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KUUKAUDEN VIERAS

SARI SIIKANDER

ensimmäistä kertaa Heinolan
kesäteatterin ohjaksissa.

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

TERVETULOA
EVOLA RANCHILLE!
Elämyksiä koko perheelle

MÄKISENMÄEN
TAIMISTO
2,45€/säkki
tai 5 säkkiä = 10€

BELINDA PIHAMULTA 40L
BELINDA
HAVU- JA RODOMULTA 45L

4,20€/säkki

BELINDA KUORIKE 50L

4,85€/säkki

BELINDA KESÄKUKKAMULTA 30L

3,45€/säkki

BELINDA PUUTARHATURVE 80L

3,90€/säkki

BELINDA HUUSSI- JA
KOMPOSTIKUIVIKE 80L

7,50€/säkki

• ELÄINPIHA

alpakoita, minihevosia, vuohia, lammas,
kanoja, riikinkukkoja, kyyhkyjä, ankkoja,
kultafasaaneja, papukaijoja, kaneja,
kissoja ja koira
Vapaaehtoinen sisäänpääsymaksu.

Ystäväklubipäivät
19.-22.5.
• MINIGOLF (5 €/kierros)
• KESÄKAHVILA
• KESÄKUKKAMYYNTI

Normaalihintaiset
tuotteet

- 20 %

Ystäväklubin jäsenille – liity sinäkin!

Heinolan kk:n taimimyymälä

amppeleita, ruukkukukkia, hyötykasveja

Amppelit

20€

Sammontie 9, 18300 Heinola kk, 041 4894 885

Iitin Koskenniskan taimimyymälä

AVOINNA KESÄLLÄ 2022

Pohjanlahdentie 1, 19160 Huutotöyry, 044 9786 384

14.5.–22.6. JOKA PÄIVÄ klo 11–18
29.6.–6.8. KE–LA klo 12–17, su–ti suljettu

Lahden Hennalan taimimyymälä

Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti, 045 1066 792

Katso myymäläkohtaiset aukioloajat nettisivuilta.

info@makisenmaki.com

•

www.makisenmaki.com

HEINOLA Outlet Työmiehentie 33
ma-pe 10-18, la 10-17, su 11-17
pentik.com

Suurijärventie 141, 18600 Myllyoja
www.evolaranch.fi
p. 050 595 4034 / Suvi
sähköposti: info@evolaranch.fi

Tervetuloa!
FACEBOOK:
Evola Ranch
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PÄÄTOIMITTAJALTA

Mikä pandemia?
Kaksi vuotta kestänyt koronapandemia ei ole suinkaan vielä
virallisesti ohi. Tauti on osassa Euroopan maista poistettu
yleisvaarallisten tartuntatautien joukosta, mutta Suomessa
päätös tästä tapahtunee aikaisintaan vasta syksyllä. Asiasta
päättävät viranomaiset haluavat, ihan syystäkin, katsoa rauhassa mihin suuntaan tautitilanne kesän jälkeen kehittyy.
Viruksen matkan varrelle kun on mahtunut yllätys jos toinenkin. Välillä on huokaistu helpotuksesta, kunnes taas on jouduttu ottamaan takapakkia ja kiristämään rajoitustoimia.
Ihmisten käyttäytymisessä pandemia kuitenkin tuntuu unohtuneen lähes yhtä nopeasti kuin se alkoikin. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen purettua maskisuosituksensa ihmisten hymyt palasivat katukuvaan. Työpaikkojen kahvihuoneissa
kuuluu jälleen iloista puheensorinaa, ja ravintolat ja erilaiset tapahtumat täyttyvät ihmisistä. Muutos on ollut hätkähdyttävä, vaikka Suomessa onkin lähes koko pandemian ajan
päässyt muutamia niin sanottuja sulkutiloja lukuun ottamatta
melko vapaasti liikkumaan. Suurten kaupunkien ihmisvilinässä kuuluvien eri kielten sointia kuunnellessa koko maailmaa otteessaan pidellyt koronavirus tuntuu todellakin unohtuneen.
Kaiken vapauden huuman keskellä on kuitenkin muistettava,
että virus on yhä keskuudessamme. Vaikka se onkin muuttunut monilta osin lievempää tautia aiheuttavaksi, saattaa se
edelleen olla hyvinkin kohtalokas osalle väestöstä. Eri asiantuntijoiden mukaan virus jää kiertämään maapalloa, teki
ihmiskunta mitä tahansa. Siksi meidän on opittava elämään
sen kanssa. Rajoitukset eivät kuitenkaan ole enää oikea tie.
Sen ovat osoittaneet ihmisten halu nauttia toistensa seurasta
ja aidosta läsnäolosta ilman jatkuvasti pätkivää videoyhteyttä.

VIERASKYNÄ

Heikommassa asemassa
olevat entistä heikommilla

K

oronapandemia ja Ukrainan
sota ovat kiihdyttäneet inflaation korkeimmalle tasolleen vuosikymmeniin. Elintarvikkeiden,
polttoaineiden ja monien muiden
hyödykkeiden hinnat ovat nousseet entisestään. Erityisesti energian hinnan nousu heijastuu lähes
kaikkiin hintoihin, kulkevathan
kaikki hyödykkeet aineettomista
suoratoistopalveluista ja internetyhteyksistä aineellisiin hyödykkeisiin kotitalouksiin ja yrityksiin
tavalla tai toisella sen voimalla.
Hinnankorotuskirjeitä putoilee
postilaatikoihin ja kilahtelee sähköposteihin harva se päivä.

•••
Taloudellisesti hyvässä asemassa
oleville hinnankorotukset saattavat tarkoittaa tinkimistä jostain
ylimääräisestä. Voidaan jättää yksi etelän lomamatka tekemättä ja
suunnata sen sijaan mökille. Tai
voidaan vaihtaa se paremmaksi
mielletty ketsuppimerkki kaupan
omaan private label -merkkiin.
Loppujen lopuksi, eikö se Pirkka tai Rainbow kuitenkin ole aika
lailla samaa tavaraa vain eri näköisessä pakkauksessa?
Rahojen kanssa jo aiemmin tiukoilla oleville hintojen nousuun
vastaaminen ei olekaan aivan yhtä
yksinkertaista. Mitä jos olet joutunut jo aiemmin tinkimään elä-

män perustarpeista? Jos rahat eivät aiemminkaan ole meinanneet
riittää edes niihin kaupan kaikista
halvimpiin oman merkin tuotteisiin? Mistä tingitään, jos yksinkertaisesti ei ole jäljellä asioita, joista tinkiä? Jo ennen pandemian ja
sodan tuomia talousvaikutuksia
Suomessa kymmenet tuhannet
ovat joutuneet turvautumaan elämän perustarpeiden täyttämiseksi
yhteiskunnan tarjoamaan apuun.
Yksi näkyvimmistä, ja hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta häpeällisimmistä, avustuksen muodoista ovat toimintansa vakiinnuttaneet leipäjonot. Ne syntyivät laman aikana väliaikaiseksi avuksi,
jota on kuitenkin nyt jatkunut
yhtäjaksoisesti yli 30 vuotta.

•••
Voimmeko oikeasti sanoa asuvamme pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jos tuhannet yhteiskunnan jäsenet joutuvat viikosta toiseen turvautumaan
hyvin pitkälti hävikkiruoan lahjoittajien ja kolmannen sektorin
vapaaehtoisten turvin jaettavaan
ruoka-apuun? Taustalla vaikuttavat varmasti monet seikat, mutta
oikeasti jos valtiovallalla olisi oikeasti halua ratkaista tämä ongelma, olisi se jo ratkaistu. Rahasta
se ei ainakaan voi olla kiinni. Suomessa on kahden vuoden aikana

NÄKÖKULMA
pelkästään koronapandemian hoitoon kulutettu eri tavoin miljardeja veroeuroja.
Ennen pandemiaa laaditun
Köyhyysraportin (2020) mukaan Suomessa oli vuonna 2018
133 000 ihmistä, jotka kokivat vakavaa aineellista puutetta. Saman
raportin mukaan köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli noin 856 000
henkilöä. Köyhyyden torjumiseksi on tehty työtä, erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden toimesta. Mutta mitä jos köyhyyden
poistamiseksi otettaisiin yhtä tarmokas ote kuin koronapandemian hoitoon? Vaikka monellakin
eri mittarilla kaikki suomalaiset
kuuluvat maailman hyväosaisimpien joukkoon, voimmeko oikeasti kutsua Suomea hyvinvointiyhteiskunnaksi niin kauan kuin osa
yhteiskuntamme jäsenistä joutuu
turvautumaan kaduilla mutkittelevien leipäjonojen apuun?
Jussi Varjo
Kirjoittaja on Heinolan Uutisten
päätoimittaja

Yhdistysten ja järjestöjen rooli sote-uudistuksessa
A

lueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
uudistus eli sote-valmistelu etenee Päijät-Hämeessä vauhdilla.
Valmistelun työryhmät kokoontuvat tiiviillä aikataululla työstäen hyvinvointialueen rakennetta,
toimintaa ja yhdyspintoja. PäijätHämeessä hyvinvointialueelle on
valittu aluehallitus, aluevaltuusto
ja lautakunnat. Järjestöjen edustajat ovat mukana hyvinvointialueen valmistelun työryhmissä ja
työpajoissa.
Hyvinvointialueelle järjestöyhteistyön yhteistyöelimeksi valmistellaan järjestöneuvottelukuntaa.
Lakisääteisinä vaikuttamiseliminä
alueella tulee toimimaan maakunnalliset vanhus-, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Parhaiten
yhdistykset voivat nyt vaikuttaa
valmisteluun verkostojen ja edustajiensa kautta.

•••
Laki sosiaali- ja terveyshuollosta

velvoittaa alueella hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisessä yhteistyöhön eri toimijatahojen kanssa. Laki kannustaa hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen osalta
turvaamaan järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Vähintään kerran
vuodessa tulee myös käydä neuvottelut hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä
ja seurannasta.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallintosääntö linjaa järjestöjen yhteistyön Hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen lautakunnan ja asiakas- ja osallisuuslautakunnan tehtäviin. Hallintosäännössä on maininta aluehallituksen
tehtävänä myös avustusten myöntämisestä yhteisöille talousarvioon
varatun määrärahan puitteissa.
Valmistelussa on tiedostettu
järjestöjen tärkeä rooli hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden
edistämisessä. Järjestöillä on vahvaa osaamista kokemus- ja vapaa-

KUSTANTAJA:

Jyränkölän Setlementti ry
Siltakatu 11
18100 Heinola

ehtoistoiminnassa, kehittämis- ja
hanketoiminnassa, vaikuttamisessa ja edunvalvonnassa, työllistämisessä ja kouluttamisessa sekä
ammatillisessa osaamisessa ja palvelutoiminnassa. Järjestöjen osaamiselle on tarve, ja nyt työstetään
roolia käynnistyvälle hyvinvointialueelle.

•••

•••
Hyvinvointialueella tarvitaan eri
toimijoiden saumatonta yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin,
terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Järjestöjen merkittävä
rooli kohderyhmän tavoittamisessa, tiedon jakamisessa ja yhteisöllisyyden luomisessa tukee hyvin
olemassa olevaa julkisen toimijan
tarjontaa. Sote-uudistuksella tavoitellaan muun muassa yhdenvertaisia ja laadukkaita palveluja,
saavutettavuutta ja saatavuutta,
terveyserojen kaventamista, kustannusten hillintää ja haasteisiin
vastaamista. Tavoitteiden saavut-

TOIMITUS

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

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

ILMOITUSMYYNTI

Kannen kuva: Heinolan kesäteatteri

Mediatiedot: heinolanuutiset.fi

Marko Latvanen, 0400 777 717
myynti@heinolanuutiset.fi

taminen ilman laajaa järjestöyhteistyötä ja kumppanuutta ei ole
mahdollista. Yhteistyön ylläpitäminen ja tavoitteellisuus vaativat
yhteistyölle koordinointia ja riittäviä resursseja. Yhteistyö vaatii toimijatahoilta sitoutumista ja oman
panoksen resurssointia kumppanuuden saavuttamiseksi.

Hyvinvointialueen valmistelussa
mukana olevilla järjestöedustajilla on merkittävä rooli välittää
järjestöjen yhteisiä näkemyksiä
työskentelyyn ja jakaa tietoa järjestökentälle. Järjestöjen kanssa
keskustellaan hyvinvointialueen
strategiasta ja järjestöneuvottelukunnasta torstaina 19.5.2022 klo
14–16 pidettävässä Teams-työpajassa.
Kaikille yhdistyksille ja eri toimijatahojen yhdistysyhteyshenkilöille avoin tilaisuus mahdollistaa
moniäänisen keskustelun ja asioiden yhteisen käsittelyn. Uudistusta tehdään alueen asukkaiden
hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on hyvinvoivat päijäthämäläiset.
Helena Haaja,
Järjestökoordinaattori, Päijät-Sote,
helena.haaja@phhyky.fi

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 18 000 kpl
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Kesä ilman vasaraa ja nauloja!
on myös kehitetty.
– Onneksi mukana tekemisessä
on ollut myös edellisen yrittäjän
kokemus sekä pitkään ravintolaalalla työskennelleen työntekijäni
asiantuntemus, ilman niitä ei olisi
tullut mistään mitään.
Pisto tietää ravintolan toiminnan koostuvan sadoista yksityiskohdista. Kausipainotteinen toiminta tuo niin ikään omat haasteensa. Tulevaa sesonkia Pisto alkoi suunnittelemaan viime vuoden marraskuussa. Pelkästään
työvuorolistojen tekemiseen menee viikkoja, sillä ne tehdään valmiiksi monen kuukauden edestä.
Ja sitten kuitenkin, ne elävät sään
varassa. Yrittäjän yksi tehtävä onkin seurata tiiviisti, millaista säätä
on luvassa.
Pisto osallistuu kaikkiin ravintolan työtehtäviin ja kädessä pysyy
niin saha kuin myös juomahana.
Kun viime vuoden elokuussa juhlittiin venetsialaisia, oli Piston työmaana kuskata veneellä rakettien
lähettäjää.

Yrittäjä Ville Pisto luotsasi
Vuolenkosken Rantamestan pitkän remonttitunnelin läpi.
KATJA TAMMINEN

JA NIIN SIINÄ SITTEN TAPAHTUI. Sitä

ennen tapahtui kuitenkin paljon
muutakin, sillä Pisto ei ollut ainoa hakija, toiminnasta oli kiinnostunut kymmenkunta muutakin. Suunnitelmiin perehtymisen
jälkeen, uuden yrittäjän valinnasta
vastaava työryhmä jätti loppumetreille kaksi hakijaa.
– Ravintolan tontti on Vuolenkosken jakokunnan maata. Maanomistajia jakokunnassa on satoja.
Lopullisesta valinnasta päätti jakokunnan hallitus, Pisto selventää
valintaprosessin kulkua.
Piston teettämät 3D-mallinnukset jäivät hallituksen pöydälle
viimeisimmiksi.
– Kyllä se oli jännä paikka. Päätös tehtiin jakokunnan yleisessä

VÄLILLÄ MYÖS SATTUU ja tapahtuu.

Kuvat: Katja Tamminen

Kolme vuotta sitten Ville Pisto
köyrrytteli kaverinsa Kalle Kaijansinkon kyydissä Asikkalaan,
jossa kaveruksilla oli yhteinen parin kuukauden mittainen työmaa.
Vielä hetkeä aikaisemmin Pisto oli
työskennellyt Yle-yhtiöiden palveluksessa. Pestit olivat määräaikaisia ja työmatkat pitkiä.
Kuusivuotiaana vanhempiensa
kanssa Vuolenkoskelle muuttaneen Piston mielessä oli alkanut
itämään ajatus. Voisiko työ, jonka ympärille voisi rakentaa myös
oman elämän, löytyä kotikylältä Vuolenkoskelta. Samoihin aikoihin Pisto kuuli, että sataman
kioski-kahvilan yrittäjä oli luopumassa yritystoiminnastaan ja tilalle tarvittaisiin uusi luotsi. Vuolenkosken paraatipaikalla sijaitsevan
rantakahvilan merkitys on kylälle
suuri. Yrittäjän tulee pystyä vastaamaan ajan hengen mukaisiin
palvelu- ja kasvutarpeisiin, paikallishistoriaa kunnioittaen.
Sitä Pisto aamu-unisena mietti
autossa matkalla Asikkalaan.
– Kalle kannusti ja sanoi, että ravintola pystyyn vaan! Pisto
muistelee ajomatkan aikana käytyä keskustelua.

Yrittäjä Ville Piston kädessä pysyy niin vasara kuin myös juomahana.

kokouksessa. Olin edellisenä iltana viettämässä VPK:n saunailtaa.
Mietin, että huomenna se päätös
tehdään!

ENSIMMÄISTÄ VUOTTA yrittäjänä

siivittivät rakentaminen, remontointi ja koronarajoitukset. Uuden laajentuneen Rantamestan
avajaisia vietettiin kesäkuussa
2020. Avajaisia edeltävänä iltana
kaverit halusivat yllättää ravintolan pihamaalla iltamyöhään työskennelleen Piston. Ensin paikalle
kaarsi yksi auto, ja sitten useampi
lisää. Pian parinkymmenen kaverin porukka seisoi tuoreen yrittäjän ympärillä pitäen tsemppaavia puheenvuoroja ja toivottaen
kaikkea hyvää tulevalle yrittäjän
tielle. Hetki on painunut Piston
mieleen. Tunnelma oli käsinkosketeltava. Auringonlasku. Uuden
työelämän alku. Ja kaverit.

Ravintolan rakentamisen kanssa samaan aikaan vasaratyömaan
alla oli myös uusi kyläkeskus. Pisto halusi suunnitella ravintolan
siten, että se kävisi hyvin yksiin
kyläkeskuksen kanssa. Sisustuksen
teemaksi valikoitui, mikäpä muu
kuin Vuolenkoski.
Seinillä toistuu metsien vihreys
ja ravintolaan on tuotu vanhoja
valokuvia paikan historian vaiheista.

Kerran erään asiakkaan puhelin tipahti laiturin alle. Oli toukokuun
loppu ja vedet vielä viileitä. Kosken varrella kasvanut Pisto uskoi
pystyvänsä urotekoon ja riisui itsensä kalsarisilteen sukeltaen puhelimen perään. Vesi oli kuitenkin
kylmempää kuin mitä Pisto oli arvellut ja yrittäjä joutui jättämään
pelastusoperaationsa yhteen vesiperän tuottaneeseen sukellukseen.
Tapaus naurattaa Pistoa yhä.
Piston kerratessa menneen kahden vuoden vaiheita, nousee yksi
asia ylitse muun: kavereilta saatu

Rantamestan sisutuksesta löytyy
Vuolenkosken värit ja paikallishistorialliset teemat.

apu ja yhteistyö. Työvaiheet ja tapahtumat saavat kylkeensä nimiä.
Pihan taiteelliset yksityiskohdat
suunnitteli Aune Laakso. Yleisilmeen ja logon suunnitteli Juha
Lassila. Sitten on vielä listan verran kaikkia muita. Juuso, Pauli,
Eero, Marika, Mirka, Petteri.
– Olen ikuisesti kiitollinen kaikille niille hyville tyypeille, joiden
kanssa olen päässyt tekemään töitä menneen kahden vuoden aikana ja jotka minua ovat auttaneet.
Voin sanoa tämän kaiken tässä ja
nyt olevan puhtaasti hyvän yhteistyön tulos. Ilman heitä tätä rakennusta ja ravintolaa ei olisi olemassa, Pisto nyökkää sanoo haluavansa jakaa kunniaa sinne, minne se
kuuluu.

KEVÄÄLLÄ 2021 rakentaminen jat-

kui. Pisto halusi laittaa lisää panoksia asiakaspalvelun sujuvuuteen. Purkuun joutui yksi seinä ja
terassia laajennettiin. Myös keittiötä uusittiin, jotta se olisi työntekijöille mukavampi.
– Kyllä tämä on ollut yksi pitkä
tuulitunneli tähän saakka, hyväntuulinen yrittäjä nauraa ja lisää,
että samaan aikaan kun on tehty,

Viime kesänä valmistuneelle uudelle terassille viihtyisyyttä luovat vesimaiseman lisäksi hauskat Aune Laakson suunnittelemat yksityiskohdat.

Idyllinen kesäkohde
Historian havinaa
ja herkkuja!

Harjupaviljongilla nautit
ihanat makeat ja
suolaiset vohvelit
sekä raikkaat salaatit
ainutlaatuisessa miljöössä.
Lämpimästi tervetuloa!
Heinolan

Harjupaviljonki
Kauppakatu 30, 18100 Heinola
p. 044 7273 688
cafe@harjupaviljonki.fi
www.harjupaviljonki.fi
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KUUKAUDEN VIERAS SARI SIIKANDER

Kesäteatterissa saa reagoida
ja iloita katsomossakin
JETTA KUITUNEN

– Olen niin onnellinen! huudahtaa
Sari Siikander vastaukseksi kysymykseen miltä tuntuu tulla ohjaamaan kesäteatteria Heinolaan ensimmäistä kertaa.
– Sain kaikki ne näyttelijät, jotka halusin. Heinolan kesäteatterilla on hyvä maine ammattilaisten keskuudessa. On hienot fasiliteetit harjoitella ja esittää ja meistä
pidetään niin hyvää huolta!
Sari viettää tiiviin alkukesän, yhden kuukauden, Heinolassa ensiiltaan 16.6. asti. Toki ennakkosuunnittelua on tehty pitkin kevättä lavastaja Minna Välimäen ja
pukusuunnittelija Riia Lampisen
kanssa. Ja ennen kuin sinne asti
on päästy, he lukivat tuottaja Saija
Jäppisen kanssa satamäärin näytelmiä.

tena päivänä viikossa ja päivät ovat
pitkiä. Teksti on oltava valmiina
päässä, kun harjoitukset alkavat
näyttämöllä, vaikka onhan jo lukuharjoituksia pidetty, Sari kertoo.
– Ammatillisesti kesäteatterin tekeminen ei eroa mitenkään, mutta yleisökontakti muuttuu. Se on
rennompaa ja yleisö on lähempänä. Kesäteatterista puuttuu tietty juhlavuus, katsojilta saa suoraa
palautetta, kun kulkee pukuhuoneisiin heidän keskeltään, iloitsee
Sari, jolla itsellään on kokemusta
myös näyttelijänä kesäteatteriproduktiosta Pyynikiltä.
– Flirttikurssi +55 on kaiken
ikäisille tehty oikea näytelmä, jossa on nessuvaroitus! Liput voi ostaa huoletta etukäteen, tässä ei ole
improvisaatiota eikä yleisö joudu
osallistumaan, vakuuttaa improvisaatioteatterin uranuurtajiin kuuluva Sari.

Jotain muuta
kuin farssia

Stella
Flirttikurssi 55+ on saksalaisen Polaris

Sari Siikanderin ns. kotiteatteri on
Stella Polaris -ryhmä, joka on Helsingissä toimiva ammattimainen
improvisaatioteatteri. Se aloitti
toimintansa vuonna 1990 ensimmäisenä Suomessa. Improvisaatioteatteri tarkoittaa teatteria, jossa
esitys luodaan esittämishetkellä
improvisoiden. Improvisaatioteatterissa ei ole käsikirjoitusta tai ennalta määrättyjä repliikkejä, vaan
näyttelijät luovat tilanteet esityksessä. Jokainen esitys nähdään vain
kerran ja on siksi ainutlaatuinen.
Iso osuus Stella Polariksen toiminnasta on muiden kouluttamista. Koulutustoimintaan kuuluu improkursseja aloitteleville
ryhmille, jatkokursseja pidemmälle ehtineille sekä vuorovaikutus-,

KUKA
Kuvat: Heinolan kesäteatteri

Lutz Hübnerin näytelmä. Pentti
Bona Kotkaniemen suomennos
on lämminhenkinen ja hauskoine
roolihenkilöineen elämänmakuinen näytelmä kaikkine rosoineen.
Sopivan näytelmän löytymiseen
vaikuttaa mm. tila eli kesäteatteri
ei ole perinteinen teatteritila ”musta laatikko”. Myös roolien määrä ja
sukupuolijakautuma pitää miettiä.
Kahdeksan näyttelijää on Heinolan kesäteatterin lavalla juuri hyvä.
– Tämän vuoden ensemblessa on
uusia ja vanhoja tuttuja näyttelijöitä. Tuttuja ammattilaisia odotetaan, he ikään kuin rauhoittavat
yleisöä ja samalla auttavat uusia
kollegojaan neljän viikon harjoitusprosessin aikana, joka on siis todella nopea! Harjoituksia on kuu-

Sari Siikander
• Ikä, kotipaikka: 57 v., Valkeakoski
• Ammatti: näyttelijä, ohjaaja
• Koulutus: teatteritaiteen maisteri
• Perhe: aikuinen tytär
• Motto: ”Nyt tiedän miksi elää

kannattaa, ne on ne hetket, kun
polvet notkahtaa.”

Tulevana kesänä Heinolan kesäteatterissa näyttelevät kuvassa vas. Pentti Helin, Anu Sinisalo, Kristo Salminen,
Jonna Järnefelt ja Ilmari Saarelainen. Heidän lisäkseen mukana ovat Jaana Saarinen, Emilia Sinisalo ja Mikko
Virtanen.

”Kesäteatteri on rennompaa ja
yleisö on lähempänä.”
esiintymis- ja improvisaatiokoulutusta yhteisöille, yrityksille ja kouluille.
Nyt on Stella Polariksen juhlavuosi, jonka kruunaa pääsy VOStuen piiriin (museoille, teattereille
ja orkestereille myönnetään valtionosuutta laitosten käyttökustannuksiin). Oma harjoitustila Kaapelitehtaalla mahdollistui VOS:in
myötä, kun esiintymistila vapautui
Tanssin talon remontin valmistuttua. Syksyn 2022 suunnitelmissa
onkin pysyvä esitysperiodi kahden
vuoden kulkemisen ja vierailujen
jälkeen.
– Se juuri kiehtoo, että kaikki
tapahtuu tässä ja nyt. Esitys on aina jännittävä ja kutkuttava, eletään
hetkessä toisin kuin perinteisessä
teatteriesityksessä, joka on toiston
taidetta. Impro vaatii näyttelijältä
rohkeutta ja heittäytymistä. Esitys
luodaan yleisön kanssa vuorovaikutuksessa, joskin on kehitetty erilaisia tekniikoita, joita näyttelijät
voivat hyödyntää. Yleisö saa juuri

sellaisen esityksen kuin reagoivat.
Eikä lapsiakaan tarvitse koko ajan
teatterissa hyssyttää hiljaiseksi,
vaan antaa heidän kommentoida,
kehottaa Sari.

Heinolan kansalaisopiston
Flirtti-ilta
– Kesäteatteriesitystä luultiin messuilla kurssiksi, ihmiset innostuivat, Heinolan kansalaisopisto reagoi asiaan nopeasti ja nyt on Flirttiilta tarjolla torstaina 2.6. Näin se
pääpiirteittäin meni, kertoo Sari,
ja lisää vielä kehut koneiston ketteryydestä tarttua eteen tuleviin
ideoihin.
Ohjaaja Sari Siikander on itsekin
mukana tuomassa omia näkökulmiaan flirtin maailmaan. Tapahtuma on maksuton, ei ennakkoilmoittautumista. Iltaan voi tulla
vain kahvittelemaan, viettämään
aikaa tai tutustumaan uusiin ihmisiin. Ilta on avoin kaikille – pareille ja parittomille.
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Pekan Leipä
leipoo herkut
kesän juhliin ja
valmistujaisiin!

Kesäheila,
JOLTA SAAT KAIKEN!
Heila lähiruokatori tarjoaa kesäiselle kulkijalle
herkullisia hetkiä. Meiltä löytyy maan mainio
lihatori, Hilpeä-pienpanimopuoti sekä 500 m2
myymälä täynnä lähituottajien antimia.
Viihtyisän kahvila-ravintolamme tarjonta vie
kielen mennessään ja tilauksesta pyöräytämme
leivonnaiset myös kotiin vietäväksi.
AVOINNA
13.6.– 14.8. :
Ma-pe...... 10-19
La .................. 10-16
Su ................. 11-19

Tervetuloa!

Aidosti
käsityönä
valmistetut
Kakut,
lähileipomon
voileipäkakut
herkut!
leivokset, piirakat,

Tule
tutustumaan
kakkuihimme ja tee
tilaus paikan päällä
tai tilaukset@
pekanleipa.fi tai soita
p. 03 877330

pasteijat,
ym.

LEIPOMOMYYMÄLÄ PULLA PUOTI:
Heila lähiruokatori, Työmiehentie 35,
18200 Heinola (E75/liittymä 24)
heilan.fi

Avoinna: Ma-Pe 6.30-17, La 8.30-13

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

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

Alkaneen kesäsesongin
kasvaneeseen kysyntään
tarvitaan myyntiin lisää
omakotitaloja ja
vapaa-ajan asuntoja.
Kutsu meidät ilmaiselle arviokäynnille,
teemme sinulle kilpailukykyisen
välitystarjouksen.

Paikallista
asiantuntemusta
ammattitaidolla.

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

6 | Heinolan Uutiset 18.5.2022

Puhtaasti omilla tuotteilla
Dorrit-Tuotteet Oy löysi
markkinaraon, joka on
pysynyt.

Monenlaisia
virityksiä
Pertti Matkainen aloitti yrittäjäuransa 24-vuotiaana Tampereella,
jossa hän osti ravintolan. Monien
vaiheiden jälkeen hän päätti siirtää
Olkihatuksi nimetyn ravintolan
kotikaupunki Heinolaan, josta tilat löytyivät Kauppakadulta.
Olkihatun myytyään Matikainen perusti Kymenvirran rantaan
kahvila Tyyrpuurin.
– Kiinnostus kalan jalostukseen
syntyi ravintolatyön ohessa. Jalostustyön alku oli vauhdikasta, sillä
vuosina 1994–96 veimme joulukalaa etenkin Ranskaan ja Saksaan.
Ranskan vienti kuulosti lupaavalta, mutta tyssäsi lopulta siihen, että lähetyksen ehtiminen Lyoniin
epäonnistui Finnairin töppäysten
takia, harmittelee Matikainen.
Kotimaahan toimitukset hoituivat kolmioon Helsinki–Tampere–
Heinola vuodesta 1993 aina vuoteen 2008 mutkattomasti. Heilan
käynnistyttyä Matilainen päätti keskittää myynnin sen kautta,

Puhtaus on sana, joka korostuu
Dorrit-Tuotteet Oy:n toimitusjohtajan Pertti Matikaisen puheessa toistuvasti.
Maankuulun kalanjalostajan
tiukkoihin periaatteisiin kuuluu
myös itse kehitetyt tuotteet, jotka
erottautuvat tarpeeksi paljon massatuotteista.
– Viimeksi kehittelin lakritsin
ja loimulohen yhdistelmää, mutta
siitä en vielä saanut toimivaa, naurahtaa Pertti Matikainen.
Dorritin ykköstuote on perustamisvuodesta 1993 lähtien ollut
kylmä- ja lämminsavulohi sekä
graavilohi. Niillä aukesivat myös
presidentinlinnan ovet, kun tuttava siirtyi linnanvoudin alaiseksi
keittiöpäälliköksi.
– Presidentti Martti Ahtisaari
teki runsaasti ulkomaanmatkoja
ja lähes kaikille matkoille tilattiin
monenlaisia kalatuotteita. Niiden
valmistamiseen kului niin runsaasti aikaa, että tuskin enää suostuisin
niitä tekemään, Matikainen tuumii.
Luonnollisesti Dorritin tuotteet löysivät tiensä myös tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän
vastaanottotilaisuuteen, jonne on
kerätty maakunnista monenlaisia
herkkuja ja erikoisuuksia. Dorritin tuotteiden tilaus jatkui myös
Tarja Halosen aikana ja parina ensimmäisenä Sauli Niinistön presidenttivuotena. Kutsu linnanjuhliin tipahti postilaatikkoon vuonna 2011.
– Se oli hieno hetki, toteaa Matikainen.

Kuvat: Jari Niemi

JARI NIEMI HU

Laadusta
tinkimättä
Dorritilla on useita satoja vakioasiakkaita. He tuottavat pääosan

Jokaisella jalostajalla on Pertti Matikaisen mukaan omat makunsa
tuotteissaan. Tämän takia yhteistuotanto ei onnistu. Kalatuotteet säilyvät
paremmin, kun ne tyhjiöpakataan.

vuosittaisesta noin 200 000 euron
liikevaihdosta. Peräti 25 prosenttia euroista kilahtaa kassaan joulumyynnin aikana. Piikin normaaliin perjantai- tai lauantaimyyntiin
tuovat myös pääsiäinen ja juhannus sekä koulujen päättäjäisjuhlapäivät. Kesäisin kalakaupalle tulevat myös pääosin pääkaupunkiseudulta Päijät-Hämeeseen saapuvat
mökkiläiset.
Dorrit valmistaa tuotteet Heinolan myymälän yhteydessä sijaitsevassa savustamossa. Tärkeimmän
raaka-aineen eli lohen Pertti
Matikainen on ostanut jo useamman vuoden ajan Uudestakaupungista, jossa kalat on fileoitu ja ruodot nypitty pois.

Lohifileen
viipalointi hoituu koneellisesti
todella näppärästi.

– Vain parhaat ja valikoidut raaka-aineet kelpuutamme jalostukseen, toteaa Matikainen.
Savustettavat ja graavikalat Dorrit kuivasuolaa puhtaalla, lisäaineettomalla merisuolalla. Pitkää
savustusaikaa, jopa kolme vuorokautta, käyttäen kylmäsavulohi
(linnanlohi) saa oman pikantin
arominsa tammi- ja pyökkipuun
hyväilemästä savusta.
Savustuksen aikana kaloista
haihtuu huomattava määrä nestettä, ja fileet tulevat kiinteämmiksi
ja hyvin säilyviksi. Noin vuorokauden ”tekeentymisen” jälkeen
savustetut fileet viipaloidaan koneellisesti ja pakataan asiakkaiden
toiveiden mukaan.

Kansalaisopisto järjestää Flirtti-illan
Heinolan kansalaisopisto järjestää yhteistyössä Heinolan kesäteatterin kanssa leikkimielisen
Flirtti-illan torstaina 2.6. klo 17–
20. Yhteistyö ja idea illasta liittyy
kesäteatterilla kesällä nähtävään
Flirttikurssi 55+ -näytelmään.
Lutz Hübnerin kirjoittamassa
näytelmässä ryhmä kuusikymppisiä miehiä ja naisia ilmoittautuu kansalaisopiston flirttikurssille oppimaan, miten valloitetaan kumppani ja saadaan haaviin se suuri rakkaus. Heinolan
kesäteatterilla ensi-iltansa 16.6.
saavan näytelmän ohjauksesta
vastaa Sari Siikander. Rooleissa
nähdään mm. Anu Sinisalo, Ilmari Saarelainen ja Jaana Saa-

rinen. Ohjaaja Siikander itse on
mukana myös kansalaisopiston
Flirtti-illassa tuomassa omia näkökulmiaan flirtin maailmaan.
– Iltaan voi tulla vain kahvittelemaan, viettämään aikaa tai
tutustumaan uusiin ihmisiin. Ilta on avoin kaikille – pareille ja
parittomille, kertoo illan järjestelyistä vastaava Laura Paronen
Heinolan kansalaisopistosta.
– Joillekin sinkkuus tai yksin
eläminen voi olla valinta, mutta
moni kaipaa elämäänsä ihmistä,
vaikka ihan vaan lenkkiseuraksi
tai muuten iloja ja suruja jakamaan. Koronan myötä yksinäisyys on lisääntynyt. Uusiin ihmisiin tutustuminen ei ole help-

poa. Olen muutaman kerran
tietotekniikan yksilöopetuksessa
auttanut esimerkiksi leskeksi jääneitä luomaan profiilin deittipalveluun, Paronen taustoittaa.
Kaivokadulla sijaitsevassa HeiMo-kahvilassa järjestettävän illan
aikana kansalaisopiston luokkatiloissa pidetään erilaisia työpajoja, joissa voi käydä vain katselemassa tai rohkeasti päivittämässä
deittailuosaamistaan tähän päivään. Tarjolla on niin Tinder-,
selfie- kuin kirjoituspajakin.
Paronen kannustaa rohkeasti
mukaan, vaikka asia saattaisikin
tuntua itsestä vieraalta.
– Netin kautta tutustumiseen
liittyy monta kysymystä, ja mo-

ni turhaan häpeää oman profiilin perustamista. Ilta tarjoaa
turvallisen mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja saada
tukea muissakin sosiaalisen median palveluissa tarvittaviin digitaitoihin.
Tapahtuma on maksuton eikä
ennakkoilmoittautumista vaadita. Lisätietoja tapahtumasta ja
sen työpajoista voi lukea Heinolan kansalaisopiston Facebooksivuilta.
Heinolan kansalaisopiston
ylläpitäjä Jyränkölän Setlementti
kustantaa Heinolan Uutisia.

mutta työmäärän kasvu kävi selän
päälle ja mies joutui kirurgin veitsen kohteeksi.
– Selkävammasta toivuttua
olemme toimineet vain omissa tiloissa, josta muutama pitopalvelu
hakee tuotteitamme ja viime aikoina olemme pitäneet kauppaa
auki vain perjantaina ja lauantaina. Alkuviikon valmistamme
tuotteita myyntiin, selvittää Matikainen.
Pienimuotoinen toimita sopii eläkepäiviä jo viettävälle Pertti Matikaiselle hyvin. Laajempi
kaupanteko vaatisi hurjan paljon
enemmän aikaa ja panostuksia.
– En minä puhelimessa pysty
myymään kaloja. Asiakas vaatii
tällä alalla aina maistiaisia, toteaa
Pertti Matikainen.
Myynnin kohteena onkin oman
asiakaspiirin lisäksi vain pitopalvelut ja muut satunnaiset herkkukauppojen ja -ravintoloiden omistajat. Isompiin ympyröihin ei kannata edes haaveilla, sillä tarvittavia
kilomääriä ei pienyritys pysty millään toimittamaan.
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Toimialan monipuolisuus kiehtoo
JARI NIEMI HU

Kiinteistötoimisto Kymenvirta
Oy:n tuoreet myyntineuvottelijat
Tiina Rantanen ja Joel Mettälä innostuivat toimialasta ennen
kaikkea sen monipuolisuuden takia.
– Isoissa kaupungeissa kiinteistöalalla saatetaan keskittyä vain
joihinkin toimeksiantoihin, esimerkiksi osakekauppaan. Meillä
mennään kohteissa ihana laidasta laitaan, sanoo Tiina Rantanen.
Asiakaspalvelutyötä aikaisemmin suntiona ja autokorjaamoalalla reilusti yli 10 vuotta tehneen
Tiina Rantasen siirtyminen kiinteistönvälitysalalle tapahtui jyrkän
kieltämisen jälkeen.
– Mahdollisuus siirtyä alalle tuli
esille kahvipöytäkeskustelussa tuttavien kanssa. Tyrmäsin asian heti,
mutta sitten lueskelin toimialasta
tietoa ja huomasin, että ala pitää
sisällään monia elementtejä, jotka sopivat minulle, selvittää viime syksynä myyntineuvottelijaksi
pestattu Rantanen.
Asiakastyö on Rantasen mukaan hyvin samanlaista alalla kuin
alalla ja kiinteistöalallakin tarvitaan paineensietokykyä.
Heinolassa merkonomiksi opiskellut Joel Mettälä ennätti olla
Postilla jonkin aikaa töissä ennen
armeijaan menoa ja sen käytyään

hän sai pestin paikalliseen K-Citymarketiin.
– Innostuin kiinteistövälitysalasta, kun ryhdyin sosiaalisessa mediassa seuraamaan Jethro
Rostedtia ja Antti Liinpäätä.
Molemmat ovat mielenkiintoisia
persoonia ja todellisia alan asiantuntijoita sekä loistavia puhumaan, kertoo vuosi sitten alalle
tullut Mettälä.
Mettälä nostaa kiinteistönvälitysalan ehdottomasti hyväksi puoleksi myös sen, että alalla
työskentelevät saavat olla mukana
ihmisten elämän isoissa ratkaisuissa. Sellaiseksi asuntokauppa ilman
muuta luetaan.
Sekä Tiina Rantanen että Joel
Mettälä saavat kevään aikana
pulkkaan kiinteistöedustajan
(ked) tutkinnon. Se valmentaa
LKV-tutkintoon, joka kummallakin siintää isona tavoitteena.

Kaupunki tarvitsee
lisää markkinointia
Tiina Rantanen ja Joel Mettälä
esittävät Heinolan kaupungille
kainon toiveen siitä, että se pitäisi nykyisenlaisen markkinoinnin
kunniassa tai jopa tehostaisi sitä.
Tehostamisen puolesta puhuu
etenkin se, että kaupunkiin on jo
valmistunut ja parin vuoden sisällä valmistuu neljä erittäin nykyaikaista koulukiinteistöä ja ranta-

tontteja kysytään jatkuvasti.
– Upeat koulut kiinnostavat
varmasti lapsiperheitä ja rantatontteja tarvitaan lisää. Tehokas
markkinointi edesauttaa laajalti
elinkeinoelämää, myös kiinteistövälityksen toimialaa, sanovat Rantanen ja Mettälä.
Heinolassa on tarjolla runsaas-

ti pienempiä asuntoja ja erityistä
kysyntää olisi mm. hissillisistä kerrostaloasunnoista. Vuokrakohteissa menevät kolmiot nopeasti.
– Viime aikoina ovat myös sijoittajat olleet hyvin liikkeellä. He
kunnostavat oston jälkeen asunnot ja pistävät vuokralle, toteaa
Joel Mettälä.

Asuntokauppaan heijastuu Joel
Mettälän ja Tiina Rantasen
mukaan jo nyt jonkin verran se,
että mediassa nostetaan toistuvasti esille korkojen nousu.
Suuria muutoksia ei kuitenkaan ole havaittavissa.

Kartanon Väensauna taas varattavissa.
Paikat ehostettu upeaksi,vahaa säilyttäen.
5 tunnin lämmityksen jälkeen saunoa voi
isompikin porukka koko illan.
Touko-kesäkuun tarjous:S auna illaksi, 10 hlölle
makkarat + yhdet juomat yht 250,Soita ja varaa: 0400-777 717
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Tiistaiaamu on tälle miesporukalle merkityksellinen hetki.
Silloin kokoontuu Jyränkölän
etsivän vanhustyön ja Heinolan kaupungin organisoima
Pilke-toiminnan ryhmä.

Heli Hautalahti lisää kaupungin
lähteneen mukaan, koska Pilketoiminnan kaltaiselle toiminnalle
oli Heinolassa tarvetta.
– Yhdessä toimien saamme toiminnasta monipuolisempaa ja tavoitamme paremmin kohderyhmää, hän kertoo.

JUSSI VARJO HU

PILKE-TOIMINNASSA ei harrasteta

Pilke-toiminta on Sininauhaliiton kehittämää ikäeettistä päihdetyötä, jossa toiminnan keskiössä ovat ihmisarvon absoluuttinen
tunnustaminen ja arvostava kohtaaminen. Ajatuksena on nähdä
ikääntynyt oman elämänsä asiantuntijana.
– Pilke-ryhmässä ihmiset kohdataan kokonaisvaltaisina ja tasaarvoisina toisiinsa sekä ohjaajiin
nähden, kertoo toimintaa Heinolassa organisoivan Jyränkölän
Setlementin Minä elän! -etsivän
vanhustyön hankkeen hankekoordinaattori Katja Kärki.
Kärki pyörittää toimintaa yhdessä Heinolan kaupungin terveysliikuntakoordinaattori Heli Hautalahden kanssa. Molemmat ovat
käyneet Pilke-ohjaajakoulutuksen. Toiminnan toteuttamisessa ja
pyörittämisessä on mukana myös
Kärjen työpari Johanna Kautonen-Abass Minä elän! -hankkeesta. Päijät-Hämeen alueella Pilketoimintaa ei ainakaan vielä toistaiseksi järjestetä muualla.
– Olemme ikään kuin suunnannäyttäjiä tässä, Katja Kärki kertoo.

paatoksellista päihdevalistusta.
– Ryhmään saa tulla päihtyneenä, mutta päihteitä toiminnassa ei
käytetä, Kautonen-Abass painottaa.
– Kaikilla on oikeus olla oma
itsensä ja oikeus merkityksellisyyden ja arvokkuuden tunteeseen,
Kärki taustoittaa ryhmän arvoja.
Osaltaan tätä vahvistavat ryhmässä yhdessä sovitut pelisäännöt
ja arvot.
– Yhteisesti sovitut säännöt vahvistavat osallisuuden tunnetta,
Kärki kertoo.
Toiminnassa painottuvat vertaistuellisuus sekä ohjattu ryhmätoiminta. Ohjelma suunnitellaan
yhdessä osallistujien kanssa.
– Aloitamme aina yhteisellä aamupalalla, jonka pyrimme myös
yhdessä valmistamaan. Keskustelemme viikon asiat ja pelaamme
pelejä ja järjestämme tietokilpailuja, Kautonen-Abass kertoo.
Hänen mukaansa kuulumisten
kertominen on osallistujille tärkeä
osa ryhmän toimintaa.
– Pilke-ryhmä saattaa olla
ikääntyneelle viikon ainoa kerta,
kun joku kyselee kuulumisia.
Myös Heli Hautalahti korostaa

Johanna Kautonen-Abass

Pilkettä elämään

toiminnan sosiaalista merkitystä.
– On tärkeää, että osallistujat
pääsevät ainakin kerran viikossa
tapaamaan muita ihmisiä ja keskustelemaan muiden kanssa, josta
varmasti saavat vertaistukea.

RYHMÄN KOKO vaihtelee 5–-6 osal-

listujan välillä. Kaiken kaikkiaan
listoilla on 10 eri nimeä. Osa on
ollut mukana ryhmän alusta eli
viime syksystä lähtien. Yksi heistä, Jore, kertoo Pilke-ryhmän viikoittaisen kokoontumisen tuovan
ennen kaikkea vaihtelua.
– Ryhmästä saa vaihtelua elämään ja normaaliin viikkorytmiin, Jore kertoo.

Pilke-ryhmässä vietettiin viikolla 17 vappua.

Tällä hetkellä kaikki osallistujat ovat miehiä, mutta sekä Kautonen-Abass että Kärki toivoisivat
mukaan myös naisia. Muutenkin
uudet osallistujat ovat enemmän
kuin tervetulleita.
– Ryhmäläisetkin ovat sanoneet,
että uusia toivottaisiin mukaan,
Kärki painottaa.
Jore on samoilla linjoilla.
– Täällä olemme kaikki avoimia, ja täällä saa puhua ja sanoa
mitä haluaa. Voi olla oma itsensä,
Jore tiivistää ryhmän hengen.
Kärki lisää, ettei toiminnasta kiinnostuneen tarvitse arkailla
ryhmään mukaan tulemista.
– Yksin ei tarvitse tulla. Me oh-

jaajat voimme tarvittaessa tehdä
kotikäyntejä ja saattaa mukaan
toimintaan.

TOIMINNALLE ei ole tällä hetkellä
olemassa erillisrahoitusta, vaan se
pyörii osana Jyränkölän etsivän
vanhustyön hanketta sekä kaupungin toimintaa.
– Kannamme yhdessä vastuuta,
Katja Kärki valottaa ja huomauttaa rahoitusasian olevan ajankohtainen – hankkeelle valmistellaan
parhaillaan jatkohakemusta.
Jyränkölän Setlementti kustantaa
Heinolan Uutisia.

PÄIJÄT-HÄMEEN LAITOSHUOLTOPALVELUT OY
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n suurimmat omistajat ovat Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä. Yrityksemme tehtävä on tuottaa asiakkaidemme tarpeisiin parhaiten sopivat puhtauspalvelut.
Yrityksessämme työskentelee noin 500 arvostettua ammattilaista. Ydinosaamistamme on puhtauspalvelu, jota
teemme sairaaloissa, terveysasemilla, palvelutaloissa, päiväkodeissa, kouluissa, toimistoissa, liikuntapaikoissa ja
tapahtumissa. Siellä, missä puhtautta tarvitaan. Tutustu lisää yritykseemme osoitteessa www.phpalvelut.fi

Tervetuloa tekemään puhtautta!

HAEMME YRITYKSEEMME osaajia puhtauspalvelualan tehtäviin,
VAKITUISIIN JA MÄÄRÄAIKAISIIN TYÖSUHTEISIIN.
Meillä pääset tekemään tärkeää työtä ja kehittämään osaamistasi erilaisissa asiakaskohteissa, kuten kouluissa, päiväkodeissa ja terveydenhuollon kohteissa. Työ on enimmäkseen
vuorotyötä.
Voit olla jo puhtausalan ammattilainen tai mahdollinen tulevaisuuden osaaja. Meiltä saat hyvän perehdytyksen työhön.
Kokoaikaisen laitoshuoltajan peruspalkka on noin 1 753,76
-1 996 euroa/kk ja mahdolliset työehtosopimuksen mukaiset
lisät päälle.
Kiinnostuitko?
Ota rohkeasti yhteyttä ja täytä avoin hakemus nettisivuillamme www.phpalvelut.fi tai lähetä vapaamuotoinen
hakemus osoitteeseen eija.rossi@phpalvelut.fi
Lisätietoja tehtävistä antaa palveluesimies Eija Rossi,
p. 044 482 0825, arkisin klo 8-16
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Äänestä paras
neuletyö!
Käkisalmi-säätiö järjesti neulekilpailun, jonka parhaat ja palkittavat
työt valitaan nyt. Neulekilpailun kahteen sarjaan, villalapaset ja
vapaavalintainen villaneule, tuli yhteensä 22 taidokasta työtä.
Villalapasten sarjan parhaat valitsee raati, mutta vapaavalintaisen
sarjan kahdeksasta kilpailutyöstä valitaan kolme parasta yleisöäänestyksellä. Kaikki voivat osallistua parhaan neuleen valintaan.

Äänestys on käynnissä 31.5.2022 asti Käkisalmi-säätiön
verkkosivuilla osoitteessa kakisalmi.fi/neulekilpailu.
Äänestäjien kesken arvotaan kaksi 50 euron lahjakorttia!
Molempien sarjojen voittajat julkistetaan
Käkisalmi-juhlassa 12.6.2022. Palkittaviin
otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

Lämmin kiitos kaikille
neulekilpailuun osallistuneille!
kakisalmi.fi • saatio@kakisalmi.fi

Käkisalmi-säätiö

Vuolenkosken M-kyläkauppa
Suurella sydäMellä

Meillä on monipuolinen tuotevalikoima ja kattavat lisäpalvelut!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postin noutopiste
Alkon verkkokaupan noutopiste
Kausalan apteekin toimipiste
Schenkerin noutopiste
Veikkaus
Nestekaasut
Take a Soup -lounaskeitto (ma–pe)
Take Away -kahvia
Käteisnostot (max. 50€)
Kalastusluvat (vuosi, päivä)
Ruokakassin keräys- ja toimituspalvelu

Uutta!

Take a Soup -lounaskeitto

maanantaista perjantaihin.
Hinta 5 € sis. leivän ja levitteen.
Ota mukaan tai nauti Kyläkeskuksen olkkarissa!

Kesällä (touko–syyskuu) palvelemme teitä
MA–LA 9–20, SU 12–18

Tervetuloa palvelevaan lähikauppaasi!
Seuraa meitä Facebookissa:
@VuolenkoskenMkyläkauppa

Vuolenkosken M-kyläkauppa, Vuolenkoskentie 1471,
19160 Huutotöyry • puh. 044 237 9268
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Sataman ilme
uudistui
Satamapalvelutuottajaksi
valittu Martti Pöyhönen
odottaa kesästä vilkasta
ja työntäyteistä sesonkiaikana.
JARI NIEMI HU

Heinolan sataman ilme on kokenut uudistumisen. Ravintola RantaCasinon ja kahvila Tyyrpuurin
rinnalle on rakentunut sekä satamapalvelukeskus Paapuuri että
satamapalvelutuottajaksi valitun
Martti Pöyhösen T:mi Sauna 1.0
-yrityksen yleinen sauna.
Paapuurissa on vierasveneilijöille tarjolla kaksi suihkuhuonetta,
kaksi vessaa, astioiden ja pyykkien
pesuhuone, jätekatos sekä tuottajalle toimistotila.
Lisäksi kaupunki on uusinut
kylpylänrannan laiturin, joka on
saanut myös lisää pituutta. Viime
kesänä kaupunki kunnosti ja laajensi sataman laituria.
– Muutos on mittava ja nostaa
Heinolan sataman palvelut sille tasolle kuin niiden kuuluukin olla,
sanoo Pöyhönen.
Monipuolisen ammatti- ja työelämätaustan omaava Martti Pöyhönen sai idean yleisestä saunasta
vuonna 2017, kun hän köpötteli
jalkavaivaisena reservin upseerina
Heinolan rannoilla ja teki sotilaallisen tarkkoja havaintoja mahdollisesta saunan paikasta.
– Katsastin puolenkymmentä
eri paikkaa Heinolassa ja tutustuin Vantaan Kuusijärven, Pielisen, Tykkimäen ja Puumalan saunamaailmoihin. Tavoitteena oli
valmistaa uniikki paikka, selvittää
Pöyhönen.
Marraskuussa viime vuonna valmistunutta kuusikulmaista saunarakennusta edelsi vuonna 2017
käyttöön otettu ja hyvän suosion
saanut lauttasauna. Se kannusti
hakemaan rakennuslupaa 20 aikuista kerralla kylvettävälle saunalle.
– Kaikki, mitä olen aiemmassa
elämässäni tehnyt, on valmistanut
minua tähän. Tavoitteena on, että
pystyn eläkeläisenäkin tekemään
tätä työtä. Kun paikat ovat kunnossa, helpot vuodet tulevat, tuumii nyt 58-vuotias Pöyhönen.

Yleinen sauna lämpiää tuulisähköllä, mikä takaa ekologisuuden
ja hiilineutraalisuuden. Oman tärkeän säväyksen tuo yhteisöllisyys,
jota yleinen sauna ilman muuta
edustaa. Lisäksi Martti Pöyhönen
näkee saunassa kaukaisen Karjalan.
– Tämä on minun mielikuvissani Heinjoki. Olen siis taustaltani
Karjalan poikii. Isäni syntyi Heinjoella, Pöyhönen toteaa.

Työtä
vuorotta
Suomen kesä on lyhyt ja aina kesäkelitkään eivät ole suotuisia. Siksi moni ulkopuolinen näkee yrittämisessä satama-alueella rutosti
riskejä.
– Tämä on tiedostettu. Tiukin
sesonkiaika ajoittuu juhannuksesta heinäkuun loppuun. Kesän
aikana teen töitä enemmän kuin
moni tekee vuodessa. Palkkaan
2–3 nuorta avukseni kesä- ja heinäkuulle, selvittää Pöyhönen.
Sataman kaikki palvelut aukenivat vappuna. Martti Pöyhönen on
jo sopinut kajakkiyrittäjien kanssa kurssien järjestämisestä paikalla. Sen lisäksi hän kartoittaa ensimmäisen toimintakesän aikana,
mitä oheispalveluita alueella odotetaan.
– Maksan kaupungilta vuokratuista neliöistä normivuokraa ja
saunasta asiaan kuuluvasti kiinteistöveroa. Tämänkin takia toimintaa kehitetään kaikki riskit
huomioiden suunnitelmallisesti,
korostaa Martti Pöyhönen.

Martti Pöyhönen valittiin
Paapuurin tuottajaksi.
Tämä sopi hänelle hyvin,
koska oman yrityksen
sauna on vieressä.

Paapuurin varustus on
nykyaikainen ja kalustus
kestävää tekoa.

Ranta-alueelle on valmistunut kaksi uutta
rakennusta, ja kaupunki on
uusinut lisäksi uimarannan laiturin.
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Vanhaa
puu-Heinolaa
muistellen
JARI NIEMI HU

Valokuvaaja Anja Halla teki
mittavan uran sanomalehti ItäHämeen valokuvaajana. Hän oli
Suomessa ensimmäisiä naispuolisia valokuvaajia ja niitti mainetta paikallisella tasolla töiden
ohessa kuvaamillaan puu-Heinolan rakennuksilla.
Merkittävä osa Hallan kuvaamista taloista on vuosikymmenten vieriessä purettu, ja tilalle on
noussut betonirunkoisia kiinteistöjä. Heinola on kuitenkin
onnistunut säilyttämään joita-

kin puurakennuksia myös keskustassa, joista merkittävimmät,
ja useiden kaupunkilaisten mielestä myös näyttävimmät, ovat
juuri näitä kunnossa pidettyjä
puurakennuksia kuten WPKtalo, kaupunginmuseo ja taidemuseo.
Anja Halla on järjestänyt useita näyttelyitä puu-Heinolan rakennuskuvista. Heinolan Uutiset
poimi Museoviraston journalistisen kuva-arkiston Finnan sivustoilta kuvista osan ikään kuin
muistin virkistämiseksi lukijoiden katsottavaksi.

Kuvat: Anja Halla, Museovirasto, Journalistinen kuva-arkisto
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Seppäläisen kenkäkauppa Kauppakadun ja Virtakadun kulmassa.
Suomisen kirjakauppa Savontiellä.

Vanha Rantakasino.

Tuukkasen talo torin etelälaidalla.

Launian talo Harjukadulla.

Vanha Heinolan Osuuskaupan
talo torin reunalla.

Kalevankatu 2.

Piirilääkäri Kivisen talo
Kaivokatu 5–7.

Paalasen talo Koulukadun ja Siltakadun kulmassa.
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PARHAAT TARJOUKSET
TARJOUKSET Osta
Osta
läheltä!
läheltä!
KOTIIN JA MÖKILLE
MÖKILLE

ELINVOIMAA ALUEELLE!
ELINVOIMAA ALUEELLE!

Remontoinnin
ja rakentamisen
rakentamisenerikoisliike
erikoisliike
erikoisliike
liike
Remontoinnin ja
erikois

Kaiken kattava
Vinha
104€
11,7 l ja palveleva2,60€
Aurora
VVA valkoinen

(+sävytys)

rautakauppa

KEITTIÖT
KEITTIÖT

kpl

betonilaatta
Heinolassa
300x300,
mustavalkoinen

Painekyllästetty
terassilauta
Kaikki tarvittava rakentamiseen

TO

12 kk
korotonta
korotonta
maksuaikaa
maksuaikaa

UET osta.
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N
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U
ti varastTOT
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e
LIS
LM
KalustTeIÖM•A
EROT
KO
K•EKIT
EITTIÖT YSASLÄE.VYT
SKONEET
UTU
NNUYS!
VIIULE
ITVTÄELLITIL LY!
SIKK
YK
UKÖSEEN.
SÄ
SI
A
• TASEOST • IMSEIT
IM
UST
MH
ETI TO SSIT
IE TTE
T
E
!
O
Ä.
V
K
•
A
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RJ
A
TE
TIL
ESITPYYDÄ TA OUS

104

ja remontointiin saman katon alta.

Vihreä
Pika-Teho
€
28x95 1,99€/m
(+sävytys)
11,7Pihaan
l
ja puutarhaan
Husqvarnan koneet

28x120 2,95€/m
sekä valtuutettu ja asiantunteva merkkihuolto.

A valkoinen

Terassiruuvi 4,2x55

(250kpl/ltk)

Ruskea

28x95 2,35€/m

Ruskea KAUPOILLE
8,50€/ltk 28x120
TERVETULOA
VILLENKADULLE!
2,95€/m
Vihreä 6,50€/ltk

(sileä ja urallinen)

Villenkatu 42, Heinola
Avoinna
Tarjoukset voimassa 18.6.
asti
0400 172 050
• ma–pe 7–17, la 8–14
Villenkatu 42, Heinola
Avoinna
www.rauta-juurikkala.fi
• su suljettu

0400 172 050
www.rauta-juurikkala.fi

Pyydä
tarjous!

• ma-pe 7-18, la 8-14
• su suljettu

NOPEAN TOIMITUKSEN OVET JA IKKUNAT

• MÖKIT
• SAUNAT
T • AITAT
O
R
E
M
O
K
NOPEAT
NÄ.
AUST YÖ• VARASTOT
SET
TOIMITUK
MITTATIL

POISTOMYYMÄLÄSTÄ

KAIKKI .....................–50%
Olemme
MALLIKEITTIÖ
........–50%
KIERRÄTYSKODINmukana
KONEITA ............ 99–119€
yritysmesLIUKUOVIA ..................79€
ALTAITAsuilla!
.......................89€
SAUNAN
OVIA .............49€
OSASTO
VÄLIOVIA ....................19€
NRO 87.
MALLI
Tervetuloa!
LAUDEPAKETTI
.......–25%
ULKO-OVIA POISTOHINTAAN

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

www.nykykoti.fi
www.nykykoti.fi
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10

kysymystä

6

Mistä kansalaisopiston
kurssi-ideat tulevat?

T: Uusia kurssi-ideoita saamme
nykyisiltä opiskelijoilta ja tuntiopettajilta sekä sosiaalisen median
ja sähköpostin kautta. Kartoitamme ja seuraamme, mitä muualla
tarjotaan ja mikä on ”pinnalla”.

7

Millaisia uusia kursseja
syksy tuo tullessaan?

T: Tulossa on mm. Metsälaulukursseja, De Viaje -espanjaa
matkailijoille, musiikinteoriaa,
käpypitsiä, improa & musaa, samat sanat- luovaa kirjoittamista,
Zentanglea, metsämielitapahtuma, ruokakursseja, äijäjoogaa, ilmajoogaa, ekoprinttausta, saaristolaivurikurssi, sukututkimusta,
arabiaa, turkkia, kiinaa, italian alkeet verkossa, sienestyskurssi, tuotevalokuvausta. Kurssien toteutuminen edellyttää, että löydämme
kurssille opettajan.

Kansalaisopiston
rehtori Sirkka Suomi ja apulaisrehtori
Tiina Heiskanen.

8
Jussi Varjo HU

Miten kansalaisopistoon
pääsee tuntiopettajaksi?

Kansalaisopisto vastaa yhteiskunnallisiin ja paikallisiin tarpeisiin
Heinolan kansalaisopisto
on sivistänyt, liikuttanut ja
yhdistänyt heinolalaisia jo
lähes 90 vuoden ajan.
JUSSI VARJO HU

Vaikka kansalaisopiston toiminnalle ominainen yhteisöllisyys on
säilynyt läpi vuosikymmenten,
on kansalaisopisto ja sen toiminta
muuttunut ajan myötä. Esitimme
10 kysymystä Heinolan kansalaisopiston nykypäivästä ja tulevaisuuden näkymistä opiston rehtori
Sirkka Suomelle ja apulaisrehtori
Tiina Heiskaselle.

1

Millaista toimintaa Heinolan
kansalaisopisto tänä päivänä
käsittää?

S: Heinolan kansalaisopiston
ydintä ovat edelleen eri ainealueiden kurssit, joita kehitetään jatkuvasti vastaamaan kysyntään ja
paikalliseen tarpeeseen. Taiteen
perusopetus eli lasten ja nuorten
kuvataidekoulu on myös tärkeä
osa kansalaisopistoa, samoin kuin
luennot ja erilaiset tapahtumat.
Toiminta on laajentunut tuon
ytimen ympärille hiljalleen. Eli

emme ole ihan perinteinen kansalaisopisto, vaan Jyränkölän
koulutusosasto, joka tuottaa monenlaisia koulutus- ja ohjauspalveluita erilaisille asiakkaille setlementin perusarvojen mukaisesti.
Tällaisia ryhmiä ovat nuoret, maahanmuuttajat, vaikeassa työllistymisasemassa olevat jne. Mediapaja
valmentaa ja jatkopoluttaa nuoria
sekä tuottaa mm. henkilöstökoulutuksia ja tilauspalveluita. Kotoutumiskoulutukset ovat tärkeä
osa maahanmuuttajatyön kokonaisuutta.
HeiMo-kahvila on myös kansalaisopiston toimintaa. Se on
erityisen tärkeä oppimisympäristö mm. kotoutumisopiskelijoille
tai muille jatkopolkuaan etsiville.
HeiMossa kohtaavat kansalaisopiston kieltenopiskelijat, maahanmuuttajat, kahvilan asiakkaat
ja erilaisiin tapahtumiin osallistujat luontevasti vaikkapa kahvikupposen äärellä.
Kansalaisopiston toimintaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan
yhteiskunnallisiin ja paikallisiin
tarpeisiin. Aktiivinen, johdonmukainen kehittämistyö ja erilaiset hankkeet ovat siis erittäin tärkeä osa toimintaa.

2

Miten kaksi vuotta
kestänyt koronapandemia
on vaikuttanut opiston toimintaan?

S: Korona-aika on ollut haastavaa aikaa kansalaisopistoille kaikkialla Suomessa. Opiskelijamäärät ovat pudonneet huomattavasti, mikä luonnollisesti on tuonut
toiminnalle suuria taloudellisia
haasteita. Tuntiopettajat ovat
jääneet vaille töitä, kun ryhmät
eivät ole käynnistyneet. Koronan
myötä olemme oppilaitoksena
ottaneet myös aikamoisen digiloikan: etä- ja hybridiopetus ovat
tulleet tutuiksi kaikessa toiminnassa, kun kasvotusten ei ole voitu kohdata.

3

T: Usein etsimme tietylle kurssille
tai ainealueelle opettajaa ja sellaisen löytyminen teettää paljon yhteydenottoja ja verkostoitumista.
Meille voi myös tarjoutua opettajaksi pitämään kursseja ja niin
myös tapahtuukin.

9

Kansalaisopisto käy parhaillaan läpi kestävän kehityksen
prosessia? Mistä siinä on kyse?

S: Heinolan kansalaisopistossa
maahanmuuttajatyö on tärkeä toimintamuoto. Olemme siis mm.
ottaneet osaa kotoutumiskoulutuksen kilpailutuksiin ja päässeet
sen myötä virallisiksi kotoutumiskouluttajiksi alueellamme. Maahanmuuttajien myötä olemme
voineet myös työllistää lisää opettajia ja ohjaajia eli luoneet uusia
työpaikkoja. Kulttuurien moninaisuus rikastuttaa kaikkea toimintaa ja näkyy ulospäin monin
tavoin.

S: Kestävä kehitys on hyvin laaja
käsite-se ei ole pelkästään jätteiden lajittelua tai energian säästämistä. Ekologisen ulottuvuuden
ohella on tärkeä toimia sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisella
tavalla. Tällöin tarkasteluun nousevat mm. tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, osallisuus, syrjäytymisen
ehkäisy tai turvallisuus. Taloudellinen ulottuvuus taas nostaa esiin
järkevän ja kohtuullisen kuluttamisen teemoja, vastuullisen toiminnan kokonaisuuden jne.
Kansalaisopiston toimintaa on
kuluneen vuoden aikana arvioitu
em. näkökulmista. Esiin on noussut vahvuuksia mutta myös kehittämisen kohteita, joita alamme
tulevaisuudessa johdonmukaisesti kehittää parempaan suuntaan.
Haluamme näin toimia vastuullisesti ja osallistaa mukaan myös
asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme.

– tai sitten uusi, innostava harrastus voivat nostaa meidät takaisin
koronan aikaansaamasta lamaannuksen tilasta.

4

Miten maahanmuutto näkyy
opiston toiminnassa?

Millaiselta opiston
tulevaisuus vaikuttaa?
Vieläkö ihmiset kaipaavat
tavallisia kansalaisopiston
kursseja?

5

Mitkä ovat kansalaisopiston
lähimpiä yhteistyökumppaneita?

10

S: Olemme toiveikkaita tulevan syksyn ja uuden lukuvuoden
osalta. Uskomme, että ihmiset
edelleen tarvitsevat toista ihmistä, juttuseuraa ja tilaisuuksia itsensä kehittämiseen. Kansalaisopisto tarjoaa mahdollisuuden ja
syyn lähteä kotoa ja ottaa aikaa
itselleen. Tuttu ryhmä ja opettaja

S: Kursseja ja tarjontaa tehdään
asiakkaille- siksi heidän ääntään
kuullaan herkällä korvalla. Hyvinvointia tuotetaan yhdessä Heinolan kaupungin kanssa, ja yhteistyö
onkin laajaa ja säännöllistä.
T: Teemme yhteistyötä myös
muiden kansalaisopistojen kanssa
mm. hankkeiden merkeissä.

T: Tällä hetkellä suosikkeja ovat
entisöinti, huonekalujen verhoilu,
keramiikka, pilates, erilaiset joogakurssit ja vesijumpat.

Mitkä kansalaisopiston
kurssit ovat kestosuosikkeja?

Heinolan kansalaisopiston ylläpitäjä
Jyränkölän Setlementti kustantaa
Heinolan Uutisia.
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ILTAKIRJOITTAJAT
Iltakirjoittajat on Heinolan
kansalaisopiston opintoryhmä.

Heinolan rautatiesilta täyttää tänä vuonna
90 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Heinolan
kansalaisopiston Iltakirjoittajat-ryhmä on
laatinut rautatiesilta-aiheisia tarinoita
Heinolan Uutisten lukijoiden iloksi. Osa 3.

Matti Poutvaara, Historian kuvakokoelma, Museovirasto.

Raimo Rusakko
Rautatiesillalla
Me peltojänikset eli rusakot elelimme täällä jo kun tämä oli eränkäyntialuetta, kauan aikaisemmin
kuin siltoja kaupungissa oli. Nyt
niitä on monta. On autoja varten
silta, kävelijöitä ja pyöriä varten
oma silta ja pieniä romanttisia siltoja siellä täällä. Uusin on moottoritiesilta eli Tähtisilta. Sitten on
hieno, uljas Jyrängön rautatiesilta,
joka seisoo komeana tunnusmerkkinä keskellä kaupunkia. Siitä nyt
kerron.
Muistan kun vajaa sata vuotta sitten aloitettiin rautatien rakentaminen Heinolaan. Seurasin
rakentamista silloin tällöin, asustelinhan niin lähellä, että kuulin
ja näin mitä siellä tapahtui. Oli
jännittävää seurata miten raskaita
kiviä ladottiin päällekkäin. Sitä en
sitten koskaan ymmärtänyt, miten valtavan isoja siltaelementtejä
työnnettiin rullavaunujen avulla
ikään kuin ilmaan. Eli siltaa rakennettiin ilman tukevia telineitä?
Kyllä ihminen pystyy ihmeisiin!
Silta on nimetty arvokohteeksi.
Minä en tiedä mitä se tarkoittaa,
mutta oletan sen olevan hyvä asia
ja luulen sillan olevan tällä paikalla vielä satoja vuosia. Olen nähnyt siellä ihmisiä tutkimassa sillan
kuntoa. Sillan aitaa ja laudoitusta
on korjattu ja sillan teräskaarta on
maalattu. Alun perin se on ollut
punainen. Olenkin huomannut,
että monet heinolalaiset vievät
sinne vieraitaan ja ihailevat sieltä
avautuvia mahtavia maisemia. Rakastuneet parit kiinnittävät sinne

lukkoja liittonsa merkiksi.
Mutta onko montaakaan jänistä, joka olisi ylittänyt rautatiesillan? Minä olen. Minä, Raimo
Rusakko, jo vuosisatoja olen elänyt Sepänniemessä, käynyt myös
Jyrängön puolella Roosa-serkun
kanssa seikkailemassa. Olen myös
muutamia kertoja rohkaistunut
käymään maantiesiltaa pitkin
kaupungin keskustassa, tutkimassa josko torikauppiaat olisivat
jättäneet jälkeensä herkkupaloja.
Vaikka rautatiesillan ylittäminen
oli pitkään ollut haaveenani, en
ole sitä kuitenkaan uskaltanut tehdä. Kauan siitä unelmoin, kerran
sitten ylitin itseni ja voitin pelkoni.
Oli kaunis syksyinen aamu, aurinko ei ollut vielä noussut, eikä
ihmisiä vielä liikkunut silloilla.
Kiipesin varovasti sillan eteläpuolelta meneviä rappusia pitkin ylös.
Kyyhötin siinä jonkun aikaa ja keräsin rohkeutta. Minulla oli kova
halu päästä loikkimaan pitkin siltaa. Varmistin ensin, että ketään
ei ole tulossa vastaan, eikä kukaan
ollut myöskään takanani. Lähdin
kulkemaan hitaasti laidoitusta pitkin, katsoin alas ja tunsin kuinka
päässä alkoi huimata jo nyt, vaikka
olin vasta matkan alussa. Ajattelin kääntyä takaisin, mutta sitten
muistin itselleni antamani lupauksen mennä virran yli. Keräsin
kaiken rohkeuteni ja aloitin matkan vapisten. Onneksi koko silta
ei ole veden päällä, vaan välillä on
turvallisemman tuntuinen pätkä

Siltaveto
Siltasaaren yläpuolella. Jatkoin
matkaa hiukan reippaammin, sydämeni tykytti ja tuntui kuin pää
olisi haljennut pelosta. Tunsin itseni jotenkin vapaammaksi ollessani niin ylhäällä, kuulin virran
kohisevan allani, oloni parani. Kuvittelin olevani iso ”kenguru-lentäjä”, joka kiitää pitkillä loikilla siltaa pitkin. Kuvittelin, että minulla on lasit silmillä ja lentäjänlakki
päässä. Korvani kääntyivät taakse,
koska pelonsekaisena loikin niin
lujaa vauhtia. Tunsin ihmeellistä
voimaa itsessäni, kun pysähdyin
hetkeksi katsomaan virran vettä,
joka teki ihmeellisiä, pyöriviä kuvioita matkallaan. Mietin miltä
tuntuisi sukeltaa tuonne kirkkaaseen veteen ja antaa virran viedä.
Katselin ja tunnustelin raiteita,
jotka ääntelivät veikeästi auringon alkaessa niitä lämmittämään
aamua kohti. Mitä jos istahtaisin
hetkeksi ja antaisin kuvitelmieni
vielä minua eteenpäin. Olin joskus nähnyt kuinka ihmiset ajoivat
pienillä avovaunuilla rataa pitkin.
Mitä jos minäkin pääsisin sellaisella resinalla ajamaan pitkin rataa
lujaa vauhtia. Jos vaikka lähtisin
siitä lentoon ja pääsisin katsomaan
ilmasta käsin, miten kaunista tämä Heinolan seutu voikaan olla.
Kuitenkin siinä kävi niin, että
unelmoidessani unohdin itseni siihen paikoilleen. Nyt kuului sillan
alta ihmisten puhetta. Olin tullut
melkein sillan pohjoispäähän ja
huomasin siellä lapsia kävelemässä
pesulan rannassa. Mitä nyt teen?

Lenkkarin nauha tuplasolmuun. Minkähän takia vasemman kengän iltti on aina vinossa? Vai onkohan jalka vino?
Pihalla vielä kaulus kiinni, pipo päähän ja kännystä treenimusa korvanappeihin. Keli on kostea ja harmaa kuin
lonkeromainos, mutta onpahan ainakin happirikasta. Paikat ovat kyllä aivan jäykät koko päivän etätyöistumisesta,
täytyy juosta ylimääräinen lämmittely mutka ennen sillalle
tuloa. Ja siltavetoa.
Vakkari lenkki kulkee Jyrängöstä raviradalle ja takaisin. Rautatiesillasta on tullut jokaisen lenkin kohokohta, silta vedetään aina täysillä tullen mennen. Koko ajan
on jännitys päällä, tuleeko joku vastaan. Aika usein joutuu hölläämään vauhtia, ettei mummot tipu jorpakkoon.
Juostessa lankut kumisee ja välillä kuulostaa kuin lukotkin helisisivät.
Paljon on silta antanut ja paljon se on vaatinutkin, ainakin tuliterän korvanappikuulokkeen, pari kodin avainta ja vahingossa taskuun jääneen Volvon avaimen, se oli
kyllä kallis paukku. Kaikenlaista pienempää sälääkin on
taskuista varmasti tippunut, kun vetää sillalla urku auki.
Siitä Volvon avaimesta on kotona saanut kuulla muutaman kerran, ei se varmaan lopu kuin vasta vanhainkodissa.
Kuinkahan kovaa muuten rollaattorilla pääsee lankuilla?
Vanhan talven hiekoitussepeli rahisee askelien alla, kun
lähden harppomaan graniittiportaita ylös Jyrängön risteyksestä. Edessä silta aukeaa, ketään ei näy. Ja taas mennään!
Pekka Kujala

Hiivin hiljaa askel askeleelta, kohti harjupaviljonkia. Onneksi siellä ei vielä ollut ketään. Jäin sitten
kyyhöttämään sillan loppupäähän. Katselin lapsia, kun he sitten kävelivät loitommaksi. Heiltä
oli varmaan jo kielletty kiipeämi-

nen, koska heillä näytti olevan pyhävaatteet päällään. Niin päättyi
seikkailuni rautatiesillalla. Ihan
varma en ole siitä, haluaisinko
tehdä sitä uudestaan.
Sirpa Leidén
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Heinolan jäähallin
vuoroista käydään
vuosittain neuvotteluja,
koska jäähalliin mahtuu
vain rajattu määrä käyttäjiä. Yksi ahkerimmista
käyttäjäryhmistä on
taitoluistelijat.

Taitoluistelulle on
Heinolassa hienot
olosuhteet.

Laura Uski näyttää
videolta suorituksia
tytöille.

Anni Koivumäki

Heinolan Taitoluistelijoiden päävalmentajan Laura Uskin on joskus leikkisästi sanottu melkein
asuvan jäähallilla. Aamutreenit,
päivätreenit, iltatreenit. Vaikka
porukat vaihtuu, niin Uski on
paikalla.
Nuori nainen on toiminut tehtävässään vuodesta 2015 lähtien.
Innokkuus paistaa ulospäin vaikka
työmäärä on melkoinen. Haastattelu tehtiin entisessä liikuntatoimistossa, jossa on nykyisin Sport
Cafén kabinetti. Paikka tuntui
luontevalta – niin usein jutuntekijä on katsellut toimiston ikkunasta
jäällä kiitäviä eri ikäisiä taitoluistelijoita. Laura Uski kuvailee työnkuvaansa monipuoliseksi. Hänellä on päävastuu kaikesta, mutta
kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.
Seuraan kuuluu noin 90 luistelijaa. Laura vastaa kahdestakymmenestä kilpaluistelijasta ja ohjeistaa
apuvalmentajia, joilla on omat
ryhmänsä. Erilaisten näytösten ja
kilpailuohjelmien suunnittelu vie
myös paljon aikaa.

URHEILU

Laura Uski on
taitoluistelun ammattilainen
Iän ja taidon
mukaan

Lauran oma luistelutausta on vahva. Hän aloitti kuuden vuoden
ikäisenä ja lopetti 19-vuotiaana.
Opiskelu vei välillä muualle eikä
aikaa riittänyt tarpeeksi luistelulle.
Valmistuttuaan Salpaukselta turvallisuuspuolelta kävi kutsu alkaa
valmentaminen.
Nyt hän pääsee pitämään omaa
suorituskykyään yllä valmennettavien kanssa, pyrkii tekemään samat jutut ainakin jollain tasolla.
Laura määrittelee itsensä nykyaikaiseksi, lainalaisuudet huomioon ottavaksi ja urheilijalähtöiseksi valmentajaksi.
– Tietysti kaikki lähtee urheilijan motivaatiosta, mutta oikeanlaisella kannustuksella on iso rooli.
Heinolan olosuhteet saavat suitsutusta.
– Taitoluisteluliitonkin puolesta on ihailtu Heinolan hyviä harjoitusolosuhteita verrattuna moniin muihin paikkakuntiin, kertoo Uski.
Alle 18-vuotiaiden seuroille ilmaiset harjoitusvuorot ovat käsite, josta heinolalaiset saavat olla
ylpeitä. Vierestä löytyy kuntosali, urheilukenttä ja maastoa lenkkeilyyn. Tänä vuonna seura säästi
rahaa, kun jääaikaa pidennettiin
huhtikuun loppuun saakka.
– Kesäisin olemme käyttäneet
urheiluopiston jäähallia, ja se on
kohtalaisen suuri menoerä seuralle. Olisi hienoa, jos voisimme
järjestää hallilla taitoluisteluleirejä
kesäisin. Tulijoita riittäisi, uskoo
Laura Uski.
Korona-aika on haastanut myös
taitoluisteluväkeä. Normaalisti on
järjestetty kevät- ja syysnäytökset,
joiden pääsylipputuloilla kustan-

Taitoluistelun kilpailujärjestelmä
on täysin omanlaisensa. Siinä ei
edetä vain iän vaan myös taitojen kehittymisen mukaan. Luistelijoille pidetään taitokokeita, jotka
eivät ole kilpailuja. Päästääkseen
tiettyyn sarjaan, pitää osata vaadittavat jutut.
Taitoluistelu on selkeästi tyttöjen juttu, vaikka se sopisi hyvin
pojille. Heinolassa ei ole yhtään
taitoluistelua harrastavaa poikaa.
Luistelukoulussa on välillä muutama, mutta jääkiekko vetää poikia
puoleensa. Taitoluistelu on myös
nuorten laji. Paikat eivät kestä loputtomiin, tai tulee kyllästyminen. Takana voi olla jo vuosikausien harjoittelu ja muut asiat alkavat
kiinnostaa.
Aikuisena harrastus saattaa jatkua, mutta kilpailupuolella aikuisia on vähän. Luontaiset ominaisuudet omaava voi harrastaa
luistelua hyvälläkin tasolla, mutta usein moni luistelee aikuisena
omaksi ilokseen. Heinolassa on
aikuisryhmä, jossa on mukana
noin 15 vanhempaa. Laura Uski
kokee ryhmän vetämisen mukavaksi vaihteluksi.
– Aikuisten kanssa toimiminen
on erilaista. Mukana on paljon
huumoria.

Risto Kalermo

Oma lajitausta
pohjalla

Laura Uski tutussa ympäristössä. Hän on valmentanut taitoluistelijoita
vuodesta 2015 lähtien.

Arvostelulaji
netaan toimintaa. Taitoluistelun
harrastaminen on Heinolassa halvempaa kuin muualla, mutta silti
kustannuksia tulee ja ne ovat suoraan pois vanhempien kukkarosta. Kilparyhmässä harjoittelevien
kustannukset ovat noin 200 euroa

kuukaudessa, mutta siihen kuuluu monilla jopa kolme harjoitusta päivässä sekä ammattimainen valmennus. Tänä vuonna on
järjestetty peräti kolme näytöstä,
joissa kaikissa oli mukavasti katsojia.

Taitoluistelu on arvostelulaji, mikä luo osaltaan paineita. Tekninen
osaaminen on lähtökohtana, mutta esiintyminen ja ilmaisu saattavat lopulta ratkaista kisan paremmuuden. Kilpailumusiikki voi nykyisin olla mitä vain.
– Toivoisin, että naisten puolella

oltaisiin rohkeita musiikin valinnan suhteen. Toki tämän vuoden
naisten maailmanmestarin kilpailumusiikki oli erilaista. Lajissa voidaan rikkoa rajoja monin tavoin,
ja yksi on kokeilla erilaista musiikkia ja koreografiaa, sanoo Uski.
Perheiden elämäntavat merkitsevät paljon. Perheen kannustaessa ja eläessä oikealla tavalla mukana nuori nauttii tekemisestään.
Oikeilla ruokailutottumuksilla
ja riittävällä unella voidaan taata
harjoitteiden vaikuttavan halutulla tavalla.
Laura Uski nauttii valmentajana
nähdessään oppien menevän perille. Pienikin onnistuminen tuo
itselle hyvän mielen, sen ei tarvitse
olla mitään suurta.
– Tykkään käydä kisoissa. Niissä
on oma jännityksensä. Se on nyt
melkeinpä jännempää kuin silloin
kun kilpailin itse. Kisoissa mitataan mitä on saatu aikaan. Ne ovat
tavallaan kuin todistustenjako.
– Lajina taitoluistelu sopii kaikille. Pitää olla vain uskallusta kokeilla, tekemällä kehittyy. Meillä
tehdään asioita ryhmissä, mutta
hyöty tulee jokaiselle henkilökohtaisesti. Jos tykkää temppuilla ja
nauttii musiikista, on taitoluistelu loistava valinta. Tekeminen on
monipuolista, ja teemme muutakin kuin luistelemme.
Taitoluistelussa kehittyminen
vaatii aikaa, mutta mikä on paljon? Kun on pieniä luistelijoita,
joilla on neljä kertaa viikossa tunti harjoittelua, onko se paljon?
Minusta se on vain luonnollista, kun lapsi on luotu muutenkin
liikkumaan. Tämä on yhdessä tekemistä kavereiden kanssa, toteaa
Laura.
Risto Kalermo
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Kotiseutu ei ole pelkkä tontti talosi alla!
Vanhat kotiseutu- ja ympäristöopin koulukirjat ovat vaihtuneet
kylien kyläkirjoihin ja aikalaisten
tarinoihin. Useat kylät ovat julkaisseet kyläoppaita, kaupunginosahistoriikkejä. Paikalliset oppaat tekevät opastettuja kierroksia maustettuna mielenkiintoisilla
tarinoilla. Facebook, Google sekä
kaupungin kartat ja oppaat ovat
tutustumisen arvoisia. Kylätaloissa järjestetään kotiseutuiltoja.
Erilaiset oppaat ovat todellisia
aarrearkkuja kotiseutumatkailijalle. On helppo suunnitella matkansa ja poimia itselleen kiinnostavat kohteet. Kotiseutu avautuu
ja antaa tietoa ja kokemusta, joista
ei ole osannut edes uneksia.
Kyläyhdistykset ovat herättelemässä henkiin talkoovoimia vanhojen rakennusten kunnostamisessa, urheilukenttien ja leikkipuistojen valmistelussa, lopetettujen koulujen uusiokäyttömahdollisuuksissa, kyläkauppojen ja
erilaisten harrastusmahdollisuuksien markkinoinnissa. Perikuntien ja hylättyjen mökkien kunnostus vuokrauskäyttöön elää villisti,
ihmiset haluavat maalle ja siihen
ajatukseen panostetaan. Monessa
kylässä lakkautettu kyläkoulu on
kunnostettu talkoilla kyläläisten
sydänpaikaksi. Sinne kokoonnutaan, suunnitellaan, kastetaan, vihitään ja siunataan.

Vaikka kylässä ei olisi omaa
koulua tai kauppaa, se on yhä elinvoimainen ja ihmisillä on vahva
luottamus ja usko kylänsä säilymiseen. Useimmat kylät ovat päättäneet pysyä itsenäisenä, kartalla.
Onnistuminen vaatii paljon työtä,
yhteistyökykyä moneen suuntaan
ja rahallista panostamista. Maaseudulla on aina pärjätty itse, tehty paljon työtä ja kuljettu pitkiä
matkoja kauppaan, kouluun tai
lääkäriin. On ollut pakko sopeutua, nyt se on vapaaehtoista. Maalla halutaan asua.

Luova toiminta, kesäteatterit,
runoillat ja kirjallisuuspiirit ovat
lisänä viihtyvyyttä rakennettaessa.
Metsiin ja pelloille mahtuu ääntä.
Luovuus ja kekseliäisyys näyttäytyy elävästi. Omavaraisuutta voi
harrastaa tai hakea metsän satoa,
järvien kaloja ja hengittää pellon
tuoksua.
Talkoohenki elää vahvana. Yhteisvoimin rakennetaan, ideoidaan
ja uskotaan kestävään kehitykseen
ja oman kylän elinvoimaan.

KOTISEUTU ei ole vain se tontti, jol-

SUOMESSA ON eletty raskaita aiko-

ja, esim. suuri nälänhätä, sodat,
taudit, yhteiskunnan murrokset,
jotka ovat muuttaneet ja jättäneet
niin hyvät kuin huonot jäljet alueitten historiaan. Kirjoitetuista ja
kerrotuista tarinoista voi saada arvokasta näkemystä ja ymmärrystä
siitä, miksi joku asuinyhteisö on
leimaltaan juuri sellainen kuin on.
Synnyinseudulleen palaavat
nuoret aikuiset ja keski-ikäistyvät
’virran vekarat’ ovat päättäneet
rakentaa maaseutua uuteen, moderniin kuosiin, jossa voivat elää
rauhassa lastensa ja vanhustensa
kanssa.
Kotiseutumatkailua kannattaa
kehittää. Usein maaseudulta löytyy nyt jo ihmisen kokoista, uniikkia yritystoimintaa. Taivas on kekseliäisyyden rajana. Lehmät ovat
polkunsa kulkeneet, mutta jättäneet navetat, koneet, välineet ja
vehkeet jälkeensä. Niistä voi koota vaikkapa erinomaisen navettamuseon. Ainoan lähiseudulle.
Usein suuret saavutukset ovat lähteneet jonkun unelmasta, pienestä

Raija Saarela

HEINOLAN MAASEUTU on valmiik-

si rakennettu, lähellä kaupunkia,
luonnonnähtävyyksiltään monipuolinen. Erityisiä ja arvokkaita
suojelukohteita löytyy jokaisesta
kylästä omanlaisensa. Kaupunkien kehitystyössä tuntuu hassulta, että maaseutua tuodaan kaupunkeihin ja keskuksiin, kun elävä, vaikka palveluiltaan kuollut,
maaseutu on kädenpäässä. Kunhan ojentaa kätensä ja lähtee seikkailemaan.

la sattuu asumaan, vaan laajempi kokonaisuus. Kokonainen kyläyhteisö tai kaupunginosa kertoo
millaisia ihmisiä siellä on asunut,
mistä he ovat tulleet, mitä työtä
tehneet ja kenen kanssa menneet
naimisiin jatkaakseen sukuaan,
ehkä samalla seudulla vuosikymmenestä toiseen.
Seudun asukkaat ovat jättäneet
vahvan leiman yhteisön tapoihin,
jopa murteeseen vuosikymmenten
aikana.
Kotiseutumatkailu avartaa, tervehdyttää asenteita ja tuo lähelle
asioita, jotka kertovat omasta tai
esivanhempien elämästä ja kauempaakin menneisyydestä. Monen kylän historiaa on alettu kirjoittaa jo 1400-luvulta lähtien.
Kun lukee, mikään ei jää vieraaksi.

oivalluksesta. Sentti on miljoonan
alku ja kotiseudun tuntemus laajenee sentti sentiltä.

KORONAVUODET ovat opettaneet,
että kotiseudullakin voi viihtyä,
asua ja olla. Maapallon ekologinen tilanne ja ilmaston tila kertovat, että turhaa kuluttamista
ja lentämistä olisi syytä välttää.
Kiertotalouteen olisi hyvä panostaa ja alkaa sopeutua. Oman talousalueen palveluja pitäisi entistä runsaammin käyttää ja pyrkiä
kierrättämään myös rahaa kotiseudulla.
Upeat luontokohteet, kotiseutumuseot, myllyt ja kosket maaseudulla voi valita tutustumisen
kohteiksi. Kirkot ja vanhat kartanot kertovat oman tarinansa.
Tavoitteena on, että lähimatkailu
jäisi lomanviettotavaksi aina vain
useimmille ihmisille.
Haaveiluako? Utopiaako? Ei
suinkaan…
Taloutta on hyvä miettiä kaiken
muutoksen keskellä. Kun aletaan
ymmärtää, että esimerkiksi vanhuus kuuluu kaikille, ajallaan, aletaan puhua vanhustaloudesta eikä
ongelmajätteestä. Ikäihmiset ovat
voimavara, heillä on hallussaan
pärjäämisen niksit ja he ovat hyviä
kasvattajia ja hoitajia lapsenlapsilleen. Kotiseutu kukoistaa juuri
niin kirkkaasti kuin sen asukkaat
tahtovat. Kotiseutuaan kannattaa
kehittää sen omia vahvuuksia ja
erityisyyttä kunnioittaen. Olla erilainen, hieman erilainen, juuri sen
verran!
ENNEN MUUTA maaseudulla sielu lepää, on turvallista ja rauhaa, väljyyttä ja tilaa, luonto antaa omastaan kutsun hyvään elämään ja
mahdollisuuden asuttaa kotiseutuaan.

Raija Saarela

KOOTUT KOHTAAMISET
Muutokset mahdollisia.
Paikkakunta

Ajankohta

Tapahtuma

Sijainti

Lisätietoja

Heinola

20.5.

Kerhojen kevätjuhlakonsertti – konsertti lapsiperheille

Heinolan kirkko ja Vanhan pappilan pihapiiri,
Siltakatu 18

Pe 20.5. klo 9.00

21.5.

Torpan Kukkaiskarnevaalit

Maaherrankadun päiväkoti, Maaherrankatu 7

La 21.5. klo 10.00–15.00

22.5.

Heinolan Voimisteluseuran kevätnäytös

Heinolan lukio, Lampikatu 1

Su 22.5. klo 15. Liput 10 € / käteinen

1.6.

Rautasormus ja muita kertomuksia hautausmaakierros

Vanha hautausmaa kirkonkylässä,
Kirkkotie 1, Heinola kk

Ke 1.6. klo 17.30. Hinta 10 €.
Maksu käteinen/Mobilepay

2.6.

Flirtti-ilta – Heinolan kansalaisopisto yhteistyössä
Heinolan kesäteatterin kanssa

HeiMo-Sali, Kaivokatu 14

To 2.6. klo 17–20.

4.6.

Siltasaari Live – The Ebirds 20-vuotisjuhlakeikka

Siltasaari 1

La 4.6. klo 18. Vapaa pääsy.

5.6.

Kauppiaita ja Kylpylävieraita – opastettu kävely
keskustassa

Lähtö: Heinolan kaupunginmuseo,
Kauppakatu 14

Su 5.6. klo 15–16.30. Hinta 10 €.
Maksu käteinen/MobilePay.

9.6.

Hautausmaakierros Heinolan hautausmaalla

Siltakatu 40, A. F. Aironkadun puoleinen portti

To 9.6. klo 17.30. Hinta 10 €.
Maksu käteinen/Mobilepay

11.–12.6.

Sm-sprintti ja Sm-pitkämatka pyöräsuunnistukset

Versowood Areena, Urheilukatu 2

14.6.–27.7.

Kesäteatteri – Flirttikurssi 55+

Heinolan kesäteatteri, Kymenkartanonkatu 2

Ennakkonäytökset 14.6.–15.6.

15.6.

Myrskyn Merkkejä ja Harakan Varpaita – hautausmaakierros

Uusi hautausmaa, Kappelitie 3, Heinola kk

Ke 15.6. klo 17.30. Hinta 10 €.
Maksu käteinen/MobilePay

22.5.

Kausalan ravit

Ravilinna, Kausala

22.5. klo 11–17

15.–18.6.

Iitin musiikkijuhlat 2022

19.5.

Sinfonia Lahti: Arto Noras 80 vuotta

Sibeliustalon pääsali, Ankkurikatu 7,
15140 Lahti

To 19.5. klo 19. Kesto n. 2 tuntia,
sisältää väliajan.

22.5.

Möysän Nuorisoseuran tanssinäytös – Elements

Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Su 22.5.2022 klo 18.00

10.–12.6.

39. Jawasakki ajo

Camping Sysmä, Huitilantie 3, 19700 Sysmä

Osallistumismaksu 30 €/hlö

Iitti
Lahti

Sysmä

www.iittifestival.fi
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Kuoveja Ravioskorvesta ja
haukkoja Hartolasta

Ruskosuohaukka
liiteli kuvausetäisyydelle Kirveskosken maisemissa.

Kuovi pörhisteli huhtikuisena pakkasaamuna yhdellä jalalla seisten
Ravioskorven pellolla.

KEVÄT ON luontoa tarkkaileville kiireistä aikaa.
Valon lisääntyminen, ilmojen lämpeneminen ja
maan paljastuminen lumen alta yhdessä muuttolintujen paluun kanssa takaa ainakin lintubongareille aikaisia herätyksiä. Muuttolintujen paluu
ei ole ainoa luontokappaleiden parissa esiintyvä
merkki kesän tulosta, myös nisäkkäät aktivoituvat ja kevättä on monen kaverin rinnassa.
Luontokuvaukseen hurahtaneen eläkeläisenkin herätyskello piippaa näin keväisin useampana aamuna neljän-viiden hujakoilla. Kuvaajan
herätyskello tikittää talviaikaa, vaikka muut kellot on viritetty kesäaikaan. Luonto herää auringon mukaan, ei kellon viisareiden tahtiin. Tänä
keväänä ilmat on olleet suosiollisia luontokuvausta ajatellen, sillä yöpakkaset ovat pitäneet
pikkutiet aamutuimaan hyvinkin ajokuntoisina
ja auringon nousut ovat tarjonneet hyviä aamuvaloja.
KUVAUSRETKET olen suunnannut hyvin usein Ra-

vioskorven ja Vaippilan peltoaukeiden laidoille. Sinne käänsin auton keulan myös esimerkkiaamunakin. Ensimmäinen paikka, jonka tapaan
tarkistaa on Onalinsalmi. Tuona aamuna joutsenpari edellisvuoden poikasensa kanssa heräili
pakkasaamuun Ruotsalaisen puoleisen jään reunalta kahden telkkäpariskunnan ja isokoskeloparin sukellellessa avovedessä aamupalaa. Jätin
ne jatkamaan askareitaan ja jatkoin tutun teeripellon suuntaan. Neljä teerikukkoa sähähteli ja
pulputti peltoaukealla, mutta tällä kertaa jätin
ukkoteeret rauhaan ja kaasuttelin Ravioskorven
peltoaukeille päin.
Arviolta viitisenkymmentä kurkea aloitteli päiväänsä ensimmäisen peltoaukean keskellä. Joku-

nen joutsenkin näkyi löytäneen kurkien seasta
hyvän yöpymispaikan. Myös muutama metsähanhi oli joukon jatkona. Seurailin hetken niiden toimintaa ja nappasin muutaman kuvankin neljästä yksilöstä, jotka lehahtivat etsimään
parempia aamupalapaikkoja kelaten korkeutta
kuvausetäisyydeltä. Ajelin eteenpäin pysähdellen
ja napsien kuvia lähellä tietä aamiaista hakevista
muuttomatkalla olevista kuoveista ja soidinlentojaan treenaavista töyhtöhyypistä. Myös kiuruilla näytti olevan kevättä rinnassa ja yritin saada soidinlentojaan pyrähtelevät linnut kuvaan,
mutta tällä kertaa ne olivat kuvaajalle liian nopeita. Pelloilla oleskeli kymmenpäisiä hanhiparvia ja jokusia joutsenia, mutta kunnon kuvausetäisyydelle ne eivät päästäneet. Hakusessa olleita
haukkoja sen sijaan ei taivaalla näkynyt.

KUVASAALIS JÄI Ravioskorvessa pieneksi ja laa-

jensin reviiriäni Hartolan suuntaan ja ajelin petolintukeskittymäksi luonnehditun Tainionvirran Kirveskoskelle. Matkalla silmiin osui erään
pellon takareunalla istuskellut komea kettu ja
pitihän siitä ottaa muistoksi jokunen pönötyskuva. Aamuauringon kivutessa reippaasti puiden
yläpuolelle parkkeerasin auton Kirveskosken lähistölle, seisoskelin autoon nojaillen nautiskellen
aamuauringon lämmöstä ja odottelin kosken yläpuolella kaartelevien kahden sääsken ulottavan
kaartelunsa kuvausetäisyydelle. Odottelu kantoi
hedelmää, sillä toinen onnistus kalastuksessaan
ja nousi saaliineen kameran ulottuville. Lenkki
Tainionvirralle ei ollut muutenkaan hukkareissu, sillä alueella tankkaustaukoa pitävä ruskosuohaukkakin kävi tsekkaamassa paikan ja liiteli
lenkin kuvaajan iloksi ja jokunen kuva näillä
seuduilla harvinaisesta linnusta tallentui kameran kennolle.

Kettu ihmetteli valokuvaajan toimia pellon reunalla.
Sääksi onnistui
saalistuksessaan ja
lenteli pesälleen
aamupala hyppysissä.

Kuvat: Tuomo Seppänen

TUOMO SEPPÄNEN
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HEI YRITTÄJÄ tai
MAINONNASTA
VASTAAVA

Ilmestyy seuraavan kerran 22.6. ja 24.8..
YHTEYSTIEDOT
Ota yhteyttä myyntiin ja varaa oma paikkasi ajoissa:
Marko Latvanen, 0400 777 717
ilmoitus@heinolanuutiset.fi • heinolanuutiset.fi

KESÄLEHTI ilmestyy

keskiviikkona 22.6.

Varaa ilmoituspaikkasi nyt!
Jakelumäärä 25 000 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
• ABC Renkomäki, Lahti
Lehti on luettavissa myös verkossa heinolanuutiset.fi
Huom. Osoitteisiin, joissa on mainoskielto, ei posti jaa lehteä.
Ilmoita muista jakeluvirheistä meilillä: toimitus@heinolanuutiset.fi

Kaikki, mitä hyvään
kaivoon tarvitset
Kaivo kannattaa huoltaa säännöllisesti. Teemme sen puolestasi
ammattitaidolla ja hygienisesti. Laitetaan kaivosi kerralla kuntoon!

PALVELUMME
• juomavesikaivojen kuntotarkastukset • huollot ja kunnostukset
• kaivotarvikkeet • uudet kaivot, Vipe Akva siiviläputkikaivot
• sertifioidut vesinäytteet
Kuntotarkastuksen hinta Päijät-Hämeessä 70–120 € ja kaivon
huollon tai kunnostuksen hinta keskimäärin 1700–2700 €
kokonaisurakkana. Kaivon kunnostuksen kustannukset ovat työn
osalta kotitalousvähennyskelpoisia verotuksessasi.
Lue lisää www.vero.fi

PUHTAAN VEDEN AMMATTILAINEN JO VUODESTA 1993
Yrittäjäntie 8, 19700 Sysmä
Puhelin (03) 717 2982 • asiakaspalvelu@kaivo.fi • www.kaivo.fi

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

Sari KolSi
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Upeat kotimaiset KESÄKUKAT Saapuivat!
Isot KESÄKUKAT

JÄTTIAMPPELIT

esim. neilikka, tähtisilmä, petunia, lumihiutale,
vihreät putoukset...

ISOT PELARGONIAT
2 KPL

3 KPL

KESÄKUKAT

Upeat
ALPPIRUUSUT

petunia, lobelia,
samettikukka, orvokki ym.

6 KPL

395

1695 30€ 395 10€ 095 495
KPL

KPL

Mahtava
TERASSIHORTENSIA

KPL

MALJAKÖYNNÖS

Euro

ERÄ

ORVOKKIAMPPELI

14

95
KPL

PUUTARHAMULTA

50 ltr

KPL

Biolan 45 ltr

MUSTA MULTA

390
SK

1295

3

95
KPL

KPL

Aurinko
KUKKAMULTA 10 ltr

3
1€

(0,10/l)

PSS

(0,07/l)

25kg

10€

PÄIJÄNNELAITURIT

Painekyllästetty puu
Runko-osat 50 mm * 100 mm
Kansiosat 28 mm * 120 mm
Ruuvit ja saranat ruostumatonta terästä

7

90
SK

15€

Havi KERTAKÄYTTÖKUPPI
175ml 12kpl/pkt
norm. 1,95pkt

2 pkt

LAITURI 2

1€

Pääty P 203 cm, L 300 cm
Silta L 125 cm, P 405 cm
5 ponttoonia
Kantavuus 800 kg

1490 €

Hyvä valikoima myös
muita kertakäyttöastioita!

LAITURI 4

Pääty 126 cm, 201 cm
Silta 85 cm, 293 cm
2 ponttoonia
kantavuus 320 kg

2 säkkiä

(0,30/kg)

790 €

7 säkkiä

(0,05/l)

PUUTARHAKALKKI

45 ltr

3 säkkiä

2 1790
95
SK

Greencare hieno

Belinda
HAVU-RODOMULTA

95
SK

•
•
•
•

1495

KPL

UPEAT TUIJAT

Tuija Brabant
80-100cm 8,95kpl
10kpl 79,120-140cm 19,95kpl
5kpl 89,Tuija Smaragd
80-100cm 10,90kpl
10kpl 99,120-140cm 21,95kpl
5kpl 99,160-180cm 39,95kpl
10kpl 349,-

Tarmo PAINEPESURI

1890 €

Lisätietoja ja tilattavia malleja www.paijannelaiturit.fi

24cm tai
33cm
20kpl/pkt

1€

50x1500

295
KPL

Lisäksi paljon
muita kokoja!

1295

ERÄ

134€

Mustang
KNOXVILLE KAASUGRILLI
3+1 musta

Havi, Finlayson
SERVETIT

AITATOLPPA

halkaisija 30,5cm, 8mm

LAITURI 8

Pääty 302x234cm,
silta 125x412cm,
kokonaispituus 640cm,
6 ponttoonia,
kantavuus 960kg.

(0,07/l)

1595

Mustang PIZZAKIVI

135Bar

Vedentuotto 360 l/h. Pitkäikäinen ja hiljainen 1800W
induktiomoottori kestävällä
alumiinipumpulla. Pesurissa veden imutoiminto.
Sisältyvät tarvikkeet: pistoolikahva, 5 m virtajohto,
6 m korkeapaineletku,
1 pesuainepullo, 1 tulovesisuodatin, 1 adapteri
Kärcher-tarvikkeille sekä 1
säädettävä viuhkasuihkusuutin. Takuu 2 vuotta.

5 säkkiä

329€

PKT

AVOINNA MA–PE 9–18, LA 9–16, SU 11–16

Mustang
PIZZALAPIO
pitkä varsi,
lapio osa
30,5x30cm

1995
Laaja valikoima
myös muita grillejä ja
grillaustarvikkeita!
Tarjoukset voimassa 25.5.2022 asti tai
niin kauan kuin varattuja eriä riittää.

Kirjanpainajankatu 1, 18100 Heinola • p. 0400 399 444

