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Esko Kolli
60 vuotta.
SIVU 10

SIVU 4

Tervetuloa
heinolalaiseen
optikkoliikkeeseen!

Teemme sinulle sopivan tarjouksen

KUUKAUDEN VIERAS

Taru Viinikainen
Kirjailija Tiltu ja Lettu -lastenkirjasarjan takana

Savontie 9, 18100 Heinola puh. 03 714 2121
Palvelemme ti-pe 10-17 ja la 10-13 tai sopimuksen mukaan.
Ajanvaraus myös netissä - www.fennooptiikka.fi

Nuori, käytä hyväksesi
kesätyöseteliä!
Töitä yli sadalle nuorelle Heinolassa
Kesätyöseteli on tarkoitettu 14–17-vuotiaalle heinolalaisille
nuorille. Työn hakemisesta ja työsopimusten teosta vastaa
työtä hakeva nuori itse.
Kesätyöseteliä voivat hyödyntää heinolalaiset yritykset,
yhdistykset ja kotitaloudet.

NUORI TOIMI NÄIN:
• Hae kesätyöpaikka
• Tee työsopimus

250
EUROA

• Lähetä työsopimus osoitteeseen seteli@heinola.fi
• Saat paluupostissa kesätyösetelin.

Katso lisätiedot: www.jyrankola.fi/tyollistaminen

MUKANA YHTEISTYÖSSÄ:

HEINOLAN
TYÖNANTAJAYHDISTYS
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Äänestysaktiivisuus
uhattuna
Suomen historian ensimmäiset aluevaalit käydään tulevana sunnuntaina. Vaalien äänestysaktiivisuutta uhkaavat sekä heikko
tunnettavuus vaaleilla valittavien valtuustojen työstä että yhä
jatkuva koronavirusepidemia. Ensimmäistä kertaa järjestettävissä vaaleissa monille äänestäjille on jäänyt epäselväksi se, että
mistä tässä oikein äänestetään. Vaikka tulevat aluevaltuutetut
tulevat päättämään monille kansalaisille tärkeistä sosiaali- ja
terveyspalveluista, tuntuvat uudet hyvinvointialueet ja aluevaltuustot vielä hyvin kaukaisilta asioilta. Siitäkin huolimatta, että
uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa jo ensi vuoden
alusta.
Oman haasteensa vaaleihin tuo Suomessa jylläävä koronavirusepidemia omikronvariantteineen. Eri arvioiden mukaan
tällä hetkellä tilanne koronaviruksen suhteen on Suomessa pahin koko epidemian aikana. Siksi onkin erikoista, ettei vaaleja
siirretty, kuten viime vuonna tehtiin kunnallisvaalien aikaan.
Perusteluissa on mainittu parempi rokotuskattavuus, joka tosin
ei nähtävästi riitä perusteluksi pitää monia muita yhteiskunnan
toimintoja auki. Tämän lisäksi pelkoa lietsova ilmapiiri on omiaan lisäämään ihmisten halukkuutta lähteä vaaliuurnille.
Sopiikin toivoa, että ihmiset kaikesta huolimatta uskaltautuisivat äänestämään, sillä joissakin arvioissa esitelty jopa reilusti
alle 50:n jäävä äänestysprosentti olisi demokratian kannalta
häpeällistä. Onneksi äänestämisen terveysturvallisuuteen on
panostettu, ja monilla paikkakunnilla äänestää voi myös ulkona. Kuten kaikissa muissakin vaaleissa, myös aluevaaleissa pätee
sama viisaus: Vain äänestämällä voit vaikuttaa.

Pakko on huono keino
Jaakko! Lautanen tyhjäksi, myös
ruusukaalit on syötävä. Joni! Astiat
on tiskattava. Elisa! Nyt se puhelin
pois ja mars ulos. Sama mantra
jatkuu aikuisiällä niin töissä kuin
kotonakin. Jaakko! Nyt se imuri
käteen. Joni! Ne tilastot on pakko
saada valmiiksi tänään. Elisa!
Et voi pitää perjantai-iltapäivää
vapaata.

•••
Pakko harvoin toimii niin kuin
pitäisi. Se saa monen niskavillat
pystyyn ja asettautumaan puolustuskannalle kuin liikkuvaa valopilkkua vaanivan kissan konsanaan. Erityisen huonosti se toimii
lasten ja nuorten kohdalla. Syitä
tähän lienee monia, joista muutamia keskeisimpiä ovat vapaampi
kasvatus ja omien oikeuksien parempi tiedostaminen.
Millenniaalit eli 1980- ja
1990-luvuilla syntyneet eivät ota
käskyjä ja pakkoja vastaan yhtä
hanakasti kuin vanhemmat ikäpolvet, ainakaan työelämässä. Itse
myönnän kuuluvani tähän joidenkin mielestä kapinahenkiseenkin
joukkoon. Ei pidä ymmärtää vää-

Tiesitkö? Aluevaalit
Suomen historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään
sunnuntaina 23.1.2022. Vaaleissa valitaan hyvinvointialueiden aluevaltuutetut. Päijät-Hämeessä valitaan
alueen asukaslukuun perustuen 69 valtuutettua
päättämään hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta, jotka siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023. Valtuustot aloittavat

toimintansa maaliskuussa 2022.
Ennakkoäänestys päättyi 18.1. Vaalipäivänä Heinolassa voi äänestää kaupungintalon aulassa, Kirkonkylän koulussa, koulutuskeskus Salpauksessa, Tommolatalossa, Jyrängön koulussa ja Sinilähde-talossa. Äänestyspaikka määräytyy kotiosoitteen mukaan, ja sen voi
tarkistaa postitse saadusta äänioikeusilmoituksesta.

rin, kyllä me pakkoa karsastavat
teemme ja noudatamme työssä
ja elämässä muutenkin tarvittavia ohjeita siinä
missä muutkin.
Olemme vain hanakampia kyseenalaistamaan suoria
määräyksiä. Siksi
määräykset tulisikin argumentoida
aukottomasti, jotta viesti menisi
perille. Tosin nykyajan työelämässä tuskin kukaan ikään katsomatta
arvostaa käskyttämiseen perustuvaa johtamistapaa. Miksi siis sellaista tulisi sietää millään elämän
osa-alueella?

erilaisia riskitilanteita. Yhden pisteen eli vähäisen
tartuntariskin tilanteita ovat mm.
kuntosaliharrastaminen ja tulevana
viikonloppuna
ajankohtainen äänestäminen. Kuntosalit ja muut
yksilöliikuntaan
käytettävät tilat
on määrätty suljettaviksi useilla eri alueilla, äänestämään taas toivotaan mahdollisimman paljon ihmisiä. Samaan
aikaan baarit, joiden riskipisteiksi
on määritelty peräti 9, saavat olla,
joskin rajoitetusti, avoinna. Varsin
ristiriitaista, eikö?

•••

•••

Koronaepidemian vuoksi asetetut
rajoitukset ovat olleet viime aikoina kovilla. Entistä suurempi osa
kansasta on alkanut kyseenalaistamaan lähes jokaisen elämään vaikuttavia rajoituksia. Pakkokeinot
toimivat pandemian alussa, mutta lähes kaksi vuotta jatkunut rajoitetaan – ei rajoite -jojoliike on
saanut jatkuvasti kasvavan joukon
rajoituskeinojen arvostelijoita. Sinänsä sulut ovat ymmärrettäviä ja
toimivat varmasti suosituksia paremmin, mutta perustelut ja toteutustavat ontuvat.
Yksi räikeä esimerkki on THL:n
riskitaulukko, joka arvioi koronaviruksen tartuttavuuden kannalta

Päätösten taustalla on varmasti
monia eri syitä, mutta tavalliselle kansalaiselle tämä voi näyttää
huonosti valmistellulta joukolta
päätöksiä, joita on lupa, ja suorastaan velvollisuuskin, kyseenalaistaa. Eri asia sitten on, auttaako se mitään. Ainakaan lapsena
kasvissosekeittolautasen tyhjäksi
syömisestä ei päässyt laistamaan,
ei vaikka kuinka yritti argumentoida tietään ulos tilanteesta.

Jussi Varjo
Kirjoittaja on Heinolan Uutisten
päätoimittaja

VIERASKOLUMNI
Kuolemattomat heinolalaiset

K

oronan vastaisessa taistelussa on pärjättävä. Loppuun
asti. Eläkeläiselle on tosin
ihan sama, missä koronaa väistelee. Rake Leinon laduilla koronan
voi saada vain hirven henkäyksestä. Rake on Heinolan paras laduntekijä. Raken laduilla ei tunneta
laturaivoa.

•••
Joulun matkoilla ja alkuvuodesta
olen tehnyt epätieteellistä tutkimusta maskien käytöstä. Tutkimus on tehty kauppareissuilla eli
kysymys ei ole ollut vakavasta harrastuksesta.
Oulussa ihmiset käyttivät maskeja, mutta turvaväleistä ei piitattu. Oululaiset ovat muutenkin
kummallista väkeä. Ajavat kesät
talvet polkupyörillä pitkin jalka-

käytäviä. Ovat tervaporvareiden
jälkeläisiä. Näkyy egossa.
Kuusamossa, jopa Rukallakin,
maskeja käytettiin kiitettävästi. Turvavälejäkin noudatettiin.
Paitsi tietenkin ranskalaiset, jotka
työntyvät suuhun, oli koronaa tai
ei. Kysymys ei ole ranskalaisesta
suudelmasta, vaan kaupan hyllyjen tyhjentämisestä toisen nokan
edestä.
Paluumatkalla Kuopiossa oli
mahdollista tarkkailla savolaisia
piällysmiehiä. Vanhemmat käyttäytyivät maskien kanssa, kuten
muutkin kunnon immeiset, mutta nuoret olivat ihan holtittomia.
Maskeista ei ollut tietoakaan ja
isoissa porukoissa rymysivät kuin
muoliman loppua ootellessa. Heille Kuopio on savolaisten Pariisi.

KUSTANTAJA:

Jyränkölän Setlementti ry
Siltakatu 11
18100 Heinola

•••

Ja sitten Heinolaan. Tältä osin tutkimukseni on luotettavin. Se nojautuu noin viikon havaintoihin.
Enemmistö putiikkien asiakkaista
noudattaa maskisuositusta, mutta
isoissa marketeissa kuljeksii maskittomia runsaasti. He ovat nuoria ja keski-ikäisiä miehiä, joitain
nuoria naisia ja jokunen elämään
kyllästyneen näköinen ikäihminenkin. Nuorten miesten ilme
kertoo kuolemattomuudesta: katsokaa minua, prinssi rohkeaa. He
ovat kuolemattomia heinolalaisia.
Hautausmaat ovat täynnä individualisteja.
Ja lopuksi legendaarisen kunnanlääkäri Liisa Virtalan kuviteltu
ohje haudan takaa: Ottakaa kaikki rokotukset. Uskokaa lääkäreitä.
Muistakaa käsihygienia ja turvaväli. Näillä pärjäätte.

TOIMITUS

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

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

ILMOITUSMYYNTI

Kannen kuva: Jetta Kuitunen

Mediatiedot: heinolanuutiset.fi

Marko Latvanen, 0400 777 717
myynti@heinolanuutiset.fi

•••
Ministeri Krista Kiuru on ulkoistanut itsensä yhteiskunnasta. Puheesta ja ohjeista ei saa tolkkua.
Sama koskee aluehallintovirastojen (avien) päätöksiä. Ei edes
Martti Luther pystyisi selittämään
”mitä se on”. Jos sodan johtaminen olisi ollut yhtä sekavaa, Suomi
olisi pyyhitty maailmankartalta.
Puolustetaan lapsia ja nuoria
normaaliin elämään. He ovat menettämässä osan parhaista vuosistaan rajoitusten sekamelskassa.
Lasse Laatunen
OTK, vapaa-ajan asukas

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 15 000 kpl

Loput lehdet jaetaan telinejakeluna
Itä-Hämeessä, mm. Suomen Urheiluopiston alueella, Nelostien liikenneasemilla
ja yhteistyökumppaneiden tiloissa.
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Urheilu Kontti
täyttää 60 vuotta.
JARI NIEMI HU

Paikallisuus ja siihen liittyvä yhteiskuntavastuu ovat tammikuussa
60 vuoden ikään ehtineen Urheilu
Kontin suuri tai jopa suurin voimavara. Näin arvioi kauppiaspariskunta Päivi Posio-Kukkonen
ja Ilkka Kukkonen.
Yhteiskuntavastuuseen liittyy
kauppiaspariskunnan mukaan
asiakkaiden luottamus ja kaupan
henkilökunnan valmius palvella
mahdollisimman tasokkaasti.
– Kyse on vuorovaikutussuhteesta jollaiseen pikkukaupungissa
päästään paremmin kuin isommissa ympyröissä. Toki myös hintalaatu-suhteen pitää olla kunnossa,
sanoo Ilkka Kukkonen.
Hyvin toiminutta vuorovaikutussuhdetta todentaa se, että vuodesta 1962 asiakkaita palvellut
Urheilu Kontti on yksi Heinolan
vanhimmista yrityksistä ja kivijalkakaupoista kolmen vanhimman
kärkiryhmässä.
– Vuorovaikutukseen liittyy
myös se, että kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaiden toiveita. Muutamme tarpeen mukaan
myytävää tavaravalikoimaa ja pidämme kiinni tuotteiden tasokkuudesta ja takuista, toteaa Päivi
Posio-Kukkonen.
Urheilu Kontti myi aikoinaan

mm. veneitä, mopoja ja moottoripyöriä. Niiden kauppa on siirtynyt alan erikoisliikkeisiin kuten
myös esimerkiksi golfvarusteet,
joita Heinolassa myy Vierumäellä
toimiva alan yritys. Urheilu Kontin myynnin vakioartikkeleita on
koko 60 vuoden matkan ajan olleet mm. urheiluvaatteet ja -kengät, talviurheiluvälineet sekä aseet
ja asetarvikkeet.
– Myyntiartikkeleita löytyy
meiltä edelleen satamäärin ja oleellista sen kehittymisen kanssa on
myös tavaran kierto. Sitä seuraamme todella tarkasti ja valikoima
uudistuu myös trendien mukaan,
selittää Ilkka Kukkonen.

Kontti takaisin
”villiksi kaupaksi”
Urheilu Kontti toimi 1970-luvulta aina vuoteen 1991 Intersportketjussa. Se toi mukanaan omia
etuja hankinnoissa, mutta kauppaketjulta karkasi mopo käsistä
Suomen taloushistorian myrskyssä. Urheilu Kontin perustajat Päivi
Posio-Kukkosen vanhemmat Kalle ja Kyllikki Posio olivat hoitaneet oman ruutunsa hienosti ja
haukkoivat sen takia hetken henkeä. Päätös oli lopulta selkeä: yritys
siirtyy takaisin ”villiksi kaupaksi”.
– Ja päivääkään ei ole tarvinnut
katua, kiteyttää Päivi Posio-Kukkonen.
Vuosi 1991 oli myös sukupolvenvaihdosvuosi, jolloin kaupas-

sa jo 1980-luvun alussa aloittanut
nuoripari, Päivi ja Ilkka, otti kauppiaan viitan harteilleen.
– Haluan korostaa, että ilman
osaavaa henkilökuntaa emme olisi
pärjänneet muutosvaiheessa ja sen
jälkeenkään näin hyvin, sanoo Päivi Posio-Kukkonen.
Henkilökuntaa yrityksessä on
ollut vuosien mittaan 2–3 vakituista, ja lisäksi yritys on työllistänyt myös ulkopuolisissa ostopalveluissa henkilöitä. Yritys toimii omissa toimitiloissa, jotka rakentuivat vanhan puutalon tilalle
1980-luvun puolivälissä. Samalla
valmistui neljä muuta yritystilaa,
joista saadut vuokratulot ovat auttaneet taloudessa vuosikymmenten mittaan hyvin.

Verkkokauppa
jätettiin pois

Kuvat: Jari Niemi

Paikallisuus suuri voimavara

Kauppiaspariskunta Päivi Posio-Kukkonen ja Ilkka Kukkonen luottaa
paikallisuuden ja vuorovaikutuksen voimaan. Päivi vastaa yrityksessä
yläkerran myynti-artikkeleista. Ilkka on perehtynyt mm. hiihtovälineisiin
ja -voiteisiin.

neet eri toimialoille, joten kaupalle haetaan jatkajaa joskus tulevaisuudessa, kun aika on siihen
kypsä.
Asiakkaiden ykköstoive on
kauppiaspariskunnalle kristallin
selkeä.
– Ei päivää, etteikö joku esitä
tykkilumiladun tekemistä raviradan maastoon. Sen tarve vain
kasvaa olosuhteiden muutosten
vuoksi. Tässä tavallisten ihmisten
hankkeessa ei tarvita turhaa vastakkainasettelua. Latu tulisi tosi
tarpeeseen ja sillä olisi laskurien
mukaan satoja käyttäjiä päivittäin,
sanoo Ilkka Kukkonen.

Merkittävä osa Urheilu Kontin
asiakkaista on heinolalaisia, mutta
asiakkaita käy säännöllisesti myös
naapurikunnista. Sekä Suomen
Urheiluopiston alueelta että moottoritieltä poikkeavien asiakkaiden
lukumäärä on lisääntynyt vuosien
mittaan mukavasti.
– Teimme verkkokaupasta tutkimuksen. Se sitoisi aivan liikaa
henkilökuntaa ja aikaa. Päätimme,
että emme perusta omaa verkkokauppaa, sanoo Päivi Posio-Kukkonen.
Kauppiaspariskunnan lapset
Meri ja Pyry ovat kouluttautu-

Kohteemme löydät www.heinolankodit.fi, etuovi.com tai oikotie.fi

Koteja tarvitaan
myyntiin lisää.

olemme
nyt

Kutsu meidät ilmaiselle arviokäynnille,
teemme sinulle kilpailukykyisen
välitystarjouksen.
Meiltä saat hyvän palvelun mukana:
• Laadukkaat myyntikuvat sekä sopimuksen
mukaan ilmakuvat kuvauskopterilla
• Näkyvän markkinoinnin kodillesi
• Ammattitaitoiset ja motivoituneet myyjät
Palvelemme Sinua
asiantuntemuksella,
ollaan yhteydessä!

TOIMISTOMME
PALVELUT:
kiinteistönvälitys,
vuokravälitys,
kauppa- sekä
arviokirjojen laadinta,
kaupanvahvistus

TIMO KEKKONEN
045 353 4800
Yrittäjä, LKV,
kaupanvahvistaja
timo.kekkonen@
heinolankodit.fi

KIMMO SURAKKA
0400 728 345
Yrittäjä,
myyntineuvottelija
kimmo.surakka@
heinolankodit.fi

Torikatu, 18100 Heinola
puh. 045 692 0460
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KUUKAUDEN VIERAS TARU VIINIKAINEN

Parasta kirjoittamisessa on itse kirjoittaminen

– Inspiraation odottaminen on
mahdotonta, aikarako on käytettävä ja muu elämä tapahtuu siinä
samassa keittiön pöydän ympärillä, kertoo lastenkirjailija ajan riittävyydestä arjessa.

– Pitäisikö olla jotain maltillisempaa, ajatteli Taru.
Ja niinhän se ajatus leikkimökin
asukkaasta syntyi, kun oman talon pihapiiriin rakennettiin leikkimökki.
– Mutta kannustuksena kaikille kirjoittajille, kannattaa yrittää
ja uskoa eikä saa luovuttaa, vaikka menisi muutamia vuosiakin
ennen sopivaa kustantajaa. Monta
kertaa olisin voinut luovuttaa, Taru myöntää.

opetteleville tarkoitetussa Lukupalat-sarjassa tutustutaan pupunkorviin pukeutuvaan Neppari-tyttöön, jonka haaveissa on oma pupu. Molempia kustantaa WSOY.

Lastenkirjoissa
on tärkeää myös kuvitus
– Oili Kokkonen on kuvittaja ja
taidekäsityöläinen. Hänen kuvituksensa on käsin tehty akvarelleilla ja puuväreillä toteutettu sekatekniikka ja se on romanttinen,
herkkä ja suloinen, juuri sopiva
Tiltun ja Letun maailmaan. Toki
itselläni oli jonkinlainen tunnelma
päässäni, joka mukaili satukirjaperinnettä, ja tämä iski siihen hienosti, muistelee Taru Viinikainen
ensimmäisiä kuvituksia.
– Kirjoissa seikkailevien sisarusten ikä on syntynyt ehkä omien

”Lukeminen voi olla
perheen yhteinen juttu.”
tyttöjen vaikutuspiirissä. Lapsen
luontainen näkökulma on ollut
itselleni ominaista aina, nimenomaan lapsille kirjoittaminen
on se mitä haluan tehdä, minun
”genreni”, hän vakuuttaa.

Ei pidä luovuttaa
Ensimmäisestä kustantajan ”tästä voisimme aloittaa yhteistyön”

Kuvitus: Oili Kokkonen

JETTA KUITUNEN

– Lasten treeniajatkin kirjoitan,
aika on kortilla, muita harrastuksia ei ole kuin koiran kanssa ulkoileminen. Penni on minulle hyvin tärkeä, myös kirjoitusseurana.
Elämä on täyttä ilmankin, hän vakuuttaa, ja se on helppo uskoa.
Opettaja-lehden pakinat ja ItäHämeen kolumnit ovat jääneet, ja
tilalle on syntynyt lastenkirjasarja
Tiltu ja Lettu sekä Lukupalat-sarjan kaksi osaa Nepparista. Uusin
Neppari ja Pupukahvila ilmestyy
helmikuussa.
Taru Viinikainen on ammatiltaan äidinkielen ja kirjallisuuden
opettaja Heinolan lukiossa. Tiltu
ja Lettu – Leikkimökin asukas oli
hänen esikoisteoksensa vuonna
2017, jonka jälkeen on tullut neljä hauskaa kirjaa lisää kahdesta sisaruksesta ja heidän puutarhatontustaan pertinjuntista. Lukemaan

Halu saada
lapset lukemaan

Oili Kokkonen on kuvittaja ja
taidekäsityöläinen, jonka sympaattinen ja värikylläinen kuvitus
tavoittaa osuvasti Tiltun ja Letun
maailman.

-puhelusta kului 1,5 vuotta ennen
kuin ensimmäinen kirja ilmestyi.
Perheen sisällä kehittyi jo ’kustantaja soittaa’ -vitsi, joten tunnemyrsky oli valtava, kun asia vihdoin toteutui.
Taru Viinikainen kertoo kirjoittaneensa aina. Jo lapsena syntyi
tieto- ja vitsikirjoja kertomusten
rinnalle. Näytelmä koulukiusatusta Kalevista pääsi jopa näyttämölle
asti alakoulussa. Tavoitteellisemman kirjoittamisen alkusysäys oli
Joensuun yliopiston ainejärjestön
kirjoituskilpailun voittamisen perusteluissa kirjatut kannustavat sanat. Väitöskirjan jälkeen energiaa
vapautui ja teki mieli kirjoittaa jotain aivan muuta, toista ääripäätä,
nonsensea eli päätöntä menoa. Se
ei kuitenkaan aiheuttanut muuta
vastakaikua kustantajissa kuin jälleen kerran kannustavia sanoja.

Heinolalainen
lastenkirjailija
Taru Viinikainen
kannustaa jokaista
etsimään itselleen
sopivaa luettavaa.
Vaihtoehtoja on!

FAKTA
Taru Viinikainen

Ikä ja kotipaikka: 38 v., Heinola.
Ammatti: lehtori, lastenkirjailija.
Koulutus: filosofian tohtori.
Perhe: mies, kaksi kouluikäistä lasta,
koira.
• Motto: ”Elä koura avoinna linnunpoikasille.” – Lars Huldén
•
•
•
•

Jetta Kuitunen

Sitkeyttä ja periksiantamattomuutta, uskoa itseen,
tekstien uudelleen
muokkausta, kannustavia
viestejä ja läheisiä – näitä
kaikkia on tarvittu paljon
ennen kuin Taru Viinikainen
on päässyt tilanteeseen,
jossa on tänään.

Lehtorin työssään Taru Viinikainen on huomannut, että sama kilpailu on lapsilla kuin aikuisillakin
eli kilpailu vapaa-ajasta.
– Toiset lukevat tosi paljon, toiset vain sen, jonka opettaja pyytää. Jokainen kirja ei kiinnosta, ei
itseäkään, mutta kysymys on siitä,
miten kannustaa etsimään itselle
kiinnostavaa luettavaa.
– Äänikirjat ja esikuvat ovat hyvä lisäkannustin. Tubettajat ovat
isossa roolissa tässäkin. Tai muut
suositut henkilöt kuten esimerkiksi jääkiekkomaalivahti Kevin
Lankisen luotsaama Lankisen lukupiiri. Myös perheiden yhteinen
juttu, josta vanhempi ja lapsi innostuvat ja nauttivat yhdessä, on
tärkeää. Ihan pienelle lapselle oma
kirja voi olla myös tärkeä tavara, ja
osoitus siitä, että olen lukenut ihan
kokonaisen kirjan!

Ilmainen kirjastolaitos
– mikä lahja ja mahdollisuus!
Kirjastoissa tehdään valtavan hienoa työtä. On lukudiplomit ja leikkimaailmat, joista jälkimmäisestä
myös Tiltu ja Lettu ovat saaneet
omansa.
Heinolan liikuntapalvelujen
hankkeella kävelyn ja pyöräilyn
edistämiseksi on toteutettu aakkoslorutauluja, jotka ovat osa Tiltun ja Letun lukuleikkimaailmaa
Heinolan kaupungin kirjastossa.
Aakkostauluja löytyy Sepänniemen luontopolulta, Tommolatalon lähimaastosta sekä Kirkonkylän liikuntahallin takametsästä.
Kaikissa paikoissa on neljä aakkoslorutaulua.
– Heinola on kotikaupunkini
sanan varsinaisessa merkityksessä.
Myös mies on täältä ja vanhemmat asuvat täällä. Joensuu valikoitui opiskelupaikkakunnaksi, koska
sekä minulle että miehelleni järjestyi opiskelupaikka sieltä. Onnellista on, että töitä löytyi Heinolasta
molemmille, Viinikainen kertoo.
– Nyt tekeillä oleva käsikirjoitus on arvoitus itsellekin mitä tulee. On ihanaa ja palkitsevaa olla
toisessa maailmassa, perata, kaivella ja luoda; kirjoittaminen on
pitkä prosessi. Syntymässä on laajempi, ehkä hieman vanhemmille
lapsille tarkoitettu kirja, jossa käsitellään myös ikäviä teemoja ja
niistä selviytymistä, raottaa Viinikainen tekeillä olevaa käsikirjoitustaan.
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TALVIALE
Kevätkauden 2022 ryhmät:
●

Tanssitähdet 6-8v. 45€

●

klo 18:00-19:00 Jäähallin peilisali
●

klo 18:00-19:00 Jäähallin peilisali

Torstai:

Alkeisryhmä klo 18:00-19:30
Jatkoryhmä klo 19:30-21:00
Tommolatalo

●

(99,90)

Tanssikärpäset 3-5v. 35€

●

TIUKU R+
DRYMAX
TOPPATAKKI

Showtanssi 12+v. 45€
klo 18:30-19:30 Elämänkaaritalo

Show/street 9-12v. 45€
●

Lavatanssikurssi 55€
klo 19:30-21:00 Tommolatalo

129,–

Hiphop aikuiset 45€
klo 19:00-20:00 Elämänkaaritalo
heinolantanssikerho.fi/

●

Itämainen tanssi 45€

PIPO IIDDA

24,90

(169,00)

@heinolan_tanssikerho

klo 18:00-19:00 Jäähallin peilisali

MERINOSORMIKKAAT

MERINOVILLAKAULURI

@heinolantanssikerho
●

69,–

(99,90)

klo 17:30-18:15 Elämänkaaritalo

klo 18:00-19:00 Elämänkaaritalo
●

MAILE
STRETCH
TALVIHOUSUT

69,–

Latin Mix aikuiset ja nuoret 45€

Argentiinalainen tango 55€

Keskiviikko:
●

SELJO
VANUTAKKI

Tiistai:

Maanantai:

Kilpatanssin ohjattu vapaaharjoitus 55€
klo 19:00-20:30 Tommolatalo

Kevätkausi alkaa 10.1.2022!

SKINPRO 2.0
KARVAPOHJASUKSET

Ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu nettisivullamme olevan lomakkeen
kautta. Nettisivultamme löytyy myös lisätietoja ryhmistä.

19,90

19,90

220,–
II-laatu

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

Lämmin kiitos asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme
60-vuotismerkkipäivämme muistamisesta!

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

Kauppakatu 8
18100 HEINOLA
03-7152804

SINGCLEAN COVID-19

PIKATESTI

Helppokäyttöinen ja
luotettava koronan
kotitesti. Vaivaton
tehdä, antaa nopeasti
tarkan tuloksen!

KIRURGINEN

JUHO

50 KPL/PKT

3–6 mm • 20 kg säkki

SUU-NENÄSUOJUS
SUU-NENÄ
SUOJUS

395 495

ARCTIXSPORT
LEVITATOR 640

LUMIKENGÄT

Tukeva ja kevyt alumiinirunko,
kolmiremmiset siteet, saranat,
jääpiikit.
640-mallin pinta-ala 1344 cm2.
Runko 210x640 mm.
760-mallin
pinta-ala 1742 cm2.
Runko
22x86x76,2 cm.

69€

5

ARCTIXSPORT

LIUKULUMIKENGÄT

Metsäsuksea
lyhyempi ja leveämpi,
hankalaan maastoon.
Leveys 130 mm,
step-pohja,
sis. siteet.

120 cm

169€

10€

95

PKT

PKT

HIEKOITUSSEPELI

145 cm

199€

2 SK

SK

Palvelemme:
ma–pe 9–17,
la 9–13
www.urheilukontti.fi

Pilkille!

KÄRPÄSENTOUKAT
50 kpl/prk

ERÄ, taittuva

JÄÄSAHA

(0,25 €/kg)

PUUPELLETTI
15 kg säkki

1€
PRK

VAPO PELLETTI
16 kg säkki

95

4

95

5 SK

SK

(0,27 €/kg)

10€
2 SK

Kuorittu 3 kg

AURINGONKUKANSIEMEN

(0,37 €/kg)

695

2490

(2,49 €/kg)

1 kg

Eri värejä.

SK

10 kg

SK

RASVAPÖTKÖ

PULKKA

595

MAAPÄHKINÄ

TINTIN kotimainen

The

40L verkkopussissa

2495

Kotimainen

20€ 5

KOIVUKLAPIT

1190 395 10€
KPL

3 KPL (3,33 €/kg)

AVOINNA MA–PE 9–18, LA 9–16, SU 11–16

AURINGONKUKANSIEMEN
7 kg

895

(1,28 €/kg)

Tarjoukset voimassa
ssa 26.1.2022 asti
as tai
niin kauan kuin varattuja eriä riittää.

Kirjanpainajankatu 1, 18100 Heinola • p. 0400 399 444
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Heinolassa positiivinen vire
Etenkin uudet koulut ovat
lisänneet kiinnostusta
pikkukaupunkia kohtaan.

rikaan kauppoja, mutta Holiday
Clubin kylpylän valmistuttua odotetaan kiinnostuksen lisääntyvän.

JARI NIEMI HU

Hissitalot
kysyttyjä

Joulukuun alussa viime vuonna
Huom!-ketjun hyvästelleet ja itsenäisen Heinolan Kodit LKV Oy:n
perustaneet Timo Kekkonen ja
Kimmo Surakka ovat päässeet jo
makustelemaan Heinolan positiivisen vireen vaikutuksista asuntokauppaan.
– Erityisesti Heinolan uudet ja
komeat koulut ovat upea myyntivaltti kiinteistövälittäjillekin.
Olemme tehneet jo useita kauppoja, joissa kaupunki on saanut
koulujen ansiosta uusia asukkaita,
sanoo Timo Kekkonen.
Kaupantekoa ovat tähän mennessä helpottaneet uusi Sinilähdetalo ja lukio. Keväällä 2023 valmistuvan Kailas-talon ennakoidaan vain kiihdyttävän mielenkiintoa Heinolaa kohtaan.
– Myös Sinilähteen alueen rakentaminen sekä upea luonto ja
vesistöt ovat hyviä myyntivaltteja. On jokseenkin varmaa, että
jonkun ajan kuluttua tulee myös
Sinilähteen alueelta rantatonteilla sijaitsevia kiinteistöjä myyntiin,
ennakoi Kimmo Surakka.
Erittäin tärkeä positiivisen vireen ylläpitäjä on myös asuntojen
ja tonttien hinnoittelu. Heinolassa
myytävien asuntojen hintataso on
pysynyt maltillisena ja on jopa tosi

Heinolan Kodit LKV Oy:n yrittäjät ovat todenneet jo pidemmän
aikaa, että suurin pula myytävistä asunnoista on hissitalojen kaksioista ja kolmioista. Hyvänä kakkosena puutelistalla tulevat yhdessä tasossa olevat rivitaloasunnot.
– Olisi suositeltavaa, että kerrostaloyhtiöissä asukkaat heräisivät
ajoissa pohtimaan remonttitarpeita. Onneksi vuosi vuodelta ihmiset
ovat alkaneet paremmin kiinnittää
huomiota kiinteistön kuntoon, toteaa Timo Kekkonen.

Jari Niemi

Luonnollisesti
oma yritys

Kimmo Surakka (vas.) ja Timo Kekkonen halusivat säilyttää yrityksen värimaailman samana ja ottaa käyttöön
selkeän, pikku kaupunkiin istuvan nimen.

edullinen verrattuna pääkaupunkiseutuun tai maakunnan pääkaupunkiin Lahteen.
Kiinteistönvälittäjät voivat uskottavasti mainostaa myös erinomaisia kaupungin muita palveluja. Liikuntapaikkoja on Heinolassa huomattavan paljon asukas-

lukuun nähden, kiitos Suomen
Urheiluopiston alueen. Sosiaalija terveyspalveluissa on kaupungin verkoston lisäksi tarjolla useita
yksityisiä tuottajia ja kolmannen
sektorin jykevä tekijä Jyränkölän
Setlementti.
– Asunnoista myydään tänäkin

vuonna 20–30 prosenttia Heinolan ulkopuolisille vapaa-ajan
asunnoiksi, mikä on yksi erityispiirre. Ostajat tulevat pääosin pääkaupunkiseudulta, selvittää Timo
Kekkonen.
Vierumäellä käynnistynyt imu
ei toistaiseksi ole tuottanut juu-

Heinolan Kodit LKV Oy:n perustaminen oli Kimmo Surakalle
ja Timo Kekkoselle luonnollinen
muutos, kun Huom!-ketju ilmoitti, että se sulautuu Huoneistokeskukseen vuoden 2021 lopulla.
– Ketju ei täyttänyt kaikkia odotuksiamme. Ketjumaksu ei tuonut
kaivattua lisäarvoa toimintaan, joten yksityiseksi yritykseksi siirtyminen oli meille helppo päätös,
sanoo Kimmo Surakka.
Kimmo Surakka aloitti välittäjänä Heinolassa vuonna 2012 ja
Timo Kekkonen tuli mukaan yritykseen vuonna 2016.
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Joustavuus Enekosin valttina
Lumon Oy ja se näyttäytyy erinomaisen hyvin yrityksen tiloissa.
Parhaillaan Enekos viimeistelee
pitkäaikaiselle yhteistyökumppanilleen parvekelasien tuotantolinjaa sekä Kouvolan tehtaalle että
Lumonin Espanjaan perustettavalle tehtaalle. Juhannuksena pitäisi olla valmista.
– Espanjan toimitus on mittavin yrityksen historiassa. Olemme
tänä vuonna pystyneet pitkälti sen
ansiosta palkkaamaan jo kolme
uutta työntekijää ja insinööritason
mekaniikkasuunnittelijaa vielä
haemme, selvittää Paakkinen.
Enekos on suunnitellut ja valmistanut Lumonille yksityiskohtaiset tuotantolinjat, rakentanut
Heinolassa keskeisimmät osat niihin sekä tilannut tarvittavia osia
myös paikallisilta yhteistyökumppaneiltaan kuten Mittametalli
Oy:ltä ja Pelaser Oy:ltä. Robotit
sekä muut automaatiossa käytettävät komponentit tulevat koneisiin
ympäri maailmaa.

Heinolalainen yritys on
kasvanut sen ansiosta
tasaisen varmasti ja
säilyttänyt asemansa
alan markkinoilla.

Sloveniasta tuli soitto perjantaina,
että passien valmistamisessa tarvittavan koneen tärkeä osa pitää
pikaisesti uusia. Maanantaina osa
suunniteltiin ja koneistettiin, ja
tiistaina se lähti pikatoimituksella tilaajalle.
– Joustavuus on meidän suuri
ja lyömätön vahvuutemme. Isossa
konsernissa tilaus olisi saattanut
viedä jopa yli kuukauden, sanoo
toimitusjohtaja Asser Vuola.
Enekos Oy siis valmistaa passeihin ja kortteihin tärkeitä yksityiskohtia valmistavia koneita ja laitteita, joita yritys ei luonnollisesti
halua esitellä julkisuudessa.
– Passipuoli on vetänyt viime aikoina hyvin. Brexit ja Eurooppaan
suuntautunut kansojen vaellus
ovat korostaneet eri maiden tarpeita hankkia korkeamman turvatason passeja, Vuola selvittää.
Tietoturvaan liittyviä koneita ja
laitteita on paraikaa toimituksessa
mm. Singaporeen ja Puolaan.
Passeja valmistetaan useissa yrityksissä maailmalla. Yksi suurimmista on eräs ranskalainen yritys,
joka takoo miljardien eurojen liikevaihtoa vuosittain. Enekos toimittaa sille koneita, joiden läpi
virtaa yli 80 prosenttia passeista.
– Meidän mukana oleminen perustuu täysin siihen, että toimitimme vastaavia koneita aiemmin
lähes 20 vuotta suomalaiselle alan
yritykselle, jonka ranskalainen
jätti nielaisi. Nyt olisi tuntuvasti

Kuvat: Jari Niemi

JARI NIEMI HU

Asser Vuola (vas.) ja Tero Paakkinen sanovat, että Enekos haluaa jatkossakin olla eturintamassa korkean teknologian yrityksen joukossa. Ilman asiantuntevaa ja tasokasta henkilökuntaa tämä ei onnistu.

vaikeampi päästä mukaan, sanoo
Enekosin hallituksen puheenjohtaja Tero Paakkinen.
Heinolassa valmistetun tekniikan avulla on painettu jo useita
satoja miljoonia passeja ja henkilökortteja.
– Passit ovat valtioiden käyntikortteja, ja siksi niiden sisällöt
vaihtelevat suurestikin. Yhteistä on se, että turvaominaisuudet
pyritään saamaan erinomaisiksi,
Vuola toteaa.

Lumonin
kumppani
Enekosin toinen suuri asiakas on

Asentaja ja hitsaaja Stephen Chadd haluaa myös olla mukana kokoamassa toimitukseen liittyviä laitteita.

Täsmärakentaminen
ja joustavuus
Asser Vuolan mukaan täsmärakennetut tuotantolinjat ovat yrityksen toinen suuri vahvuus joustavuuden rinnalla. Muutama vuosi sitten Enekos uudisti Heinolaan
muuttaneen Peltosen suksitehtaan
automaation, ja se toimii nykyisille suksimalleille.
– Jos uudenlaisia suksia ryhdyttäisiin tekemään, automaatiokin
täytyisi uudistaa, Vuola tarkentaa.
Enekosin vuoden 2021 liikevaihto nousee noin kolmeen miljoonaan euroon. Vuonna 1987
perustettu yritys työllistää nyt 18
henkilöä, ja lisäksi sillä on Lahdessa viisi henkilöä työllistävä tytäryhtiö Ritmacon Oy.

LYHYESTI
Heinolan kaupungin ylläpitämä
VisitHeinola.fi-sivusto avattu uudistuneena
– Uudistuksen myötä sivusto on selkeämpi ja toimii paremmin myös mobiililaitteissa, tiedot löytyvät helpommin ja ulkoasu on yhtenäinen kaupungin muiden sivustojen
kanssa. Sivusto tulee elämään vuodenaikojen ja sesonkien mukaan, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.
Sivuston ensisijaisena tarkoituksena on tarjota matkailijoille helposti ja nopeasti listaus
saatavilla olevista palveluista ja tapahtumista, sekä ohjata hakemaan lisätietoja yritysten
omilta sivuilta.
VisitHeinola -kohdekorteissa esitellään heinolalaisia matkailuyrityksiä kaupungissa
vieraileville matkailijoille. Heinolan muu yritystoiminta näyttäytyy BusinessHeinola.
fi-sivustolla.
Sivuston sisällön kerrotaan elävän jatkuvasti ja matkailijoille palveluitaan tarjoavat toimijat voivat lisätä yrityksensä tiedot pyytämällä kulttuuritoimistosta käyttäjätunnukset
järjestelmään. Tämä onnistuu sähköpostitse osoitteesta matkailu@heinola.fi.
VisitHeinolan sivuille pääsee osoitteesta visitheinola.fi.

•••
Matkahuollon
pakettipalvelut Torpalle
Heinolan kaupungin Työpaja Torppa aloitti Matkahuolto-asiamiehenä 17.1.2022 osoitteessa Reumantie 4.
– Meille on erittäin tärkeää palvella asiakkaitamme valtakunnallisesti. Toimivan ja kattavan verkoston ylläpitäminen mahdollistaa matkustaja- ja pakettipalveluiden saatavuuden myös haja-asutusalueille ja pienille paikkakunnille, Matkahuollon Pakettipalvelujen

johtaja Kati Nevalainen kertoo tiedotteessa.
Matkahuollon palveluverkostoon kuuluu yli 2 000 palvelupistettä ja pakettiautomaattia kautta maan. Heinolassa on Matkahuolto-asiamiehen lisäksi yhteensä kahdeksan pakettipistettä ja pakettiautomaattia, joista voi sekä noutaa että lähettää paketteja.
Työpaja Torpalle uusi aluevaltaus tarkoittaa mahdollisuutta tarjota asiakkailleen uusia
mahdollisuuksia työelämään tutustumiseen.
– Erilaisia työelämälähtöisiä pajoja on toista kymmentä, ja Matkahuollon pakettipalveluista syntyy uusi työpajamuoto, Työpaja Torpan työpajapäällikkö Paula Tuominen
kertoo tiedotteessa.
– Tehty sopimus hyödyttää Torpan asiakkaita ja tukee Torpan taloutta, vahvistaa Torppaa yritysten kumppanina ja on hyödyksi myös kaupunkilaisille säilyttäessään Matkahuollon asiamiespalvelut Heinolassa, kaupungin elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä lisää.

•••
Rajoitukset siirtävät
kansalaisopiston kauden alkua
Heinolan kansalaisopiston kevätlukukauden alkua on jouduttu siirtämään jo toistamiseen Päijät-Hämeessä voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi. Kauden oli määrä alkaa
alun perin jo 10.1., mutta näillä näkymin aloitus on vasta 31.1.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston aikuisten harrastustoiminnoille asettamat rajoitukset Päijät-Hämeessä ovat voimassa 26.1. saakka, mutta opetus- ja kulttuuriministeriö
suosittelee vapaan sivistystyön oppilaitoksia järjestämään kaiken opetuksen etänä tammikuun loppuun saakka.
Heinolan kansalaisopistosta kuitenkin kerrotaan, että osa kevään kursseista on pystytty
aloittamaan etäopetuksena, ja että etäopetustarjontaa pyritään lisäämään. Opisto tiedottaa kursseille ilmoittautuneita opiskelijoitaan muuttuneista päivämääristä.
Heinolan kansalaisopiston ylläpitäjä Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia.
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”Matka kohti
parempaa huomista
on alkamassa.”

MARKO
LATVANEN
Treeniä heti loukkaantumisen jälkeen.

425
MARKON VUOSI 2021

Lapin kierros jäi kartan tutkimiseksi.

Helmikuu 2021 Pitkään (vuoden) odotettu
matka kohti Lappia alkaa. Ensimmäinen päivä
rinteessä, kaaduin ja sattui tuntuvammin polveen. Kelkalla ensiapuun, sieltä heti paikalliseen lääkärikeskukseen ja röntgeniin. Jotain
mennyt pahasti. Jalka pakettiin kevytkipsauksella. Loma jatkui sohvalla, pystyin sentään
laittamaan ruokaa muulle joukolle.
Maaliskuu 2021 Kotona ja käynti lääkärikeskuksessa. Ortopedi laittoi magneettiin saman
tein. Tulos: eturistiside poikki, sivut vioittuneet ja luuvaurio. Alkaa kuntoutus.
Petteri Orpo ja
Timo Heinonen
kannustivat
mukaan.

Pyöräily tärkeä kuntoutusmuoto ja
henkireikä. Nyt Sysmässä.

Huhti–toukokuu 2021 Kuntoutusta kotijumpalla, kuntopyörällä ja kotisalilaitteella.
Onneksi on kaveri, jonka kautta näitä saa
nopealla aikataululla. Fyssarikäynnit alkoivat.
Kesä–syksy 2021 Töitä lähes normaalisti niin
Urajärvellä, toimistolla kuin Tornilla. Jalka
pelaa ja kestää normiliikkumisen, mutta ei
omia lajeja kuten juoksua, padelia tai mitään
missä vääntymisriski. Pyöräily onnistui kohtuullisesti sähköavusteisella.
Marraskuu 2021 Käynti ortopedilla.
Leikkaus tehtävä, eihän tämä muutoin kuntoon tule.

Joulukuu 2021 Leikkausaika varattu Lahdesta, mutta vakuutusyhtiö pyytää omaan sairaalaan Helsinkiin.
Tammikuun alku 2022 Hyvää uutta vuotta,
polven eturistisideleikkaus. Isukki vei.
Operaatio meni hyvin.
Kotiinpaluu leikkauksesta samana päivänä,
kaveri hakemassa. Mäntsälässä olo huononi,
meni taju. Lanssi piti tilata. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksikkö paikalle ja
kohti PHKS. Akuutissa normi keskiviikkoilta
ja valtava kiire. Odotin lääkäriä pitkälle iltaan,
ei paniikkia. Vähän ennen puolta yötä kohti
kotia Kelataksilla. Hoitohenkilökunta on
kovilla, taas se nähtiin.
Kotiinpaluu leikkauksesta; kotona koronaa
ja sain taudin 2 päivässä. Olo vähän sekava,
kun ei tiennyt johtuuko olotila koronasta
vai leikkauksesta.
Apujoukot eli lähimmäiset jeesaamaan.
Ruokahuolto pelaa ja perheessä yksi koronavapaa, joka jaksaa auttaa muita.
Matka kohti parempaa huomista on alkanut.

Kyllä tiedetään, mitä ihminen tarvitsee; hoitoa,
hoivaa ja huolenpitoa. Näitä tarvitsemme järkevässä
ajassa ja kohtuullisella kulkemisella. Tapoja on monia ja
yhdistelmät parhaita. Julkinen, yksityinen, kolmas sektori; kaikki mukaan. Kyllä me Päijät-Hämeessä
osataan!

Perhe on tärkeä.

Mutta tärkein apu on lähimmäinen, pitäkää huolta.

Liikkeellä ulkona
pitkästä aikaa.
Vaaleihin mennään
vaikka keppien
avulla!

Ehdokas itse maksaa mainoksen.

Päätös ehdokkuudesta on tehty.
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Erään aikakauden loppu

JUSSI VARJO HU

Heinolan kauppakamarin ja työnantajayhdistyksen kautta Jyränkölän hallitukseen rivijäseneksi ja lähes saman tien puheenjohtajaksi

päätyneelle Martti Kainulaiselle Jyränkölä ei ennestään, kuten
ei yllättävän monelle heinolalaisellekaan, ollut kovin tuttu. Toki 1970-luvun lopulla Heinolaan
vaimonsa kanssa kotiutunut Kainulainen oli harrastanut kansalaisopiston kursseilla, mutta muutoin
ruuhkavuodet töineen veivät kaiken liikenevän ajan.
– Yllätys oli suuri, kun pääsin
mukaan toimintaan, Kainulainen
muistelee.
Toiminnan laajuus ja monipuolisuus hämmästytti uutta tulokasta, mutta niin se hämmästytti, ja
jaksaa edelleen aika ajoin hämmästyttää, myös valtakunnallisessa setlementtiliikkeessäkin.
– Muiden setlementtien ihmisten kanssa keskustellessa on oltu
välillä hämmästyneitä toiminnan
laajuudesta paikkakunnan ko-

koon nähden. Erityisesti vapaaehtoistyömme on yllättänyt monet,
Kainulainen kertoo.
15 vuodessa on ehtinyt tapahtua paljon. Jyränkölä on ottanut
kiinteistöjensä yhteydessä olevat
ravintolat omiin käsiinsä, rakennuttanut kokonaan uuden palvelutalo Helenan ja laajentanut
toimintaansa Lahteen. Kansalaisopistokaan ei ole se sama opisto,
joka se oli 15 vuotta sitten.
– Kansalaisopiston toiminta on
laajentunut huomattavasti. Kiitos
osaavan henkilöstön, opiston alla
toimii kovin paljon sekä pitkä- että lyhytaikaisia hankkeita.
Kainulainen pitää myös melkoisena saavutuksena pärjäämistä
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusten kilpailutuksissa.
– Kotoutumiskoulutuksiin liittyen saamme paljon kiitosta jopa

nen pitää kuitenkin tärkeänä sitä,
ettei muututtaisi liian mukavuudenhaluisiksi. Silti hän korostaa
myös suunnitelmallisuutta erityisesti erilaisia laajennushankkeita
ajatellen.
– Voimme ottaa kohtuullisia
riskejä, mutta niin, että pysymme
pinnalla, hän muotoilee.
Vuosien varrella eteen tulleista
haasteista päällimmäisinä mieleen
nousevat Siltakodin valmistumisen aikoihin tulleet hankintalain
muutos ja kilpailutukset.
– Meillä ei tuolloin ollut riittävästi osaamista, ja pienenä toimijana uhkasimme jäädä suurempien jalkoihin, Kainulainen muistelee.
Ennakko-odotuksista huolimatta Jyränkölä pärjäsi kilpailutuksissa ja sai toiminnan pyörimään.
– Ilman johdon ideointikykyä
emme olisi kauaa kestäneet, Kainulainen kertoo.
Tällä hetkellä valinnanvapaus ja
palvelusetelit lisäävät asiakkaiden
mahdollisuuksia valita hoitopaikkansa.
– Tämä lisää meidän houkuttelevuutta, Kainulainen kertoo viitaten Jyränkölän tarjoaman palvelun laatuun.
Jyränkölän fokus on koko sen
77-vuotisen historian ajan ollut
vahvasti Heinolassa, mutta vuosi
sitten yhdistys teki uuden aluevaltauksen Lahteen. Aivan kaupungin keskustan tuntumaan, Sammonkadulle, avattiin uusi palveluasumisen yksikkö, Lehmuskoti. Kainulaisen mukaan Lahteen
lähdettiin, sillä soteuudistuksen
tuodessa mukanaan maakunnan
laajuiset hyvinvointialueet, Jyränkölänkin on hyvä olla koko alueen
toiminnassa mukana.
– Jyränkölää itse asiassa pyydettiin Lahteen, Kainulainen huomauttaa. Pyyntö tuli Lahden vanhusten asuntosäätiöltä, joka omistaa kiinteistön, jossa Lehmuskoti
toimii.
– Heille oli muodostunut käsitys, että Jyränkölä tekee työtään
vilpittömästi sydämellään ja suhtautuminen hoitotyöhön on kunnia-asia. Näin asukkaat ja läheiset
voivat olla turvallisin mielin, Kainulainen kertoo.

viranomaistahoilta, Kainulainen
iloitsee.

Haasteitakin on riittänyt
Vuosiin on toki mahtunut epäonnistumisiakin. Yksi niistä oli Jyränkölän nuorisokoti, joka jouduttiin ajamaan alas kannattamattomana vuonna 2014.
Kaikessa toiminnassa Kainulai-

FAKTA
MARTTI KAINULAINEN
• Syntymäaika ja -paikka: 1955, Helsinki.
• Perhesuhde: Puoliso ja kaksi lasta

sekä kolme lastenlasta.
• Koulutus ja ammatti: OTK.
• Motto: Asioilla on tapana järjestyä.

Vaikeillakin.

Eroon kiireen
tunteesta

Katja Tamminen

Vastuullinen, positiivinen,
sitoutunut sekä sydämeltään sivistynyt. Muun
muassa näillä sanoin
kuvattiin Jyränkölän
Setlementin hallituksen
15 vuoden jälkeen jättänyttä Martti Kainulaista
joulukuussa järjestetyssä
setlementin henkilökunnan
joululounastilaisuudessa.

Asianajajan töiden jäätyä jo aiemmin taakse, ja nyt Jyränkölän hallituksen puheenjohtajan tehtävistä jättäydyttyään Martti Kainulainen pyrkii eroon kiireen tunteesta.
– Pitäisi kai katsoa niitä lukemattomia elokuvia, joita olen tallentanut ulkoiselle kovalevylle,
Kainulainen naurahtaa.
Kainulainen kertoo myös lukevansa paljon ja aikovansa lisätä liikuntaa, kunhan koronatilanne sen
sallii. Myös museokortti on ahkerassa käytössä, vaikkei hän erityiseksi kulttuurinystäväksi tunnustaudukaan.
– Erityisesti lastenlasten kanssa
on ilo käydä museossa, Kainulainen iloitsee.
Jyränkölän Setlementti kustantaa
Heinolan Uutisia.
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Esko Kolli 60 vuotta

Metsissä piilee mahdollisuuksia
Ylihuomenna lauantaina 60 vuotta
täyttävä Marjatta ja
Eino Kollin Säätiön
asiamies Esko Kolli
on huolestunut suomalaisen metsäkeskustelun tasosta.

– Se on kurvannut väärille
raiteille. Painopiste on siirtynyt aivan liikaa ympäristöasioihin, hän sanoo.
Suomalainen metsänhoito on Esko Kollin mielestä
maailman parasta. Metsänomistajat ovat hyvin valveutuneita, ja suuri osa heistä
on huomioinut vapaaehtoisesti myös suojelun tarpeellisuuden ja arvostaa metsää
muutenkin kuin vain tuottavana omaisuuseränä.
– Metsissämme piilee valtavia, uusia mahdollisuuksia, jotka kilpistyvät metsän jalostusarvon nostamiseen. Jokainen voi mielessään arvioida, mitä kaikkea
se Suomelle merkitsisi, jos
jokaisen tonnin tai kuution
arvo saadaan vaikka kymmenkertaistettua. Tavoite
pitää asettaa sinne, se antaisi todellisia mahdollisuuksia niin talouteen kuin ympäristöasioidenkin hoitoon,
kiteyttää Esko Kolli.

KOLLIN SÄÄTIÖ omistaa met-

sää noin 1 500 hehtaaria
ja kantaa itse vastuun niiden hoitamisesta. Metsien
myyntitulot säätiö sijoittaa
mahdollisimman taitavasti, ja niistä ja muiden sijoitusten tuomista tuotoista se
on viime ajat jakanut 1–1,5
miljoonaa euroa vuosittain
uusien innovaatioiden, tieteellisten läpimurtojen tai
ratkaisevien oivalluksien
tuottamiseen. Kaikkiaan
säätiö on jakanut apurahoja noin 20 miljoonaa euroa.
Parhaillaan Kollin Säätiö rahoittaa muun muassa
Lahteen kotiutuneen LUTyliopiston kuutta professuuria.
– Metsien jalostusasteen
nostamiseksi vaaditaan
valtavia määriä sitkeää pe-

Jari Niemi

JARI NIEMI

FAKTA
ESKO KOLLI
• Syntymäaika: 22.1.1962 Heinola.
• Perhesuhde: vaimo ja 2 poikaa.
• Koulutus: maa- ja metsätalous-

tieteiden maisteri v. 1988.
• Työura: toimi vuodet 1988–2007

pankkialalla Sysmän Säästöpankin apulaisjohtajana,
Padasjoen Säästöpankin toimitusjohtajana ja Helmi Säästöpankin toimitusjohtajana.
• Vuodesta 2007 lähtien Kollin
Säätiön asiamies, Kolli Invest
Oy:n toimitusjohtaja.
• Harrastukset: liikunta,
metsästys, mökkeily, piha- ja
rakennustyöt.

rustyötä, yksityiskohtaisia
selvityksiä ja tutkimista.
Olemme LUT-yliopiston
kanssa löytäneet erinomaisen yhteistyön, joka lähivuosina aivan varmasti versoo uusia yrityksiä ja työpaikkoja Päijät-Hämeen
maakuntaan.
– LUT:n henkilöstön
kanssa on ollut helppo keskustella asioista ja viedä
hankkeita eteenpäin. Tiedän oikeasti, mitä siellä tehdään, Esko Kolli toteaa.

Parhaillaan säätiön kotikaupungissa Heinolassa
menossa oleva tutkimustyö
voisi tuottaa esimerkiksi
uutta puun jatkojalostukseen erikoistuvaa yritystoimintaa vaikkapa Vierumäen Yrityspuistoon. Raakaainetta löytyisi ihan vierestä Suomen suurimman yksityisen mekaanisen puun
jalostajalta Versowoodilta ja
hiukan kauempaa Koskisen
sahalta Kärkölästä.
Päätös tukea etenkin
maa- ja metsätalouteen sekä
rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä on
luonnollinen valinta säätiöltä, jonka perustana on sahayhtiö Vierumäen Teollisuudesta vuonna 1991 saatu myyntitulo.

ESKO KOLLI oli mukana jo

setänsä Eino Kollin perustaman säätiön perustamisasiakirjojen teossa. Maa- ja
metsätaloustieteiden maisterin koulutuksen hankkineena ja pankkimaailman
muutoksissa kouliintuneena Esko oli luonnollinen
valinta säätiön asioita hoitamaan. Vuoteen 2007 saakka Esko Kolli hoiti säätiön
asiamiehen tehtäviä kuiten-

kin pankinjohtajan töiden
ohessa.
Heinolan keskusta ja säätiön alkupiste Vierumäki
ovat olleet aina säätiölle tärkeitä. Kolli arvioi, että säätiö on sijoittanut noin 10
miljoonaa euroa torin ympäristön kiinteistöjen toimintojen muutostöihin.
– Aikakaudet ovat muovanneet Heinolankin keskustaa. Mikäli kiinteistöjä ei olisi kehitetty, tilalla
voisi olla jo pelkkää hiekkakenttää tai elinkaarensa
loppupäässä olevia rakennuksia. Kaupungissa ajoittain esiintyvä turhanpäiväinen kiusanteko päätöksentekoa ja kehittämishankkeita kohtaan tosin saisi
jo loppua. Pienen ryhmän
loputtomilla valituksilla ei
ole yleensä asiapohjaa, eikä
niistä useinkaan ole muuta
tulosta kuin se, että monia
Heinolalle tärkeitä mahdollisuuksia alkaa mennä kokonaan ohitse.

KOTIKYLÄ Vierumäen, Suo-

men positiivisessa mielessä
ehkä erikoisimman kylän,
kehittäminen edellyttää
Esko Kollin mukaan kaavoituksen kuntoon saatta-

mista. Vierumäellä on nyt
noin 850 asukasta, yli 1 000
opiskelijaa ja yli 1 200 työpaikkaa.
– Alueella on käynnissä
sellainen kehitysvauhti, että uusia asukkaita tulisi varmasti, jos olisi tontteja mihin rakentaa, ennakoi Esko
Kolli.

Karjalaiset juuret
omistavan Esko Kollin
työhuoneen seinältä
löytyvät Mannerheimin
ja sedän, teollisuusneuvos Eino Kollin,
valokuvat.

Valitse
vaikuttajaksi
sote-aluevaltuustoon

476
Lääkäri
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

FUAT WAFIN

“Lääkäripalvelut ja vanhusten hoivapalvelut
on oltava saatavilla omassa asuinkunnassa.
Hoitoa on saatava silloin, kun sitä tarvitsee.”
• Terveydenhuollon etulinja kuntoon

Tapahtumat
ja tarjoukset
löydät omasta
kaupunkilehdestä!
Myös verkossa:
heinolanuutiset.fi

• Kaikille hoitoa tasapuolisesti
• Mielenterveyspalveluita on vahvistettava
• Pitkäaikaiset hoitosuhteet kunniaan
• Tuetaan toimintakykyä ja terveyttä
• Lasten ja nuorten asialla
• Liikunta lähelle
• Turvallinen vanhuus
Heinola

twitter.com/FuatWafin
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OSAAVA JA KOKENUT ITÄ-HÄMEEN EDUSTAJA
PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEVALTUUSTOON

TIMO ERKKILÄ

401

TÄMÄ ON MINUN UNELMANI.

Heinolan ja Itä-Hämeen
alueen palveluja
puolestettava tiukasti!

SUOSITUKSEMME!
Timo on yksi aikaansaavimmista
ja perehtyneimmistä vaikuttajista, joihin olen saanut tutustua.
Timo on vahva maakunnallinen,
tinkimätön sotevaikuttaja. Timo
Päijät-Hämeen aluevaltuustoon.

ILKKA
JAAKKOLA

SANNI GRAHN-LAASONEN

Olin Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän
hallituksessa ainoana koko Itä-Hämeestä ja onnistuin tehokkaasti, hyvällä yhteistyöllä puolustamaan
Itä-Hämeen alueen palveluja.

Tunnen Timon vahvana ja
yhteistyökykyisenä vaikuttajana,
joka on aina Päijät-Hämeen
terveyspalvelujen puolella koko
sydämellään.

PÄIJÄT-HÄMEEN PUOLESTA,
HEINOLAN HYVÄKSI.

timoerkkilaaluevaltuustoon@gmail.com

facebook.com/
timoerkkilapaijathame

Heinolan
tulevaisuuden
puolesta
191

239

Yhteistyön ja tasa-arvon puolesta

Heinolan tärkeät erikoissairaanhoidon ja erikoislääkäreiden palvelut sekä vuodeosasto tulee säilyttää. Nämä palvelut tulee laajentaa kaikille itäisen Hämeen asukkaille.
Näin palvelut monipuolistuvat ja ne tuotetaan kustannustehokkaasti.

Uusien toimintatapojen kehittäminen, järkevä taloudenpito, ei uusia veroja.

425

Vain äänestämällä takaat edustuksen Heinolasta uuteen
aluevaltuustoon, johon valitaan kaikkiaan 69 valtuutettua
koko Päijät-Hämeen alueelta, 10:stä kunnasta yhteensä.

HENNA VIRKKUNEN

Aluevaltuustoon valitaan 69 valtuutettua. Todellinen Euroopan parlamentin jäsen
päätöksenteko ja valmistelu tapahtuu aluehallituksessa, johon Itä-Hämeen alue saa korkeintaan yhden edustajan. Tämän saavuttaminen on nyt erittäin tärkeää.

Palvelujen saatavuuden turvaamiseksi pitää julkisten palvelujen ohella käyttää yksityisiä toimijoita ja järjestöjä. Asiakkaalle annettavan palvelusetelin arvon pitää kattaa
todelliset kustannukset. Asiakkaalle hinnan pitää olla sama kuin julkisissa palveluissa.

MARKO
LATVANEN

TOLKUN MIEHET
ALUEVALTUUSTOON

kansanedustaja, talousvaliokunnan pj.

Timo Erkkilä ja
Petteri Orpo.

408

Hyvää alkanutta vuotta!
toivottavat Ilkka ja Marko

Muistathan äänestää! Vaalipäivä on 23.1.2022.

Valitse osaava päättäjä
huolehtimaan Sinun sotepalvelujesi järjestämisestä

Välitän
Sinusta!
MARTTI

OPERAATTORILAADUNTARKKAILIJA
PÄÄLUOTTAMUSMIES

JOUKO
RAJAJÄRVI
TYÖNJOHTAJA

212

KIRSI
LEHTIMÄKI

HEINOLAN
KAUPUNGINHALLITUKSEN
PJ

SAIRAANHOITAJA AMK

Professori,
erikoislääkäri

172

MAKSAJA: PÄIJÄT-HÄMEEN PARHAAKSI RY

KIMMO
HUVINEN

TALJA
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Savolaisella sukkeluudella ja
tinkimättömällä läsnäololla
Jos Heinolan työllisyyskoordinaattorina vuoden 2014 syksystä
lähtien toiminut Tero Auvinen
olisi resepti, menisi se jotenkin
näin: ripaus huumoria, ropaus vakavuutta, lusikallinen ytimekkäitä kysymyksiä, litra rehellisyyttä,
pari desiä metsänpoikaa ja loput
lupsakkaa savolaisuutta.
Auvisen työnkuva on varsin laaja. Työllisyyskoordinaattorin vastuulla on Heinolan kaupungin
työllisyyden hoito sisältäen mm.
Työpaja Torpan toiminnan sekä
Eka tili nyt -hankkeen. Työllisyyden hoitaminen ei ole hätäisen
hommaa. Rauhanturvatehtävissäkin toiminut Auvinen osaakin
tehdä asiat ajatus kerrallaan, eikä muutenkaan pelästy pienistä.
Suoraryhtinen ja jämerin lausein
jutteleva mies vaikuttaa kuitenkin
varsin leppoisalta.
Kysytäänpä tarkemmin, mikä
Auvinen on miehiään.

1

Mikä sai sinut hakemaan
työpaikkaa juuri Heinolasta?

Aikaisempi määräaikainen työni
oli Mikkelissä päättymässä vuoden 2014 lopussa. Katselin työllisyydenhoitoon liittyviä tai muita minua kiinnostavia työpaikkoja. Tämä herätti kiinnostuksen ja
sattui olemaan Heinolassa, eli ei
nyt mahdottoman pitkän matkan
päässä Mikkelistä.

2

4

Mitä eroa on hämäläisellä
ja savolaisella?

Moni oman alan kehittämisasia
on edennyt harmittavan hitaasti
täällä Hämeessä. Toisaalta, kun
muistelen, eivät asiat edenneet
Savossakaan välttämättä aina riittävällä nopeudella kieroilusta huolimatta. Pääosin ihmiset Suomessa
ovat samanlaisia, jos jätetään turkulaiset, pohjanmaalaiset ja lappilaiset laskematta.

9

Miltä alkanut vuosi 2022
näyttää työllisyyskoordinaattorin näkökulmasta?

Työllisyydenhoidollisesta näkökulmasta tilanne on haastava.
Vaikka talous onkin lähtenyt jollain tavoin rullaamaan ja alat vetävät työvoimaa, pitkäaikaistyöttömien tilanne ei meinaa parantua.
Tähän yhtälöön voidaan vaikuttaa
entistä tiiviimmällä yhteistyöllä eri
toimijoiden välillä. Työllistymisen
esteitä voidaan poistaa.

5

Autat työssäsi erityisesti
nuoria työllistymään. Missä
olit itse töissä parikymppisenä ja
millainen työntekijä olit?

10

Helmikuun 2. päivä on
tulossa Heinolan vuotuiset
Duunitreffit. Onko tiedossa jotain
uutta?

Nuorena olen ollut työssä mm.
vaateliikkeessä, sairaalatarvikevarastossa ja mansikkamaalla. Armeijan jälkeen työskentelin vanginvartijana Helsingin keskusvan-

On toki. Duunitreffit tullaan toteuttamaan verkkotapahtumana.
Nyt tapahtumaan voi osallistua
kotoa käsin! Mukaan on ilmoittautunut todella mielenkiintoisia
työnantajia, joilla oikeasti on töitä tarjolla.

FAKTA
TERO AUVINEN
• Syntymäpaikka: Savo.
• Ikä: 52 vuotta.
• Työ: Heinolan kaupungin työllisyyskoor-

dinaattori.
• Harrastukset: Metsätyöt, kaikenlainen

väsääminen, pihahommat.
• Lempiruoka: Ei ainakaan lipeäkala.
• Motto: Ei tämä tästä, ehkä sittenkin.

Oliko kaupunki sinulle
ennestään tuttu?

Minulla oli Heinolassa lapsuudenaikainen ystävä. Olin useinkin
täällä viikonloppuna ns. kaverikylässä. Muistin erityisesti Kaivokadun pysäkin, puistonäkymän, sillan ja rantamaiseman.

kilassa Sörkassa sekä Mikkelin lääninvankilassa. Olin varmaan ihan
tunnollinen työntekijä. Mansikkamaalta karkasin kesken, koska
olin niin pahasti allerginen hyönteisten puremille.

3

6

Mitä toimenkuvaasi kuuluu
tällä hetkellä?

Vastuullani ovat kaupungin työllisyydenhoidolliset toiminnot ja
erityisesti niiden suunnittelu sekä
tuleviin muutoksiin vastaaminen
yhteistyössä palvelualueen muun
väen kanssa. Suurimmat muutok-

kysymystä

set liittyvät tulevaan hyvinvointialueuudistukseen ja TE-palvelujen siirtymiseen kuntien vastuulle.

Katja Tamminen

KATJA TAMMINEN
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Kerro jokin kiva kesätyömuisto?

Ihmettelimme työkaverin kanssa,
mihin kiinteistöhuollon kesäpoika oli hävinnyt kesken työpäivän.
Olin siis itsekin kesätöissä muissa tehtävissä ko. työnantajalla.
Päältäajettava leikkuri seisoi yksin

Sotejäteille valvonta ja rajat
Facebook: Satu Jaatinen, Aluevaaliehdokas
Nettisivu: www.satujaatinen.fi

Veronmaksajien varoja valvottava

Veronmaksajien varat tulee ensisijaisesti ohjata
veronmaksajien tarvitsemiin palveluihin. Ei
pääomasijoittajien lisätuottoihin, konsulteille tai
lisähallintoon.

Haavoittuvia suojeltava

Sairaat, vanhukset, lapset, vauvat,
vähävaraiset, vammaiset, kuljetusta ja
pelastusta tarvitsevat ja henkilökunta ovat
asemassaan haavoittuvia. Heitä on suojeltava
tuottojen maksimoinnilta.

Lähipalveluita tulee vahvistaa

Digitaalisuus on tarpeellista, mutta sitä ei pidä
tehdä vain tuottojen tähden. Lahden sisällä ja
muissa kunnissa tulee palvelut olla lähellä.

keskellä nurmialuetta ja poikaa ei
näkynyt missään. Hän palasi työmaalle viikon päästä eikä siis ollut
tavoitettavissa poissaolonsa aikana. Kysyttäessä mihin hävisit kesken työpäivän viikoksi, oli vastaus
että kotona alkoi virtasen tekoa ja
häntä tarvittiin siellä.

7

Mikä on supervoimasi
työllisyyskoordinaattorina?

Ehkäpä osaan tulla kaikkien kanssa juttuun. Pidän tätä tärkeänä
ominaisuutena.

Suomi
on
ali-investoinut
julkiseen
terveydenhoitoon jo vuosikausia.
Hoitojonomme
ovat
EUn
keskiarvoa
pidempiä. Varsinkin iäkkäillä, vähä-varaisilla
ja haja-asutusalueilla asuvilla on vaikeuksia
päästä hoitoon. Meillä on tehohoidon
paikkoja EUn viidenneksi vähiten per henkilö.
Sote-uudistuksen ytimessä on julkisten
palveluiden lisä-ulkoistaminen.
Ulkoistaminen tarkoittaa, että maksamme
verojen kautta yksityisille yrityksille
palveluiden, kuten terveys-, vanhus- ja
vammaistenhoivan, lasten suojelun tai
neuvolapalveluiden tuottamisesta.
Palveluita tuottavat suureksi osaksi
pääomasijoittajien omistamat Sotejätit,
kuten Mehiläinen tai Attendo.
Pääomasijoittajan tehtävä on maksimoida
sijoituksen tuotto. Kun se on tehty, yritys
kuten Mehiläinen, tyypillisesti myydään pois.

8

Valitse näistä savolaisista
sananlaskuista jokin sinulle
mieluisin?

A. Et ossoo naatiskella jootilaesuuvesta jos sinulla ee oo paljo
töitä.
B. Anna kaekkes vuan elä periksi.
C. Huominen on moensti viikon
kiireisin päevä.
A. Tämä sattuu kohdalle. Aina pitää olla jotain vireillä ja kesken.

Suuri osa hoivasta tuotetaan jo
Sotejättien taholta.
Julkisen sektorin kouluttama
hoivahenkilöstö on suureksi osaksi
Sotejäteillä töissä. Päijät-Hämeen
57sta vanhustenpalvelukodista 39
on yksityisiä ja 28 on Sotejättien
omistuksessa. Muut Pohjoismaat
ovat olleet varovaisempia, ja kenties
viisaampia, ja siellä vain 10-20%
vanhustenhoivasta on ulkoistettu.
Sotejätit voivat olla hyviä renkejä,
mutta ovat huonoja isäntiä.
Ulkoistaminen Sotejäteille voi
toimia tulevaisuudessakin. Se
edellyttää kuitenkin, että me
asetamme niille tiukat ehdot, rajat
ja valvonnnan. Kun alamme taas
investoida terveydenhoitoon,
varojen tulee mennä palveluihin.

DUUNITREFFIT on vuosittain

näihin aikoihin järjestettävä
tapahtuma, jossa työnantajat ja työnhakijat kohtaavat
toisensa. Tilaisuudessa paikalliset yritykset kertovat toiminnastaan, yrityksen tarjoamista
mahdollisuuksista työllistymiseen sekä kesätyö- ja työharjoittelupaikoista. Tapahtuman
järjestämisestä vastaa tänä
vuonna Heinolan kaupunki
yhteistyössä TE-toimiston ja
koulutuskeskus Salpauksen
kanssa.
Duunitreffit järjestetään
2.2.2022 verkkotapahtumana.
Tapahtuma löytyy Facebookista nimellä Heinolan
Duunitreffit 2022.

127
Sitoutumaton

Olen Satu Jaatinen

Toimin investointipankkiirina
Lontoossa 25 vuotta.
Olen syntyperäinen Lahtelainen
ja Asikkalan kunnanvaltuuston
jäsen.
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Merkillinen urheiluvuosi 2021
Korona sääteli urheilijoiden
kilpailu- ja harjoitustoimintaa vuoden 2021 aikana.
Kilpailutapahtumat ilman
yleisöä, rajoitukset
harjoittelupaikoilla ja
monien kilpailujen peruuntumiset jättivät jälkensä.

URHEILU

Menestystäkin toki tuli. Heinolan
Urheiluautoilijoiden Sami Pajari
voitti ensimmäisenä suomalaisena
rallin MM-sarjan junioriluokan
eli JWRC-luokan maailmanmestaruuden. 20 vuoden ajan käydyn
kilpailun voitti aikanaan Sebastian Loeb, joka sittemmin on hallinnut aikuisten ralleja.
Hienon moottoriurheiluvuoden täydensi Heinolan Moottorikerhon Lasse Kurvinen, joka
teki suomalaista moottoripyörähistoriaa voittamalla toisen peräkkäisen maailmanmestaruuden
Flat Trackissa.

Hyvä vire
joukkuelajeissa
Joukkuelajeissa saatiin myös heinolalaistaustainen MM-mitalisti SB Heinolan kasvatin Daniela
Westerlundin toimesta. Westerlund kuului Suomen hopeaa voittaneeseen salibandyjoukkueeseen.
SB Heinola jätti salibandykauden
kesken vallitsevan tilanteen vuoksi
seuran saatua vakuudet sarjapaikan säilymisestä.
Jääkiekossa Peliitat pelasi valmentaja Vesa Petäjän johdolla hyvän kauden selviytyen pudotuspeleihin saakka. Kuluvaan kauteen
ohjaimiin astui Hannes Hyvö-

Kuvat: Tuomo Seppänen

RISTO KALERMO

Flat Trackin
maailmanmestari
Lasse Kurvinen.

kisoista värisuoran, saldona oli
M19-sarjassa kultaa kymmenottelussa, hopeaa pituushypyssä ja
pronssia keihäänheitossa. Hallikisoista hän sai lisäksi kaksi mitalia.
Mäkihypyssä Lahden Hiihtoseuraa edustava heinolalaiskaksikko Kasperi Valto ja Tuomas
Kinnunen ponkaisivat nuorten
maajoukkuerinkiin saavuttamiensa SM-mitalien myötä.
Painissa Iskun Topias Saari uusi vapaapainin Suomen mestaruutensa.
Huolimatta koronasta on seuroissa kyetty järjestämään laadukasta harjoitustoimintaa junioreille. Koripallossa YMCA Heinolan
joukkueet ovat menestyneet mukavasti nuorten sarjoissa. Yleisurheilussa Iskun nuorimmat urheilijat sijoittuivat valtakunnan tilastossa mainiosti, useat heistä kym-

nen, jonka johdolla nuori joukkue
on tällä hetkellä sarjataulukossa sijalla 12. Suurin huoli Mestiksessä
on nyt siitä, kuinka seurojen talous kestää poikkeusajat, sillä tammikuun alun ottelut on määrätty
pelattaviksi ilman katsojia.
Jalkapallossa Union Plaani sijoittui kolmossarjassa kuudenneksi. Sijoitus on seuran historian paras ja lupailee hyvää tulevaisuutta
ajatellen. Plaanin juniorijoukkueiden määrä on huimassa nousussa.

Menestystä
muissakin lajeissa
Yleisurheilussa heinolalainen
Lahden Ahkeraa edustava Helmi Vuorimaa yllätti positiivisesti juoksemalla SM-pronssia Kalevan Kisoista naisten 800 metriltä.
Vuorimaa on Heinolan Iskun kasvatti. Hartolan Voiman Emil Porvari saavutti kauden aikana SM-

Peliitoilla oli
hyvä kausi.

Tuomas Kinnunen ponkaisi suorituksillaan nuorten maajoukkuerinkiin.

menen parhaan joukkoon.
Senioriurheilussa tuli mukavasti
mitaleita eri lajeissa. Triathlonissa
parasta menestystä saavutti Pirjo
Tenhu voittamalla useita Suomen
mestaruuksia ja EM-kisoissa normaalimatkan pronssia. Yleisurheilussa huomio kiinnittyy Hartolan
Voiman Esa Kiuruun, joka tehtailee keihäässä oman ikäluokkansa ME-tuloksia uusiksi.
Heinolan uusin menestyslaji on
frisbeegolf, jossa paikallista väriä
maailmalla puolustaa tällä hetkellä
näkyvimmin Ville Ahokas.
Heinolassa ja ympäristössä on
mahdollista harrastaa monenlaisia
lajeja. Nämä nousivat päällimmäisinä mieleen puhuttaessa kilpaurheilusta. Toisaalta on muistettava
kansantaloudellisesti merkittävän
kuntoliikunnan osuus.
Ulkoilijoiden määrä lisääntyi
monien koronarajoitusten aikana.
Useille paikkakunnille nousi kuntoiluportaita, ja niitä käytetään
aktiivisesti. Moni huippu-urheilija myös harjoittelee Heinolassa.
Heinolan kaupungin alueella
sijaitseva Suomen Urheiluopisto
Vierumäellä on yksi maailman
johtavista urheiluopistoista. Vierumäellä harjoittelee päivittäin eri
lajien kärkinimiä.
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Koiraspuolinen taviokuurna
pupeltaa pihlajanmarjaa
heinolalaisessa pihlajassa
joulukuisena pilvipäivänä.

Pohjoisen siivekkäitä etelässä
Runsas marjasato on värittänyt viime syksyn pihlajia. Marjojen painosta roikkuvat oksat ovat kuitenkin alkaneet suoristua ja puiden
värimaailma muuttua alkutalven
luontoa mukailevan harmaaksi.
Siitä on pitäneet huolen satapäiset
lintuparvet. Heinolan tienoilla on
liikkunut suuria tilhi- ja rastasparvia, jotka ovat tyhjennelleet pihlajia marjoista. Rastasparvet ovat,
voisiko sanoa, paikkakuntalaisia,
mutta tilhet ovat muuttomatkalla ja jatkanevat etelään päin, kunhan tämän tienoon marjasato on
hyödynnetty. Marjaisat pihlajat
ovat viivyttäneet näitä pohjoisessa pesiviä lintuja tänä syksynä
näillä leveysasteilla poikkeuksellisen pitkän ajan. Päinvastaisessa
tilanteessa tilhiparvia tuskin näkyy näillä tienoin lintujen hakeutuessa suotuisimmille alueille jopa Välimeren maihin. Tämä syksy

onkin tuonut lintuja tarkkaileville
runsauden pulan eikä lajikirjo ole
rajoittunut pelkästään jo mainittuihin lajeihin.

SYKSYINEN MARJASATO on houku-

tellut näkyville myös taviokuurnan. Tämä rastaan kokoinen lintu on värikäs ilmestys. Varsinkin
karmiininpunaisen koiraan värimaailma osuu yksiin lumisten
pihlajanmarjaterttujen kanssa.
Keltasävyinen naaras taviokuurna
erottuu selkeästi koiraslinnun värityksestä. Taviokuurnat saattavat
ruokailla samoissa puissa tilhien
ja rastaiden kanssa, mutta ne erottuvat ruokailutapojensa perusteella. Tilhet ja rastaat nielevät marjat
kokonaisina, mutta taviokuurna
kuorii marjat ennen syöntiä. Taviokuurna on viime aikoina luokiteltu taantuneeksi lintulajiksi
ja sen pesimäkannaksi on arvioitu alle 20.000 paria. Taviokuurna pesii metsä-Lapin metsissä ja

muuttaa talveksi pois pesimäalueilta. Muutto suuntautuu harvoin
Etelä-Suomeen ja lintua tavataan
täälläpäin vain runsaina marjavuosina.

YKSI POHJOISEN havumetsien

asukki, joka värittää myös Heinolan tienoon talviluontoa silloin
tällöin on urpiainen. Tämä tiaisten kokoinen pikkulintu vaeltaa
etelään ravinnon perässä, mutta ei
niin säännöllisesti kuin tilhi. Tämä punaotsainen ja mustalla leukalapulla varustettu peippolintu
etsii ravinnokseen lepän ja koivun
urpuja, mutta myös lehtikuusten
kävyt kelpaavat. Urpiainen vierailee usein myös linturuokinnoilla
liikkuen isoissa parvissa. Koiraspuolinen urpiainen on naarasta
huomattavasti värikkäämpi ja sen
punainen rinta on näkyvä lajin
tunnusmerkki.

Kuvat: Tuomo Seppänen

TUOMO SEPPÄNEN

Koivun tai lepän urpuja ravinnokseen käyttävä urpiainen piipahti välillä
maistelemaan lehtikuusen siemeniä.

”Äänelläsi on parantava vaikutus.”

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

HEINOLAN VIHREÄT RY

Sydän paikallaan, ei oikealla
eikä liikaa vasemmalla.

502

LASSE
POHJANKOSKI
INSINÖÖRI

ILKKA
TÄHKÄPÄÄ

HAMMASLÄÄKÄRI

514
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HEI YRITTÄJÄ tai
MAINONNASTA
VASTAAVA

Numero 2/2022 ilmestyy
torstaina 17.2.

Varaa ilmoituspaikkasi nyt!

Ilmestyy seuraavan kerran:

torstaina 17.2. ja 17.3.

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

Jakelumäärä 15 000 kpl
Posti jakaa yht. 9272 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
• K-Market Pertunmaa
• K-Supermarket Sysmä
Lehti on luettavissa myös
verkossa heinolanuutiset.fi
Huom. Osoitteisiin, joissa on mainoskielto,
ei posti jaa lehteä. Ilmoita muista jakeluvirheistä
meilillä: toimitus@heinolanuutiset.fi

Järjestystä
Soteen!

Mika Mäentalo
Maksaja: Ehdokas itse

vanhempi rikoskonstaapeli,
kaupunginhallituksen jäsen

150

Puolustan sitä mikä on tärkeintä
Peruspalvelut pitää saada läheltä
Kyseessä on sinun elämäsi,
terveytesi ja turvallisuutesi
Sinä maksat
Sinä päätät
saatko palvelut jatkossa läheltä vai
kaukaa keskitettynä suuriin yksiköihin

Saija Granlund
sairaanhoitaja amk
vammaisneuvosto pj

Päijät-Hämeen aluevaltuustoon

315

L a k i a s i a i n t o i m i s t o

Sari KolSi
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ALUEVAALIEN VOITTAJAT PÄÄTTÄVÄT HYVINVOINTIPALVELUISTASI.
Pirjo Riikonen

Hyvinvointia turvaamassa. Huolehditaan
ihmisten tarpeista!

Hyvät palvelut –
toimiva arki –
turvallinen elämä!

operaattori-laaduntarkkailija,
pääluottamusmies

Jokaisella on oikeus
saada hoitoa – ripeästi.

Seitsemän päivän hoitotakuun on toteuduttava
Päijät-Hämeessä.

Kimmo Huvinen

191

terveystieteen maisteri,
SoTe eMBA

242

Kirsi Lehtimäki

Heimo Riutta

Olen vahva vaikuttaja
ja verkostoitunut
toimija!

Kokenut päätöksentekijä.
Hyvien lähipalvelujen
puolesta!

sairaanhoitaja AMK,
kaupunginhallituksen pj.

Avun tulee olla jokaisen
saatavilla – varallisuudesta,
postinumerosta ja elämäntilanteesta riippumatta.

212

ALUEVAALIT 23.1.

243

Jouko Rajajärvi

Sami Salminen

Lapsi- ja
vanhuspalvelut
lähipalveluina!

Hyvinvoivan
Heinolan puolesta!

työnjohtaja

www.heinolandemarit.fi
Nyt on aika äänestää!

ITS-TEK, sosiaali- ja
terveyslautakunnan pj.

239

hallintotieteiden
ylioppilas

248

Anna ääni ihmiselle,älä lomakkeelle
401
Timo Erkkilä

402
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428
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408
Ilkka Jaakkola
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Venla Väli-Torala
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