-PÖTKÖ 
KAUPANKAUPAN
PÄÄLLE!PÄÄLLE!

OSKU OSKU 
AURINGON- AURINGON- 
KUKANSIEMEN  KUKANSIEMEN  

LÄHES KILO LÄHES KILO 
LAKUA!LAKUA!

229090
(3,22/kg)

RASTA CALLUNAT 
13 CM RUUKKU

1010€€

449595
KPL

CALLUNA CALLUNA 
VATIVATI 23 CM 23 CM229595

KPL 1010€€
4 KPL

HOPEALANKA

1010€€
3 KPL

CALLUNA CALLUNA 
11 CM RUUKKU11 CM RUUKKU

229595
KPL 1010€€

4 KPL

Suojaa lattia kenkien 
tuomilta roskilta ja 

kosteudelta tai käytä 
lemmikkien ruoka- 
ja juomakuppien 

alustana.339595

IHANAT 
RUUSUKYNTTILÄT 
HOPEA TAI LILA
2 KPL/PKT

PKT
22€€

ASSERI 
SOUTUVENE
4,4 M

995995€€

KOTIMAI-
SET AIROT 
KAUPAN 
PÄÄLLE!

TULOSSA! 
PERÄKONTTI-
KIRPPIS 
18.–19.9.  SYNTTÄRI- 
MARKKINOIDEN 
YHTEYDESSÄ!
Ilmoittautumiset: 
heinola@tarvikekeskus.fi 
tai myymälään suoraan! 1010€€

4 KN

339595
KN

GELIKSI 
LASINPESUNESTE 
3L 
–20°

24249090

KOTIMAINEN 
KANTOSEN METALLIN 
RAPPURALLI

KEVYTPEITE 
4x6m MAASTOKUVIO

1010€€

Paljon eri Paljon eri 
kokoja, myös kokoja, myös 
jättikoot!jättikoot!

Litrahinta 
0,83/L


