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Emme voi juuri nyt toistaa
tätä nimikettä

PÄÄTOIMITTAJALTA

Keskustelukulttuuri
hakusessa
Suomalaisen yhteiskunnan keskustelukulttuuria erityisesti
iltapäivälehtien kommenttipalstoilla ja sosiaalisessa mediassa ovat hallinneet kuluneen syksyn aikana mitkäpä muutkaan
kuin korona ja koronarokotukset. Viimeistään lokakuun puolivälissä koronapassin tullessa käyttöön, keskustelu räjähti ja
eri osapuolten, rokotetut ja rokottamattomat, kahtiajako syveni entisestään. Molemmat osapuolet seisovat tiukasti omien
kantojensa takana. Eikä siinä mitään, jokaisella on täysi oikeus
omiin mielipiteisiinsä. Mutta erityisesti sosiaalisessa mediassa
käynnissä ollut keskustelu on täysin järjetöntä. Aikuiset ihmiset sortuvat käsittämättömiin kommentteihin ja haukkuvat
toisiaan sen minkä ehtivät. Valitettavasti tämä sama koskee
molempia osapuolia, sekä rokotettuja että rokottamattomia.
Mikä saa tavalliset ihmiset laukomaan Facebookissa tai
Twitterissä hyökkääviä ja suorastaan kuvottavia kommentteja
kanssaihmisistä? Onko omien mielipiteiden ja asenteiden julkituominen jo liiankin helppoa? Sananvapaus kuuluu kaikille,
mutta niin kuuluu myöskin vastuu omista sanomisistaan.
Samansuuntaista kärkästä kommentointia on ollut havaittavissa myös pääministeri Sanna Mariniin ja erityisesti hänen
vapaa-aikaansa liittyen. Jos työt tulevat tehdyksi, niin onko
sillä niin väliä mitä pääministeri vapaa-ajallaan tekee? Onhan
pääministerin virka toki arvokas, mutta eikö tätäkin instituutiota voisi hieman tuulettaa? Aina puhutaan siitä, miten poliittiset päättäjät elävät omissa kuplissaan. Nythän pääministeri
on ikään kuin ravistellut tätä käsitystä ja tuonut esille, että
hän on aivan tavallinen ihminen siinä missä me muutkin. Ja se
hänelle kuten muillekin poliittisille päättäjille suotakoon.

H

uoh! Juuri kun olet pitkän
ja raskaan päivän jälkeen
ottanut mukavan asennon
sohvalla, kaivanut leffanapostelevat esille ja käynnistänyt pitkään
odottamasi leffasarjan uuden osan,
ilmoittaa maailman suurin suoratoistopalvelu otsikon mukaisesta
virhetilanteesta. Käsi ylös, kuinka moni muu tunnustaa turhautuneensa vastaavaan ongelmaan?
Popparien jäähtyessä ja jääpalojen sulaessa haalentuvaan colajuomaan, alkaa ärsytyksen ohella
nostalgisointi: Tätä ongelmaa ei
ollut perinteisten, kivijalassa toimivien videovuokraamoiden aikakaudella. Saattoihan se edellisten
käyttäjien jäljiltä naarmuuntunut dvd-levy pätkiä, mutta silloin
useimmiten sai hyvityksen seuraavasta vuokrauksesta. Tässä kohtaa
nuorimmille lukijoille tiedoksi:
videovuokraamo oli paikka, josta
käytiin vuokraamassa elokuvia aikaa ennen Netflixiä. Uskokaa tai
älkää, mutta näitä harvinaisuuksia
on Suomessa vielä toistakymmentä jäljellä.

•••
Entä saako suoratoistopalvelulta
hyvitystä, jos juuri se sillä hetkellä
valitsemasi elokuva ei suostu toimimaan odotetulla tavalla? En ole

kokeillut, mutta
tuskin saa. On
nimittäin hyvin
mahdollista, että
palvelu on ottanut tällaiset asiat
huomioon käyttäjäehdoissaan,
jotka käyttäjä on
palveluun rekisteröityessään hyväksynyt. Ai mitkä ehdot? Tietenkin ne kymmeniä
sivuja pitkät tekstit, jotka verkossa toimivat palvelut edellyttävät
hyväksymään, jotta palvelua ylipäänsä voisi käyttää. Juuri ne, joita juuri kukaan ei lue. Tiedätkö
sinä, mitä kaikkia tietoja esimerkiksi Facebook kerää sinusta? Tai
mitä vaikkapa Tiktok voi tehdä
sinusta keräämillään tiedoilla? Aivan, luultavasti et.

•••
Suoratoistopalvelut ovat tätä päivää ja ovathan ne kieltämättä käteviä, mutta kyllä sitä välillä kaipaa
entisaikoja. Kun mentiin erikseen
videovuokraamoon valitsemaan
elokuvaa. Hypisteltiin dvd-koteloita. Kysyttiin myyjältä suosituksia. Valittiin leffaherkut äärettömän laajasta irtokarkkivalikoi-

masta. Mentiin
kotiin, laitettiin
leffa pyörimään
ja naposteltiin ne
omat lempikarkit
namipussista ennen kuin kumppani ehti väliin.
Voi noita aikoja.
Kaipuu entisiin
aikoihin loppuu
viimeistään siinä
vaiheessa, kun videovuokraamosta
soitetaan muutaman päivän kuluttua: ’’Anteeksi, mutta se viikonloppuna vuokraamasi leffa pitäisi
myös palauttaa’’. Sakkomaksujen
jälkeen leffan omaksi ostaminen
olisi ollut kannattavampi vaihtoehto. Ehkä parempi sittenkin
peukuttaa suoratoistopalveluiden
puolesta. Niissäkin alkaa onneksi olla valinnanvaraa jo sen verran runsaasti, että toimimattoman
palvelun saa muutamalla napin
painalluksella vaihdettua toiseen.
Paitsi että tietenkin ne omat mielisarjat ovat vain siellä yhdessä palvelussa. Argh!
Jussi Varjo
Kirjoittaja on Heinolan Uutisten
päätoimittaja

VIERASKYNÄ
Setlementti – mikä se on?

H

einolassa on kymmenien
vuosien ja monien sukupolvien ajan toiminut
setlementti. Kaikki Jyränkölän
jollakin tavalla tietävät, mutta kuka tietää mistä setlementtityössä
syvimmältään on kyse?

sovittelun ja rauhan tekeminen
sodan eri puolilla olleiden ihmisten kesken olivat sen ensimmäisiä
tehtäviä. Demokraattisen, yhdenvertaisen, ihmisoikeuksia kunnioittavan ja rauhaa rakastavan
yhteiskunnan tavoitteleminen on
alusta asti ollut setlementtityön
ytimessä. Nämä teemat eivät ajan
myötä ole muuttuneet vähemmän
ajankohtaisiksi.

•••
Setlementtityö aloitettiin kaupunkisosiaalityön kehittämisprojektina Lontoon köyhissä kortteleissa lähes 140 vuotta sitten. Yhteiskunnallisesti valveutuneet ihmiset olivat huolissaan siitä, että
rakennemuutos oli saanut aikaan
yhteiskunnassa huono-osaisuutta, köyhyyttä ja toivottomuutta.
Heidän innovaationsa oli, että ihmiset eivät tarvitse almuja eivätkä
hyväntekeväisyyttä, vaan samalla
tasolla tapahtuvaa kohtaamista.
Kohtaamista, joka synnyttää luottamusta. Luottamusta siihen, että
vaikeimmaltakin näyttävään tilanteeseen on olemassa ratkaisu. Ei
ylhäältä annettuna, vaan jokaisen

KUSTANTAJA:

Jyränkölän Setlementti ry
Siltakatu 11
18100 Heinola

•••
ihmisyksilön ja ihmisten muodostaman yhteisön sisäisenä voimavarana. Opinnollisuus, kulttuuri,
heikommasta huolehtiminen ja
ihmisen elämän kokonaisuuden
ymmärtäminen ovat perusasioita
setlementtityössä. Sana setlementti on lainasana englannin kielestä.
To settle tarkoittaa asettumista ja
asumista, mutta myös sovittelua ja
sovinnon tekemistä.
Setlementtityö käynnistyi Suomessa 103 vuotta sitten sisällissodan vuonna 1918. Sovinnon,

Setlementtityötä tehdään Suomessa 50 paikkakunnalla, 3 500
ammattilaisen ja lähes kahden
tuhannen vapaaehtoisen voimin.
Opinnollisuus, kulttuuri, lapsi- ja
nuorisotyö, seniori- ja vanhustyö,
asumisen palvelut, maahanmuuttajatyö, kriisi- ja sovittelutyö sekä
laaja yhteisölähtöisen sosiaalityön
toiminnallinen kirjo ovat edelleen
setlementtityön arkea.
Setlementti Suomessa on osa
kansainvälistä liikettä. 11 tuhatta paikallista setlementtiä ja 11

TOIMITUS

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

Toimitusjohtaja
Kari Hahl, 050 322 1218
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Marko Latvanen, 0400 777 717
myynti@heinolanuutiset.fi

miljoonaa toiminnassa mukana
olevaa ihmistä 33 maassa. Maasta
toiseen työn arvot ja toiminnan
lähtökohdat ovat samat.

•••
Viime vuosien aikana on hyvinvointivaltion rinnalla alettu puhua
hyvinvointiyhteiskunnasta. Siis
yhteiskunnasta, jossa vallitsee laaja
hyvinvointi ja jossa hyvinvoinnin
tuottamisessa valtiolla, ja kunnilla
ei välttämättä ole niin suurta roolia kuin hyvinvointivaltiossa. Ajatellaan, että yksilöillä, yrityksillä,
järjestöillä ja muilla yhteisöillä on
roolinsa hyvinvoinnin tuottajina
valtion ja kuntien ohella tai niiden sijaan. Tässä kansalaisyhteiskuntaan liittyvässä keskustelussa
Setlementti Suomessa on vahvasti
mukana.
Kansalaisyhteiskunnassa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan merkitys on syvä. Siinä on paljolti kysymys ihmisten halusta sitoutua
sellaisen maailman rakentajak-

si, jossa heikompaa autetaan eikä ketään jätetä. Vapaaehtoisavun
piiriin ohjautuvien ihmisten elämäntilanteissa ja ongelmien monimutkaisuudessa on tapahtunut
muutosta. On aiheellinen huoli
siitä, että yhteiskunnan palveluverkkoon on ilmestynyt ihmisen
mentäviä aukkoja. Korona-aika
näyttää syventäneen tätä ilmiötä
Suomessa ja maailmalla.

•••
Setlementtityö on yhteiskunnallista, mutta ei puolueisiin sitoutunutta. Setlementti on ihmisten
liike, joka arvostaa erilaisia maailmankatsomuksia, mutta ei ota
kantaa uskontoihin. Siellä, missä ihmisen rinnalle pysähdytään
ja hän tulee nähdyksi omana itsenään, arkeen voi häivähtää jotakin
pyhää.
Pentti Lemmetyinen
Setlementtiliiton toimitusjohtaja,
Kansainvälisen Setlementtiliiton
puheenjohtaja

Mainosmateriaalit:

JAKELU

SIVUNVALMISTUS

Posti jakaa 9 060 kpl Heinolaan ja
212 kpl Vuolenkoskelle.

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

PAINO

Sanoma Manu Oy, Tampere

Painosmäärä 19 000 kpl

Loput lehdet jaetaan telinejakeluna
Itä-Hämeessä, mm. Suomen Urheiluopiston alueella, Nelostien liikenneasemilla
ja yhteistyökumppaneiden tiloissa.
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Jari Kovalainen

Kirkkopuiston ilme muuttuu
merkittävästi, jos seurakunta
saa tavoitteensa toteutettua.
Kaikki etualalla olevat rakennukset saavat seurakuntalo
mukaan lukien väistyä uuden
rakentamisen tieltä.

Kirkkopuistoon mittavia muutoksia
Heinolan seurakunta
haluaa purkaa kiinteistöjä
ja hakee kaavamuutoksella mahdollisuutta toteuttaa asuntorakentamista
keskeiseen kortteliin.

Heinolan seurakunta on tehnyt
päätöksen purkaa nykyinen seurakuntatalo ja pikku pappila. Seurakunta pohtii nyt, kuinka keskeisellä paikalla olevat tontit saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti ja kuinka jäljelle
jäävien kiinteistöjen lämmitys toteutetaan.
Seurakunta on hakenut kortteliin kaavamuutosta, joka mahdollistaisi myös asuntorakentami-

Jari Niemi

JARI NIEMI HU

Kirkkoherra Janne Hatakan mukaan seurakuntakodin peruskorjaaminen
on nyt täysin pois suljettu vaihtoehto.

sen. Todennäköinen korttelin uusi
lämmitysjärjestelmä on joko maalämpö tai maalämpö ja kaukolämpö hybridinä.
– Maalämpö ei yksin välttämättä
riitä kovilla pakkasilla tuottamaan
tarvittavaa lämpöä kirkkoon, pun-

taroi Heinolan seurakunnan kirkkoherra Janne Hatakka.
Seurakunnan tavoitteena on joko vuokrata tai myydä vapautuvat
seurakuntatalon ja pikku pappilan
tontit, kun nykyiset rakennukset
on purettu. Tällä hetkellä näyttää

Ohjelmassa mm. kulttuuria, asiantuntijapuheenvuoroja ja lapsille kasvomaalausta!
Eri maiden ruokaa myytävänä, voit syödä
paikan päällä tai ostaa mukaan.
Vapaa pääsy, tervetuloa!
HeiMo, Kaivokatu 14
Tapahtuma järjestetään yhteistyössä:

Palvelutalo
jäi haaveeksi?

siltä, ettei palvelutalorakentamiselle ole lisätarvetta Heinolassa.
– Ilmeisesti näin on siinäkin tilanteessa, jossa toiminnot siirtyvät
uudelle sotealueelle. Nyt tavoitteena on se, että Kirkkopuiston
tuleva kaava mahdollistaisi myös
asuinrakentamisen, täsmentää
Hatakka.
Kaavamuutos on valmisteilla ja
se tulee nähtäville keväällä 2022.
Parhaimmassa tapauksessa uusi
kaava ja sitä myöten purkulupa
voidaan vahvistaa syksyllä 2022.
Purkutöiden arvioidaan maksavan
150 000 euroa.

Ylläpito
kallista
Janne Hatakka kertoo, että purkua
tyhjillään odottavan seurakuntakodin ylläpito maksaa useita kymmeniätuhansia euroja vuodessa, ja

Seurakuntakodin paikalle kaavailtiin aluksi 60-paikkaista vanhusten palvelutaloa. Sen operaattorin tehtävästä kiinnostui Jyränkölän Setlementti, joka pystyisi
helposti tuottamaan myös kiinteistöön sijoittuvien asukkaiden
ateriapalvelut. Kaavailtu Valtion
asuntorahaston (ARA) rahoitussuunnitelma kuivui kuitenkin kasaan, kun ARA nosti kaupungin
antaman tarvearvion jälkeen käden pystyyn.
Seurakunnalle tämä vaihtoehto
olisi mahdollistanut uuden seurakuntasalin rakennuttamisen palvelutalon yhteyteen.
– Tämä mahdollisuus oli esillä, kun palvelutalohanketta vielä suunniteltiin. Koska hanke ei
edennyt, seurakunnassa on tehty
toimitilojen suhteen uusia ratkaisuja. Uusi seurakuntasali sijaitsee
nyt Lampikadun vuokratiloissa,
toteaa Janne Hatakka.

Muuta mukavaa HeiMossa,
tervetuloa mukaan!

MAAILMA HeiMossa

koko perheen tapahtuma
lauantaina 20.11. klo 10-13

yksinomaan sen takia olisi hyvä
saada ripeästi purkutyö käyntiin.
Nykyisen kiinteistön peruskorjaus on Hatakan mukaan täysin
pois suljettu vaihtoehto. Tämän
todentaa 21.11.2019 valmistunut
rakennuksen kuntoselvitys.
– Taloustoimiston tilojen noin
250 000 euroa maksaneella saneerauksella ei saatu aikaan tilannetta,
jossa edes osa rakennuksesta olisi
käyttökelpoinen. Kuntoselvityksen mukaan tarvittava peruskorjaus olisi hyvin laaja, ja nykyisistä
rakenteista voitaisiin hyödyntää
vain rakennuksen betonirunko,
Hatakka selvittää.
Uusi, todellisen tilatarpeen
mukaan mitoitettu ja nykyiseen
toimintaan suunniteltu rakennus on nyt arvioitu peruskorjausta edullisemmaksi ratkaisuksi. Tältä pohjalta kirkkovaltuusto
päätti vuoden 2019 lopussa hakea
rakennukselle purkulupaa.

HeiMo-kahvila palvelee
ma - to 10 - 15, pe 10 - 14
Kaivokatu 14, 044 797 2404
MYÖHÄINEN AAMIAINEN
perjantaisin klo 10 - 12
Aamiainen sisältää:
puuron, täytetyn leivän, jogurtin,
kananmunan + kahvin / teen.
Hinta 5 €

MAMA´S CAFE
ma klo 15.30-17.30
KARAOKE
ti klo 18.00-20.00
NEULEKAHVILA
to 18.11. ja 16.12. klo 17.00-20.00
ma 29.11. klo 18.00
Aikuisten bändikoulu The Häslers
sekä ilmaisua ja musiikkia -ryhmä
esiintyvät.
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Näyttelijä Jaana Saarisella tiedossa viides kesä
Heinolan kesäteatterissa
Televisiosta, teatterilavoilta,
juontokeikoilta ja luennoilta
tuttu näyttelijä Jaana Saarinen nähdään Heinolan
kesäteatterin kesän 2022
näytelmässä Flirttikurssi
55+. Saarisen ohella Sari Siikanderin ohjaamaan elämänmakuiseen näytelmään on jo
kiinnitetty Jonna Järnefelt,
Anu Sinisalo, Emilia Sinisalo
sekä Ilmari Saarelainen.

JUSSI VARJO HU

Freelance-näyttelijänä töitä tekevä Jaana Saarinen ei ole katunut
vuonna 2006 tekemäänsä päätöstä
jättää vakituinen työ kiinnitettynä
näyttelijänä Kotkan kaupunginteatterissa taakseen.
– Se oli ehkä jopa uhkarohkea
päätös, mutta en ole katunut hetkeäkään, Saarinen ylistää.
Jo lapsesta saakka kulttuurialalla
monessa mukana ollut Saarinen
jäi alun perin vakituisesta näyttelijänvirastaan virkavapaalle koettamaan siipiään freelancer-maailmaan, koska halusi tehdä omien

sanojensa mukaan vähän kaikkea.
Pian hän kuitenkin palasi takaisin
työhönsä Kotkaan.
– Koin, etten osaa kaupata itseäni, Saarinen kertaa.
Kaiken kaikkiaan Saarisella vierähti Kotkassa 30 vuotta, joista 25
vuotta Kotkan kaupunginteatterissa. Sitä ennen hän oli kiinnitettynä Lappeenrannan, Mikkelin ja
Kokkolan teattereissa.
Lopulta Salatuissa elämissäkin
nähty Saarinen teki rohkean ratkaisun ja ryhtyi freelance-näyttelijäksi. Rohkea veto kannatti, sillä vuonna 2007 hänet palkittiin
parhaan naisnäyttelijän Venla-palkinnolla roolistaan sarjassa Hopeanuolet.
Näyttelijäntyön lisäksi Saarinen vetää improvisaatiokeikkoja ja
luentoja sekä koulutuksia.
– Improvisaatioon sain kimmokkeen jo vuonna 1994, kun
Tytti Oittinen ja Eero Saarinen
pitivät meille improvisaatiokoulutuksen, Saarinen muistelee kiitollisena tutustumistaan improvisaation saloihin.
Monilla näyttelijöillä on ennen
esitystä tiettyjä rutiineja, joilla he
keskittyvät roolisuoritukseensa.
Saarinen ei tunnustaudu yhdeksi
heistä.
– Rutiinit muodostuvat projektikohtaisesti, mutta mitään
vaikkapa taikauskoon perustuvaa

rutiinia minulla ei ole.
Tällä hetkellä Helsingin kaupunginteatterissa pyörivässä Lapset-näytelmässä Saarinen on muodostanut näyttelijäkollega Aino
Sepon kanssa eräänlaisen rutiinin
tekstin läpikäymiseen liittyen.
– Käymme tekstin vuorotellen
yhdessä läpi maskeerauksen yhteydessä, vaikka ei tietenkään välttämättä tarvitsisi.
Toiseen samaan näytelmään liittyvään rutiiniin ottaa osaa myös
näytelmän kolmas näyttelijä, Jukka-Pekka Palo.
– Ennen lavalla nousua halaamme ja sanomme: ’Me ollaan yhdessä’, Saarinen paljastaa.

Turhaa vastakkainasettelua
vältettävä
Viimeiset 1,5 vuotta lehtien otsikoita lukiessa on tuntunut siltä, että hallitus ja kulttuuriväki
ovat jatkuvasti napit vastakkain.
Tilannetta ei helpottanut sekava
tilanne kulttuuritukien leikkauksiin liittyen.
– Olihan se järkyttävää, kun
pandemia alkoi. Se tuli niin voimalla ja ennalta suunnittelemattomasti, Saarinen kuvailee.
– Olen pahoillani hallituksen
puolesta, kulttuurialalla työskentelevä Saarinen myöntää hieman
yllättäen ja jatkaa: – Hallitus jou-

tui kovaan paikkaan, arvostelu on
välillä ollut liiankin rankkaa.
Saarinen ei halua lisätä vastakkainasettelua, vaan painottaa
hallituksen ja aluehallintoviranomaisten toimivan parhaan saatavissa olevan tiedon varassa. Hänestä kulttuurialan ahdinkoa ei edes
saisi verrata sairaustapauksiin, sillä
ne ovat kokonaan eri asioita.
– Terveydenhoitohenkilökuntaa ei voi kiittää tarpeeksi. Onhan
se kiva, että teatterit saadaan auki,
mutta se ei ole ehkä ensisijaista.
Hallituksen kaavailemiin, jo nyt
peruttuihin, kulttuurialan tukien
leikkauksiin Saarinen suhtautuu
kiihkottomasti.
– Kaikkialta leikataan. On sitten toinen juttu, että rahaahan
Suomessa on, kun se vain jaettaisiin oikein, Saarinen toteaa.
– Mutta auttaisihan se paljon,
jos kerrottaisiin että miksi leikataan. Odotan paljon, mitä tuleman pitää.
Sen syvemmin Saarinen ei halua
kuitenkaan lähteä hallituksen päätöksiä tai päättämättä jättämisiä
spekuloimaan.
– Sen takia heidät on sinne
valittu, koska minä tai me emme
tiedä vastauksia. Kaikki tekevät
parhaansa.
– Toki virheet on korjattava,
Saarinen lisää ja muistuttaa, että
myös kulttuurilla on merkitystä.

– Hengenravinto on vaikeina
aikoina erityisen tärkeää.
Saarinen kokikin ilahduttavana
sen, kun syyskuun lopulla Lapset
-näytelmän ensi-illassa näki pitkästä aikaa yleisöä katsomossa.
– Ihmiset haluavat tulla teatteriin.

Kuin ’serkkula’
Ennen ensimmäistä kesäänsä Heinolan kesäteatterin lavalla Saarisella ei ollut juuri minkäänlaista
käsitystä Kymijoen varrella sijaitsevasta pikkukaupungista.
– Lähimatkailuni oli todella
huonoilla kantimilla. Tiesin, että
siellä on vettä. Ja lintutarhasta olin
kuullut.
Nyt jo useampi vuosi kesäheinolalaisena on tuonut esille paljon
hyviä puolia.
– Tämä on kuin ’serkkula’, jonne on helppo tulla ja jossa on mukava olla, Saarinen naurahtaa kuvaillessaan juuri itse keksimäänsä
Heinolaa kuvaavaa sanaa.
Mukavien ihmisten lisäksi Saarinen arvostaa hyvin hoidettua
kesäteatteria.
– Hyvin hoidetussa projektissa
on kiva olla ja näytellä.
Erityisesti Saarinen korostaa
yleisön merkitystä.
– On ilo näytellä, kun tietää että
yleisö tykkää.

FAKTA
Jaana Saarinen
• Ikä ja kotipaikka: 66, Helsinki.
• Ammatti: Näyttelijä.
• Koulutus: Ylioppilas sekä lukematon

Jussi Varjo

määrä kursseja.
• Perhe: Kaksi aikuista lasta.
• Motto: Elämä on ihanaa.
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Iloiset
pikkujouluillat
la 20.11., 4.12. & 11.12.
klo 18– n. klo 24

- Erikoislääkäreitä, yleislääkäreitä
- Fysioterapiaa, laboratorio
- Sairaanhoitajan ja diabeteshoitajan
vastaanotot
- Rokotukset
- Magneettikuvaukset

Lahti: Aleksanterinkatu 9, puh 0207 345 678
Sysmä: Sysmäntie 53, puh 0207 345 671
Orimattila: Erkontie 20, puh 0207 345 678
www.arte-laakarit.fi

Runsas & herkullinen

Isänpäiväbrunssi
klo 12–16.30

Upea jouluinen buffetpöytä
35 €/hlö
Menu ja lisätiedot:
www.rantacasino.fi

Vain ennakkovarauksella, niin pienille
kuin isommillekin ryhmille.

Hinta 27 €/hlö

Lapset 10-v. asti 1 €/ikävuosi • 11–16-v. 15 €

Runsas salaattipöytä

Joululounas- ja päivällisvaraukset myös arkipäiville,
vähintään 18 hengen ryhmille,
ota yhteyttä!

***
Pekoni-tomaattimunakasta
Normandian kanaa
Hunaja-valkosipuliuunilohta
Ylikypsää naudanrintaa viski-pippurikastikkeessa
Lihapulla-nakkivartaita
Makkaralajitelma – Kermaperunat
Hunajaiset uunijuurekset

ARKILOUNAS

marraskuussa ti–pe
klo 11–15 • Hinta 10,90 €
(eläkeläiset 9,90 €)

***
Kinuskirahka – Marjarahka
Hedelmäpavlova – Tuulihatut
Kahvi, tee, mehu
Teethän pöytävarauksen:
puh. 040 192 1027 tai
info@rantacasino.fi

www.rantacasino.fi

Maaherrankatu 2, 18100 Heinola

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

Holiday Club
Vierumäellä
tapahtuu!
Tarjoa isälle isänpäivälounas

Tervetuloa nauttimaan Hill Grill -ravintolan
isänpäivän buffetista 14.11. klo 12–15. Tarjolla
mm. herkullista Amerikan BBQ-porsasta,
serranokinkkua ja melonia sekä runsas
jälkiruokapöytä. Katso koko menu netistä.
Hinta 39 € aik., lapset alle 15-vuotta 1 €/vuosi.
Pöytävaraus puh. 0300 870 907.

Tunnelmallinen ilta
pianistin seurassa

Helpotusta live-musiikin kaipuuseen tuo
pianisti Pia Kristiina 26.–27.11. klo 19 alk.
Pianomusiikin äärellä maistuu hyvä ruoka
ja lasi kuohuvaa.

Muista myös
lahjakortti!

holidayclub.fi/vierumaki
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Kylpylästä ja etätyöstä
lisää vauhtia asuntorakentamiseen
Vierumäen alueen
investointeihin
käytetään jopa 100
miljoonaa euroa
muutaman vuoden
aikana.
JARI NIEMI HU

YIT:n Eskonkujan kerrostalon 30 asuntoa varattiin kuukaudessa. Havainnekuva.

Kauppa
käynyt hyvin
Holiday Club Oy on puolestaan käynnistänyt jo kolmannen rivitalon rakentamisen urheiluopistolle johtavan pääväylän varteen.
Kolmas rivitalo poikkeaa
aiemmista sikäli, että sen
asunnot myydään viikkoosakkeina. Myynti on lähtenyt hyvin liikkeelle.
Niinpä Holiday Club Oy
on jättänyt rakennuslupahakemuksen myös neljännen rivitalon rakentamisesta. Kaikkiaan niitä mahtuu
pääväylän varteen kuusi.
Mikäli kaikki rivitalot toteutuvat, kokonaissummaksi voidaan arvioida 3 000
euron neliökustannuksilla
noin 21 miljoonaa euroa.
Lisäksi Holiday Clubin
operoiman hotellin yhteyteen rakentuvan kylpylän ja
kymmenien uusien lomaasuntojen suunnittelu on
alkanut. Kylpylän ja lomaasuntojen yhteishinta istuu
vähintään 10–20 miljoonan
euron haarukkaan.

Holiday Clubin kolmannen rivitalon rakennustyöt ovat
alkaneet ja neljännen rakennuslupa on jätetty.

– Rakennamme kolmannen ja neljännen rivitalon,
ja sen jälkeen tullaan hotellin alueelle. Meillä toisin kuin YIT:llä on enemmän hotellimaista majoitusta, tarkentaa Holiday Club
Oy:n toimitusjohtaja Maisa
Romanainen.
Näiden lisäksi Jarno
Purtsin Premium Resorts
Oy on rakentanut jo seitsemän, ja aloittanut kahden

uuden tasokkaan huvilan rakentamisen. Tavoitteena on
kaikkiaan yhdeksän asuntoa. Mikäli kaikki toteutuvat suunnitellusti muutaman vuoden sisällä, investointeihin käytetään noin
4–5 miljoonaa euroa.
Yritysten rakentamien
asuntojen lisäksi Vierumäelle on valmistunut parin viime vuoden aikana jo toistakymmentä eri kokoista yk-

sityisten omistamaa huvilaa
ja buumi tuntuu jatkuvan.

Aikataulu
pitänyt uudistuksissa
Vierumäki Sports Oy on
aloittanut oman investointisuunnitelmansa toteuttamisen, ja se nielee kaikkiaan 15–20 miljoonaa euroa. Hotelli Fennadan laajennusosa otettiin käyttöön

Apa Salmi hotellin
johtoon
JARI NIEMI HU

Resort Manager Apa Salmi on syksystä lähtien
vastannut Holiday Club
Resorts Oy:n operoimasta
Vierumäen hotellista.
– En ole koskaan aiemmin ollut töissä vastaavassa
hotellikiinteistössä. Tämä
on 2000-luvulla ajatuksella
rakennettu tasokas hotelli,
sanoo ympäri Suomen lukuisissa hotelleissa esimiesja johtotehtävissä työskennellyt Salmi.
Vierumäki alueena on
kiehtonut Apa Salmea jo
pitkään. Erityisen läheiseksi alue tuli vuosina 2003–
2016, jolloin Salmi asui
Lahdessa.
– Kun Holiday Club lähti
hotellin operaattoriksi, ajattelin, että miksi ei. Keskustelut yrityksen johdon kanssa vakuuttivat minut siitä,
että nyt ollaan tekemässä
sellaista, jossa haluan olla
mukana, tuumii Salmi.

Työskentely S-ryhmän
eri paikoissa ja monenlaisissa tehtävissä on tuonut Apa
Salmelle hotellin johtamisessa tarvittavaa tietoa ja
taitoa. Hän korostaa kuitenkin, että hotellityö on tiimityötä ja Vierumäellä korostuu lisäksi hyvän yhteistyön
merkitys Vierumäki Sports
Oy:n kanssa.
– Kattobrändi meillä molemmilla on Vierumäki ja
yhdessä saamme enemmän
aikaan, toteaa Salmi.
Heinäkuussa avattu Holiday Club Vierumäki toimi
kesäloma-ajan käytännössä
täydellä kapasiteetilla. Syksyn tultua hotellissa on ollut paljon yritysryhmiä ja
Apa Salmi ennakoi hotellin
keskimääräisen käyttöasteen
paranevan entisestään pandemian hellittäessä. Kylpylän valmistuminen tulevaisuudessa nostaa hotellin ja
palveluiden kysyntää.
Hotelli työllistää nyt nelisenkymmentä ja lukumäärä

Jari Niemi

kiteyttää Kari Lahti.

Jari Niemi

Vierumäen on vallannut
muhkea investointibuumi.
Asuntorakentaminen on
kiihtynyt merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana
ja lisää vauhtia on luvassa.
YIT on päättänyt käynnistää vielä päättymässä olevan vuoden lopulla 30 asunnon kerrostalon rakentamisen Eskonkujallle.
YIT:n hankekehityspäällikön Kari Lahden mukaan
kaikki asunnot ennakkovarattiin kuukaudessa. Ne voi
ostaa uuden konseptin mukaisesti joko pysyväksi tai
vapaa-ajan asunnoksi. Lisähintaan on mahdollisuus
hankkia kalustepaketti.
– Vierumäellä on käynnistynyt melkoinen buumi,
jonka laukaisi varmaankin
moni asia. Yksi niistä oli
päätös kylpylän rakentamisesta, toinen koronan aikana lisääntynyt etätyö ja kolmantena urheiluopiston uusi vetovoima, arvioi Lahti.
Eskonkujan varausmenestys on innostanut YIT:n
aloittamaan myös toisen
25–30 asunnon kerrostalon
suunnittelun opiston pääväylän varteen, hotellin läheisyyteen.
– Eskonkujan asunnot
valmistuvat vuoden 2023
alussa. Toisen kerrostalon
suunnittelu alkaa tänä syksynä ja jos kysyntää löytyy
riittävästi, työt käynnistetään vuoden 2022 lopulla,
ennakoi Lahti.
Kerrostalojen yhteisarvo nousee Lahden mukaan
asuntojen myyntihinnalla
laskettuna 12–13 miljoonaan euroon.
– Tilanne on ihan erilainen kuin 2–3 vuotta sitten.
Silloin ei asuntoja oikein
saatu myytyä juuri lainkaan,

15. lokakuuta, kuplahalli
on peruskorjattu nykyaikaa vastaavaksi, tennis- ja
padelhallin (entisen Vierumäkihallin) tenniskentät
on uusittu ja padelkenttiä
on rakennettu sekä sisälle
että ulos.
Toinen jäähallin kaukaloista on uusittu nykyaikaiseksi ja toisen kunnostaminen alkoi lokakuussa. Oppilasasuntola Pihkalan alakertaan on valmistunut nykyaikainen kahvio ja asuntolasta remontoidaan tasokas
sporttihotelli.
Myös Vierumäki Areena
uudistetaan nykyisiä vaatimuksia vastaavaksi, ja työt
alkavat lähiaikoina. Ensi
vuonna peruskorjataan urheilukenttä ja uimahallin
kunnostustyöhön valmistaudutaan. Liikenneympyrän luo on rakentunut hieno sisääntuloportti.
Ainoastaan vahvasti suojeltu Kaskela ja varamajoituspaikkana toiminut
Country Club jäävät peruskorjausten ulkopuolelle.
– Aikataulu on pitänyt
hyvin. Kaikki alueen investoinnit huomioiden voidaan sanoa, että ei ole monella liikuntapaikalla yhtä
mittavia investointeja tehty.
Olemme matkalla huipulle
ja sanoilla on katetta, toteaa Vierumäki Sports Oy:n
toimitusjohtaja Peter Gabrielsson.

Apa Salmen koti on Kotkassa ja kakkosasunto nyt Vierumäellä. Ennen Vierumäelle tuloa hän toimi Kaakon Viestinnän yritysmyyntijohtajana.

kasvaa, kun kylpylä vuonna
2024 otetaan käyttöön.
– Paikkoja meillä on
avoinna koko ajan ja pystymme tarjoamaan työntekijöille mukavan työympäristön, laajan työnkuvan sekä ketjumme monipuoliset
henkilöstöedut. Jos työ hotelliympäristössä kiinnostaa

niin saa olla yhteydessä.
– Suurena etuna on pääkaupunkiseudun läheisyys,
alueen erinomainen luonto ja monipuoliset liikunnan harrastusmahdollisuudet, tiivistää golfkentällä ja
lenkkipoluilla viihtyvä Apa
Salmi.
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Jyränkölän ravintolat
valmiina joulun aikaan
Joululounaalle!
RAVINTOLA KYMENKARTANO
Tiistaina 30.11. klo 11–14 joululounas
Tiistaina 14.12. klo 11–14 joululounas
Hinnat: aikuiset 19,50 € / eläkeläiset 14,50 € /
lapset 6–12-v. 10,00 €
Ravintola auki joulun aikaan joka päivä klo 7.30–14.

RAVINTOLA KESTI
Perjantaina 3.12. klo 11–14
Kestin herkkuperjantai pikkujouluteemalla
Hinnat: aikuiset 10,70 € / eläkeläiset 9,00 € /
lapset 6–12-v. 6,00 €
Torstaina 16.12. klo 11.00–14.00 joululounas
Hinnat: aikuiset 19,50 € / eläkeläiset 14,50 € /
lapset 6–12-v. 10,00 €
Ravintola kiinni ke 22.12. – su 26.12.
Muuna aikana ark. klo 8.00–14.30
La ja su suljettu

Kaikella kunnioituksella.
Tervetuloa!

Heinolan vanhoja perinteitä vaaliva Ravintola Kymenkartano palvelee Konsulinkadulla. Mainio paikka erilaisten juhlien ja tilaisuuksien järjestämiseen!
Kymenkartanosalissa on joka päivä tarjolla
aamiaista ja lounasta noutopöydästä; monipuolinen
salaattibuffet, lämmin ruoka, leipälajitelma ja
ruokajuomat sekä kahvi.
Kahvittelujen, perhe- ja ystäväjuhlien, muistotilaisuuksien ja muiden yksityistilaisuuksien järjestämiseen sopivat joko Residenssi-kabinetti (24 hlöä)
Ravintola Kymenkartano
Konsulinkatu 2, 18100 Heinola
puh. 044 797 2438 / keittiö
puh. 044 797 2417 / ravintolapäällikkö

tai suuremmalle ryhmälle Sireniussali (50 hlöä).
Menuvaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivuillamme
jyrankola.fi. Menu voidaan muokata aina tilaisuuteen sopivaksi asiakkaan toiveiden mukaan.
Ravintolassa on anniskeluoikeudet yksityistilaisuuksia varten.

Ravintola on auki joka päivä klo 7.30–15.00
• Aamiainen
klo 7.30–9.30
• Lounas
klo 11–14
• Kahvittelu
koko aukioloajan

Kevään esitykset myynnissä!
Jessie Nelson – Sara Bareilles

Timo Sandberg – Aila Lavaste

Minna Rytisalo – Heini Tola

Herkullinen musikaalikomedia

- tarina jakautuneesta kaupungista

Rohkea ja siksi vaarallinen

waitress – unelmien resepti

kostonkierre

Esitykset jatkuvat kevään 2022 ajan

kantaesitys 22.1.2022

Rouva C.

ENSI-ILTA 26.1.2022

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

Isänpäivänä 14.11.

Herkullinen isänpäivälounas
alakerran noutopöydästä

30€

sta
Pöytävarauan!
a
ll
te
suosi

Hyvän palvelun
hammaslaboratorio
Heinolassa!
Erikoishammasteknikot Markus Munne ja Mauri Munne
Kirkkokatu 13, S-Marketin yläkerta, Heinola • Puh. 03 715 7411

Kattaukset klo 12.00 ja 14.30
Menu: www.kuninkaanportti.fi
Kuninkaanportti
Hartola
Puh. 050 355 2241

KÄSINTEHDYT TUOTTEET – KUDONTA – KURSSIT – NÄYTTELYT

Ma-Pe 10-17, La 10-14. Savontie 12, Heinola.
044 9752453. www.elamyspuoti.fi. FB/Elamyspuoti.
Uusi näyttely: VILLIT PUNOKSET, Tarja Heikkilän teoksia risuista ja pajuista.
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as 6 ......2h,avok,kph ..............46,5 m2 ..........Vuokra 750 €/kk
as 12....2h,avok,kph,s ...........52,5 m2 ..........Vuokra 850 €/kk
as 15....2h,avok,mt,kph,s.....80,5 m2 .......Vuokra 1 100 €/kk

UPEITA VUOKRA-ASUNTOJA HEINOLAN KESKUSTASSA
TORIKATU 8 | Torin reunalla olevan jykevän talon yläkerroksissa on rauhallista asua ja

seurata keskustan elämää. Rantapuisto on kivenheiton päässä ja Heinolan koko palvelutarjonta on käytännössä käden ulottuvilla. Kiinteistö on juuri saneerattu täydellisesti.
Asunnot ovat persoonallisia ja tehokkaita tilaratkaisuiltaan. Jokaisessa asunnossa on
huoneistokohtainen vesimittaus ja jäähdytys sekä koneellinen ilmanvaihto, poisto huippuimurilla. Asuntoon tulee Kuitu 10 M.

Pulla Puoti:

ma-pe 6.30-17
la 8.30-13
su suljettu

OTA YHTEYTTÄ – VIIMEISIÄ VIEDÄÄN!
puh. 040 555 1812

Heinolan Uutisten joulukuun lehden (ilm. 16.12.) joulutervehdyksistä saadut
ilmoitustuotot ohjataan kokonaisuudessaan Kämmen-työn hyväksi.

Varaa nyt omasi

ilmoitus@heinolanuutiset.fi

LAHJAVINKKEJÄ
ISKÄLLE!
SAA OSTAA MUILLEKIN :)

Lippupaketti

Hannes Hyvönen

Häkissä
-kirja

25€

5 lippua

la!
Nimmaril

Paitoja,
huppareita,
mukeja,
pipoja ym. ym.
Peliittojen toimisto avoinna
”Isänpäiväkauppana”
Ke 10.11.
To 11.11
Pe 12.11.
La 13.11.

klo 12-18
klo 12-18
klo 12-18
klo 10-14

a!
o
l
u
t
e
erv 15,
TKauppakatu
toimisto@peliitat.fi
www.peliitat.fi

50€

LYHYESTI

Jyränkölän ensimmäinen
podcast ratkoo miesmystiikkaa
Miten miehillä menee? Haluaako mies, että hänestä
keskustellaan? Mikä miestä
mättää?
Jyränkölän podcastien
sarjan avaa vapaasukellus
mystisen miesmeren syvään
päätyyn, kun Miehistä puhetta -sarjan ensimmäinen
jakso esitetään kansainvälisenä miestenpäivänä
19.11.2021.
Miehistä puhetta -podcast on ihmettelyä miehistä naisten silmin. Podcastia
eetteriin emännöivät Laura
Paronen ja Katja Tamminen. Teemoihin sukelletaan
rohkeasti kysyen ja keskustellen. Lauran ja Katjan
mieskuplan täyttämään studioon kutsutaan ajoittain vieraita, ja myös Jyränkölän miehet päästetään ääneen.
Podcastin studioemäntä Laura Paronen on tunteiden tutkimusmatkailija, joka
on yhtä aikaa rautaa ja pitsiä. Laura on yhteisöpedagogi ja tietotekniikan opettaja, jonka palon ja intohimon liekki roihuaa erilaisten ihmisten kohtaamiselle
sekä ilmiöille. Miehistä puhumisen matkalla hän unelmoi edistävänsä ihmisten
välistä vuoropuhelua ja merkityksellisyyden kokemuksia.
Teeskentelemätön puolivilli luonnonlapsi ja miesmystiikan ihmettelijä Katja Tamminen on podcastin liikkuva kirjeenvaihtaja, jonka aistikkuus kahlitsee
kuulijansa. Katja on sanataiteen ja sisällöntuoton freelancer, joka etsii vastauksia
sieltäkin mistä muut eivät uskalla niitä löytää.
Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.
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Ikuisesti yrittäminen mielessä
Kalevi Porvari suunnittelee lähes 80-vuotiaana
useita uusia rakennuskohteita.
JARI NIEMI HU

missa asunnoissa.
Vuonna 2018 omat yhtiönsä perustaneet veljekset ovat olleet kaukonäköisiä, mikä rakennusalalla
tarkoittaa myös rakentamiseen
kelvollisten tonttien hankkimista
aina, kun siihen on tullut sopiva
tilaisuus. Yksinomaan Heinolan
kirkonkylässä odottaa viisi tonttia
suunnitelmia ja rakentajaa.
– Meillä on mitä myydä ja se
pohjaa tonttien hankintaan, Por-

vari Group Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Kalevi toteaa.

Maakunnan
kärkihankkeita
Kalevi Porvari pyörittelee parasta
aikaa Heinolan ja Padasjoen tiluksille suunniteltujen, mittavien rakennushankkeiden suunnitelmia.
Heinolan hankkeiden yhteen laskettu kustannusarvio on 15–20
Jari Niemi

Kalevi Porvarilla on ikää pian 80
vuotta, mutta yrittäminen kannustaa häntä yhä suunnittelemaan

uusia kohteita.
– Enhän mä ole vielä kasikymppinenkään, Kalevi naurahtaa.
Porvarin veljekset Kalevi ja
Pentti ovat rakentaneet Heinolan maalaiskunnassa, Heinolassa
ja Padasjoella kymmenien vuosien
ajan. Kalevi Porvari arvioi, että
veljesten rakennuttamissa asunnoissa asustaa parasta aikaakin
1 000 ihmistä ja toiset 1 000 asukasta punkkaa veljesten remontoi-

ja Padasjoen peräti 50 miljoonaa
euroa.
– Nämä kuuluvat koko PäijätHämeen maakunnan suurimpien
rakennushankkeiden joukkoon,
Porvari toteaa.
Heinolaan Porvari Group Oy
kaavailee Kyminkatu 17:n tontille yhdeksää paritaloa ja Rannanmäenkujalle matkailua tukevaa
rivitalokokonaisuutta, joka Kalevi Porvarin mukaan hyödyttäisi
myös Hotelli Kumpelia ja Heinäsaaren leirintäaluetta.
Kyminkadun hankkeesta on
Lahden LAB oppilastyönä tehnyt
suunnitelman, joka saa kokeneelta
rakentajalta kehuja osakseen.
– Katsotaan nyt, kuinka hankkeet kiinnostavat suurta yleisöä.
Heinolan Yrittäjien messuilla
saimme paljon positiivista palautetta. Lopullisesti tilanne selviää,
kun ennakkomarkkinointi alkaa.
Aikaisintaan ensi kesänä päästään
rakentamaan, arvioi Porvari.
Parasta aikaa Porvari Group Oy
rakentaa Padasjoelle 11 vuotta sitten valmistuneen Kullasmarinan
yhteyteen pientä kivikautista asumusta, joka saa kunttakaton.
– Menestys innostaa jatkamaan.
Meillä on kummallakin veljeksellä menossa sukupolvenvaihdos ja
molemmilla on kolme lasta. Poikani Olli Porvari tuntuu olevan
kiinnostunut jatkamaan, joten
asiat etenevät, Porvari kertoo.

Heinolan Yrittäjien Yhdessä
enemmän -yritysmessuilla syyskuussa Kalevi Porvari esitteli
uusia suunnitelmiaan.

Laukkamäenkadulle
valmistuu rivitalo
Noin 30 vuotta rakentamattomana olleelle Laukkamäenkadun tontille nousee
kahden–kolmen seuraavan

vuoden aikana yhdeksän
huoneiston rivitalo. Pituutta sokkelilla on muhkeat 70
metriä.
Hankkeen takana on Rakennusliike Porvari Oy,
jonka toimitusjohtaja Jari

Porvari nikkaroi kohdetta
lähinnä isänsä Pentti Porvarin kanssa.
– Vuokraamme asunnot,
joista suurin osa on kolmioita, koska niitä kysytään eniten. Kaikki asunnot varusJari Niemi

JARI NIEMI HU

Isänpäiväbrunssi
tetaan saunoilla, selvittää
Jari Porvari.
Koska rakentajia on kohteessa vähän, rakennusaika
on jaksotettu ainakin kahdelle, jopa kolmelle vuodelle.
– Tänä vuonna saamme
asunnon pohjat valmiiksi
ja toivottavasti autokatoksen valmiiksi asti. Se toimii
ensi kesänä hyvänä työmaavarastona, suunnittelee Jari
Porvari.
Rivitalotyömaita ei ole
viime vuosina juurikaan
näkynyt Heinolassa.
– Tuumasivat kaupungintalollakin, että harvinaista
herkkua nyt toteutetaan,
myhäilee Jari Porvari.

Su 14.11. klo 11–15
Café Tornissa

• Hinta 18,–
• Lapset 9,–
(alle 14-v.)

Tervetuloa!

Kaupungin
upeimmat
näköalat!

Yksityistilaisuudet onnistuvat
edelleen Tornilla,
varaa oma päiväsi.

Ota yhteyttä!

Rivitalotyömaa etenee
hitaasti, koska tekijöitä on
vähän. Rakennuksella on
pituutta muhkeat 70 metriä.

Tornikuja 1, Heinola
P-paikka: Ratakatu 4

cafetorni@phnet.fi
0400 777 717

Katso lisää:
cafetorni.fi
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Jyränkölä tutuksi, osa 1

Kämmen-toiminta auttaa
vähävaraisia
JUSSI VARJO HU

Mirjam Iiskolan vuonna 1992
käynnistämä Kämmen-elintarvikejakelu on ollut osa Jyränkölän
Setlementin vapaaehtoistoimintoja vuodesta 2007 saakka. Lahjoitusten ja vapaaehtoistyön turvin
pyörivä toiminta auttaa vähävaraisia heinolalaisia jakamalla pääasiassa kauppojen hävikistä koostuvia
elintarvikkeita kerran viikossa.
Kämmenen jakama ruoka-apu on
tarkoitettu viimeiseksi keinoksi eli
kun apua ei ole muualta saatavilla.
Suurimpia lahjoittajia ovat
Kolli-säätiö, Heinolan kaupunki,
Heinolan seurakunta sekä alueen
kaupat. Vaikka toiminnalla on
paljon tukijoita, nielee toiminnan
pyörittäminen runsaasti resursseja. Etenkin nyt, kun Kämmenen
ruokajonon viikoittaiset kävijämäärät pyörivät vajaassa 200:ssa.
– Toiminnan organisointi nielee
tällä hetkellä eniten resursseja, Jyränkölän vapaaehtoistyön johtaja
Teija Naakka kertoo.
Tällä hän viittaa mm. raskasta
vapaaehtoistyötä tekevien virkistäytymiseen sekä toiminnasta aiheutuviin muihin kustannuksiin,
kuten hävikkiruoan haussa käytettävän auton ylläpito- ja käyttökustannuksiin sekä etenkin koronaaikana korostuneiden suojatarvikkeiden hankintoihin.
– Vapaaehtoisten jaksamisesta
on ehdottomasti pidettävä huolta, Naakka korostaa.

Toiminnan
tulevaisuus avoinna
Suurimmat haasteet Kämmenen
toiminnalle ovat epätietoisuus tilojen suhteen sekä sitoutuneiden
vapaaehtoistyöntekijöiden saatavuus. Kämmen toimii Maaherrankadulla, entisen kylpylä- ja kirjastorakennuksen vieressä. Koko alue
rakennuksineen on myyty huutokaupalla, eikä toiminnan tarvitsemien tilojen jatkosta ole tällä hetkellä mitään tietoa.
– Mitään tietoa korvaavista tiloista ei ole. Kämmenen ruokaapua tarvitsevien kannalta tilan sijainnilla on tietyt vaatimukset. Tilojen täytyy olla esteettömät, riittävän tilavat ja asiakkaiden saavutettavissa, Teija Naakka korostaa.
Vastoin monia odotuksia, jaettavasta ruoasta ei niinkään ole pulaa.
– Hävikkiruokaa saadaan tällä
hetkellä noin 15 vakiopaikasta,
sekä lisäksi satunnaisilta ja kiertäviltä toimijoilta, Naakka kertoo.
Sen sijaan sitoutuneesta, ja
ajoittain raskastakin työtä tekevästä vapaaehtoisporukasta Teija
Naakka kantaa huolta.
– Työ pitää sisällään monenlaista kantamista, lajittelua, pakkaustyötä ja puhtaanapitoa. Se on tiivistä yhteistyötä ja ryhmässä toimimista, joka vaatii järjestelmällisyyttä ja sitoutuneisuutta.
Kämmenessä työskentelee 23
vapaaehtoista, jotka tekevät työtä
vuoroviikoin.
– Koronan vuoksi jaoimme porukan kahtia, jotta mahdollisissa
altistumistapauksissa toiminta olisi turvattu, Naakka tarkentaa.
Jotakin toiminnan kokoluo-

Kämmenessä jaetaan
mm. lahjoituksena
saatua leipää.
Jyränkölän kuva-arkisto

Hävikkiruoka-jakelussa
käy viikoittain vajaat
200 heinolalaista.

kasta kertoo se, että Kämmenen
tiloissa on yli 20 kylmälaitetta
ruoan säilytystä varten. Teija Naakan mukaan toiminnan volyymia
ei kuitenkaan ole mahdollista kasvattaa. Hän korostaakin yhteistyön merkitystä eri toimijoiden
kanssa.
– Muita ruoka-apua antavia toimijoita Heinolassa ovat Heinolan
seurakunta, vapaa seurakunta sekä helluntaiseurakunta, Naakka
luettelee.
– Lisäksi teemme yhteistyötä

Heinolan Uutiset haluaa olla mukana tuottamassa
hyvää joulumieltä vähävaraisille heinolalaisille.
Joulukuun lehden (ilm. 16.12.) joulutervehdyksistä saadut
ilmoitustuotot ohjataan kokonaisuudessaan Kämmen-työn
hyväksi.
Mikäli sinäkin haluat antaa osasi ja olla tukemassa tärkeää
työtä, voit tehdä lahjoituksen Kämmen-toiminnan tilille:
Jyränkölän Setlementti ry, FI80 4212 0010 2011 56.
Rahankeräyslupa RA/2020/998, lupa voimassa toistaiseksi 1.9.2020 alkaen.

Avoin ovi ry:n kanssa, josta saamme ruokalahjoituksia säännöllisesti.
Jyränkölä ja Kämmen kuuluvat
myös valtakunnalliseen ruokaaputoimijoiden verkostoon, jossa
on mukana yli 40 toimijaa.
– Meillä on taloudellisena ja toi-

Eila Aranko päätyi
Muuttokummi-Marleenan
houkuttelemana
Heinolaan.
KATJA TAMMINEN

Kaikki alkoi Espanjasta. Marleena Vento ja Eila Aranko tutustuivat toisiinsa lomalla yhteisen
ystävänsä kautta.
Vento oli tuolloin asunut Heinolassa puolisen vuotta. Alun perin Kuusankoskelta kotoisin oleva Aranko puolestaan suunnitteli
muuttoa pois Vantaalta. Tarkoitus oli, että talvisin Aranko voisi
viettää aikaa Espanjassa ja kesäisin
asua Suomessa. Sellaiseen sopisi
hyvin, että koti olisi jossain muualla kuin pääkaupunkiseudulla,
jossa kaikki on vähän tai paljon
kalliimpaa. Alustavaan suunnitelmaan kuului etsiä passeli uusi koti
Kouvolasta.
– Sanoin Eilalle, että mitä sinä nyt Kouvolaan! Muuta Heinolaan! Vento naurahtaa ja jatkaa

ehdottaneensa, että Aranko tulisi
hänen luokseen viikonlopuksi kylään sitten, kun he olisivat takaisin
Suomessa.
Viime huhtikuussa kyläily toteutui ja Aranko tuli tutustumaan
Heinolaan. Hän oli ehtinyt jo
olemaan yhteydessä muutamiin
asunnonvälittäjiin ja katsottuna
oli kolme asuntoa, jotka kaverukset kiersivät porukalla mukaan
tulleen yhteisen ystävän kanssa.
Kaupunginosat tulivat kätevästi
tutuiksi, kun niitä yhdessä tuumin kierreltiin autolla.
Päätös syntyi, ja uusi koti löytyi
Etu-Tommolasta. Päätökseen vaikuttivat monet asiat kuten se, että
Heinolasta löytyy runsaasti luontopolkuja ja monipuolinen kansalaisopisto sekä tietysti Muuttokummi-Marleenan innostava suositus Heinolasta kivana asuinpaikkana.
– Tykkään liikkua paljon ja
olenkin jo tutustunut Saittalahden luontopolkuun. Osallistuin
myös kansalaisopiston retkelle,
jossa kavuttiin Rautvuoren huipulle. Olen suosinut harrastuk-

Katja Tamminen

Koti virran varrelta

Eila Aranko (vas.) muutti Heinolaan Muuttokummi Marleena Venton (oik.)
houkuttelemana.

sissani päiväkursseja ja tutustunut
uimahalliin, joka on oikein hyvä.
Ja uusiin kuntoportaisiinkin olen
tutustunut, Aranko summailee
liikuntakokemuksiaan ja kuvailee
kaupungin iltavalaistuksen portailta katsottuna olleen kerrassaan
hieno.
Uuden kodin sijainnissa plussaa on ehdottomasti se, että lyhyt
matka kaupunkiin kulkee pitkin
virran vartta. Heinolasta on myös

lyhyt ja kätevä bussimatka Lahteen. Eikä sovi unohtaa Vierumäkeä.
– Kävin äskettäin Aavehallilla
tansseissa ja oikein yllätyin, kuinka paljon siellä pääsin tanssimaan,
Aranko kertoo tyytyväisenä ja että
aikoo ehdottomasti mennä tansseihin toistekin.
– Marleena oli oikeassa. Olen
viihtynyt täällä hyvin!

minnallisena tukena vahvasti Heinolan kaupunki ja Heinolan seurakunta. Tällaiset yhteistyösuhteet
turvaavat toimintaa myös tulevaisuudessa, Naakka kiittelee.
Jyränkölän Setlementti kustantaa
Heinolan Uutisia.

Muuttokummi on työhönsä perehdytetty vapaaehtoinen, joka
auttaa kotiutumaan uudelle
paikkakunnalle. Muuttokummilla on todistus käymästään
Muuttokummi-valmennuksesta.
Muuttokummilta voi saada
neuvoja mm. terveyskeskuksen
palveluihin ja liikunta- ja harrastetoimintaan liittyen. Moni
Muuttokummeista on itsekin aikoinaan muuttanut Heinolaan,
joten he tietävät, miltä uuteen
ympäristöön asettuminen tuntuu.
Muuttokummi on tukena muuton suunnittelusta itse
muuttoon sekä tarvittaessa sen
jälkeenkin. Ennen muuttoa
Muuttokummi voi kertoa Heinolan asuinalueista ja vinkata
myytävänä olevia kohteita.
Itselleen tai ystävälleen voi kysyä Muuttokummia numerosta
044 512 7899.
Heinolan Uutisten kustantaja Jyränkölän Setlementti hallinnoi Muuttokummi-hanketta.
Hanketta rahoittaa Päijänne
Leader / Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto.
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KATJA TAMMINEN

SUURPERHEEN MUMMI. Aloite-

taan tärkeimmästä eli siitä, että
85-vuotias Helga Nurminen-Ekholm on mummi. Lapsenlapsenlapsia on 14, lapsenlapsia 9 ja lapsia 4. Suurperheen yhteissumma,
kun mukaan lasketaan kaikkien
puolisot, on 34. Miten ihmeessä
Helga-mummi muistaa kaikkien
lastenlasten nimet?
– Ihan helposti! Vaikka minulla
ei ole ollenkaan hyvä muisti, Helga nauraa ja esittelee ylpeydellä ja
rakkaudella makuuhuoneen seinällä ja jääkaapin ovessa olevia piirustuksia. Piirustukset on tehnyt
mummin silmäterä, 3. luokkaa
käyvä Hilma-tyttö. Hilma vierailee Helga-mummin luona usein ja
kaksikolla on paljon yhteistä juteltavaa. Myös salaisuuksia. Sellaisia
leppäkertun kokoisia, kuten pienten tyttöjen ja mummien väliset
salaisuudet ovat.

SILTAKOTI. Nykyiseen kotiinsa,

Siltakadulla sijaitsevaan Siltakodin kaksioon Helga muutti Ekipuolisonsa kanssa heti silloin, kun
Siltakoti valmistui vuonna 2007.
Neljännen kerroksen kodikkaasta huoneistosta avautuu näkymä Heinolan ylle. Siellä täällä,
ikkunalla, hyllyillä ja parvekkeella
on pieniä esineitä, joihin kaikkiin
liittyy muisto. Helga tunnustaakin rakastavansa koriste-esineitä
ja niiden mukanaan kuljettamia
tarinoita.

Helga ja hänen Eki-puolisonsa
olivat talon ensimmäiset asukkaat. Pari tapasi 2000-luvun alussa Peurungassa kuntoutuslomalla.
Liikuntarajoitteinen Eki iski silmänsä pirteään tanssilattialla pyörähtelevään Helgaan ja odotteli tätä aina tanssien päätyttyä aulassa.
Siitä alkoi yhteinen taival, joka
kuljetti pariskuntaa ensin Valkeakoskelle, ja sieltä Mäntyharjun
kautta Heinolaan.
Leskeksi Helga jäi neljä vuotta
sitten. Sitä ennen hän ehti toimia
vuosia Ekin omaishoitajana.

HEINOLAN SEUDUN OMAISHOITAJAT.
Helga tunnetaan yhdistyksen toimeliaana ja sydämellisenä aktiivina sekä puheenjohtajana.
– Kuuluin aluksi Ekin omaishoitajana Päijät-Hämeen omaishoitajien yhdistykseen, mutta koin, että Heinolan seutu jäi toiminnassa
jotenkin paitsioon. Lopulta meitä
oli 16 omaishoitajaa perustamassa
Heinolan Seudun Omaishoitajat
ry:tä. Kun Sysmän omaishoitajat
lopettivat oman yhdistystoiminnan, liittyi Sysmän toiminta Heinolaan ja pian sen jälkeen myös
Hartolan. Käyn vetämässä kaikkien kolmen kunnan kuukausitapaamiset. Jäseniä yhdistyksessä

FAKTA
Helga Nurminen-Ekholm
• Syntynyt: v. 1936 Sysmässä.
• Luottamustoimet: Heinolan Seudun

Omaishoitajat ry:n puheenjohtaja ja
perustajajäsen, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Heinolan Yksilöjaoston jäsen sekä vammais- ja
vanhusneuvoston jäsen.
• Motto: älä valita, vaan vaikuta.

on nyt noin 180.
Yhdistystoiminnassa ja luottamustehtävissä toimiminen tulee
luontevasti, jostain sydämenpohjasta. Vapaaehtoistyötä Helga on
tehnyt aina, monessa eri muodossa. Pitkästä elämänkokemuksesta
on ollut hyötyä.
– Minun on helppo ymmärtää
niitä ihmisiä, jotka ympärilläni kipuilevat samoista asioista, erilaisessa maailmantilanteessa.
Helga syttyy yhä helposti uusista ideoista, eikä pelkää laittaa toimeksi. Viimeisin Helgan ideoista
mahdollistaa Heinolaan ensi keväänä ennennäkemättömän konsertin, kun Helga ja Omaishoitajat ry tuo uudelle lukiolle esiintymään Etelä-Pohjanmaan Poliisilaulajat-kuoron.

MATKALLA YMPÄRI SUOMEA. Sys-

mässä syntynyt ja sittemmin Joutsasta 15-vuotiaana maailmalle
lähtenyt Helga kirjoittaa yhä joka
päivä päiväkirjaa. Päiväkirjoja on
kertynyt valtava määrä. Tyttären
kanssa on jo sovittuna, mitä kirjoille tapahtuu sitten, kun Helga
ei enää ole niistä huolehtimassa.
Kansien väliin on kertynyt runsaasti kaikkea. Merkintöjä omasta
elämästä kuin myös elämästä ympärillä. Perheestä, maailmanmenosta, töistä ja yhdistystoiminnasta, siis ihan kaikesta.
– Voin tarkistaa päiväkirjasta,
millainen oli sää vaikka 40 vuotta sitten!
Nuorena maailmalle lähtenyt
Helga on ehtinyt näkemään ja
kokemaan paljon. Viime jouluna hän sai jo keski-ikäiseltä lapsenlapseltaan lahjaksi Isoäiti, kerro minulle elämäntarinasi -kirjan.
Lahjaan liittyi toive: lahjoita tämä
minulle takaisin täytettynä.

Ja niin on tapahtumassa. Sivut
ovat täyttyneet valokuvilla ja kaunokirjaimilla.
– Tuossa on kuva pienestä pirtistä, jossa lapsena asuin. Meitä
asui siinä viisi. Tuolta minä lähdin maailmalle.
Turvattomuuden tunne. Sellaista Helga kantoi mukanaan monta
vuosikymmentä, vaikka ahkeraa ja
työtä pelkäämätöntä organisoijaa
on aina onnistanut työelämässä.
– Olen aina tehnyt työssäni kaiken mahdollisimman hyvin ja pärjännyt niin hyvin, kuin pelkällä
kansakoulupohjalla voi pärjätä.
Yhteen aikaan Helgalla oli johdettavanaan useampi suuri työmaaruokala. Niihin aikoihin hän
kiersi paljon ympäri Suomea ja otti usein mukaansa lapsenlapsiaan,
jos matkoihin oli mahdollista sisällyttää jotain mukavaa tekemistä, kuten vaikka laskettelua. Helga
muistetaan myös Itä-Hämeen liikenteen kuljettajana.
Helgan supervoimia ovat olleet
jämptiys ja halu auttaa. Myös se
mitä sovitaan, se tehdään.
– Olen aina halunnut jakaa
muille niin paljon turvaa, kuin
vaan pystyn.

MELKOINEN SILLISALAATTI! Ensim-

mäisen avioliittonsa Helga solmi
19-vuotiaana. 21-vuotiaana hänestä tuli ensimmäisen kerran leski. Sylissä oli kuuden kuukauden
ikäinen tyttö ja vatsassa kahden
kuukauden ikäinen pojan alku.
Seuraava avioliitto päättyi eroon

Kuvat: Katja Tam

Helga Nurminen-Ekholm
pulppuaa ideoita ja
kirjoittaa päivittäin
päiväkirjaa.

minen

Elämä täynnä osallistumista

reilu 10 vuotta myöhemmin.
Helgan elämässä on aina ollut
paljon tapahtumaa. Omien kriisien ja haastavien aikojen lisäksi on Helga myötäelänyt elämän
töniessä niin lapsiaan kuin myös
lapsenlapsiaan. Mummille on aina
voinut kertoa, ja luottaa.
– On tämä ollut melkoinen sillisalaatti!
Vahvasti muiden tukena ja apuna ollut Helga ei ole aina päässyt
itsensä kanssa helpolla.
Itseluottamuksen puute on ollut rankka seuralainen ja kyllä, jos
voisi elää uudestaan, hänkin tekisi
jotain toisin. Mitä se sitten olisi?
– Rakentaisin vahvemman omanarvontunnon. Arvostaisin itseäni
enemmän.
Auttamisen ja elämän pitkämatkalainen tietää kuitenkin olleensa,
ja olevansa yhä, oikealla tiellä. Kiitollisuus kaikesta hyvästä, kuten
perheestä, on mielessä päivittäin.
Helga ei halua valittaa. Kun on
tahtoa, on kaikkea. Kun tekee hyvää, saa hyvää. Sellaisesta Helga
saa voimaa.
– Olen todella kiitollinen siitä,
että pää vielä pelaa ja että saan olla
niin monessa mukana!

Artikkeli on tuotettu yhteistyössä
päijäthämäläiset.fi-palvelun kanssa.
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Kohdennettu
verkkokampanja
Heinolan elinvoimapalvelut
vauhditti tekijöiden etsintää

Tapio Väli-Torala.

Maisa Romanainen.

Samaan aikaan työvoimapulan kanssa on Heinolan
kaupunkia vaivannut pitkään korkea työttömyys.
Esimerkiksi elokuussa Heinolassa oli työttömänä
1 068 henkilöä ja työttömyysaste oli 13,8 prosenttia työvoimasta.
Työttömyyden suuria lukemia selittää osaksi pitkäaikaistyöttömien määrä.
Elokuussa
pitkäaikaistyöttömiä oli 520 ja yli
50-vuotiaita työttömiä oli
547 henkeä. Vammaisia
tai pitkäaikaissairaita työttömistä oli 220 henkeä.
Työttömyys kirpaisee Heinolassa myös nuoria, sillä alle 25-vuotiaita oli elokuussa
työttömänä 103 henkeä.
Heinolan korkea työttömyysprosentti ja samaan
aikaan esiintyvä työvoimapula selittyy työllisyyskoordinaattori Tero Auvisen mukaan suurelta osin
kohtaanto-ongelmasta. Sama ilmiö vaivaa työllisty-

Liikkuminen ei ole olosuhteista kiinni
M

eillä on tapana löytää aina jostain syitä tekemättömyyteen. Yleensä se syy löytyy peiliin vilkaisemalla,
pätee ainakin minuun. Moni valittaa suorituspaikoista
vaikka kaikkialla pääsee liikkumaan, kunhan lähtee.
Yksi mainio selitys on, että ei ole suorituspaikkaa lajille
jota harrastaisin. Tiedän tyyppejä, joille on hankittu kaikki tarvittavat välineet kulloiseenkin harrastukseen, mutta
jääkiekkovälineet, laskettelusukset ja polkupyörät kiinnostivat vain hetken. Aina tuli uutta ja mielenkiintoisempaa
– kokeilulle koitui hintaa.
Lajikokeiluille löytyy halvempi vaihtoehto. Lainaa tai
hanki käytetty tuote. Pian sen näkee, johtaako kokeilu
pysyvään harrastukseen. Monella ei ole varaa välineisiin,
mutta siinä tulee yhteiskunta vastaan.
Heinola on pieni kaupunki, mutta liikunnan saralla iso.
Vaikuttavan, kauniin luonnon keskeltä löytyy uusimpana
näköala-/kuntoportaat, jotka johtavat Harjupaviljongille.
Sattuvat mukavasti paljon käyttämälleni rantareitille suoden yhden uuden reittimahdollisuuden lenkeille. Polut
Tommolasta Tähtihoville on aikoinaan rakennettu, ja niitä
käytetään paljon.

•••

Marko Hiltunen.

Kohtaanto
-ongelma

Jari Niemi

Heinolan kaupunki on
käynnistänyt ammattitaitoisen työvoiman rekrytointikampanjan, jossa haetaan
yli 150 osaavaa tekijää työpaikoille.
Puunjalostusteollisuudessa tekijöitä kaipaavat etenkin Vierumäellä toimiva
Versowood Oy ja Heinolan
Hevossaaressa puurakenteita tekevä VVR Wood Oy.
Kiertotalouden teknologiaa
rakentava metallialan yritys
RecTec Oy etsii puolestaan
metallialan ammattilaisia.
Teollisuuden koneenrakennukseen ja automaatioteknologiaan erikoistunut Enekos Oy tarvitsee automaatiosuunnittelun ja -ohjel-

käynnistämällä lokakuussa
verkkomainoskampanjan,
joka kohdistetaan Etelä- ja
Pohjois-Karjalaan, Kymenlaaksoon, Etelä- ja PohjoisSavoon, Kainuuseen, KeskiSuomeen ja Päijät-Hämeeseen.
Mainoskampanjalla Heinolan yritysten tarjoamista työmahdollisuuksista
pyritään kertomaan alansa ammattilaisille ja uusia
mahdollisuuksia etsiville
aikuisille. Heinolan etuna
positiivisen kampanjan toteuttamisessa on Heinolan
edulliset asumiskustannukset ja kaupungin laadukkaat
palvelut sekä hyvä sijainti lähellä ruuhka-Suomea.

sekä työntekijöitä etsivien
yritysten verkkosivuille.
Syksyn aikana työpaikkoja on avautunut eniten lähija sairaanhoitajille, myyjille,
toimisto- ja laitossiivoojille,
talonrakentajille, kirvesmiehille ja rakennuspuusepille
sekä sosiaalialan ohjaajille ja
neuvojille.

Moni ystäväni on viime päivinä miettinyt, mitä kaikkea
Heinolasta löytyykään. Lista on pitkä.
Lenkkipolut ja latuverkostot ovat kunnan alueella monipuolisia. Reitti Heinolasta Vierumäelle tunnetaan Ilvespolkuna, ja se on suosikkini. Urheilupuiston reiteiltä
löytyy vaikeusasteita kaikille tallaajille. Sieltä löytyy myös
tekonurmi, urheilukenttä hyvin hoidetulla nurmialueella,
jäähalli, talvisin ulkokaukalo ja luistelualue, uimahalli ja
tenniskenttiä. Osin siellä on myös maan kuulu Kippiksen
frisbeegolf-maailma.
Uusia kouluja on valmistunut ja valmistuu. Käytössä
ovat Sinilähde-talon ja lukion liikuntasalit ja liikkumaan
houkuttavat piha-alueet. Heinolasta löytyy myös huikea
motocrossrata, jossa on järjestetty MM-tason kilpailuja.
Ravirataa käytetään monipuolisesti ja yksi tärkein liikuntamuoto siellä on hiihto. Keilahalli ja lukuisat kuntosalit
täydentävät listaa, joka jo nyt pistää hengästyttämään.
Listasta puuttuu vielä se liikkujan paratiisi, joka
minut(kin) toi aikoinaan kaupunkiin. Suomen Urheiluopistolta löytyy näitä täydentämään paljon suorituspaikkoja. Golf, padel, tennis, voimistelu ja viihtyminen liikunnallisessa ympäristössä ovat opiston arkipäivää. Kaksi

Kari Kaikkonen

JARI NIEMI HU

moinnin osaamista.
Kroonista osaajapulaa
kärsitään myös niin sosiaalipalveluja tuottavissa yrityksissä kuin myös terveyspalveluissa.
Myös Heinolan seudun
matkailuala on ottanut kuluvan vuoden aikana suuria harppauksia ja yritykset
etsivät ravitsemus- ja matkailualan tekijöitä. Holiday Club Vierumäki aloitti
hotelli- ja ravintolatoiminnan Vierumäki Resortin
tyhjäksi jättämissä tiloissa.
Vierumäki Sports Oy:lle
valmistui Hotelli Fennada,
joka palvelee opiskelijoita,
liikuntapalveluja käyttäviä
matkailijoita ja Vierumäen
päivävieraita.
Heinolan vapaat työpaikat on koottu yhteen näkymään businessheinola.fiverkkopalveluun. Heinolan
elinvoimapalvelun ylläpitämässä palvelussa työpaikkoja voi tarkastella TE-keskuksen näkymästä ja Oikotieltä,
jonka sivuilla on myös linkkejä rekrytointipalveluihin

Jari Niemi

Useat yritykset
potevat pulaa
osaavista tekijöistä.
Työpaikkoja on tarjolla yli 150 henkilölle.

Jari Niemi

Heinola käynnisti rekrykampanjan

Tero Auvinen.

mistä koko Suomessa.
– Varsinkaan iäkkäämpien työttömien kohdalla ei
aikaisempi koulutus välttämättä vastaa tarjolla olevaa
työtä, sillä esimerkiksi terveys- ja sosiaalitoimen vapaat työtehtävät edellyttävät ajantasaista koulutusta,
kertoo Tero Auvinen.
Sama ilmiö näkyy myös
muissa ammattitehtävissä.
Työllistymistä vaikeuttavat
pitkäaikainen työttömänä
olo, terveys- ja talousongel-

mat sekä esimerkiksi oman
auton puute.
Heinolassa pitkäaikaistyöttömille tarjotaan koulutusta ja perehdytystä uusiin työtehtäviin mm. kaupungin ylläpitämällä Torppa-työpajalla. EKA-tili nyt
-hankkeella autetaan nuoria
tutustumaan erilaisiin paikallisiin työllistymismahdollisuuksiin.
Rec-Tec Engineering
Oy:n toimitusjohtaja Tapio Väli-Torala kertoo, että osaavista metallialan ammattilaisista on kysyntä jatkunut jo pitkään.
Vierumäki Sports Oy:n
operatiivinen johtaja Marko Hiltunen uskoo, että
uusien työntekijöiden määrä kasvaa uusien kohteiden
valmistumisen myötä, ja
kun käyttöaste kasvaa.
Holiday Clubin toimitusjohtaja Maisa Romanainen kertoo, että yhtiöllä on jatkuva rekry
päällä Vierumäelle. Uuden
kylpylän ja hotellin laajennuksen valmistuminen
vuonna 2024 lisää työvoiman tarvetta edelleen.

jäähallia ja lukuisat muut rakennukset on rakennettu liikkujia varten.

•••
Uusia ulkoliikuntaan houkuttavia kuntolaitteita löytyy
enenevässä määrin eri puolilta kaupunkia. Vanhan linjaautoaseman nurkille valmistuu pumptrack-rata ja siihen lähettyville jossain vaiheessa
oma paikka skeittareille.
Meidän ei tarvitse kuin lähteä liikkeelle. Liikuttajiakin
löytyy, jos ei itsekseen saa tehdyksi. Urheiluseurojen vapaaehtoiset ja liikunta-alan ammattilaiset auttavat mielellään.
Jyränkölästä tai kaupungin KKI-ryhmistä löytyy erilaisia
vaihtoehtoja.
Kaupungin kokoon ja mahdollisuuksiin nähden Heinola on liikunnassa ja liikuttamisessa ykkösluokkaa.
Risto Kalermo
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Luxusta Vierumäeltä Boutique F.irmasta
JETTA KUITUNEN

Tanska, Amerikka ja Puola
suurimmat tuottajamaat
Kankaat ovat kalliita, käsityö on
arvokasta, joten suomalaisia mekkoja ei valitettavasti ole tarjolla.
– Miksei koot voi olla standardisoituja? ihmettelee Irma.
– Kokorakenne on muuttunut
vuosien varrella. Yleensä asiak-

Punainen ja musta ovat kestosuosikit iltapukujen väreissä.

Kokonaisuuden kruunaa kaunis
iltalaukku.

kaan pitää sovittaa useita mekkoja, että löytyy juuri se istuvin ja paras mekko. Asiakkaan etu on sama
kuin minunkin eli näyttää hyvältä.

Suomalaisten
kansallisväri musta
Sesonkiajat ovat vuosittain samat.
Huhti- ja toukokuusta itsenäisyysjuhliin saakka. Hiljaisimmat
kuukaudet ovat joulu-, helmi- ja
maaliskuu. Tummansininen ja
kirkkaan punainen ovat suosiossa
aina mustan lisäksi, joskin tämän
syksyn ja talven sesongissa uusiksi väreiksi ovat nousseet yllättäen
vihreä ja viininpunainen.
– Isot tyllihameet ovat jäämässä vähemmistöön esimerkiksi vanhojen tansseja ajatellen. Ostetaan
mieluummin sellainen mekko, jota voi käyttää useammassa paikassa, enemmän iltapukutyyppinen
kuin prinsessamekko. Linnanjuhliinkin voidaan nykyään mennä jo samalla vaatteella toisenkin
kerran.
Irma on itse saanut kunnian
osallistua juhliin vuonna 2008.
– Tällä hetkellä ei ole myytävänä käytettyjä mekkoja, mutta ehkä bisnesidea laajenee siihen suuntaan. Kuten haaveissa oleva oma
mallistokin, maalailee Irma Thyni
tulevaisuuttaan.

Kuvat: Jetta Kuitunen

– Et voi olla tosissasi! Irma Thyni
sai epäuskoisen vastaanoton idealleen avata juhlamekkoihin ja
asusteisiin erikoistunut myymälä
Vierumäelle isänsä entiseen autokorjaamoon. Pohjalla oli pukeutumisneuvojan koulutus, joten ei
ihan ”hyppyä tuntemattomaan”
tarvinnut tehdä.
– Asiakas saa kokonaisvaltaista
palvelua, koska olemme sopimuksen mukaan auki. Juhlapuvun
hankkiminen saattaa olla kerran
elämässä -hankinta, joten siihen
voi satsata myös aikaa. Katsomme
asiakkaan kanssa kokonaisuuden
alusvaatteista lähtien iltalaukkuun
ja kenkiin asti. Ohjailen asiakasta hienovaraisesti katsomaan eri
vaihtoehtoja, kertoo Irma.
– Hyvä kokemus asiakkaalle ja
luottamus ovat avainasiat tässä
ammatissa.

Irma Thynillä on juhla-asujen myymälä Vierumäellä entisen autokorjaamon tiloissa.

Levyarvio
Iron Maiden – Senjutsu

(Sanctuary Records 2021)
Senjutsu on englantilaisen heavymetalli kuningas Iron Maidenin
17. studioalbumi ja samalla toinen
peräkkäinen tuplajulkaisu. Ilman
maailmanlaajuista kriisiä The Book
Of Soulsin ja Senjutsun välinen julkaisuväli ei varmasti olisi kuuden
vuoden mittainen, mutta tekipä
kaiken mahdollisen saavuttanut
Lontoon heavyikoni historiaa tässäkin mielessä. Oudoksuin aluksi
heidän tapaansa julkaista toinen
peräkkäinen tupla-albumi, myöhemmin kuitenkin ymmärsin,
että se on näin valtavan maailmanlaajuisen suosion omaavalle
bändille oiva tapa markkinoida
itseään. Senjutsu suomennetaan
taktiikat & strategiat. Levyn aihepiiri perustuu siis merenkulkijoi-

den välisiin historiallisiin sotiin.
Iron Maidenin 80- ja 90-lukujen
levyjen lyriikat kuvasivat pahuutta
huomattavasti suuremmalla tavalla nykypäivään verrattuna.
Bändin läheisin teos itselleni
on tällä hetkellä vuonna 2003 ilmestynyt Brave New World. Iron
Maidenin tuotannon mielenkiintoiseksi muodostuminen itselleni
alkoi vasta viime vuonna. Kaverit
kävivät yhtyeen Suomen keikoilla
jo vuonna 2005, mutta itselleni
Eddie-maskotin heiluminen lavalla ja korkealta laulaminen tuntuivat tuohon aikaan thrashmetallin
luomaan maailmaan verrattuna
vielä hyvin erikoisilta ilmiöiltä.
Bändin tunteellinen tapa laulaa historian taisteluista, luon-

nonilmiöistä ja ylipäänsä maailman muutoksista sekä sävellysten
rakenteissa kuuluva sotaisa tunnelma ovat ratkaiseva tekijä siinä
kohtaa, kun pohditaan, miksi Iron
Maidenista on kehittynyt näin valtava ilmiö metallimusiikissa.
Henri Kaattari

KULTTUURI

KOOTUT KOHTAAMISET
Ajankohta

Tapahtuma • Heinola

Sijanti

Lisätietoja

25.9.21–9.1.22
30.10.–28.11.
5.11.–14.11.
11.11.
14.11.
17.11.
18.11.
20.11.
22.11.–26.11.
26.11.
29.11.
4.12.
6.12.
6.12.
11.12.
12.12.

Kudelma – käsityön sisällä koko elämä
Tiina Kivinen - Kaikella rakkaudella -näyttely
Ei unta silmäystäkään 4. Anima e Spirito – teatteriesitys valosta ja pimeydestä
Vallu Lukka - Ihmisen määrä -levynjulkaisukeikka
Jazzmessu
Kirjailijavieraana Anneli Kanto
Neulekahvila
Maailma HeiMossa – ohjelmassa mm. tanssia, musiikkia ja ruokaa
Tommola-talon 10-vuotisjuhlanäyttely
Ollin matkassa – luontokuva-luento
Yleisöluento: Musiikki muokkaa kaikenikäisiä aivoja
Suuret joulumyyjäiset
Itsenäisyyspäivän seppeltenlasku
Partiolaisten soihtukulkue sankarihaudoille
Wanhan ajan joulu WPK-talon pihapiirissä
Hyvän Joulun toivotus -joulukonsertti

Kaupunginmuseo, Kauppakatu 14
Heinolan taidemuseo, Kauppakatu 4
Lääninkivalteri Aschanin talo, Kauppakatu 3
WPK-talo, Kymenkartanonkatu 2
Pitäjänkirkko, Kirkkotie 1
Kaupunginkirjasto, Kauppakatu 12
HeiMo, Kaivokatu 14
HeiMo, Kaivokatu 14
Kaupunginkirjasto, Kauppakatu 12
Jyränkölän juhlasali, Siltakatu 11
Jyränkölän juhlasali, Siltakatu 11
Heinolatalo, Vanhatie 51
Heinolan hautausmaa klo 11.00
Heinolan hautausmaa
Kymenkartanonkatu 2
Heinolan lukio, Lampikatu 1

heinola.fi
ti klo 11–16, ke klo 11–18, to–su klo 11–16
Liput 25 € + tilausmaksut • lippu.fi
klo 19 • Liput 20 €, Heinolan kulttuuritoimisto
klo 13
klo 18
klo 17–20
klo 10–13

Muutokset mahdollisia.

klo 17–19
klo 13–14.30
klo 10–16 • Tiedustelut 046 954 6370
Vanha hautausmaa klo 11.30
klo 17.00
klo 10–13
klo 18–20 • Liput 20 €, santavuori@hotmail.com

Niko Peipsalo
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Vesa Nykänen

Jämptillä otteella ja hurtilla huumorilla
Vesa Nykänen luotsaa
päivisin koululaisia ja
vapaa-ajallaan Heinolan
Ladun toimintaa.
KATJA TAMMINEN

Isä, ihminen, kumppani, latulainen, taksirenki ja vähän opettajakin. Tässä järjestyksessä, jos kysytään Nykäseltä itseltään, mikä
hän on miehiään. Eikä siinä kaikki. Alun perin Nykäsestä piti tulla
pappi, poliisi tai sotilas, mutta sattuma OKL:n pääsykokeissa muutti suunnitelmat nykyiseksi ammatiksi, eli opettajaksi. Nykänen ei
kuitenkaan ole vielä aivan varma,
mikä hänestä tulee isona. Tulevat
vuodet näyttävät.
Viime toukokuussa Nykänen
valittiin Heinolan Ladun puheenjohtajaksi. Nykäsen kausi alkoi
komeasti, sillä yhdistys pokkasi
alkusyksystä Heinolan ympäristöpalkinnon. Niin ikään syksyllä
avajaisia vietti Heinolan uusi ulkoilureitti Tornimäen polku laavuineen. Uusi ulkoilureitti valmistui pitkälti Heinolan Ladun aktiivijäsenten talkoovoiman ansiosta.
Heinolan Latu tunnetaan luotettavana ja monipuolisena liikuntatapahtuminen järjestäjänä,
joka on ottanut sydämen asiakseen lähentää kaupunkilaisten
luontosuhdetta ja saada heidät

tutustumaan paremmin omaan
lähiluontoonsa. Heinolan Ladun
järjestämistä tapahtumista tunnetuin on vuosittain patikoitava
Juustopolku.
Heinolan Latu on pienen kaupungin mittapuussa iso yhdistys.
Jäseniä yhdistykseen kuuluu tällä
hetkellä yli 500. Heinolan Latu
on osa valtakunnallisesti toimivaa
Suomen Latua. Nyt paikallisyhdistyksen ratin takana istuu uusi
kuski. Tutustutaanpa Nykäseen
vähän paremmin.

1

Mikä toi miehen
Heinolaan?

Eletty elämä toi tänne. Muutin Heinolaan Lahdesta syksyllä
2004. Lahden kerrostalokolmion
hinnalla täältä sai ison rivitaloasunnon. Täällä sijaitsevat kotini
numerot 20–24.

2

Löysikö Heinolan Latu Vesan
vai Vesa Heinolan Ladun?

Heinolan Latu löysi minut taksikopilta. Latulainen ja myös taksirenkinä toiminut Risto Hynninen kyseli yhden yövuoron aikana, että kiinnostaisiko kummiluokkatoiminta tai vastaava yhteistyö Heinolan Ladun kanssa. Reilu vuosi myöntävästä vastauksesta
huomasin olevani latulainen ja
toimivani Heinolan Ladun hallituksessa. Tällä tiellä olen edelleen.

3

Millainen on
tyypillinen tai
epätyypillinen arkipäiväsi?

kirjoittelusta. Onneksi ikä on tuonut
tähän vähän helpotusta. Hella ei mene
enää niin helposti
seiskalle. Seura missä liikkuu vaikuttaa
siihen, miten ajattelee. Välttelen siksi
kielteisiä ihmisiä.

10

Päivän rakenne riippuu siitä, onko lapseton vai lapsi-viikko. Aamulla ylös ja
yöllä nukkumaan.
Muutoin tällä hetkellä päivien sisältö vaihtelee kivasti. Ei ole tylsää.

kysymystä

4

Millaisista asioista innostut?
Entä vihastut?

Innostun matkailusta ja helposti.
Noh, tietysti myös jekkujen tekemisestä innostun niin, että työt
tuppaavat unohtumaan siltä päivältä. Kihlattuni uuden työpaikan
kuulumisia kuuntelen mielelläni.
Lasteni pulpatusta on myös kiva
kuunnella, vaikka sisällöstä en välillä tajua kaikkea.
Vihastun epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, selän takana juoruilusta ja nimettömänä lehtiin

FAKTA
VESA NYKÄNEN
• Syntynyt: 1971.
• Perhe: 3 lasta ja kihlattu + 4 lasta.
• Työ: Taksirenki ja vähän luokanopettaja.
• Harrastukset: Liikunta, jota teen liian

syklisesti.
• Motto: It’s better burn out than fade

away.

5

Jos ladun varrelta löytyisi
taikalamppu, mitkä olisivat
kolme toivomustasi?

Korona pois ja töitä ihmiselle. Sitten kolmantena toiveenani olisi
saada 35 uutta henkilökohtaiseen
elämään liittyvää toivetta.

6

Jos valmistaisit retkellä illallisen, millainen se olisi?

koulussa. Muksut saa innostettua
kaikkeen hörhöilyyn helpommin
kuin aikuiset. Saattaa olla hyvä
näin. Molempia hommia yhdistää se, että on hyvä olla jokin visio
tai maali, minne tähtää.

8

Pakkaat rinkkaan asioita, joita
tarvitset tavallisen arkiviikon
aikana, mitä laitat sinne?

Nyt sinne täytyy pakata jaksamista, koska pimeä aika tuntuu syövän sitä. Empaattisuutta ja kärsivällisyyttä, että pystyy kohtaamaan aidosti oppilaat koulussa.
Tähän ei aina pysty.

9

Mitä luonnolla on ihmiselle
opetettavana?

Viime kesänä tutustuin näihin ”lisää vain kiehuva vesi” -ruokiin ja
niiden helppous sekä laaja makukirjo on nyt IN. Suosittelen kokeilemaan ja muista tuoda roskat
luonnosta pois mukanasi.

Vastaan näin, että itse haen luonnosta visuaalista latautumista.
Hetkiä, jolloin hiljaisuus koskee
korviin. Tunturissa tuulen ääni on
ainoa ajatus päässä. En tiedä opettaako luonto ihmistä vai mahdollistaako se asioita. Varmaan molempia.

7

10Perhe, rauhalliset aamut,

Miten yhdistyksen luotsaaminen poikkeaa koululuokan
luotsaamisesta?

Yhdistyksen toiminnassa kaikki
ovat vapaaehtoisesti mukana. Toki kaikilla on mukanaoloon omat
motiivinsa. Yhdistys antaa mahdollisuuden talkoohommiin. Niihin on ollut suht helppo saada ihmisiä mukaan. Aikuisia tulee luotsattua varovaisemmin kuin lapsia

Elämän suola ja sokeri?

lasten äänet yläkerrassa ja oma
heila kainalossa.

Artikkeli on tuotettu yhteistyössä
päijäthämäläiset.fi-palvelun kanssa.
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HEI YRITTÄJÄ tai
MAINONNASTA VASTAAVA

Ilmestyy seuraavan kerran:

Joulunumero ilmestyy 16.12.
Varaa ilmoituspaikkasi nyt!
Jakelumäärä 19 000 kpl
Posti jakaa yht. 9272 kpl:
• Heinolaan
• Vuolenkoskelle

okas
Meillä on teh
to!
jakeluverkos

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
• K-Market Pertunmaa
• K-Supermarket Sysmä
Sekä luettavissa verkossa heinolanuutiset.fi
Huom. Osoitteisiin, joissa on mainoskielto, ei posti
jaa lehteä. Ilmoita muista jakeluvirheistä meilillä:
toimitus@heinolanuutiset.fi

KOKOUSKUTSU
Jyränkölän Setlementti ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään pe 26.11.2021 klo 11
Syrjälän salissa (Siltakatu 11).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat (sääntöjen § 8).
Kokousmateriaalit lähetetään ennen kokousta
sähköpostitse niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on Jyränkölän toimistolla tiedossa.
Materiaaleihin voi tutustua myös toimistossa
paikan päällä, os. Siltakatu 11.
-Hallitus-

torstaina 16.12.
keskiviikkona 19.1.

HARTOLA
PERTUNMAA

SYSMÄ

HEINOLA

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

(9060)

VUOLENKOSKI

(212)

Aluevaaliehdokas.

Huomioithan näkyvyytesi
maakunnassa!
Heinolan Uutiset ilmestyy ennen vaaleja
16.12.2021 ja 19.1.2022

T
I
L
A
VA
Varaa oma paikkasi ajoissa:
ilmoitus@heinolanuutiset.fi

Aluevaalit 2022 sunnuntaina 23.1.

Lähetä hyvä juttu tai juttuvinkki:
toimitus@heinolanuutiset.fi

Pienet tapahtuma- tai ostetaan/myydäänmainokset edullisesti HU:ssa. Ota yhteyttä!

Käkisalmi-kalenteri 2022
MYYNNISSÄ:

•
•
•
•

Ainomaria
Valokuvaamo Irma
K-Market Heinolantori
verkkokaupassa
kakisalmi.fi/kakipuoti

Käkisalmi-säätiö lahjoittaa osan
kalenterin tuotosta Lahden Seudun
Lottaperinneyhdistys ry:n toiminnan tukemiseen.

Hinta

10,–

VARASTOKIRPPIS
JYRÄNGÖSSÄ

TO–PE 11.–12.11. klo 10–17
LA 13.11. klo 10–15 • SU suljettu
MA–KE 15.–17.11. klo 10–17

Huonekaluja

Rakennustavaraa

Romua ja
rompetta

Osa lähtee
mukaan
eurolla tai alle!
Kortti tai käteinen.

KAHVITARJOILU
Keskuskatu 22, ent. Siwan tila
Ps. Kaikille ei ämpäriä vaan kuusiokoloavain!
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Hyvää Isänpäivää!
4hands Miesten

NAHKAHANSKAT

PREGO

LIHAMYLLY 3000W

10€

(119,–)

SP-10 1BLADE

PARTATRIMMERI

19

95

Protect HENKSELIT

PARRANAJOKONE
• Kaksoisterät,
joustava ajopää
• Johdoton,
latausaika 4 h;
ajoaika jopa 45
min/lataus.
• Vesitiivis
• 2 vuoden takuu.

Royal-suklaapatukan
kaupanpäälle!

Club Natura

LIHASHUOLTOVASARA

HIERONTAPATJA
kaukosäädöllä

1395
O’Keefes

KÄSI- JA JALKAVOIDE

49

95

895
KPL

Ahma

THERMOSUKAT
erilaisia

0,99/kg

15€
varrella

7

95
SK

Kysy myös
renkaiden
vaihtotarjous!

1€

LUMILAPIO

Myös muita kokoja,
kysy lisää
myymälästä!

TE-AC 18/11Li
Ei sis.
akkua.

3 KPL

Discmania

995

PIPO
LED-VALOLLA

DISC GOLF SET

2490

795

LUMIHARJA

3990

2990

50 kpl jättisanko

KUNGS
Mega-ls

69€

Einhell Power X-change
koneet laajassa valikoimassa!
Huomaa että kaikkiin
tuotteisiin käy sama akku!

AKKU 4H
+ LATURI

AKKU 2,5H
+ LATURI

TALIPALLOT

2 kpl/pkt
Paloaika 60h

Takuu
2 vuotta (79,–)

akkukoneen ostajalle

10€

HAUTAKYNTTILÄ

Ei sis.
akkua.

POWER X-CHANGE

Finnlumor

LED-VALOPUNATULKUT
5 kpl.
Sisä- ja
ulkokäyttöön.

1

50
PKT

1995

KAAPELIT
200A tai
1000AH

5€

Harju
SISÄTILAN
LÄMMITIN
1050W

200A

495

PKT

(9,95)

KÄYNNISTIN-

76 CM

1990

AKKUKOMPRESSORI

Einhell

Visertäjä

1/as.

KUNGS
Autoilijan

Einhell

(99,–)

3

JÄÄRAAPPA
229,239,259,269,289,349,379,-

79
€
34
90

90
KPL

3,33/kg

2 SÄKKIÄ

PARI

AKKUPULTTIVÄÄNNIN

RASVASIEMENSEOS 1 KG

395
AURINGONKUKANSIEMEN

250

29€

Einhell

Tintin kotimainen

SIEMENSEOS

0,94/kg

Einhell GC-CS 85
TERÄKETJUNTEROITIN

Takuu
2 vuotta

Nature

8 KG

(69,–)

TE-CW
ISKEVÄ
Solo

4 KG

205/60R16
225/45R17

PREGO

(69,–)

ulkolinnuille

195/65R15
205/55R16

kaikki isät saavat

Myymälämme ovat
suljettuina 14.11.

99€ 5990

Remington R4000

Healer

185/65R14
185/65R15

Lauantaina 13.11.

• 6 värinätasoa
• 4 hierontapäätä

3 PARIA

175/65R14

Isät ovat
päivänsä ansainneet!

1000AH

25€

MEILTÄ KAIKKEA
KIVAA JOULUASKARTELUUN!

1995

AVOINNA MA–PE 9–18, LA 9–16, SU 11–16

Tarjoukset voimassa 17.11.2021 asti tai
niin kauan kuin varattuja eriä riittää.
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