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Ponnahduslauta
työllistymiseen.

SIVU 8.
LINSSIT
TÄYSIN
YKSILÖLLISET,
NIIN KUIN
SINÄKIN!

SIVU 4

OMAN
KAUPUNGIN
OPTIKKO

KUUKAUDEN VIERAS

Jenni Nieminen

Uusi kunnaneläinlääkäri kannustaa
ennaltaehkäisevään hoitoon

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

Ensi viikolla alkaa Tarvikekeskuksen SIKAVIIKKO! Tässä jo ennakkotarjouksia…
KUORITTU
KAURA 5 kg

SINGCLEAN
COVID-19

2

95
PKT

695

10€
4 PKT

(1,39 €/kg)

NYT MEILTÄ!

AURINGONKUKANSIEMEN 4 kg

Helppoköyttöinen ja luotettava kotitesti, joka on vaivaton
suorittaa ja antaa nopeasti
tarkan tuloksen. Kolloidinen
kultamenetelmä eli yksivaiheinen koronaviruksen antigeenipikatesti (nenäpuikko),
CE-hyväksytty.
Herkkyys 97,9%, spesifisyys
99,71%, tarkkuus 98,3%.

PUUPELLETTI

8

95
3KG

(1,49 €/kg)

90

15KG

OSKU TALIPALLOT

20€
Lavan ilmainen kotiinkuljetus, max 10 km.

(2,39 €/kg)

30 kpl/ämpäri

5€
Laaja
valikoima!

MELLERUD

PINTOJEN
DESINFIOINTIAINE

4,95€/säkki

29

(2,98 €/kg) (1,99 €/kg)

595

284x243x40mm

15 kg säkeissä

ALK.

Tulossa!

1195

PIENTARVIKELOKERIKKO

059
PSS

5 SÄKKIÄ
ALK.

ROUHITTU
PÄHKINÄ
5 kg

Saimme vihdoin
uuden erän!

KOIRANRUOAT

LINNUILLE!

3

95
KPL

65 SÄKKIÄ

260€
LAVA

5 KPL

10€

AURINKO

(0,10 €/l)

SUVIPIHA

Kukkien ja
vihannesten
siemenet

5L

(1,00 €/l)

1€

LAKRITSI
220g

(4,54 €/kg)

2€
5 PSS

SERLA

FAZER
TEHTAAN
ERIKOISET

KUKKAMULTA
10L

5€

KOSTEA SIIVOUSLIINA
32 kpl/pkt á 1,95

5€

1€

AVOINNA MA–PE 9–18, LA 9–16, SU 11–16

NYT!
4 PKT

Tarjoukset voimassa
ssa 23.3.2022 asti
as tai
niin kauan kuin varattuja eriä riittää.

Kirjanpainajankatu 1, 18100 Heinola • p. 0400 399 444
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Kriisissä yhtenäisyys
korostuu
Juuri kun koronapandemia osoitti hellittämisen merkkejä,
sai maailma aivan toisenlaisia murheita Venäjän hyökätessä
Ukrainaan. Reaktiot olivat hämmästyttävän yksimielisiä. Läntiset demokratiat toimivat hätkähdyttävän ja kiitettävän nopeasti asettaessaan pakotteita kansainvälisiä sopimuksia rikkovaa ja Ukrainan itsenäisyyttä horjuttavaa, autoritäärisesti
johdettua Venäjää vastaan. Ero koronapandemian alkamiseen
oli huomattava: Koronaviruksen levitessä ympäri maailmaa,
valtiot jopa vapaan liikkuvuuden Euroopassa sulkivat rajojaan
ja rajoittivat viruksen etenemistä, toiset tiukemmin ja toiset
vähemmän tiukemmin. Nyt uuden kriisin edessä lännen rivin
suoristuivat lähes välittömästi ja sotaa pakenevat otettiin
avosylin vastaan raja-aidoista välittämättä.
Viime vuosien rakoilut länsimaiden välisissä suhteissa, joukossa mm. Britannian ero Euroopan unionista ja Puolan ja
Unkarin ongelmat oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisessa,
jäivät yhdessä yössä unholaan. Tämä antoi vahvan signaalin
Venäjälle ja erityisesti sen johdolle: Eroavaisuuksistamme ja
erimielisyyksistämme huolimatta seisomme yhtenä rintamana
demokratian ja vapaan yhteiskunnan ollessa uhattuna.
Vaikka vallitsevaan tilanteeseen löydettäisiinkin pikaisesti
eri osapuolia tyydyttävä ratkaisu, valitettavasti jo nyt nähdyt
tapahtumat voimistavat vastakkainasettelua idän ja lännen
välillä vuosiksi eteenpäin. Tästä kärsivät aivan tavalliset kansalaiset nyt erityisesti Ukrainassa, mutta jatkossa myös Venäjällä ja muualla maailmassa. Tuntuukin käsittämättömältä,
miten käytännössä yksi ihminen voi saada näin syvät arvet
kansakuntien välille ja luoda pelon ilmapiiriä mantereelta
toiselle. Aivan kuin 1900-luvun alkupuolen hirmuteoista ei
olisi opittu yhtään mitään.

Mitä tekisimmekään
ilman yhdistyksiä?
Y

hdistyksissä, järjestöissä ja
seuroissa ympäri Suomen tehdään valtavasti merkityksellistä
työtä, jolla edistetään kaikenikäisten ihmisten hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset antavat mm. vertaistukea erilaisista
sairauksista kärsiville ja välittävät
tietoa eri keinoista ennaltaehkäistä
erilaisia vaivoja. Kulttuurialan yhdistykset pitävät huolta jäsentensä henkisestä pääomasta ja hyvinvoinnista. Urheiluseurat pitävät
ihmiset, erityisesti lapset ja nuoret, liikkeessä, ja auttavat omalta
osaltaan ehkäisemään syrjäytymistä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia.
Kaikille yhdistyksille yhteistä on
yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Yhdessä olemme enemmän.

paikallisyhdistyksiä, mutta siihen
se sitten monesti jääkin.
Yhdistysten tekemää ennaltaehkäisevää työtä ei aina oikein osata
ajatella. Siis sitä, kuinka merkittävää, sekä yksilön hyvinvoinnin,
että yhteiskunnan kannalta, työ
on. Kuinka paljon yhteiskunta
säästääkään siinä, että elämässään
vailla suuntaa oleva nuori ei putoakaan yhteiskunnan rattailta ja
vajoa masennuksen kouriin, vaan
löytääkin itselleen mieluisan harrastuksen tai saa tukea mieltään
painaviin asioihin ennen kuin se
on liian myöhäistä? Tai että kotonaan yksin aikaa viettävä vanhus
saa juttuseuraa yhdistyksen kautta
välitetystä vapaaehtoisesta?

•••

•••

Vaikka työtä tehdään paljon, ei se
valitettavasti ole saanut ansaitsemaansa näkyvyyttä ja arvostusta.
Yhdistystyö on pirstaloitunutta,
ja monista erilaisista yhteistyöverkostoista huolimatta varsin näkymätöntä. Monet osaavat varmasti nimetä tiettyjä valtakunnallisia
järjestöjä ja niiden alla toimivia

Yhdistystoiminta nojaa usein
muutamien aktiivisten hartioihin
ja heidän pyyteettömään vapaaehtoistyöhönsä. Vapaaehtoisetkin ovat kuitenkin vain ihmisiä,
ja monella heistä on myös oma
palkkatyönsä ja perheensä. On siis
varsin ymmärrettävää, että aikaa
ja resursseja ei välttämättä riitä

NÄKÖKULMA
kaikkeen. Siksi yhdistykset tarvitsevat myös taloudellisia resursseja
ja henkilöstöä, jotta ne voivat ylläpitää tärkeää työtään. Työtä, joka
muodostaa yhden hyvinvointiyhteiskuntamme tukijaloista. Ilman
tätä tukijalkaa olisimme hyvin erilainen yhteiskunta. Yhteiskunta,
jossa heikommat jäisivät jalkoihin
ja vain vahvimmat pärjäisivät.
Pitkälti vapaaehtoisvoimin pyörivän järjestökentän soisikin saavansa ansaitsemansa tuen myös
sote- ym. muiden uudistusten
kourissa, sillä hyvinvoivat ja kehittyvät yhdistykset ovat meidän
kaikkien etu.
Jussi Varjo
Kirjoittaja on Heinolan Uutisten
päätoimittaja

VIERASKYNÄ

Tilanne on aina osiensa summa
H

edellytyksistä käydä koulua, oppia
ja kasvaa siellä. Tilanne on osiensa
summa. Ratkaisun löytäminen on
vaikeaa ja aiheuttaa monenlaisia
mielipiteitä.

einolassa arvostetaan koulutusta ja koulunkäyntiä. Sitä
todistavat turvalliset, terveelliset ja
modernit oppimisympäristöt sekä
hyvä, ammattitaitoinen henkilökunta. On siis tilat, välineet ja oppisen tuki opetushenkilökunnan
ja oppilashuollon ammattiväen
turvin, mutta jälleen tulee tunne,
että miksi mikään ei riitä. Tuntuu, että olemme kilpajuoksussa
vaihtuvien haastavien tilanteiden
ja kasvamisensa kanssa kompuroivien lasten kanssa.

•••

•••
Monet meistä aikuisista harhaannumme kuvittelemaan, että koulu
olisi erillinen saareke, johon maailman ajassa olevat ilmiöt eivät
yllä. Kuinka voisi olla niin, että
se, mitä tapahtuu ulkona, kadulla, somessa ja kotona perheissä ei
siirtyisi kouluun ja sen tilanteisiin.
Tilanteita setvittäessä on inhimil-

listä, että isät ja äidit katsovat asiaa
täysin omasta ja lapsensa näkökulmasta. Lapsen kasvuun liittyvien
tukiverkostojen näkökanta on ainoastaan yhden lapsen tilanne ja
tausta. Koulun tehtävä on huolehtia kaikkien koulun oppilaiden

KUSTANTAJA:

Jyränkölän Setlementti ry
Siltakatu 11
18100 Heinola

Aikuisten toiminta koulussa on
määritelty lainsäätäjän toimesta.
Jotkut nuoret ja heidän huoltajansa tuntuvat olevan hyvin tietoisia siitä, kuka saa tehdä ja mitä.
Kuka saa katsoa lapsen reppuun
tai taskuihin? Kuka saa poistaa
toisten lasten oppimista häiritsevän lapsen pois luokasta? Joskus
tuntuu, että ainakin nämä läksyt
on luettu. Lainsäätäjän asettamien
rajojen tarkoitus on turvata lasta,
mutta joskus on tilanteita, joissa
on vaikeaa löytää ne keinot, joilla
osoittaa nuoruutensa melskeessä
oleville lapsille, että rajat ovat olemassa ja aikuinen on kuitenkin se,
joka ne piirtää.

TOIMITUS

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

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

ILMOITUSMYYNTI

Kannen kuva: Katja Tamminen

Mediatiedot: heinolanuutiset.fi

Marko Latvanen, 0400 777 717
myynti@heinolanuutiset.fi

•••

joka osallistuu oppilaiden kouluarjen elämään.

Vartijan kutsuminen koululle oli
pitkän pohdinnan tulos. Sanat poliisi ja vartija eivät ole niitä, joita
meidän pitäisi yhdistää koulussa
tapahtuvaan toimintaan, kasvuun
ja oppimiseen. Vartijan kutsumisella halusimme viestiä ympäröivälle maailmalle, huoltajille, muille tukipalveluille ja päättäjille, että
koulu tarvitsee apua. Se ei selviä
perustehtävästään yksin tässä maailman tuskassa.
Vartija kutsuttiin kuvaamaan
yhteiskunnan pelisääntöjä ja raameja, mutta ennen kaikkea viestimään välittämistä ja aikuisten
vastuunottoa. Koulun pitää olla
paikka, johon kaikkien lasten on
voitava tulla turvallisin mielin ilman pelkoa. Koulussa ei kiusata
eikä uhkailla eikä pelotella. Tällä
hetkellä vartija ei ole enää koulun
käytävillä, vaan kouluvalmentaja,

•••
Koulun ja meidän kaikkien nuorten elämään liittyvien aikuisten
tulee kantaa vastuumme siitä, että jokaisella heinolalaisella lapsella
ja nuorella on mahdollisuus kasvaa ja oppia. Heillä, jotka arastelevat ja ehkä pelkäävät, mutta myös
heillä, jotka omalla käytöksellään
voivat ”ampua itseään polveen”.
Nuoruuden kompuroinnissa ei
ehkä tule mieleen, että tämän päivän käyttäytymisellä voi olla vaikutuksia heidän omaan tulevaisuuteensa ja sen mahdollisuuksiin.
Lapsen elämä on palapeli, jonka rakentumisessa tarvitaan meitä
kaikkia.
Pirjo Hepo-oja
Kirjoittaja on Heinolan kaupungin
hyvinvointijohtaja.

Mainosmateriaalit:

JAKELU

SIVUNVALMISTUS

Posti jakaa 9 060 kpl Heinolaan ja
212 kpl Vuolenkoskelle. Loput lehdet
jaetaan telinejakeluna Itä-Hämeessä.

PAINO

ISSN 2814-4589 (painettu)
ISSN 2814-4597 (verkkojulkaisu)

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

Painosmäärä 17 000 kpl
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Suksitehtaalla ennätyskausi
Kaikki sukset menevät
lähes suoraan asiakkaille.
Lumitilanne on myös
kasvattanut kaupungin
kustannuksia merkittävästi.

nen Skin tuotannosta on karvapohjasuksia, mutta luistelusuksien
osuus on kasvanut kaiken aikaa.
Heinolan lumipeite paisui yli 60
senttimetrin suuruiseksi jo helmikuun alussa.

Hiihtäjät
liikkeellä
Lumikelit innostavat suomalaisia
liikkumaan. Menossa olevalla talvikaudella hiihto on saanut myös
koronan vuoksi lisää harrastajia.

Jari Niemi

Luminen talvi on tuonut useille
tahoille lisää tuloja. Heinolassa
Peltosen suksitehdas puskee täyttä höyryä suksipareja markkinoille ja pyrkii täyttämään menossa
olevalle hiihtokaudelle antamansa
toimituslupaukset. Pulaa on etenkin naisten 181–188 cm karvapohjasuksista.
– Tästä tulee kaikkien aikojen
kovin kausi. Teemme nyt suksia
livenä – kaikki mitä saadaan tehtyä, menee lähes suoraan asiakkaille. Tavallisesti nyt tehtäisiin
varastoon ensi tammikuun suksia, selvittää myyntiedustaja Jarmo Perttula.
Rapalan omistukseen siirtynyt
Peltonen Ski on keväästä 2021
keskittänyt toimintaansa Heinolan tehtaalle, jonne on palkattu
lisää väkeä. Palkkalistoilla on talvikuukausien aikana ollut 30–40
henkilöä enemmän kuin aikaisempina kausina.
Ainakin 70 prosenttia Pelto-

Jari Niemi

JARI NIEMI HU

Kauppias Ilkka Kukkosen mukaan hiihtotarvikekauppa on käynyt tänä
talvena todella hyvin.

Tämä näkyy hiihtoladuilla. Ulkoliikunta on hyötynyt sisätilojen
suluista. Heinolan raviradalla on
tuskin koskaan ollut yhtä paljon
hiihtäjiä, ja Vierumäen kankailla
on nähty useina viikonloppuina
lukuisia hiihtäjien jonoja. Niitä on
syntynyt etenkin tykkilumiladulle, jolla aloittelijoidenkin on helppo käynnistää hiihto.
Lumitalvi näkyy myös urheiluvälinekaupoissa. Kaikki myynnissä olevat hiihtotarvikkeet käyvät
hyvin kaupaksi, ja joistakin tuotteista on jo krooninen pula. Esimerkiksi hiihtomonoissa yleisimmät koot ovat loppuneet viikkoja
sitten.
Suksien lisäksi kasvavaa pulaa
on koettu monoissa. Jarmo Perttulan mukaan etenkin kokoja 39
ja 40 ostavat henkilöt joutuvat
odottamaan monoja ainakin syksyyn 2022.
Urheilu Kontin kauppias Ilkka
Kukkonen arvioi, että suksikauppa alkoi tänä kautena aikaisemmin
kuin viime vuonna.
– Kysytyin suksimalli on Peltosen Skinpro-suksi. Seuraavaksi
suosituin on heidän luistelusuksensa, Supra X -lastensukset, jotka tuontisuksina ovat olleet haasteellisia.
Monoja Urheilu Kontti on onnistunut saamaan hyvin, ja muissa
välineissä ja voiteissa ei puutteita
ole.

Vertaile ja valitse itsellesi
sopivin paikallistaksi.

Lumitöissä
hetken puristus
Kiinteistöpalvelu Kukkosen toimitusjohtaja Mikko Kukkonen
sanoo, että suuret lumimäärät ovat
hetkellisesti työllistäneet enemmän, mutta talvi ei aurauslähtöjen
lukumäärässä ole ollut kokonaisuudessaan mitenkään poikkeava.
– Hyvin olemme selvinneet hyvän, oman henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa, toteaa Kukkonen.
Kaupungin tekninen johtaja
Harri Kuivalainen puolestaan
arvioi, että lumitöistä ja lumen
poisajamisesta kaupungin ylläpitämiltä kaduilta on kertynyt tuntuva lisälasku normaalivuoteen
verrattuna.
– Viime vuonna talvihoidon
nettokulut olivat 744 000 euroa
eli noin yhdeksän prosenttia suuremmat kuin kustannusarviossa.
Alkaneen vuoden kustannusseurannasta ei vielä käytännössä ole
saatavilla hyvin kuvaavia euromääräisiä lukuja. Suuren lumimäärän vuoksi on kuitenkin selvää, että talvihoidon kustannukset
tulevat ylittämään keskimääräisen
vuosikustannuksen, sanoo Kuivalainen.
Suuren lumimäärän vuoksi kaupunki parhaillaan pohtii, syntyykö vielä tarvetta väliaikaiselle lumenkaatopaikalle.

Esimerkiksi Kustinkadulla
lumivallit veivät jo helmikuussa useilta autoilta pysäköintipaikan. Lumien poisajo
tapahtuu luonnollisesti ensin
kaupungin keskustassa.

Kattovuodot
syytä eliminoida
Yli 40:tä taloyhtiötä Heinolassa
isännöivä isännöitsijä Jaana Aaltonen kertoo, että talven lumirasite näkyy vasta huhtikuussa.
– Siihen asti keskitytään, että talojen lumitilanne selätetään.
Jaana Aaltosen mukaan lumitöiden takia ei ole tarvinnut kerätä
lisävastikkeita. Niihin pitää pystyä varautumaan kokonaisvaltaisesti vuosittain talousarviossa, ja
kerätä puskurirahaa kassaan.
– Lisäkuluja ei meidän hoitamissa kiinteistöissä ole syntynyt.
Katto- ja reunalumia pudotellaan
riittävän usein, jotta saadaan pidettyä kattovuodot pois päiväjärjestyksestä, hän toteaa.
Pahimpia talvet ovat Jaana Aaltosen mukaan silloin, kun on iso
lumikuorma ja suojakelit vuorottelevat. Tuolloin kattolumia pudotellaan usein.
– Isot lumimäärät ovat vuodesta 2001 alkaneen isännöintiurani
aikana olleet yleisempiä kuin lumettomat talvet, Jaana Aaltonen
sanoo.

Lataa sovellus tai soita

02 02 30
Puhelun hinta: 1,25€/puhelu + 0,049€/sek + pvm/mpm
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KUUKAUDEN VIERAS JENNI NIEMINEN

Uusi kunnaneläinlääkäri nauttii
työnsä monipuolisuudesta
”Monipuolisuus
tekee työstä
mielekästä.”

Heinolassa on aloittanut
helmikuun alusta uusi
kunnaneläinlääkäri viran
edellisen haltijan Tuomo
Tuulin keskityttyä oman
eläinlääkäriasemansa
toimintaan.

Viitisen vuotta sitten eläinlääkäriksi valmistunut Jenni Nieminen
kuvailee uutta pestiään monipuoliseksi. Työhön kuuluu varsinaisten potilaiden hoidon lisäksi mitä
moninaisimpia tehtäviä valvontatehtävistä välinehuoltoon, kokonaisuuksien hallintaan ja lääketilauksien tekemiseen.
– Olen samaan aikaan niin
neuvolatäti, anestesialääkäri kuin
hammaslääkärikin, Nieminen
naurahtaa.
– Monipuolisuus tekee tästä
työstä mielekästä, hän tiivistää.
Monipuolista työ toden totta onkin. Haastattelupäivänä Nieminen
on jo ennättänyt käydä katsomassa
potilaita Heinolan lintuhoitolassa,
navettakäynnillä ja ottamaan vastaan asiakkaita Reumantiellä sijaitsevalla vastaanotollaan. Työhön
kuuluu virka-ajalla tehtävän työn
lisäksi iltaisin ja viikonloppuisin
tapahtuvaa päivystystä. Eläinlääkäripäivystys on Päijät-Hämeessä
jaettu kahteen alueeseen, eteläiseen ja pohjoiseen. Heinola kuuluu pohjoiseen alueeseen yhdessä Asikkalan, Hartolan, Sysmän
ja Padasjoen kanssa. Päivystys on
tarkoitettu ainoastaan kiireellistä
hoitoa vaativien eläinten sairastapauksille.
Aikojen saatossa kunnaneläinlääkärin työn painopiste on siirtynyt enemmän lemmikkieläinten
hoitoon tuotantoeläintilojen määrän vähentyessä. Kysyttäessä, onko vastaanotolle tulevien potilaiden suhteen rajoitteita, Nieminen
toteaa, että kaikki eläimet ovat lähtökohtaisesti tervetulleita.
– Toki puhelimessa teemme al-

Jussi Varjo

JUSSI VARJO HU

Jo lapsuudesta asti eläinlääkärin ammatista haaveillut Jenni Nieminen on unelmatyössään. Rakkaus eläimiä
kohtaan näyttäytyy Niemisen eläinkatraassa, johon kuuluu suomenlapinkoira Tinja (kuvassa), kissa, kaksi belgianjättikania ja lihasikoja.

KUKA
Jenni Nieminen

• Ikä ja kotipaikka: 30, Heinola.
• Ammatti: Kunnaneläinlääkäri.
• Koulutus: Eläinlääketieteen lisen-

siaatti.
• Perhe: Puoliso, koira, kissa, kaksi

kania ja 600 lihasikaa.
• Motto: Jätän maailman taakseni hie-

man parempana kuin löysin sen.

kukartoituksen, jonka perusteella
voimme ohjata oikeaan paikkaan,
Nieminen toteaa. Etupäässä ovat
heinolalaiset eläinasiakkaat, mutta
resurssien puitteissa vastaanotolla
hoidetaan myös ulkopaikkakuntalaisia lemmikkejä.

Potilaiden enemmistö on ollut kissoja ja koiria, mutta mukaan mahtuu toki paljon muitakin eläimiä.
– Kaneja on käynyt paljon rokotuksilla, ja onpa työssä tullut vastaan yksi käärmekin ja muutama
poro, Nieminen paljastaa.
Haastavimpia ovat tapaukset,
joita Nieminen ei ole aiemmin
työssään kohdannut.
– Eläinlääkärin opinnot ovat hyvin teoriapainotteisia, joten käy-

Heinolan kunnaneläinlääkärin
vastaanotto on Heinolan Eläinlääkäriaseman tiloissa, mutta muutoin
Nieminen toimii itsenäisesti. Esimerkiksi hammasröntgeniä varten
voi varata jatkohoitoajan samasta
aulasta Heinolan Eläinlääkäriasemalle. Tarvittaessa potilas voidaan
ohjata myös esimerkiksi Lahteen
tai pääkaupunkiseudulle eläinsairaalaan laajempien palveluiden piiriin – esimerkiksi luunmurtumien
korjaus ei onnistu Heinolassa. Niemisen vastaanotolla hoituu eläinten perusterveydenhuollon lisäksi
mm. kissojen leikkaukset ja lemmikkieläinten hampaidenhoito.
Tyypillisimpiä tapauksia ovat mm.
iho-ongelmat, korvatulehdukset ja
ruoansulatukseen liittyvät vaivat.

tännön osaaminen kehittyy hyvin
pitkälti varsinaisen työn mukana,
Nieminen kertoo.
Haastavuuden vastapainona
Nieminen kokee onnistumisen
tunteita, kun itselle uusia asia menee hyvin ja oppii uutta.
Helpotusta uusiin tilanteisiin
tuo myös muilta eläinlääkäreiltä
saatavat neuvot.
– Meillä on vahvat verkostot.
Voin kysyä kollegalta esimerkiksi
kyyhkysen iho-oireesta, Nieminen
kertoo.
Eläinlääketiede kehittyy vauhdilla. Nieminen hyödyntääkin
mahdolliset hiljaisemmat ajat vastaanotolla syventämällä ja kehittämällä omaa osaamistaan osallistumalla esimerkiksi alan webinaareihin.
Lemmikkien määrä Suomessa
on lisääntynyt. Aivan kuten ihmisilläkin, myös lemmikkieläinten
kohdalla tulisi Niemisen sanoin
kiinnittää huomiota ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Vuosittaisten terveystarkastusten ohella
tämä voi pitää sisällään mm. hampaiden ja korvien puhdistusta, painonhallintaa ja ruokavaliosta sekä
turkinhoidosta huolta pitämistä.
Tärkeintä on kuitenkin Niemisen
mukaan kiinnittää jo lemmikkieläintä valittaessa huomiota lajin
sekä rodun ominaisuuksiin ja perehtyä lemmikkieläimen pitoon.
– Ja aina jos huomaa jotakin
poikkeavaa, kannattaa ottaa yhteyttä alan ammattilaiseen, hän
kannustaa.

FAKTA
Heinolan kunnaneläinlääkäri
• Eläinlääkärin tavoittaa numerosta 044 729 7942. Puhelinaika on arkisin klo 8–9.

Mikäli puheluun ei vastata, voi vastaajaan jättää viestin.
• Vastaanotto sijaitsee osoitteessa Reumantie 2 D.
• Kiireellistä hoitoa vaativien eläinten sairastapauksissa voi soittaa eläinlääkäripäi-

Katja Tamminen

vystykseen arki-iltaisin klo 16–18 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä. Päivystysnumeroita on kaksi: 0600 39 2120 / hyötyeläimet, hevoset ja 0600 39 2121 / lemmikit.

Heinolan uuden kunnaneläinlääkäri Jenni Niemisen potilaista valtaosa on pieneläimiä, mutta tutuksi on tullut
myös Kiialan Lusissa sijaitseva maitotila.

Vasikan nupoutuksessa eläin kipulääkitään ja nukutetaan, jonka jälkeen
siltä poistetaan sarvenaihiot.
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TUNNE KUULE
NÄE KEVÄT
Poimintoja ohjelmistosta:

To 24.3. MISSA SOLEMNIS
Hannu Lintu, kapellimestari
Solistit
Dominante & Murtosointu

To 31.3. KALEVI AHO:
KANTAESITYS

Anja Bihlmaier, kapellimestari
Hiyoli Togawa, alttoviulu
Alexej Gerassimez, lyömäsoittimet

To 7.4. KEVÄTJUHLA

Pe 22.4. SINFONIA LAHTI PLAYS
QUINCY JONES
Jules Buckley, kapellimestari
Solistit
mm. Michael Jacksonin hittejä sekä
Austin Powers -elokuvista tuttuja
klassikkosävelmiä

To 19.5. ARTO NORAS 80 VUOTTA
Anna-Maria Helsing, kapellimestari
Arto Noras, sello

Dalia Stasevska, kapellimestari
Tami Pohjola, viulu
Lahden konservatorion opiskelijoita
Liput: 13-32 € aik. / 13-27 € eläk. / 8 € lapset, opiskelijat ja työttömät - Lippu.fi TRIO, Lahti
puh. 0600 393949 (2€/min+pvm) sekä R-Kioskit ja Lippu.fi verkkokauppa

www.sinfonialahti.fi
Sinfonisesti yhdessä:

Muurikka tulipadan ostajalle loimulauta
kaupan päälle maaliskuun ajan
Muurikka tulipadat ovat valmistettu Suomessa, suomalaisesta,
paksusta teräksestä. Valmista herkullista loimulohta tulipadan
äärellä. Edun arvo 49,90 €.

Arki valurautatuotteet -20%
Arki valurautatuotesarjaan kuuluu
erilaisia patoja, paistinpannu,
blinipannu, monitoimipannu ja
fonduesetti.

Kotakeittiöt ja tarvikkeet -15%
Aika valmistautua grillikeleihin! Hyödynnä ennakkotilaajan etu,
kaikki Kotakeittiö avotulisijat ja tarvikkeet -15% maaliskuun ajan.

Tarjoukset voimassa OPA&MUURIKKA myymälöissä ja
verkkokaupassa 31.3.2022 saakka. Valikoima voi vaihdella
myymälöittäin.

OPA&MUURIKKA Heinola • ABC-Asema Heinola • Työmiehentie 33
ma-pe 10-18 la 10-17 su 11-16 • www.opamuurikka.fi

@opamuurikka
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Finnassa hyvin kuvia Heinolasta
Museoviraston kuvapalvelu
Finna on julkaissut jo 129
valokuvaa Heinolasta.
Kaupungin koko huomioiden lukumäärä on poikkeuksellisen suuri muihin
Suomen samankokoisiin
paikkakuntiin verrattuna.

Suuri ero selittyy sillä, että Museovirasto on saanut erinomaisen hyvin Heinolasta sekä valokuvia että
negatiiveja käyttöönsä.
Suurimman lahjoituksen teki
vuonna 2016 Itä-Häme-lehti, joka toimitti Lampikadun alakerrassa säilytetyt negatiivit pienellä kuorma-autolla Museoviraston
Vantaan yksikköön.
– Kun etusivun JOKA-kokoelmat-osiosta klikkaa Itä-Hämeen
kokoelmaa (presidentin virka-auto), tulokseksi saa 169 kuvaa, koska joukossa on myös esimerkiksi hieno setti Irwin Goodmanin
kuvia Lahdesta ja presidentti Urho Kekkosen hautajaiset – molemmat kuvaukset ovat Anja Hallan ottamia. Kaikki nämä kuvat
on julkaistu vapaaseen käyttöön
lisenssin mukaisesti. Se on Anja
Hallan lahja heinolalaisille, sanoo
Museoviraston Journalistinen kuva-arkiston amanuenssi Raija Linna.

Huolella
harkittu
Museovirasto on saanut tekijänoikeudet myös Anja Hallan kuviin ja
on jopa pohtinut kirjan tekemistä
niistä. Journalistisen kuva-arkiston
kiinnostusta asiaan nostatti se, että
Halla oli yksi ensimmäisistä naisista Itä-Hämeen toimituksen valokuvaajana ja hän kunnostautui
erinomaisella tavalla vanhan puuHeinolan tallentamisessa.
Anja Halla on myös järjestänyt
useita näyttelyitä valokuvistaan, ja
erityisenä kohteena on ollut juuri
Heinolan vanhat puurakennukset.
Niistä suuri osa on saanut vuosikymmenten vieriessä purkutuomion.
– Minusta on hienoa, että kuvat
huomioitiin ja että ne kelpasivat
Museovirastolle. Mukana on myös
kuviani Lapin kultamailta, toteaa
Anja Halla.

Kuvat: Museovirasto, Journalistinen kuva-arkisto / Anja Halla.

JARI NIEMI HU

Leo Kuronen (keskellä) voitti
kullanhuuhdonnan ensimmäisen
maailmanmestaruuden 24.7.1977
Sodankylän Tankavaarassa.
Hopeaa sai Stig Lönnberg (vas.).

Museovirasto suoritti kuvien
hankinnan huolella. Anja Hallan
mukaan Raija Linna kävi useita
kertoja Heinolassa hänen asunnollaan.
– Kuvat levitettiin lattialle ja siinä me konttasimme ja teimme valintoja, myhäilee Halla.

Tarve iso
määrittelijä
Raija Linna kertoo, että negatiivien ja valokuvien digitointia määrittelee kaksi tärkeää seikkaa. Toinen niistä on tarve, jolla on iso
merkitys digitoinnin kiireellisyyttä
pohdittaessa.
– Aina, kun joku tarvitsee kuvia joistakin kohteista, pyrimme
ne tekemään, sanoo Raija Linna.
Toisena perusteluna digitointijärjestyksen muutoksille on kuvien
ja negatiivien mahdollinen heikko
kunto. Niiden elvyttäminen digi-

Kansantaiteilija Irwinin Anja Halla ikuisti 13.10.1990 Lahdessa.

Maneli sijaitsi Kauppakadun
ja Torikadun kulmauksessa.
Tasavallan presidentti Urho
Kekkonen haudattiin 7.9.1986.
Arkkua kantoivat vas. eversti
Lasse Wächter, kenraalimajuri
Henrik Anttila, kenraaliluutnantti
Urpo Levo, hallitusneuvos Matti
Kekkonen, everstiluutnantti Juha
Engström, eversti Sami Sihvo ja
kontra-amiraali Bo Klenberg.

tointikuntoon vaatii usein ammattilaisilta melkoisia ihmetekoja.
– Esimerkiksi Itä-Hämeen kuvaalbumeista saimme näin pelastettua paljon kuvia. Eniten tekemistä ja julkaisua rajoittaa tekijänoikeuksien puuttuminen, toteaa

Raija Linna.
Heinolaa on vuosikymmenten
saatossa kuvannut useat valokuvaajat. Arkistosta löytyy Itä-Hämeen toimittajien ja kuvaajien valokuvien lisäksi nyt mm. Kari Rainer Pulkkisen, Hannu Lindroo-

sin, U. A. Saarisen, Erkki Voutilaisen ja Eero Saurin otoksia.
Museoviraston
kokoelmia
katsottiin Finnassa lähes kaksi
miljoonaa kertaa vuonna 2021.
Kuvat avautuivat loppuvuodesta
2020, jolloin kaikkien käytettäväksi tuli yli 250 000 kansallisiin
kuvakokoelmiin kuuluvaa, digitoitua kuvaa. Museoliitto palkitsi
teon erikoispalkinnolla.
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PARHAAT TARJOUKSET
KOTIIN JA MÖKILLE

ELINVOIMAA ALUEELLE!

Osta
läheltä!

Remontoinnin ja rakentamisen erikoisliike
erikoisliike
KEITTIÖT

Kaiken kattava
ja palveleva

rautakauppa Heinolassa
Kaikki tarvittava rakentamiseen
ja remontointiin saman katon alta.

KEVÄÄN IT
VÄR
UUTUUS SSÄ
Y
ESITTEL

12 kk
korotonta
maksuaikaa

UUTUUS
Ä
ESITTELYSS

TeuvaSauna 8

Myös valmistoimitus

Villenkatu 42, Heinola
0400 172 050
www.rauta-juurikkala.fi

Avoinna
• ma–pe 7–17, la 8–14
• su suljettu

PYYDÄ TARJ

Mökit kesän toimituksiin.
TILAA HETI!

Pihaan ja puutarhaan Husqvarnan koneet
sekä valtuutettu ja asiantunteva merkkihuolto.

TERVETULOA KAUPOILLE VILLENKADULLE!

ONEET
VIILENNYSK SEEN.
K
U
IT
HETI TOIM OUS!

6 490,–

T
KOMERO NÄ.
T
S
AU YÖ
MITTATIL

NOPEAT
SET
TOIMITUK

POISTOMYYMÄLÄSTÄ

KAIKKI .....................–50%
MALLIKEITTIÖ ........–50%
KIERRÄTYSKODINKONEITA ............ 99–119€
LIUKUOVIA ..................79€
ALTAITA .......................89€
SAUNAN OVIA .............49€
VÄLIOVIA ....................19€
MALLI
LAUDEPAKETTI .......–25%

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

ULKO-OVIA POISTOHINTAAN

www.nykykoti.fi

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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Jyränkölä tutuksi, osa 3

Ponnahduslauta työllistymiseen
Jyränkölässä on tehty
hankemuotoista työllistämistoimintaa vuodesta
2001 saakka.
Kirsi Salminen ja Jouni Kantonen
tapaavat asiakkaita myös muualla kuin
hankkeen toimistolla Savotan tiloissa.

JUSSI VARJO HU

Vaikka vuosien saatossa toiminnan taustalla olevan hankkeen nimi on muuttunut, on toiminnan
ydinajatus pysynyt samana: Löytää pitkäaikaistyöttömille töitä.
Asiakaskuntaan kuuluu niin osatyökykyisiä, nuoria kuin maahanmuuttajiakin.
– Tavoitteenamme on, että
hankkeen palveluiden piirissä, eli
esim. palkkatuella, työkokeilussa
tai opintoihin hakeutumassa, olisi
30 asiakasta kuukaudessa, Tukirinki-hankkeen projektipäällikkö
Jouni Kantonen kertoo.
hetkisen työllistämishankkeen
nimi, ja sen rahoittajina toimivat TE-palvelut sekä hankkeen
toiminta-alueen kunnat Heinola,
Hartola ja Sysmä. Myös Jyränkölä
itse rahoittaa hanketta omarahoitusosuudella.
Asiakkaat ohjautuvat hankkeen
palveluiden pariin TE-toimiston
ja hankkeen toiminta-alueen kuntien työllisyyspalveluiden kautta.
Koronasta huolimatta asiakkaita
on riittänyt.
– Itse asiassa ihmiset osaavat
hakeutua yhä enenevissä määrin
myös suoraan meille, kertoo Kantosen kollega, projektiohjaaja Kirsi Salminen.
Hanke työllistää Kantosen ja
Salmisen lisäksi myös kolmannen
työntekijän, projektiohjaaja Sirpa
Hallmanin. Hallman oli haastatteluhetkellä asiakastapaamisessa.
Hanke tekee tiivistä yhteistyötä
yritysten kanssa, joista työttömille
työnhakijoille pyritään löytämään
työkokeilu- tai palkkatukipaikka.
– Vakiintuneita kumppanuuksia on 8–10, Kantonen kertoo.
Jyränkölän omat toiminnot,
erityisesti hoiva-, kiinteistö- ja ravintolapalvelut, toimivat tärkeinä
työssäoppimispaikkoina ja pol-

Jussi Varjo

TUKIRINKI on Jyränkölän tämän-

kuina opintoihin. Niiden merkitys on kuitenkin vähentynyt, kun
yrityskumppanuuksien määrä on
lisääntynyt.
Hankkeen kautta ohjautuu jonkin verran ihmisiä myös suoraan
palkkatyöhön. Nämä eivät varsinaisesti kirjaudu hankkeen asiakkaiksi, vaan hanketyöntekijöiden
tehtäväksi jää työnhakijan ja työpaikan yhdistäminen.
Tärkeä polku on myös tutkintotavoitteisiin opintoihin hakeutuminen.
– Erityisesti oppisopimuskoulutus on alkanut vetämään erityisen
hyvin, Salminen iloitsee.
Hankkeen ryhmämuotoiset valmennukset ovat olleet koronan
vuoksi jäähyllä, mutta Salmisen

Sysmässä vetämä työnhakuvalmiuksia kehittävä pienryhmä on
pyörinyt pienimuotoisesti myös
pandemia-aikana. Tarvittaessa
työnhakijoille on tarjottu myös
koulutusta, mikäli se on katsottu
tarpeelliseksi työllistymisen kannalta.
– Jos esimerkiksi hygieniapassin
tai työturvallisuuskortin suorittaminen auttaa työllistymään, olemme voineet sellaisen suorittamista
tarjota hankkeen asiakkaalle, Kantonen kertoo.

KYSYMYKSEEN siitä, miksi esimer-

kiksi Heinolassa on samanaikaisesti satoja työpaikkoja avoimessa
haussa, ja samaan aikaan yli 1 000
työtöntä työnhakijaa, Kantonen ja

Salminen eivät osaa vastata.
– Jos osaisimme tuohon vastata,
emme istuisi nyt tässä, molemmat
toteavat kuin yhdestä suusta.
– Sen eteenhän tässä työtä tehdään, että työ ja tekijä kohtaisivat
toisensa, Salminen jatkaa.
Erityisenä haasteena molemmat
näkevät sen, että pitkään yhdessä
työssä olleella saattaa olla iso kynnys tai pelko lähteä toisenlaisiin
töihin.
– Meidän tulee valmentaa hakijaa ottamaan askel siihen suuntaan, että uskoo itseensä, Salminen korostaa.
Pitkäksi venynyt työttömyys
vaikuttaa työnhakijan, mutta
myös työnantajan asenteisiin.
Työnhakija ei välttämättä luota

omaan osaamiseensa ja työnantaja saattaa epäröidä pitkäksi venähtänyttä aukkoa CV:ssä.
– Työnhakijoille ja työnantajille sanoisimme, että kannattaa
kokeilla. Asenteissa on puolin ja
toisin parannettavaa, Kantonen
huomauttaa.
Hankkeen myötä onkin koettu monia onnistuneita hetkiä pitkään työttömänä olleiden työllistyttyä jopa vakituiseen työsuhteeseen.
– Tärkeintä on, että työnhakija
saa ensin luottamuksen itseensä,
Salminen korostaa.
Jyränkölän Setlementti kustantaa
Heinolan Uutisia.

Hei hoitaja!
Tule meille kesäksi
arjen supersankariksi!
Hae nyt:
jyrankola.fi
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Kaupunki investoi väkevästi
Kaikkiaan tekniikan
toimiala käyttää rahaa
tänä vuonna 26,4 miljoonaa euroa.

Merkittävä
tason pudotus
Kuluva vuosi on viimeinen mittavien investointien vuosi Heinolan kaupungilla. Kokonaisuutta
kuvastaa kaupungin teknisen johtajan Harri Kuivalaisen mukaan
hyvin se, että tekniikan investointien kokonaismäärän arvioidaan
laskevan vuonna 2023 tasoluokkaan 14 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 luokkaan yksi miljoona
euroa.
– Muita viime vuosien koulurakennusten kokoluokan rakennushankkeita ei ole enää lähivuosille
näköpiirissä. Parin vuoden kuluessa siirryttäneen investoinneissa
selvästi alemmalle tasolle, ja inves-

JARI NIEMI HU

Seminaari
seurannassa
Tekninen toimiala on Harri Kui-

valaisen mukaan aktiivisesti mukana kaupunkiorganisaation työssä, jolla edistetään Seminaarin
alueen säilymistä ja aktivoimista
uuteen käyttöön.
Tekniikka on vastannut vuodesta 2020 alkaen toimista, joilla tuetaan alueen rakennusperinnön säilymistä siihen saakka, kunnes sille
saadaan uusi omistaja ja käyttäjät.
Kohde on liitetty kaupungin ostamaan vartiointipalveluun. Tällä
pyritään vähentämään asiatonta
oleskelua ja ilkivaltaa. Ulko-ovia
ja ikkunoita on ”vaneroitu” eli suljettu ehkäisemään asiatonta oleskelua, rakennuksista on siivottu
pois roskaa sekä tarpeetonta ja
kulttuurihistoriallisesti ei-merkityksellistä irtaimistoa.

Alueen sähköliittymä on avattu
sopimuksellisesti, jotta tarvittaessa
alueelle saadaan mm. valaistusta
tai työmaasähköä. Toistaiseksi ei
kuitenkaan ole vielä fyysisesti kytketty sähkökeskuksia käyttöön.
– Näihin tukitoimiin on haettu
ja saatu valtionavustusta Hämeen
ELY-keskukselta, sanoo Kuivalainen.
Alueen kiinteistökaupan edistäminen ja tulevien toimintojen
suunnittelu (mm. kaavamuutokset) kuuluvat pääasiassa elinvoimatoimialalle. Näitten valmisteluun ja viranomaisyhteistyöhön
(ELY ja maakuntamuseo) tekniikkakin osaltaan osallistuu.

Kailas-talo rakentuu aikataulussa.
Rakennusaikainen huppu on pelastanut
monilta kosteusongelmilta.

Jari Niemi

Ensi syksynä pääurakan osalta valmistuva Kailas-talo pitää Heinolan kaupungin kuluvan vuoden
investointitahdin edelleen korkealla tasolla kaupungin kokoon
nähden. Tilojen käyttöönoton
arvioidaan edelleen alkuperäisen
tavoitteen mukaisesti ajoittuvan
vuoden 2023 talviloman jälkeen.
Kailas-talon rakentaminen nielee 10,89 miljoonaa euroa, kun
koko tekniikan toimialan investointivaraus on yhteensä 26,4 miljoonaa euroa.
Toiseksi suurin hanke on AlaMusterin vedenottamon saneeraushanke, johon on budjetoitu
2,5 miljoonaa euroa. Siltakadun
kävelyn ja pyöräilyn edistävään
rakennushankkeeseen on varattu
1,9 miljoonaa euroa. Lopullinen
tarve varmistuu tarjouskilpailutuksen jälkeen.
Kuntatekniikan investoinnit
ovat kaikkinensa tänä vuonna
10,365 ja tilakeskuksen 16,087
miljoonaa euroa. Lisäksi siivouspalveluiden investointeihin on varattu 12 000 euroa.
Ensi vuonna merkittävin investointikohde on uusi Kirkonkylän koulu- ja päiväkotirakennus,
jonka alustava kustannusarvio on
8,3 miljoonaa euroa. Jos kaupunginvaltuusto hyväksyy hankkeen
suunnitelmat 21. maaliskuuta, rakentaminen on mahdollista aloittaa vuoden 2023 keväällä. Näin
kustannukset jakautuisivat vuosille 2023–2024.

tointien luonne keskittyy nykyistä
enemmän korjaustoimiin kohdistuvaksi, toteaa Kuivalainen.
Esimerkiksi vesihuoltoverkoston saneeraaminen on luonteeltaan jatkuva tehtävä. Koko maassamme vesihuollon korjausvelka
on mittava, kun verkostot ikääntyvät saneerausikään. Samoin esimerkiksi katuverkoston routavauriokorjaukset, asfaltoinnin uusinta, pumppaamoiden uusinta ja
leikkikenttien uudistaminen ovat
luonteeltaan jatkuvia ja jokavuotisia korjausinvestointeja.

KAIKKI JOUKOLLA HALLILLE!
Nyt taistellaan jokaisesta kymmenyksestä!

Runkosarjan viimeinen kotipeli on
Su 20.3. klo 16.00 Huom. poikkeuksellinen aika!
PERHEILLE ERIKOISTARJOUS!
koko perhe 2 aik ja lapset hintaan

20€

Osta arpa, voit voittaa Play Station PS 5 :n
ja tuet samalla Peliittojen toimintaa.
Huom!

Ostitko aikoinaan virtuaalilipun?
Sinua odottaa Kunniakirja tästä Peliittojen
tukemisesta; hae omasi pois.

Osta lippusi ennakkoon
ja vaikka fanituotteita samalla!
Toimisto avoinna La 19.3. klo 10-13
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Kaupungin talous
vakaassa kunnossa

JARI NIEMI HU

Heinolan kaupungilla on nyt lainoja 114,3 miljoonaa euroa (me)
ja energiarahaston pääoma on 113
me. Rahaston vuosittaisilla korkotuloilla kaupunki pystyisi jatkossa
hoitamaan merkittävän osan lainojen lyhennyksistä ja koroista,
mutta tuotot on ohjattu käyttötalouden katteeksi ja lisäksi on kasvatettu sijoituspäaäomaa. Rahaston pääoma on yli kaksinkertainen alkuperäiseen nähden, vaikka
sijoitustuottoja on käytetty vuosien varrella yhteensä 21,9 me.
Esitimme 10 kysymystä kaupungin talousjohtaja Sanna Kekkoselle.

1

Kaupungin velkakuorma on
kasvanut etenkin koulujen
rakentamisen myötä merkittävästi. Mihin se näyttäisi asettuvan
vuoden 2022 keväällä?

Pitkäaikaista lainaa oli helmikuussa 86,3 me ja lyhytaikaista lainaa
28 me.

2

Minkälaisella korolla ja maksuajoilla kaupunki on ottanut
lainat ja mikä on niiden arvioitu
vuosittainen menoerä kaupungin
talouteen seuraavien 10 vuoden
aikana per vuosi?

Keskikorko pitkäaikaisilla lainoilla on 0,46 %. Viimeksi vuonna
2020 nostettu pitkäaikainen laina saatiin 0,093 % korolla (lainan
pääoma 35 me). Lainojen lyhennysaika on pääsääntöisesti ollut 10
vuotta. Lainojen tiukka lyhennystahti haastaa kaupungin talouden
tulevina vuosina. Vuosina 2022–
2025 nostettavat lainat on suunniteltu 20 vuoden lyhennysajalla.

3

Kaupunki on myös saanut
lainoja miinuskorolla.
Kuinka paljon miinuskorkotuloja
on kaikkiaan kertynyt viime
vuosien aikana?

Lyhytaikaista lainaa (kuntatodistukset), millä turvataan päivittäinen maksuliikenne, on saatu viime vuosina miinuskorolla. Tämän
myötä vuonna 2021 ei nostettu
pitkäaikaista lainaa ollenkaan,
vaan maksuliikenne pystyttiin
hoitamaan lyhytaikaisen lainan
turvin. Lyhytaikaista lainaa kaupungilla voi olla max. 45 me ja
sitä voidaan nostaa joustavasti tarpeen mukaan talousjohtajan päätöksellä.
Korkotuloja lyhytaikaisesta
lainasta on saatu vuosina 2020–

2021 yhteensä 74 500 euroa.

4

Moni suomalainen kunta
kipuilee alijäämiensä kanssa.
Mikä on tilanne Heinolassa?

Vuoden 2021 tilinpäätös näyttää
positiiviselta, ja arvioitu kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2022
alusta on n. 33 me.

5

Energiasijoitukset on oletettavasti tuottanut jälleen
kohtuullisesti. Mikä oli sijoitusten tuotto vuonna 2021 ja kuinka
se vertautuu aiempiin vuosiin?

Sijoitusten tuotto vuonna 2021
oli 4,8 me. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi sijoitussuunnitelma, jonka myötä sijoituksia on
kohdistettu myös vaihtoehtoisiin
sijoituksiin.

KUKA
Sanna Kekkonen
• Talousjohtaja
• Syntynyt: 1976 Heinolassa.
• Koulutus: Tradenomi YAMK.
• Perhesuhde: Avoliitossa; uusioperhe,

johon kuuluu 1 tyttö ja 3 poikaa, kaksi
heistä jo aikuisia ja tyttö pesästä jo
lentänyt.
• Harrastukset: Maatalon työt, elukoiden
hoito (2 vahtikoiraa, 2 hiirenpyytäjää,
4 munakonetta, 1 munakoneiden herra),
metsässä samoilu, kahvakuula. Metsä
on kaikki kaikessa, siellä sielu lepää ja
arkiset murheet unohtuvat. Metsä myös
palkitsee; polttopuut, sienet, marjat,
koristelut jne.
• Motto: Mikä ei tapa, se vahvistaa

tu myyntivoitto oli noin 2,4 me.

Samanaikaisesti sijoituspääomaa nostettiin 9,7 me sijoittamalla Elenia Verkko Oyj:lta saatu
kertaluonteinen korvaus osaksi jo
olemassa olevaa sijoituspääomaa.
Heinola myi sähköyhtiönsä vuonna 1999 ja kauppahinta
oli tuolloin 51,6 me. Tilanteessa
31.12.2021 sijoitusten markkinaarvo oli yhteensä 113,0 me, vaikka sijoitustuottoja on kotiutettu
vuosina 2001–2008 yhteensä 21,9
me.
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Mikä on talousjohtajan
ennuste Heinolan taloudellisesta tulevaisuudesta?
Ajaudummeko ”kruunun syliin”
vai porskuttaako Heinolan kone
jatkossa entistäkin voimakkaammin?

Heinolan isoimpana taloudellisena haasteena tällä hetkellä on iso
velkamäärä, sen myötä lähivuosien suuret lainanlyhennykset ja
uusien kiinteistöjen poistot. Huomiota kannattaa myös kiinnittää
kuitenkin siihen, että meillä on
osittain pitkät poistoajat, joka
osaltaan helpottaa (toisaalta vääristää) tilannetta. Helpotusta poistoihin tuo vuoden 2020 tilinpäätöksessä tehty investointivaraus,
joka kohdistuu Kailas-taloon. Taseen ylijäämä vahvistui menneenä vuotena. Sen turvin pystytään
ottamaan vastaan mahdollisia alijäämäisiä vuosia, mutta siihen ei
voi kuitenkaan pidemmän päälle
turvautua.

6

Kaupunki on myynyt hyvin
pois omaisuuttaan. Kuinka
paljon tuloja kaupunki on saanut
huutokauppamyynneistä ja
muista myynneistä viime vuosina
yhteensä?

Viime vuonna huutokaupan kautta vaihtoivat omistajaa Heinäsaari ja Vesitorni, kauppahinta näillä
yhteensä 290 550 euroa.

7

Myös tonttikauppa on onnistunut varsin hyvin. Minkälaisia
tuloeriä kaupunki on kirjannut
niistä?

9

Minkälainen talousvaikutus
soten siirtyminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän
hoiteisiin vuoden 2023 alusta
lukien tuottaa Heinolalle?

Vuosina 2020–2021 tonteista saa-

10

kysymystä
Sanna Kekkosen kuva-arkistosta

Heinolan kaupunki on
lähinnä koulurakentamisen
johdosta velkaantunut
rankasti, mutta silti
tietoisesti. Kaupungin ylijäämien tase on vahva ja
se on saanut tarvittavat
lainat hyvin alhaisilla
koroilla. Lyhytaikaisilla
luotoilla kaupunki on jopa
napsinut korkotuloja.

Tämä on todella iso asia Heinolalle, kun kaupungin toiminnasta
ja henkilökunnasta poistuu käytännössä puolet. Talouden hoidon
osalta on aivan selvää, että rakenteellisia muutoksia on pakko tehdä nykyistä enemmän. Katse pitää
suunnata kauas eteenpäin. Tätä
asiaa on tuotu esiin jo hyvin vahvasti laadittaessa taloussuunnitelmaa 2022–2025. Taloussuunnitelman osalta sosiaali- ja terveysmenojen oletettu kasvu vaikuttaa
heikentävästi kaupungin tuleviin
valtionosuuksiin. Lopulliset menot ovat kuitenkin tiedossa vasta
vuoden päästä.
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Piileekö tytäryhtiöissä
minkälaisia ”pommeja”?

Käytännössä merkittäviä tytäryhtiöitä on Heinolan vuokra-asunnot Oy. Yhtiössä on viime vuosina satsattu merkittävään taseen
putsaamiseen; toimenpiteitä tappiota tuottavien kohteiden osalta on tehty. Samanaikaisesti yhtiö
on panostanut näkyvään markkinointiin ja asiakastyytyväisyyden
nostamiseen asuntojen käyttöasteen nostamiseksi. Yhtiölle on
määritelty tavoitteet kaupungin
taloussuunnitelman laadinnan
yhteydessä ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.
Näkyvissä ei siis ole mitään pommeja.

Sanna Kekkonen harrastaa vapaaaikanaan elukoiden hoitoa ja
metsässä pakertamista.
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Pietinen, Historian kuvakokoelma, Museovirasto.
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Heinolan rautatiesilta täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Juhlavuoden
kunniaksi Heinolan kansalaisopiston Iltakirjoittajat-ryhmä on laatinut
rautatiesilta-aiheisia tarinoita Heinolan Uutisten lukijoiden iloksi.

ILTAKIRJOITTAJAT

Lisää tarinoita julkaistaan seuraavissa numeroissamme.

Iltakirjoittajat on Heinolan
kansalaisopiston opintoryhmä.

Unelma vapaudesta
Hikikarpalot valuivat noroina
miehen kasvoilla. Hän yritti pyyhkiä niitä likaisella kädellään, mutta samalla maantiepöly vain levisi
epätasaisesti yli otsan. Hevonen
oli myös näännyksissä. Se tarvitsisi vettä yhtä kipeästi kuin kuski.
Rattailla olevaa painavaa kivipilaria hevonen oli kiskonut Vierumäeltä, ja vielä oli matkaa Kymenvirran rantaan siltatyömaalle.
Mies oli kuvitellut, että kun
saisi vaihdettua kivenhakkaajan
työnsä hevosmieheksi, pääsisi helpommalla. Hevosmiehiksi pääsivät vain luottovangit. Ei mies
sellainen ollut, mutta ei murhamieskään – niin kuin jotkut – lapsenruokkojaan vain ei maksanut,
vaikka niitä hänelle oli määrätty.
Vangin elämä ei ollut hääviä –
ruoka kehnoa, usein vedellä jatkettua soppaa kuivuneen leivän
kera ja pitkät, raskaat työpäivät.
Töitä tehtiin kolmessa vuorossa.
Yöt maattiin siltaa rakennettaessa

parakeissa vartijoiden silmäin alla.
Olihan se kesällä parempi vaihtoehto kuin linnanmuurien sisällä,
vaikka Lahden varavankilan vangit olivatkin majoitettuina parakkeihin.
Virran ranta häämötti ja Kymen
sininen virta houkuttelevana edessä. Mies heittäytyi mahalleen ja
lappoi kädellään vettä ensin kasvoillensa ja kaulalleen, sitten joi
käsistään – uudestaan ja uudestaan. Uupunut hevonen odotti ja
hikoili, kunnes valtava kivipaasi
saatiin pois kärryiltä. Mies ohjasi
hevosen virran töyräälle ja juotti
sitä. Veteen sitä ei voinut päästää,
koska virtaus tässä pikkukosken
kohdalla oli kova.
Juotettuaan hevosen mies siirsi
sen suuren pihlajan viereen varjoon ja istuutui itse maahan puuhun nojaten. Työmaan vieressä oli
hieno kartano, nimeltään Forskulla. Kartanossa oli lehmiä, siellä oli
ollut myös viinatehdas. Tämän

mies oli kuullut. Mutta nyt oli
kieltolaki ja viinan valmistus oli
lailla kielletty. Mies nuolaisi huuliaan. Hän mietti ja makusteli,
miltä kirkas viinaryyppy maistuisi suussa.
– Ensin huulilla viileältä, sitten
kurkussa polttavalta ja vatsaa se
lämmittäisi mukavasti.
Unelmointia ryypystä, unelmointia vapaudesta. Nyt oli tarjolla vain vuolaana kirmaavan virran raikasta vettä.
Kuinka monta kertaa hän ja
moni muu vankitoveri ehtisivät
ajaa reitin, ennen kuin riittävä
määrä kivipaasia oli pinottu tarpeeksi korkeiksi pilareiksi, jotta
sillankantta voitaisiin alkaa rakentaa? Sen tiesi tarkasti vain rakentamista valvova siltainsinööri.
Vangit ajoivat kuormiaan päivästä
toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen. Tuon sillan rakentaminen kesti kaikkiaan lähes neljä
vuotta. Ja ensimmäiset suunnitel-

mat oli tehty jo edellisellä vuosisadalla.
Vastarannalla harjun laella oli
erikoinen, hieno paviljonki, minne herrasväki kulki verkkaan päivänvarjoineen. Ei toista samanmoista rakennusta tässä kaupungissa näkynyt. Katot olivat kuin
kiinalaistaloissa. Joskus sieltä kuului ihanaista soittoa, jonka kaikki
työmaalla olijatkin kuulivat. Torvet soivat harjun laella ja soitto
kaikui vastarannalle.
Mies tokeni aatoksistaan. Paluumatkalle piti lähteä. Silloin
hän päätti, että kun joskus vapaus
koittaa ja silta on valmis, hän ostaisi kolmannen luokan piletin ja
matkustaisi tuon sillan yli. Hän
voisi nähdä junasta Forskullan
kaikkine rakennuksineen, viinatehtaan ja harjun laella Harjupaviljongin. Hän olisi vapaa kulkija
– ei vanki eikä rikollinen.
Marja-Leena Ahtiainen

”Unelmointia
ryypystä,
unelmointia
vapaudesta.”

Pekka Kyytinen, Kansatieteen kuvakokoelma, Museovirasto.
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Sillan vanki

•••
Kengänpohjasi minä ensimmäi-

seksi näin, kuluneet ja lintallaan.
Istuskelit korkealla, virran yläpuolelle rakennetun valtavan puukehikon reunalla ja heiluttelit jalkojasi.
– Toikko voita myös? sinä huusit ja kohottelit suupieliäni, nakkasit poskipäilleni hymykuopat.
– Tuoretta leipää, menee ilman
voitakin, huutelin ylös pyörryttävään korkeuteen.
En olisi saanut sanoa sanaakaan.
Varkain karkasi rusohuuliltani
sanasia, liian kauan viipyili sinisilmieni katse sinussa.

•••
Päivän kuollessa, juuri ennen yön
syntymää, havisit lämpimästi rinnassani.

takivelle. Teitä oli melkein 40
ukkoa yhden pilarimontun kimpussa. Lapiot, hakut ja rautakanget kolisivat, kun nostitte syvältä
maan uumenista ylös hiekkaa ja
soraa, pieniä mukuloita ja suuria
kivenjärkäleitä. Sukelsitte vuoron
perään asettelemaan hiekkasäkkejä padoksi virran ja penkereen välille, ettei monttu täyttyisi vedellä. Pidätin kanssasi hengitystä joka
kerta kun hävisit virran alle. Vedin
keuhkot täyteen ilmaa vasta kun
nousit takaisin pintaan.
Kapusit vastarannalle kuivattelemaan. Virran kastelema paitasi
paljasti, että olit lihaksikas kuin
naapurin mailla laiduntava mulli. Vesi sai tummat hiuksesi kiiltämään kuin lakritsa. En ollut
koskaan vielä saanut maistaa tuota makeaa herkkua. Purin huultani, niin paljon minun alkoi tehdä
mieli lakritsaa ja sinua.
Heilutit kättäsi, huusit jotakin,
mutta äänesi eksyi virran pauhuihin.
Nostin käteni arasti ja laskin sen
sitten yhtä matkaa ujon katseeni
kanssa. Juoksin koko matkan takaisin kotiin.

•••
– Käyn Iitan luona, huikkasin tuvan ovelta. En jäänyt odottamaan
vastausta.
Kevät supatteli koivun silmujen
korviin salaisuuksiaan ja suikkasi
suukon leskeksi jääneelle lehdelle. Se soitteli huilua kallion seinää
pitkin solisevan puron kanssa. Sitten se nappasi kiinni vyötäisiltäni
ja pyöritteli minua pitkin vaaleanvihreän ruohon reunustamaa
polkua. En vastustellut, karkeloin
mukana.

•••
Istahdin virtaavan veden reunamalle, litteälle, lämpimälle ran-

•••
Pekka Kyytinen, Kansatieteen kuvakokoelma, Museovirasto.

Tuvassa oli lämmin, hella humisi
ja ilmassa leijaili tuoreen ruisleivän imelä tuoksu. Osa käntyistä
vielä levisi ruudullisen liinan alla
pirttipöydällä. Seinänviertä kiertäville penkeille oli kasattu leipävuoria. Nuolin sormieni väliin valunutta voita tarkasti kuin kissa tassujaan. Kantapala oli paras, rapea.
Täytin maitokärryt äidin tekemillä ruislimpuilla ja isän valmistamalla suolakalalla ja lähdin
työntämään kuormaani kylään
päin.
– Niiden kanssa et sitten puhu,
et edes päin katso. Kuuletkos sinä?
äiti vielä huuteli perääni.

– Mitäs Iitalle kuului? äiti uteli.
– Hyvää, hyvää, vastasin hengästyneenä.
Mahassa tuntui ontolta. En olisi
halunnut valehdella. Oli pakko.
Olisin saanut mojovan selkäsaunan, jos äiti olisi saanut tietää, että sinua minä kävin vahtaamassa.

•••
Käännettiin isosiskon kanssa perunamaata kynnenaluset mustana.

Tuntui että multaa oli joka paikassa, korvien takana ja kiharoiden
mutkissa. Hampaissakin narskui.
– Tiedätkö sinä minkälaisia rikoksia ne vangit on tehneet, jotka tuota siltaa ovat rakentamassa?
uskaltauduin kysymään siskolta
kuin ohimennen.
– Jotain pikkurikollisia kuulema, näpistyksiä ja juovuksissa rettelöimistä ja sen sellaista, sisko selosti. Ei onneksi ihmetellyt miksi
kysyin. – Lyhyitä tuomioita vain,
hän vielä jatkoi.

•••
Seisoin asemalaiturilla suorassa rivissä muiden lottien kanssa. Itse
Svinhufvud saapasteli arvokkain
askelin havuköynnöksistä rakennetun kunniaportin alitse. Suojeluskunnan soittokunnan väkevä
marssimusiikki lisäsi juhlan tuntua. Raiteet kumisivat jo kauan
ennen kuin höyryjuna vyöryi asemalle.
Raskaat pilvet tippuivat hartioilleni. Usva painoi silmäluomeni
kiinni; se tiivistyi nesteeksi matkalla silmäkulmaani.
– Miksi itket? Iita kysyi. – Eihän tuo Ukko-Pekan puhe sentään noin liikuttava ollut, hän
jatkoi höpöttelyään ja ojensi minulle kangasnenäliinansa. Siihen
oli kirjailtu lilan värisiä syysmyrkkyliljoja.
Rautatiesilta oli valmis. Te olitte
poissa. Sinä olit poissa. Kaipasin
käsiesi kosketusta, kuin loistokultasiipi loittonevaa kesää.
Jätit minut tänne – sillan vangiksi.
Marika Kojo
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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.

250
EUROA

NUORI TOIMI NÄIN:
• Hae kesätyöpaikka
• Tee työsopimus
• Lähetä työsopimus osoitteeseen seteli@heinola.fi
• Saat paluupostissa kesätyösetelin.

Katso lisätiedot: www.jyrankola.fi/tyollistaminen

MUKANA YHTEISTYÖSSÄ:

HEINOLAN
TYÖNANTAJAYHDISTYS

Heinolalaisten yhteinen vaatekaappi

JETTA KUITUNEN

Järvenpäästä vuonna 2013 alkanut yritys on levittäytynyt jo viidelle paikkakunnalle, joista uusin on Heinolassa. Idean äiti ja
yrityksen perustaja Soile-Maria
Linnemäki alkoi miettiä kestäviä
pukeutumisratkaisuja siivotessaan
vaatekaappiaan kriittisellä silmällä. Omat arvot eivät vastanneet
kaappien sisältöä.
– Volyymiltaan massiivinen pikamuoti on kestämätöntä monessa mielessä, eikä vähiten ympäristön kannalta. Vaatteella ei ole
mitään arvoa, koska se ei maksa
mitään eikä myöskään kestä mitään. Mutta nyt löytyy vaihtoehto
Heinolastakin!
– V kuin V eli Virtanen tai Vaatepuu, nauraa uusi yrittäjä Pirke Hilkemaa-Kivioja ja viittaa
maankuuluun heinolalaiseen kenkäkauppaan. – Koko Päijät-Häme on tervetullut yhdessä kehittämään kestäviä vaateratkaisuja,
jotka tukevat hyvinvointia, tuovat iloa ja yhteisöllisyyttä. Idea-

na on, että huolehdimme yhdessä
yhteisistä tavaroistamme.

Kestävä laadukas
valikoima

koisia riippuen pukeutujan tarpeista. Lainaamon tuotteet on
pisteytetty. Tuotteiden pisteisiin
vaikuttaa mm. hankintahinta, lainausarvo, materiaalin ominaisuudet ja kunto. Konseptiin kuuluu
mm. vahva tuotetietoisuus ja asiakkaiden opastaminen kohti kestävämpiä valintoja. Systeemi selviää parhaiten, kun tulet paikan
päälle, hän kehottaa.
– Ja porukallakin voi tulla ja ottaa lainausväliksi esimerkiksi viisi
viikkoa eli vaihdot reilun kuukauden välein, ellei asu Heinolassa.

Kaikki Vaatepuu-vaatteet on hankittu valikoimiin kestävien periaatteiden mukaisesti.
Suurin osa tuotteista on hankittu suoraan kotimaisilta brändeiltä,
jolloin vaatteet ovat usein mallistojen mallikappaleita, kuvausvaatteita ja kakkoslaatuisia vaatteita eli
vaatteita, joita ei voi laittaa merkin omaan myymälään sellaisenaan myyntiin. Vaatteita ostetaan
Ideasta käytäntöön
myös täysin uutena.
Vaatepuun valikoimista löy- kuukaudessa
tyy lisäksi esimerkiksi vintagea ja Pirke Hilkemaa-Kiviojan oma
mielenkiintoisia pop up -mallisto- innostus alkoi Järvenpäästä, josja tunnettujen henkilöiden omi- sa hän kävi vuosittain serkkunen vaatekaappien vähäkäyttöisistä sa Vaatepuussa joko lainaamassa
helmistä.
tai ostamassa uuden Puistoblues– Voit saada esimermekon festivaalivierailun
kiksi 800 euroa maksa”Voit nähdä yhteydessä.
Nyt kun elämä tarjosi
van juhlapuvun, jota et
muuten raaskisi ostaa. Tai itsesi uusin tilaisuuden omaan yriet halua ostaa, jos käytja siihen paikan,
silmin!” tykseen
hän tarttui tilaisuuteen
tökertoja on ehkä kerran
vuodessa, kertoo Hilkevälittömästi. HilkemaaKivioja on paluumuuttaja, entimaa-Kivioja.
– Mahdollisuuksia on joko nen varhaiskasvatuksen opettaja,
vaatelainaamon jäsenyys tai ker- joka haluaa herätellä ihmisiä tartavuokra. Jäsenyyden etu kerta- kastelemaan kestävää kehitystä
vuokraan nähden on, että yhden ja vastuullisuutta omilla pienillä
lainan hinta on selvästi edullisem- teoilla. Että omilla valinnoilla on
pi kuin yksittäisessä vuokraami- merkitystä.
– Ja onhan tässä se hauska puosessa. Jäsenyyksiä on monen ko-

Jetta Kuitunen

Kestävän kehityksen ja
kiertotalouden sanansaattaja, kestäviä pukeutumisratkaisuja tarjoava
Vaatelainaamo Vaatepuu
Oy saapui Heinolaan.

Miehet voivat käydä ostamassa korvikset tuliaisiksi kukkakimpun sijaan,
kehottaa Pirke Hilkemaa-Kivioja.

li, että voi tehdä villejä ja rohkeita
asuvalintoja ilman, että tulee mielipahaa huonoista ostoista, joille ei
olekaan käyttöä. Voi nähdä itsensä uusin silmin, satsata itseensä ja

saada hyvää mieltä! Jokaisessa on
kauneutta.
Vaatepuu avasi ovensa osoitteessa
Kauppakatu 16 Kansainvälisenä
naistenpäivänä 8.3.
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Sydämellistä saippuakauppaa
Yrittäjä Mari Tiira panostaa
paikallisiin raaka-aineisiin
ja kehittelee yrityksille
omannäköisiä saippuoita.

tamaan, että saippuoita oli paljon
enemmän kuin sukulaisia, joten
kannattaisiko niitä ehkä myydä!
Kuka niitä nyt ostaisi? Tiira ajatteli.

NYT, PUOLITOISTA vuotta myöhem-

Elsan Ekopajan yrittäjä Mari
Tiira teki ensimmäisen saippuansa syksyllä 2020. Perheen tyttärellä Annalla oli aina ollut herkkä
iho ja pesutuotteeksi sopinut vain
yksi tietty pyykkipulveri, joka sitten eräänä päivänä oli kaikkialta
loppu.
Tiira eli tuolloin raskasta aikaa,
sillä perhe oli juuri menettänyt
nuorimman tyttärensä. Vaikeasti
sydänsairas Elsa oli kuollut vain
neljän kuukauden ikäisenä. Tiira
oli uupunut ja pinnisteltyään jaksamisensa äärirajoille, jäänyt pois
päivätyöstään keräämään voimia.
Lepo oli tehnyt hiljaisen työnsä, ja uusille ajatuksille ja ideoille
alkoi avautua tilaa. Niinpä Tiira
tutustui netin kautta kotitekoisiin
pulveriohjeisiin ja päätti tehdä tyttärelleen sopivan pesuaineen itse.

ENSIMMÄINEN pesupulveriin tarvit-

tava seos valmistui ja Tiira raastoi
sen lasipurkkiin aikeinaan ryhtyä
saunassa pyykille. Purkki kuitenkin lipesi kovalle lattialle ja särkyi.
Onneksi, sillä luettuaan pulveriohjeen uudelleen, Tiira huomasi hankkineensa siihen vääränlaisen saippuan, joka olisi saattanut
tukkia koko uuden pesukoneen.
Siispä sama uudestaan! Netin valmiit pulverireseptiin sopivat saippuat Tiira koki liian hinnakkaiksi,
joten hän päätti tehdä tarvittavan
saippuan itse. Sirpalevahingosta
viisastuneena Tiira raastoi ja sekoitti uuden pulverin muovipurkkiin. Elsan Ekopajan ensimmäinen tuote, siivoussaippua Soap
Anna oli valmistunut.
– Tajusin heti ensimmäisen kokeilun jälkeen, että tämän osaan!
Minä osaan tehdä saippuaa! Tiira
muistelee hymyillen.
Tulossa oli joulu ja Tiira päätti
ilahduttaa sukulaisiaan saippulahjalla. Saippuoita syntyi innostuksen vallassa kuitenkin niin paljon,
että Anna-tytär joutui huomaut-

min, voidaan todeta, että tosi moni halusi ostaa. Valikoiduista luonnontuotteista sekoitetut saippuat
löysivät paikkansa kuluttajien kylpyhuoneista ja yritys teki lyhyessä
ajassa harppauksen kotikemistin
saippuapajasta merkittäväksi toimijaksi käsintehtyjen saippuoiden kuplivalla kentällä. Työtä se
on kuitenkin vaatinut.
– Ihan ensin piti opetella luomaan saippuareseptejä ja luoda
yritykselle ja sen toiminnalle omat
arvot. Ne löytyivät rakkaudestani suomalaisuutta ja suomalaista
metsää kohtaan sekä mummin tarinoista! Tiira kertaa alkuaikoja.

SOAP ANNAN jälkeen valmistui
saippua nimeltä Mustikkametsä.
Seuraavan tuotteen syntyyn vaikutti korona. Tiira huomasi lasten
heti silmän välttäessä luistavan käsienpesusta ja vain liruttavan käsiään vesihanan alla.
– Halusin tehdä saippuan, joka
saa lapset innostumaan käsienpesusta, Tiira kertoo ja osoittaa Englannin lakritsisekoituksesta tuttua
kerroskaramellilta näyttävää saippuaa.
Tuote on ollut hitti alusta alkaen ja toden totta saanut lapset

Heinola-saippua.

Mari Tiira valmistaa saippuoita kotipihallaan sijaitsevassa saippuapajassa.
Tuleva kevät tuo yritykselle uusien toimitilojen
lisäksi myös valikoimaan
uusia tuotteita.

Kuvat: Katja Tamminen

KATJA TAMMINEN

innostumaan huolellisesta käsienpesusta.

SAIPPUAN VALMISTAMINEN ei ole

hätäisen hommaa. Ennen leikkaamista kestää nelisen viikkoa, että
saippua valmistuu. Omannäköisten muokattavissa olevien koostumuksien ja värien löytäminen on
pitkän tien takana. Siinäkin asiassa on suurena apuna ollut Tiiran
puoliso ja Elsan Ekopajan toinen
yrittäjä Pekka Santapakka.
– Pekka tiesi neuvoa, että kannattaa tehdä pieniä eriä, pienellä
erolla, ja sitten arvioidaan!
Tuotekehittely on Tiiran mieleen ja saippuan valmistuksen rakkain vaihe, joten uusia tuotteita
alkoi syntyä tasaiseen tahtiin. Paikallisuus on pysynyt raaka-aineiden hankinnassa koko ajan prioriteettina.
Tiiran oman kanalan silkkikanojen munat ovat kullanarvoisia raaka-aineita, ja esimerkiksi
Mimmi-kutun maitosaippuaan
käytettävä vuohenmaito tulee Pertunmaalta.

ELSAN EKOPAJAN erikoisuutena
voitanee pitää erikoissaippuoita,

Apulantasaippua.

Heilasaippua.

Avantosuolasaippua.

joita yritys on kehitellyt eri yrityksille sekä yhteistyötuotteiksi. Valikoimasta löytyy tällä hetkellä mm.
Heinola-saippua, Heila-saippua,
Kumpeli-suolasaippua ja Apulanta-saippua. Sydänlasten saippuan
ja Nallen hunajasaippuan tuotosta

yritys lahjoittaa osan hyväntekeväisyyteen.
Tiira paljastaa myös uusia yritysyhteistyöllä suunniteltavia saippuoita olevan valmisteilla useampia. Markkinoille ne saadaan tulevana keväänä.

KOSTONKIERRE
tarina jakautuneesta kaupungista

Karey Kirkpatrick – John O´Farrell – Wayne Kirkpatrick

SOMETHING ROTTEN! JOTAIN MÄTÄÄ!
Järjettömän hauska musikaali / Ensi-ilta 3.9.2022

Timo Sandberg – Aila Lavaste

kostonkierre - tarina jakautuneesta kaupungista
kantaesitys 1.10.2022

Minna Rytisalo – Heini Tola

Rouva C. Rohkea ja siksi vaarallinen
ENSI-ILTA 28.9.2022

Ryhmämyynti (03) 752 6000 • lktryhmat@lahti.fi / Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm) • lktliput@lahti.fi • www.lippu.fi / Väliaikatarjoilut (03) 7826 474 • www.lahdenkaupunginteatteri.fi
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Jere Vasaraisen kasvu valmentajana

URHEILU

Heinolalaista jalkapallojoukkue Union Plaania kohtasi
onnenpotku erään nuoren miehen oivallusten kautta.
RISTO KALERMO

Kuvat: Risto Kalermo

Jere Vasarainen unelmoi nuorempana ammattilaisuudesta jalkapallon parissa. Ulvilasta kotoisin oleva Vasarainen pelasi parhaimmillaan kakkostasolla. Porilaisen FC
Jazzin junioreissa pelannut nuori
mies pääsi mukaan edustusjoukkueen treeneihin, mutta peliaikaa
siihen aikaan maan kärkiseuroihin lukeutuvaan joukkueeseen ei
tullut.
Kakkostasolla Vasarainen on pelannut myöhemminkin, Heinolassa laji oli salibandy. Muutettuaan
opiskelemaan Vierumäelle Suomen Urheiluopistoon hän tajusi,
ettei aiempi pohja riitä etenemään
pelaajana kovin pitkälle.
– Minulle ei aiemmin kerrottu
mitä ammattilaisuus vaatii. Kukaan ei sanonut, että joukkueharjoittelu 3–4 kertaa viikossa ei riitä.
Opistolla opiskellessa ymmärsin,
millaisen työn huipulle nousu vaatii lajissa kuin lajissa. Valmennus
alkoi kiinnostaa.
Nykyisin Heinolassa asuva Vasarainen toimii Suomen Urheiluopistolla opettajana sekä salibandy- ja jalkapallokouluttajana.
Tie nykyhetkeen on ollut mielenkiintoinen.

– Kotona vanhemmat kannustivat liikkumaan. Isä teki keihäitä
ja seipäitä, joilla päästiin kokeilemaan lajien hienouksia, kiittelee
Jere.
Yleisurheilun ohessa perheessä
harrastettiin kaikenlaista liikuntaa
monipuolisesti. Uteliaan nuoren
miehen tie johti töihin liikunnan
pariin. Opiskellessaan valmentajan AMK-tutkintoa, hän tutustui
eri lajien huippuvalmentajiin.
– Tutustuin Timo Vuorimaahan ja kuuntelin tarkasti kaikkea
mitä ympärillä puhuttiin valmennukseen liittyen.
Ensimmäinen iso ahaa-elämys
Vasaraiselle tuli hänen päästyään
kahdeksi viikoksi mukaan Chelsean junioriakatemiaan. Vaikutuksen teki ammattimaisuus, jolla
15–16-vuotiaita kehitettiin. Vasarainen kertoo tykkäävänsä tilastoista. Aamusta iltaan hän kirjasi
ylös asioita.
– Näin miten pojat elivät ja
opiskelivat jalkapallon ehdoilla.
Aamulenkki, aamupala, koulua,
kaksi lajiharjoitusta, lihashuoltoa.
Laskin, että he harjoittelivat viikossa 27 tuntia mukaan laskien
viikonlopun peli. Vertailin määrää omaan harjoitteluuni tuon
ikäisenä. Sain eroksi 3 500 tuntia

Jere Vasraisen kirjoittama kirja, Voittajaksi kasvaminen, on kahden salibandyammattilaisen yhteiselämänkerta.

Monipuolinen liikunta
on aina kuulunut Jeren
ohjelmaan.

junioripolun päätteeksi eli noin
500 tuntia vuodessa. Viimeistään
tuolloin tajusin oman harjoittelun
merkityksen joukkuetreenien lisänä. Puhutaan siis kilpaurheilusta,
Vasarainen täsmentää.
Vasarainen innostui kouluttautumaan jalkapallovalmentajaksi.
Hänellä on UEFA:n A-lisenssi,
mikä tarkoittaa toiseksi ylintä
tutkintoa. Kouluttajana oli myös
Markku Kanerva.
– Sain Riveltä paljon oppia. Hän
kertoi kuinka voi saada porukan
tekemään, kun perustelee omat
vaatimuksensa hyvin. Tavoitteena
on saada urheilija tekemään asiat
itse. Valmentajan tehtävä on auttaa saavuttamaan kunkin maksimaalinen potentiaali.
Union Plaaniin hän suostui päävalmentajaksi monen kyselyn jälkeen.
– Alussa oma valmentaminen oli
treenien suunnittelua, mutta pian
tajusin, ettei se riitä. Urheilijan pitää elää urheilijan elämää eikä siihen riitä treeneissä käynti silloin
tällöin. Huomasin, ettemme olleet silloisen joukkueen pelaajien
kanssa samalla aaltopituudella. Pelattiin ja hävittiin reilusti. Sen olisi pitänyt herättää, mutta viikolla
harjoituksiin saapui vain muutama. Eli hävittiin ja viikolla ei treenattu. Sitten taas hävittiin, koska
mikään ei voi muuttua tekemättä

mitään. Vaadin, että kulttuurin on
muututtava. En suostunut jatkamaan, mutta suosittelin apuvalmentajana toiminutta Rantasen
Jesseä päävalmentajaksi. Esitin
ajatuksen, että toimisin fysiikkavalmentajana. Ehtona oli, että sen
on oltava vapaaehtoista. Syntyi tehoryhmä.
Välillä Jere Vasarainen oli perustamassa Vierumäelle salibandyakatemiaa. Se on tukipalvelu
pelaajille ja valmentajille, jotka
haluavat kehittyä.
– Toin esiin omaa valmennusfilosofiaani ja pyysin mukaan lajin
parissa tutuiksi tulleet Petri Kettusen ja Mikko Kohosen. Kettusen siirtyessä Tsekin päävalmentajaksi vuonna 2016 sain soiton. Petri kysyi, voinko tulla akatemiaan
kouluttamaan.
Kohonen oli liittynyt mukaan
lajimentoriksi jo aiemmin. Tuli
toinen ahaa-elämys. Vasarainen,
joka on aina tykännyt kirjoittamisesta, kuunteli Kettusen ja Kohosen juttuja. Hän esitti kirjan kirjoittamista.
Idea sai kannatusta ja niin syntyi teos Voittajaksi kasvaminen.
Kahden salibandyammattilaisen
yhteiselämänkerta, jota saa ostaa
kaikista hyvin varustetuista kirjakaupoista. Kirjan nimi ilmentää
halua harjoitella omatoimisesti ja
ylittää kynnyksiä omasta halus-

ta. Joku saattaa tulla akatemiaan
luullen, että riittää kun pompottelee palloa kolme kertaa viikossa.
Se ei riitä.

Union Plaanin
urheilukulttuurin muutos
Puhuessaan Union Plaanista nyt,
Vasarainen huokuu innostusta.
– Ensimmäisenä vuonna tehoryhmässä oli mukana kuusi nuorta. Kerroin kaikille mitä vaadin ja
miksi.
Talvi näytti suuntaa. Kuudella
nuorella kunto nousi. Seuraavana
vuonna oli mukana kahdeksan pelaajaa ja nyt jo 12.
– Nyt allekirjoitan toiminnan
laadun ja tavoitteet. Olen toiminut päävalmentaja Jesse Rantasen
mentorina ja yhteistyömme pelaa
hienosti. Viihdymme toistemme
seurassa. Tavoitteemme on jatkossa lähteä aidosti voittamaan joka
peli. Meillä vihataan häviämistä.
Ringissä on nyt 20 pelaajaa. Tehoryhmä harjoittelee 6–8 kertaa
viikossa. Urheilullisuuden muutos seurassa on huomioitu muuallakin.
– Meille lähetetään pelaajia näytille. Joukkuehenki on tosi hyvä.
Lopussa saa sen minkä ansaitsee,
kiteyttää Jere Vasarainen.
Näkee, kuinka hän nauttii tekemisestään.
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Lähes juotavan puhdasvetisen Urajärven rannalla
sijaitsee yli 200 vuotias Väensauna, tästä ei löylyt parane.
Tilaa ja happea riittää. Varaa oma vuorosi. Käytössä aina
koko päivän, yömyöhälle ja toki valmiiksi lämmitetty.
Hinta 250,- per koko ilta sis. pyyhkeet 10 hlölle.
Saunavuorot onnistuu kelien mukaan jo huhtikuun lopusta alkaen.

Voisiko olla sukujuhlat, syntymäpäivät, rippijuhlat,
valmistujaiset enää kauniimmissa maisemissa kuin
Urajärvellä. Nekin onnistuu n. 10-40 hlön seurueille.

Varaa heti omasi:
kahvila@phnet.fi tai P. 044-335 3852 myös whatsapp

MotoGP tuo jopa 100 000 majoittujaa
Heinäkuussa ajettavan
kisan lipunmyynti on
edennyt hyvin.

heiluun ja erilaisiin tapahtumiin
sekä ajoharjoitteluun ja vaativaan
ajoneuvotestaukseen.

Tiloja moneen
käyttötarkoitukseen
JARI NIEMI HU

Heinäkuun 8.–10. päivinä ajettava ratamoottoripyöräilyn kuninkuusluokan KymiRingin kisaan
odotetaan myynnistä vastaavan
Lahti Events Oy:n projektipäällikön Markku Vihtilän mukaan
jopa 100 000 majoittujaa.
– Tupa on täynnä isolla alueella
eli majoituspaikat täyttyvät pääkaupunkiseudun, Lahden, Kouvolan, Heinolan ja jopa Kotkan,
Lappeenrannan ja Hämeenlinnan
alueilla, sanoo Vihtilä.
Järjestäjät odottavat jo perjantain harjoitusajoihin 10 000–
15 000 ja lauantain aika-ajoihin
30 000–35 000 katsojaa.
– Sunnuntain kisaan odotamme
55 000 katsojaa eli se olisi silloin
loppuunmyyty, toteaa Vihtilä.
Kaksipyöräisten kuninkuusluokan MotoGP:n lisäksi uudella
KymiRingin GP-radalla ajetaan
luokat Moto2 ja Moto3.
– Ensi kesää kohti mennään
täysi draivi päällä. Kahden haasteellisen vuoden jälkeen päästään
vihdoin tositoimiin, ja se tuntuu
nyt todella hienolle, Vihtilä iloitsee.

KymiRingin rata täyttää kaikki kansainvälisen tason moottoriurheilun tapahtumien asettamat vaatimukset.

Koko alueelle
iso rahapotti
Myös KymiRing Oy:n toimitusjohtaja Riku Rönnholm on tyytyväinen MotoGP-osakilpailun
ajankohdan vahvistumiseen.
– KymiRingin MotoGP-osakilpailu ajoittuu siihen viikonloppuun, joka on Suomessa säiden
puolesta turvallisin, sanoo Rönnholm.

Kilpailutapahtuman suunnittelu ja alustavat järjestelyt ovat jo
olleet käynnissä, ja nyt kilpailun
ajankohdan vahvistuttua päästään järjestelyissä toden teolla
vauhtiin.
– MotoGP-viikonlopun on
arvioitu jättävä noin 20 miljoonaa euroa rahaa, joka painottuu
Päijät-Hämeen maakuntaan ja
Kouvolan alueelle, mutta majoituspaikat ovat täynnä myös pää-

kaupunkiseudulla, toteaa Riku
Rönnholm.
KymiRingin GP-rata täyttää ainoana ratana Pohjois-Euroopassa
FIA:n ja FIM:n korkeimman rataluokituksen. 4,5 kilometriä pitkä rata koostuu 21 kaarteesta ja
radalla on korkeuseroa 18 metriä.
1,1-kilometrinen suora on Euroopan pisin GP-radan pääsuora.
GP-rata tarjoaa loistavat puitteet kansainväliseen moottoriur-

KymiRingin varikkorakennus on
suunniteltu vastaamaan kaikkein
vaativimpienkin moottoriurheilutapahtumien, messujen, konferenssien, insentiivien ja esittelytilaisuuksien tarpeisiin.
Varikkorakennuksen alatasossa
on 36 kappaletta 120 neliön varikkopilttuita, jotka täyttävät kansainvälisen moottoriurheilutason
vaatimukset. Täysvarusteltu 240
neliön halli nostureineen palvelee
myös testausasiakkaita.
Toisen kerroksen kisavalvomotilat takaavat sataprosenttisen kattavuuden koko rata-alueelle – sieltä löytyy mm. 48 näyttöä, jotka
lähettävät kuvaa neljästäkymmenestä kamerasta reaaliajassa.
Koko rakennuksessa on kaiken
kaikkiaan 2 900 neliötä muunneltavaa kokous-, messu- ja lehdistötilaa. Toisesta kerroksesta löytyy
myös toimistovarusteltu ja sisustettu 240 neliön tila, jota voidaan
käyttää myös VIP-tilana.
Varikkorakennuksen kruunaa
4 500 neliömetrin suuruinen kattoterassi, joka takaa upean katsojaelämyksen kokeneimmallekin
fanille.
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Lintuharvinaisuuksia
Kymenvirralla

Tämäntalvinen Kymenvirran erikoisuus on Pohjois-Norjasta, tai Vienanmereltä
Heinolaan talvehtimaan lentänyt merimetso.

Heinola mielletään usein kesäkaupungiksi, jonka asukasluku kasvaa kesäisin kesäasukkaiden myötä. Samoilla kriteereillä Heinolaa
voisi tituleerata talvikaupungiksi,
mikäli ajatellaan alueen linnustoa.
Sulana pysyttelevä Kymenvirta vetää puoleensa vesilintuja. Virran
rannoilla parveilee talvisin suuri
joukko sinisorsia. Niiden seassa
vilahtelee jokusia telkkiä, isokoskeloita ja laulujoutsenia. Nämä
talvehtijat viipyvät alueella sen
vuoksi, että ruokaa riittää. Siinä
suhteessa talvehtijoita auttaa myös
paikallisten asukkaiden niille tarjoama ruoka-apu.

AINA SILLOIN TÄLLÖIN Kymenvirral-

le eksyy harvinaisuuksia, jotka kasaavat virran rannoille lintubongareita ja valokuvaajia kauempaakin.
Viime talvena, jolloin Kymijoki
oli laajemman jääpeitteen alla, virralla talvehti äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu pikku-uikku.
Vuodelta 2015 olevan arvion mukaan pikku-uikkuja pesi Suomessa
parisen kymmentä paria, joten ei
ihme, että kaukoputkin ja pitkin
objektiivein varustettuja lintuihmisiä tallusteli Hiidenhaudan ja
Tommolan välisellä rantaosuudella.

TÄNÄ TALVENA lintubongareita

on hellinnyt merimetsokaksikko,
joka ovat valinnut Kymenvirran

talvehtimispaikakseen. Kymellä
talvehtivat linnut eivät ilmeisestikään ole Suomessa pesivää merimetson alalajia vaan pohjoista,
Pohjois-Norjassa tai Vienanmerellä kesänsä viettävää lajia. Merimetso on itse asiassa aika tuore
Suomessa pesivä lintu. Ensimmäiset merimetson pesinnät havaittiin Suomessa vuonna 1996, jonka
jälkeen laji on runsastunut ja arvioiden mukaan nykyisin Suomen
rannikoilla pesii 25 000 merimetsoparia. Yhdyskunnittain pesivän
merimetson Suomessa esiintyvä
eteläinen alalaji rakentaa pesänsä
puuhun, mutta tämä Heinolassakin talvehtiva pohjoinen sukuhaara rakentaa pesänsä kallioluodoille
ja jyrkkäseinäisille lintuvuorille.

EDELLÄ MAINITUT harvinaisemmat

talvivieraat poikkeavat virran vakioasukkaista siinä mielessä, että
ne eivät ole riippuvaisia ruokinnasta. Sekä pikku-uikku että merimetso käyttävät ravinnokseen
kaloja ja äyriäisiä, joten rannoilla
sorsia ruokkivat henkilöt, tai lintuja tarkkailevat lintuharrastajat,
ovat niille uhkatekijä. Sen vuoksi
niitä on vaikea lähestyä, ja varsinkin valokuvaajille ne ovat haaste.
Näistä virralla talvehtivista harvinaisuuksista valokuvaa haluavan on syytä mieltää tämä. Rantakivellä istuskeleva merimetso lehahtaa omille teilleen pienenkin
häiriön sattuessa eikä sitä pääse
lähestymään kuin erityistä varo-

Kuvat: Tuomo Seppänen

TUOMO SEPPÄNEN

Pikku-uikku ilahdutti lintubongareita viime talvena uiskentelemalla ja kalastamalla Kymenvirralla.

vaisuutta noudattaen. Ehdottomasti mielekkäämpi ja parempi
vaihtoehto kuvaajille olisi kärsivällisyyttä vaativa odottelu sopi-

vassa piilossa. Se olisi myös kuvauksen kohdetta ajatellen parempi vaihtoehto, sillä varsinkin
merimetso tarvitsee rauhaisan le-

vähdyspaikan, jossa voi kuivatella
kalastuksessa kastunutta höyhenpeittoaan.
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HEI YRITTÄJÄ tai
MAINONNASTA
VASTAAVA

Ilmestyy seuraavan kerran:

keskiviikkona 13.4., 18.5. ja 22.6.

Numero 4/2022 ilmestyy

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

keskiviikkona 13.4.

Varaa ilmoituspaikkasi nyt!
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
• 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

Asunto- ja kiinteistökaupan konsultointia
Päijät-Hämeessä
KONSULTOINTI

JARI LEINO

• kauppakirjat, lahjakirjat
• vuokrasopimukset
• arviolausunnot
• kaupanvahvistukset
• markkinointiapu

Jari Leino, LKV, LVV, YKV, kaupanvahvistaja, HTT tavarantarkastaja
Puh. 0400 490 606 • tmi.jari.leino@outlook.com

www.konsultointijarileino.fi

Virittäydy vapaalle messumatka Tampereelle 23.4.2022

*Kotimaan matkailu *Piha ja koti * Suuri snadi *Perhomessut
Hinta

Hyppää Järvisen Liikenteen kyytiin!

40e/hlö

evin

lvel
Pa

rin
pyö

ta
des

o
Vu

www.jarvisenliikenne.fi

2

193

jarvisen.liikenne@saunalahti.fi

Yhteistyössä mukana:

Puh. (03) 717 2651 Fax (03) 717 2652

Ajoreitti: Sysmä-Hartola-Heinola-Lahti- Tampere Messukeskus

© Mainoslaituri

Ihmy jäsenhinta

38e/hlö

Varaukset ja lisätiedot:
info@heinolatravel.fi
p.040-726 5582
shop.heinolatravel.fi

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

*Elämäniloa saaressa*

Kahvila-Ravintola
Pe 12-20
• Mökkimajoitusta
La 12-20
• Matkailuajoneuvopaikkoja
Su 12-18
• Yksityiset saunavuorot
*vastaanotto palvelee
• Tyhy-paketit
päivittäin klo 12–16

www.visitheinasaari.fi p. 0400 990893 info@visitheinasaari.fi
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Maittava lounaspöytä

Heinolan kesäteatteriryhmille
Päivänäytös, kattaus klo 12.00–14.00
Iltanäytös, kattaus klo 15.00–17.00
Maittava lounas omassa katetussa tilassa joko Residenssi-kabinetissa
(max. 24 hlöä) tai Sirenius-salissa (max 50 hlöä). Hinta sisältää ruokatarjoilun
omasta noutopöydästä, pöytäkattaukset ja erillistilan vuokran (max. 2 h, lisätunnit 50 €/h). Ryhmän minimikoko on 20 henkilöä.

Muita
,
vaihtoehtoja
katso
jyrankola.fi

ESIMERKKIMENU:

Emäntä Ulrikan kanapöytä
KYLMÄHERKUT
hedelmäinen vihersalaatti (L, GL)
paahtopaisti-pastasalaatti (L, myös GL)
kartanon salaatinkastike (L, GL)

JÄLKIHERKUT
mango-mariannerahka (L, GL)
kahvi, tee

talon leipälajitelma (L, myös GL)
voi, tuorejuusto/margariini

Ruokajuomat:
jääkellarin vesi jaTURVALLISESTI
kotikalja

LÄMPIMÄT HERKUT
hedelmäkana (L, GL), paistettu riisi (L, GL)
paahdetut, tuoreet kasvikset (L, GL)

KURSSEILLA
Menu-hinnat alk.
• 18,50 €/hlö, arkisin
• 21,00 €/hlö, sunnuntaisin

Ravintola Kymenkartano

Konsulinkatu 2, 18100 Heinola
puh. 044 797 2438 / keittiö
puh. 044 797 2417 / ravintolapäällikkö

Kaikella kunnioituksella.
Tervetuloa!
Kymenkartano-salissa lounas
joka päivä klo 11–14.
Lounaslista verkkosivuillamme jyrankola.fi

HEINOLAN KANSALAISOPISTO
Tässä ajankohtaisia kurssejamme ja järjestämiämme tapahtumia.
Ilmoittautumiset ja koko kurssitarjonta --> opistopalvelut.fi/heinola
4.–11.4. ma 13–15.30, ATK-luokka
TUTUSTU WINDOWS 11
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN
Mika Kalso, ammatillinen op.
Kurssimaksu 25 €

10.4. su 10.00–15.30, Syrjälän sali
HELLITÄ HETKEKSIhyvinvointipäivä 1
Riitta Knaappila TtM, fys.terap.
Kurssimaksu 35 €

5.–19.4. ti 16.30–19.00, Pirtti
10 SOVELLUSTA ÄLYPUHELIMEN TEHOKÄYTTÖÖN
Erik Siekkinen
Kurssimaksu 25 €

23.4. la 10.00–13.15, HeiMo 1
ENGLANNIN
KIELIOPPIKERTAUS B, A2
Juhani Korhonen, FM
Kurssimaksu 15 €

5.–26.4. ti 9.00–10.00, verkko
PILATES, VERKKOKURSSI 2
Sari Mutanen, Pilates-ohjaaja
Kurssimaksu 25 €
Verkkokurssi Pilates-kehonhallintamenetelmästä tallenteella.

23.4. la 10.00–13.15, HeiMo 3
VENÄJÄN KAUNOKIRJAIMET,A1
Olga Zykova, FM
Kurssimaksu 15 €
23.4. la 11–16, Kuvataideluokka
LÄTRÄTEN ja LOTRATEN
Susanna Judin, kuvataiteilija
Kurssimaksu 25 €

8.–9.4. pe 14.00–20.45 ja
la 10.00–16.45, Syrjälän sali
ENSIAVUN PERUSKURSSI EA 1
Marja Nipuli, erikoissairaanhoi- 24.–25.4. su 11.00–16.00 ja ma
taja ETK
17.00–20.30, Kuvataideluokka
Kurssimaksu 98 €
PIIRUSTUS 2, PASTELLI
Susanna Judin, kuvataiteilija
9.4. la 10.00–15.15, Luokka B
Kurssimaksu 30 €
ZENTANGLE piirustuskurssi
Anne Overell, Zentangle
29.4. pe 17.00–21.00, HeiMo-sali
Metodin sertifioitu opettaja
KEVÄINEN JUHLAKURSSI
Kurssimaksu 25 €
Jonna Pakarinen, kotitaloustieteen maisteriopiskelija
Kurssimaksu 60 €

HEIMOSSA TAPAHTUU

7.4. to 18–20, HeiMo-sali
RAUTATIESILTA 90
VUOTTA - AIKUISTEN
SATUTUNTI
Iltakirjoittajat feat. Laulavat
kitarat
24.3., 21.4. to 17-20,
HeiMo-sali
NEULEKAHVILA

KANSALAISOPISTON
KEVÄTNÄYTTELY HeiMossa

MAALAUKSEN TAIKAA, KEVÄTNÄYTTELY KIRJASTOLLA

Esillä lukuvuoden aikana
valmistuneita oppilastöitä.
Näyttely on avoinna la-ma
23.-25.4. klo 11-16 HeiMossa,
Kaivokatu 14. Tervetuloa!
Vohvelikahvila on myös
avoinna näyttelyn aikana.

Näyttely on avoinna Heinolan
kirjastossa 6.-23.4.2022 kirjaston
aukioloaikoina.
Esillä lukuvuoden aikana
Susanna Judinin taideryhmissä
valmistuneita oppilastöitä.

Vielä on
kurssikevättä
jäljellä!

YLEISÖLUENTOJA

21.3. ma 13-15, Juhlasali
VARAUTUMINEN JA
72 TUNTIA
Kristiina MattilaNousiainen,
turvallisuuskouluttaja
28.3. ma 13-14.30, Juhlasali
MEITIN HEINOLASTA
MADE IN HEINOLAAN
Terhi Pietiläinen,
museonjohtaja
25.4. ma 13–14.30 Juhlasali
MONIULOTTEINEN
ILMANLAATU
Pilvi Sihvonen, FT

HeiMo-kahvila palvelee
osoitteessa Kaivokatu 14
ma-to klo 10-15 ja
pe klo 10-14.
Tervetuloa
herkuttelemaan!

Muistathan tarjouksemme:
Ota 3 kurssia,
saat alennusta -35 %!
Alennuksen saadaksesi,
ilmoittaudu väh. 3 kurssille
samalla kerralla.
Tarjous ei koske
yksilöopetusta.

