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ETSITKÖETSITKÖ
HARRASTUSTA?HARRASTUSTA?

Savontie 9, 18100 Heinola puh. 044 493 7577
Ajanvaraus myös netissä - www.fennooptiikka.fi

OMAN
KAUPUNGIN

OPTIKKO

Lasten ja 
 Nuorten Silmälasit

- 0% 

Tervetuloa 
kakkukahville 

to 1.9. klo 10-16.30 

Toimistomme Heinolassa muuttaa 
osoitteeseen Virtakatu 5.  

Tarjoamme 1.9. kakkukahvit 
160 ensimmäiselle. 

Tervetuloa! 

Muuttopäivinä 30.-31.8. on toimistomme 
suljettu. 

KULJETAMME JA KIERRÄTÄMME VANHAT POIS!
Vuohkalliontie 8, Heinola  |  044 276 2526  |  pikko.fi

AVOINNA 
MA–PE 
10–17, 
LA 10–13

Suomalainen 
MOOTTORISÄNKY-
PAKETTI 
90 cm alk. 1 200,–

NIEMI-SOHVAT

ILTA RUNKOSÄNKY- ILTA RUNKOSÄNKY- 
PAKETTIPAKETTI    1 200,–
•  160 cm leveä
•  sis. sijauspatjan ja jalkasarjat
•  pääty myydään erikseen

Tutustu 
myymälässä!

KULMASOHVA

Saatavana 
myös 1-, 2- ja 
3-istuttavina 
suorina 
sohvina.

Tutustumistarjous 
1 990,–

(200x250)

Myös kaarevalla 
keilakäsinojalla.

Pakettiin sis. sänkyrunko, 
muhkea sijauspatja + jalat

Sänkymallistossa useita eri hintatasoja. Myös Tempur.
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Heinolassa järjestetään syyskuun alkupuolella Hobby-harras-
temessut muutaman vuoden tauon jälkeen. Sattuneesta syystä 
tuona aikana harrastustoiminta on ollut enemmän ja vähem-
män jäissä. Vaikka esimerkiksi kansalaisopiston kurssit ja 
monet liikuntaryhmät erinäisissä yhdistyksissä pyörivät suht 
normaalisti jo viime keväänä, eivät monet ole vieläkään uskal-
tautuneet takaisin omien mieliharrastustensa pariin. Tämä on 
sääli, sillä harrastuksilla on useita positiivisia terveysvaikutuk-
sia. Vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä, ettemme tule koronavi-
ruksesta pääsemään eroon aivan lähiaikoina, jos milloinkaan. 
Moni joutuukin viimeistään nyt puntaroimaan harrastustoi-
minnan ja koronan välillä: Uskallanko ottaa riskin, ja lähteä 
jälleen ihmisten ilmoille? 

Heinolan kokoisesta kaupungista löytyy yllättävän laaja kirjo 
erilaisia harrastuksia, erityisesti urheilun ja liikunnan puolelta. 
Niille, jotka uskaltavat ja jotka haluavat kokeilla kenties jotain 
uutta, valinnanvaraa varmasti riittää. Hobby-messut lukuisine 
näytteilleasettajineen ovat oiva tapa tutustua erilaisiin mah-
dollisuuksiin. Lisäksi kannattaa rohkeasti tutustua suoraan eri 
toimijoiden tarjontaan. Kansalaisopisto, musiikkiopisto, Suo-
men Urheiluopisto, kaupunki ja lukuisat muut toimijat tarjoa-
vat harrastusmahdollisuuksia laidasta laitaan. 

Ne, joita ryhmässä harrastaminen ei erityisemmin houkuttele, 
ilahtuvat varmasti kaupungin monipuolisista yksilöliikuntaan 
soveltuvista liikuntamahdollisuuksista; Heinolassa on muun 
muassa kilometrikaupalla lenkki- ja pyöräilymaastoja, kaksi 
uimahallia ja peräti seitsemän kuntosalia. Aika vaikuttava 
määrä vajaan 20 000 asukkaan kaupungille. 

PÄÄTOIMITTAJALTA

Mitähän sitä harrastaisi?

Ilmastonmuutos 
tulee iholle
Hikipisarat valuvat pitkin ot-

saa ja selkää, ilman minkään-
laista fyysistä ponnistelua. Hiestä 
märkänä olevat lakanat takertu-
vat ihoon ja tekevät nukkumises-
ta suorastaan mahdotonta. Ulko-
na kuuma ja kostea ilma nostat-
taa hikipisarat ohimoille ja tekee 
hengittämisestä raskaampaa. Tätä-
kö se niin kovasti hehkutettu kesä 
nyt on? 

• • •
Ympäri Eurooppaa ja maailmaa 
mitatut ennätyshelteet todistavat 
ilmastonmuutoksen olemassaoloa 
ihmisten terveyttä ja jaksamista 
koettelevalla tavalla. Suomessakin 
lämpötilat ovat kohonneet ajoit-
tain lähes sietämättömiin luke-
miin. Etenkin ilman viilentävää 
ilmastointia olevissa asunnoissa 
ja palvelutaloissa helle aiheuttaa 
asukkaille ylimääräistä kärsimys-
tä muun muassa huonosti nukut-
tujen öiden vuoksi. Suomessa on 
osattu varautua kylmiin talviin, 
mutta varautuminen kuumiin ke-
siin on ollut heikompaa. Toistai-
seksi voidaan vain arvailla, mil-
laista tuhoa Espanjassa ja muualla 

NÄKÖKULMA

eteläisellä Euroopassa 40 asteeseen 
kohoavat lämpötilat voisivat meil-
lä aiheuttaa. Vaikka varautumi-
nen korkeisiin lämpötiloihin on 
kuumempiin lämpötiloihin tot-
tuneemmissa maissa paremmin 
huomioitu, aiheuttavat ne silti 
tuhoa ja kärsimystä. 

• • •
Osviittaa kenties jonain päivänä 
Suomeakin kohtaavista ongel-
mista voidaan hakea Isosta-Bri-
tanniasta, jossa lämpötilat koho-
sivat heinäkuussa paikoin jopa 
yli 40 asteen. Saarivaltiossa, ku-
ten ei meilläkään, ole varaudut-
tu tällaisiin lämpötiloihin. Kuu-
muus pakotti monia julkisia tiloja 
sulkemaan ovensa ja viranomai-
set patistivat ihmisiä välttämään 
julkista liikennettä. Äärimmäisen 
kuumuuden vuoksi Lontoossa jo-
pa lentokentän kiitoratoja joudut-
tiin hetkellisesti sulkemaan asfal-
tin alkaessa sulaa paahtavan kuu-
muuden alla. 

• • •
Monellakin eri mittarilla olem-

me ilmastonmuutoksen torjun-
nassa auttamattomasti myöhäs-
sä. Suomessa koteja lämmitetään 
talvella tarpeettoman lämpimiksi 
ja Etelä-Euroopassa kauppojen ja 
julkisten tilojen ilmastointilaitteet 
puskevat kylmää ilmaa harakoille 
sepposen selällään olevista ovista. 
Käsillä oleva energiakriisi ja hin-
tojen nousu ovat onneksi saaneet 
viranomaiset ja toivottavasti pian 
myös tavalliset kansalaiset toimi-
maan. Kun ilmastonmuutos tun-
tuu kulutuskeskeisessä yhteiskun-
nassamme omassa kukkarossa, 
alkaa sen torjuminenkin tarmok-
kaammin. 

Jussi Varjo 
Kirjoittaja on Heinolan Uutisten  

päätoimittaja

Muuttaessani Heinolaan vuon-
na 1988 en tiennyt paikka-

kunnan liikuntatarjonnasta juu-
ri mitään. Heinolan Isku ja len-
topalloseura Kiilat olivat lehtien 
palstoilta tuttuja. En tiennyt edes 
Suomen Urheiluopiston sijaitse-
van silloisen Heinolan maalais-
kunnan alueella. 

Nyt lähes 34 vuotta myöhem-
min olen oppinut seudusta paljon. 
Maalaiskuntaa ei enää ole, sillä se 
liitettiin Heinolaan vuoden 1997 
kuntaliitoksella. Opiskeluaikana-
ni tein kesätöitä maalaiskunnan 
liikunta- ja nuorisotoimessa. Ui-
makouluja vedimme kollegoiden 
kanssa eri kylillä ja samalla tutus-
tuimme mukavasti pitäjän liikun-
tapaikkoihin uimarantojen ohes-
sa. Tutuiksi kävivät myös kylien 
liikuntaseurojen puuhahenkilöt. 
He puolestaan kertoivat mielel-
lään kyliensä liikuntapaikoista.

 
• • •

Vierumäellä asuessa liityin Vieru-
mäen Jytinään. Valmensin seuran 
suunnistajia, pidin heille kunto-
piirejä kylän paloaseman salissa ja 
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sa, hulppeita liikuntatiloja. Kau-
pungissa on siis löytynyt tahtoa 
satsata liikuntaan. Se on minusta 
oikea suunta. Vaikka kaikkia la-
jeja ei Heinolassa voi harrastaa, 
niin kaupungin kokoon nähden 
tarjonta on silti huikea. Jokaisel-
le löytyy jotain, jos haluaa pitää 
kunnostaan huolta. Toivottavasti 
herätään huomaamaan myös kun-
nossapidon vaatimat tarpeet.

• • •
Talkootyö ei ole kadonnut mihin-
kään, vaikka usein väitetään. Suu-
rin osa seuroissa toimivista on va-
paaehtoisia. Nyt ollaan tilanteessa, 
jossa uusia talkoohenkisiä kaiva-
taan joka seuraan. Ilman talkoo-
henkeä moni seura olisi jo kuollut. 
Heinolassa on todella paljon ak-
tiivisia seuroja. Se tarkoittaa val-
taisaa määrää talkootyötä tekeviä 
vanhempia ja lajille antautuneita 
henkilöitä. Talkootyön vastineek-
si moni saa samanhenkisiä ystäviä. 
Liikuntakaupungin kasvot ovat 
moniulotteisempia kuin kukaan 
osaa kuvitella.  

Risto Kalermo

jotenkin eksyin itsekin rasteja et-
simään. Etsimään on kohdallani 
juuri oikea sana, sillä hahmotta-
miskyky metsässä ei ollut eikä ole 
vahvuuksiani. Toisaalta opin tun-
temaan sellaisia paikkoja, joihin 
kuka tahansa ei mene koskaan.

Läpiänkorvessa, kun teki suun-
nistusvirheen ja luuli olevansa tie-
tyn mäen päällä, jossa piti olla rasti 
ja ympärille katsoessa joka puo-
lella näkyi samanlainen mäki, tuli 
orpo olo. Samaan aikaan siellä oli 
tehty karhuhavaintoja. Silloin tu-
li katsottua tavallista tarkemmin 
eri puolille. Metsiä on kierretty 
sittemmin eri puolilla kaupunkia. 

Samalla löysin hyviä lenkkipol-
kuja, jotka ovat suuri rikkaus Hei-
nolalle. Vierumäellä lähti kotim-
me vierestä lyhyt pururata, mut-
ta pitkät lenkit tein Korkeentien 
kautta Ruuhimäelle ja sieltä toista 
kautta takaisin tai edestakainen 
lenkki Vuolenkoskelle. Asikkalan 
suuntaan kun meni, pääsi sieltä 
mukavasti Kausan kautta takaisin 
ympyrälenkin. 

Lenkeillä tutustuin samalla ties-
töön. Mieluisin lenkkipolku johti 
Vierumäeltä Heinolaan. Ilvespo-

luksi sen olivat nimenneet. Pie-
nemmillä poluilla nautin menos-
ta. Noiden monien lenkkien ja 
työreissujen pohjalta opin tunte-
maan Heinolaa. Asuimme muu-
taman vuoden myös Heinolan 
kirkonkylällä. Taas tuli uusia pol-
kuja vastaan. Maalaiskunnan lii-
kuntapaikkoja hoidettiin monen 
miehen voimin. Oli kyläkenttiä, 
uimarantoja, kirkonkylän liikun-
tahalli, koulujen liikuntasalit ja 
vuosittaiset kylätapahtumat. Kun-
taliitoksen jälkeen kaikessa ei ole 
edistytty.

• • •
Asuttuani nyt entisen kaupun-
gin puolella 21 vuotta, tunnen 
aika tarkkaan alueen liikuntapai-
kat tai sellaisiksi kelpaavat. Suu-
rin ero tuonne vanhaan maalais-
kuntaan on rakennusten määrä. 
Siellä hoidettiin enemmän luon-
nossa sijaitsevia liikuntapaikkoja, 
kaupungissa rakennuksia. Jäähalli, 
uimahalli, urheilukenttä, kylpylän 
uimaranta ja sittemmin tekonur-
mi vaativat hoitoa. Kustannuste-
hokkuutta haettaessa henkilökun-

Liikuntakaupungin monet kasvot

taa on vähennetty ja se tarkoittaa, 
ettei kaikkea olemassa olevaa ehdi-
tä hoitaa kuten aikaisemmin. Kä-
siä ei ole tarpeeksi. Yhtälö enem-
män hoidettavaa, vähemmän hen-
kilökuntaa ei palvele ketään. On 
keskityttävä eniten kansaa liikut-
taviin paikkoihin. Urheilupuis-
toon on keskitetty mukavasti eri 
toimintoja; on uimahalli, kesto-
päällystetty urheilukenttä, hiek-
kakenttä, jäähalli ja tekonurmi. 
Kuntosaleja löytyy uima- ja jää-
hallilta, jossa on tilat myös am-
muntaan, budolajeille ja erilaisille 
jumpille. Uusille kouluille on ra-
kennettu, tai ollaan rakentamas-

KOLUMNI
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Heinolan matkailukesä 
yltää lähes yhtä kovalle 
tasolle kuin viime vuonna, 
mutta jää useissa 
kohteissa selvästi koronaa 
edeltäneistä vuosista. 

JARI NIEMI HU

Useat pienet yritykset tekevät sen 
sijaan uusia kävijäennätyksiä.

Vierumäki Sports Oy:n toimi-
tusjohtaja ja Lahti Regionin halli-
tuksen puheenjohtaja Peter Gab-
rielsson kertoo, että huhtikuus-
ta juhannukselle saakka tehtiin 
hänen johtamassaan yhtiössä jo-
pa hiukan parempaa tulosta kuin 
viime vuonna. 

– Toki tiesimme, että osa suo-
malaisista lähtee ulkomaille heti, 
kun siihen tulee mahdollisuus, 
mutta toisaalta kallis bensa jar-
rutti varmasti matkailua Lappiin. 
Siksi odotimme juhannuksen jäl-
keiseltä ajalta parempaa kuin mitä 
heinäkuun loppuun mennessä to-

Matkailukesästä lähes
viime vuoden kaltainen

teutui, selvittää Gabrielsson.
Keväällä yllettiin majoituksen 

käyttöastelukemissa noin 65 pro-
senttiin ja keskikesän jälkeen on 
jääty 60 prosenttiin.

Iso loikka 
eteenpäin
Vierumäki Sports Oy on edennyt 
hyvin aikataulussa. Seuraavaksi 
kunnostetaan Vierumäki Areena, 
jonka sisätilojen purkutöitä teh-
tiin jo heinäkuun aikana. Urhei-
lukenttää ehostetaan vaiheittain, 
mutta Kaskela ja Country Club 
ovat yhä piirustuspöydällä. 

– Käytimme viime vuonna 17 
miljoonaa euroa kunnostustöihin 
ja tänä vuonna noin 7 miljoonaa 
euroa. Kaikkinensa olemme kol-
men vuoden aikana ottaneet ison 
loikan eteenpäin rakennuskustan-
nusten kasvusta huolimatta. Ensi 
vuoden alussa on aika katsoa mil-
tä maailma näyttää, tuumii Gab-
rielsson.

Remonttilistalla ovat vielä Kas-
kelan ja Country Clubin lisäksi ui-
mahalli ja muutama rantamökki. 

Fennada hotellin terassilta Valkjärven rantaan johtavat jykevät portaat 
ovat olleet koko kesän myös porraskuntoilijoiden aktiivisessa käytössä.

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

SYYSKAUSI ALKAA 31.8.!

 Ohjelmistossa:

Something Rotten – Jotain Mätää!
Ensi-ilta 3.9.

Kostonkierre –
 tarina jakautuneesta kaupungista

kantaesitys 1.10.

Rouva C. ensi-ilta 28.9.

Kaaos ensi-ilta 31.8.

Tiltu ja Lettu ja leikkimökin asukas
kantaesitys 17.9. 

Syksyn hauskin musikaali

Lisäksi Vierumäki Sports Oy:llä 
on valmiudet vuokrata golfyhtiöi-
den mahdollisesti rakennuttamas-
ta harjoitushallista aikoja, jos golf-
areiden kovasti odottamaan har-
joitusolosuhteiden parantamiseen 
päätetään ryhtyä panostamaan.

Syksylle 
varauksia

Holiday Clubin toimitusjohtaja 
Maisa Romanainen on erityisen 
tyytyväinen Vierumäen yksikön 
ravintolatoiminnan kehitykseen. 
Muutoin Vierumäki jää ketjukes-

kiarvon alle käyttöasteissa ja tätä 
selittää muiden paikkojen kylpy-
läetu. Päätöksiä Vierumäen kyl-
pylästä odotetaan syksyn aikana. 
Rakennuskustannusten nousu on 
tuottanut tuntuvasti lisää työtä.

– Saimme keväällä käyttöön 
kolmannen rivitalon ja sen loma-
viikkoja myytiin erittäin hyvin. 
Golfarit täyttävät hotellia hyvin 
elokuussa ja syksylle on tullut yri-
tyksiltä hyvin varauksia, toteaa 
Romanainen. 

Heinola 
löydetty
Pienemmissä matkailukohteissa 
matkailijoita on nähty vieläkin 
enemmän kuin viime vuonna. 
Hyviä talouslukuja kirjaavat mm. 
Harjupaviljongin yrittäjä An-
ne Koski, rantakylpylän yrittäjä 
Martti Pöyhönen ja Heinäsaaren 
leirintäalueen toimitusjohtaja Eli-
na Hynninen.

– Nyt voi sanoa, että Heinola on 
löydetty. Meillä kävi päivittäin sa-
toja ihmisiä, sanoo Anne Koski ja 
harmittelee sitä, että parkkipaikka 
on aivan liian pieni.

Elina Hynninen on puolestaan 
erittäin tyytyväinen kesäkuukau-
siin.

– Heinäkuussa oli paikka täyn-
nä koko kuukauden, Elina Hyn-
ninen toteaa.

– Rannalla näkyi se, että poru-
koita lähti ulkomaille heinäkuus-
sa, mutta muutoin palvelujen ky-
syntä kasvoi hyvin, sanoo puoles-
taan Martti Pöyhönen. 

Harjupaviljongilla kävijöitä 
houkuttelivat sekä maisema että 
herkulliset vohvelit.
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”Jatkan 
lintujen parissa 
kaiken aikaa.”

25 vuotta Heinolan Lintu-
hoitolaa luotsannut Olli 
Vuori teki alkuvuodesta 
kovan päätöksen ja siirtyi 
ansaitulle eläkkeelle. 

TUOMO SEPPÄNEN 

Kunnan virkamiehillä on tietty 
työaika, mutta Vuori oli työssään 
kiinni 24/7. Sen takasi työpuhelin, 
johon eri tahot ottivat yhteyttä lin-
tuja tai muita metsän eläimiä kos-
kevissa huolissaan. Puhelinnume-
ron vaihto olikin tuossa elämänti-
lanteessa parasta.

– Minulle suurin muutos elä-
mässä oli se, kun vastasin 25 vuot-
ta siihen samaan lintuhoitolan pu-
helinnumeroon yötä päivää. Suuri 
muutos tapahtui elämässä kerta-
heitolla ja se oli tavallaan iso hel-
potus. 

OLLI VUORI oli lintuhoitolan vetäjän 
pallilla toiveammatissaan, mutta 
luopumista helpotti se, että lintu-
hoitola on auki yleisölle, ja Vuori 
voi milloin tahansa käydä tervehti-
mässä pitkäaikaisia lintuystäviään. 
Eläkeläinen nähdäänkin entisellä 
työpaikallaan varsin usein. Luopu-
minen työstä oli kuitenkin pitkän 
miettimisjakson tulos.

– Minä mietin sitä pitkään. Mi-
nähän tykkäsin työstäni yli kaiken. 
Tavallaan minä jatkan lintujen pa-
rissa kaiken aikaa. Lintuja ja luon-

toa olen harrastanut koko elämäni, 
ja linnut edellä mennään. Vaikka 
pidin työstäni, niin pääsenhän mi-
nä edelleen katsomaan niitä lin-
tuja. Siellä on pitkäikäisiä papu-
kaijoja, joutsenia ja kurkia, joiden 
kanssa olen touhunnut koko sen 
25 vuotta ja jotka ovat kavereita, 
käyn niitä katsomassa kerran tai 
kaksi kertaa viikossa. Nyt tuntuu, 
että niillä on paljon enemmän asiaa  
minulle, kun emme näe joka päi-
vä. Enkä missään nimessä tipahta-
nut tyhjän päälle. Vaikka työ oli 
minulle määräävä tekijä ajallisesti 
ja tykkäsin siitä, voin nyt mennä 
luontoon ja minne tahansa koska 
tahansa.

Istumme Olli Vuoren kanssa 
juttelemassa rantakivillä Heino-
lan Vasikkasaaren Vallannenässä. 
Paikka on Vuorille yksi monista 
paikoista, mihin hänen luontoret-
kensä suuntautuu. Mieluisimpia 
luontokohteita hänelle on kuiten-
kin metsät ja mitä pohjoisempana 
sitä parempi. 

– Metsissähän minä tykkään ol-
la ja käyn lähes joka päivä lenkillä. 
Minä kävelen, sauvakävelen, pyö-
räilen ja talvella hiihdän päivittäin. 
Riippuu vuodenajasta, mutta peri-
aatteessa reissut suuntautuvat aina 
metsään ja mahdollisuuksien mu-
kaan pohjoiseen, Vuori mietiskelee 
ja paljastaa ettei metsäretket aina 
saa hyvälle mielelle. Kun puheeksi 
nousee luontokohteet, tulee listat-
tua myös hieman kotimetsiä kau-
empana sijaitsevat kuvauspaikat. 

– Jyrängön metsiä olen ikäni ko-

lunnut, jo lapsena leikkinyt siellä. 
Kun koulusta päästiin lomille, läh-
dettiin poikien kanssa Läpiän jär-
velle telttailemaan. Välillä haettiin 
kotoa perunaa ja muuta ruokaa. 
Läpiällä kalasteltiin ja oltiin siel-
lä pitkiä jaksoja. Aina minä olen 
siellä viihtynyt, mutta nyt minua 
surettaa valtavasti, että ne metsät, 
joita siellä lapsuudessa näin, eivät 
enää ole olemassa. Kotimetsissä 
ramppaan eniten, mutta kuvatta-
vaahan siellä on vähän. Sitten mi-
nä käyn pelloilla, järvillä ja joilla 
riippuen tietysti vuoden ajoista. 
Asikkalaa ja Päijännettä koluan 
paljon sekä Sysmän metsiä. Mut-
ta tietysti Kuivannon pellot keväi-
sin ja syksyisin on hyvä petolintu-
paikka, ja varsinkin syksyisin siellä 
on hanhet ja kurjet. Se on hyvä 
paikka valokuvata, sillä autohan 
on loistava piilokoju ja siellä voi 
ajella peltoteitä siksakkia.

HEINOLAN JA LÄHITIENOON lintu-
paikkojen ohella Olli Vuori on 
tuttu näky Kuusamossa, Utsjoen 
ja Karigasniemen tuntureilla se-
kä Varangin niemimaalla, jonne 
hänen vuosittaiset matkansa ovat 
suuntautuneet viimeisten 30 vuo-
den ajan. Suosikkipaikkojen lista 
on pitkä.

– Riippuu vuodenajasta mihin 
menen. En juurikaan mene kan-
sallispuistoihin missä ramppaa ih-
misiä. Tai sitten hyppään poluil-
ta pois, kyllä sieltäkin tilaa löytyy. 
Etelä-Kuusamo ja Näränginvaara 
ovat minun suosikkejani. Siellä on 

Vasikkasaaren Vallanenä on Olli 
Vuorelle keväisin hyvä vesilintu-
paikka ja kesäisinkin mainio seutu 
luonnossa rentoutumiseen

Linnut ja luonto rytmittävät  
Olli Vuoren eläkepäivät
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suoelämää ja vanhaa rinnemetsää. 
Valitettavasti sielläkin on tyypilli-
siä esimerkkejä metsäkadosta. Mis-
tä saa hakata, niin ne on paljaaksi 
hakattu. Siellä on kontrasti vielä 
kovempi kuin täällä. Tykkään itä-
rajan pinnassa mennä ja varsinkin 
Sallan suoalueet ovat hyviä. Tie-
tenkin pohjoisen kansallispuis-
tot ja kuten sanoin, pois poluilta. 
Niin, ja tietenkin Ailigakset Uts-
joella ja Karigasniemellä. Varangin 
vuono on hyvä lintupaikka, mutta 
hyvin paljon ramppaan Berlevågin 
ja Båtsfjordin tienoilla ylängöillä, 
kun siellä on hienoja paikkoja ja 
vähemmän harrastelijoita. Varan-
gilla ja pohjoisnorjassa alkaa ol-
la maisemat ja lintutarjonta aika 
lailla kohdillaan, Vuori luettelee ja 
tunnustaa matkaavansa mieluiten 
yksin.

– Mieluummin menen yksin. 
Vaikka olen tälläinen höpöttäjä 
ja tykkään olla ihmisten kanssa, 
niin olen tavallaan erakkoluon-
ne ja viihdyn yksin. Yksin kun 
menee ja tapahtuu mitä hyvänsä, 
niin ne on suurempia kun olet sii-
nä tilanteessa yksin. Ne ovat hie-
noja hetkiä.

ENSIMMÄINEN RETKI pohjoiseen elä-
köitymisen jälkeen oli kuitenkin 
jotain aivan uutta. Vuori houkutel-
tiin oppaaksi amerikkalaisille lin-
tubongareille. 

– Olin eka kertaa oppaana Suo-
men Lapissa ja Norjassa. Se oli 
mielenkiintoista. Olin tavallaan 
heidän palveluksessa koko sen 10 

päivän ajan ja etsin heille linnut. 
Olihan se ihan hauskaa näillä dii-
selin hinnoilla, ja kun siitä sai päi-
värahat, palkan ja pääsi katsomaan 
lintuja itsekin. Iltapalan jälkeen 
asiakkaat menivät nukkumaan, ja 
lähdin itse vielä retkelle. Se oli sel-
lainen kesäreissu, mutta varmaan 
lähden taas tuota pikaa uudelleen 
sinne päin.

Juttutuokion lopuksi on luon-
tevaa kysellä mitä on oltava Ollin 
repussa, kun mies lähtee yksin tai-
valtamaan tiettömään ja tuntemat-
tomaan maastoon.

– Sen minä olen oppinut, että 
suoloja ja juomaa on oltava mu-
kana. Kerran on käynyt niin, että 
loppui suolat ja juomiset, ja tuli 
hirveät krampit. Siinä oli vitsit vä-
hissä. Piposta puristin hikeä suu-
hun, että sai vähän helpotusta, kun 
minä siellä kaksi päivää temusin. 
Perusretkeilyjutut on oltava kun-
nossa, kuten paperikartta, kun säh-
köset eivät aina toimi. Pitää osata 
pois, kun siellä kuvailee ja touhuaa 
eikä tule koko ajan karttaa seurail-
tua. Siinä on välillä tilanteessa, et-
tä missäs sitä ollaan. Perustaidot ja 
jutut on oltava kunnossa, vaatetus, 
juomat ja suolat. Erämaassa ei ole 
leikkimistä. Siellä jää aina toiseksi 
jollei varustaudu. 
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Ohjelma:
klo 9.00 Jumppatuokio
klo 9.30 Teatteriesitys

klo 10.00 Jumppatuokio
n. klo 10-11 Koira-avusteisen 

toiminnan esittely
klo 10.30 Muotinäytös

klo 11.00 Jumppatuokio
klo 11.30 Musiikkia ja toritanssit

Jyränkölä jalkautuu Heinolan torille 
pe 26.8. klo 9-12!

Tule tapaamaan
meitä torille!

Koko päivän ohjelmassa:
 - Kasvomaalausta 

- Nimipaja
- Pulmanurkkaus

Kahvi- ja
pullatarjoilu

klo 9-12

Yhteistyössä

Seuraa
 livestriimiä:

youtube.com/
mediapajaheinola 
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Heinolan kaupunki on tehnyt 
ympäristöystävällisen valin-
nan sähkön ostamisessa. 
Se on vuodesta 2020 lähtien 
hankkinut vain vesivoimalla 
tuotettua sähköä. 

JARI NIEMI HU

Hiilijalanjälki on pienentynyt 
huomattavasti, kun sähkönkulu-
tuksen aiheuttamat päästöt laski-
vat nollaan.

Teknisen johtajan paikalta kau-
punginarkkitehdiksi kesäkuun 
alussa siirtynyt Harri Kuivalainen 
kertoo, että vesivoiman valinnalla 
haluttiin aidosti edistää ympäris-
tö- ja ilmastotavoitteita.

Heinolan kaupunki päätti näyt-
tää mallia myös varustamalla va-
laistuksen ledlampuilla. Vain pieni 
osa on enää vaihtamatta.

Heinolan kaupungilla on mit-
tava määrä kiinteistöjä. Vuonna 
2021 se käytti sähköön ja kaasuun 
kaikkiaan 1 240 862,85 euroa, mi-
kä on noin 67 000 euroa vähem-
män kuin vuonna 2020. Kulutus 
on saatu laskusuuntaan, mutta jat-
kossa hintaeroon vaikuttaa vahvas-
ti sähkön hinnan valtava nousu-
paine vuonna 2022.

– Ympäristö- ja ilmastonäkö-
kulmien kehittämistoimet tapah-
tuvat yritysten, kuntalaisten ja 
koko kaupunkiorganisaation työn 
tuloksena, joiden käynnistymistä 
viranomaispalvelut katalysoivat ja 

Heinola luottaa vesivoimaan
edistävät, korostaa Kuivalainen.

Merkittävimmät sitoumukset 
kaupunki on tehnyt liittymäl-
lä Aalborgin sopimukseen 1997, 
koordinoimalla ympäristöviikon 
tapahtumia vuodesta 1997, uu-
distamalla kestävän kehityksen 
ohjelmia 1999 lukien, liittymäl-
lä kuntien HINKU-verkostoon 
2019, edistämällä Päijät-Hämees-
sä ilmastokumppanuuksia vuo-
desta 2021 ja hyväksymällä MAL-
sopimuksen vuosiksi 2021–2031.

Konkreettisten ilmastotoimien 
löytämiseksi Heinolassa käynnis-
tettiin vuonna 2021 ilmastotiekar-
tan ja siihen liittyvien toimien val-
mistelu kaikkien osallisten yhteis-
työnä. Yhteisessä valmistelutyössä 
ovat mukana niin paikalliset kuin 
maakunnalliset toimijat.

Monenlaisia 
toimia tarvitaan
Heinolan hiilidioksidipäästöt ovat 
pienentyneet sitoumusten mukai-
sesti, mutta jatkossa päästöjen pie-
nentämisessä tarvitaan myös hiili-
kädenjäljen vaikutuksia. Näiden 
saamiseen tarvitaan hiilinieluja, 
kuten metsähoidollisia toimia, 
puurakentamista sekä bio- ja kier-
totaloutta.

Kaupunki voi vaikuttaa ilmas-
toasioihin monilla toimilla ja hei-
jastusvaikutuksilla, kuten toimin-
tojen logistisella sijoittelulla, han-
kinnoilla, sähköisen asioinnin ja 
asiakaspalvelun lisäämisellä, sekä 
monilla muilla kaupunkisuunnit-

telun ratkaisuilla.
Suurimmat päästöt Heinolassa 

syntyvät lämmityksestä, liikentees-
tä ja teollisuudesta tai työkoneista.

– Energiaviraston kanssa sol-
mittavassa KETS-sopimuksessa 
(kunnan energiatehokkuussopi-
mus) Heinola on ollut mukana 
jo pidempään. HINKU-kuntana 
Heinolan tavoitteena on vähentää 
hiilidioksidipäästöjä 80 % vuoden 
2007 tasosta vuoteen 2030 men-
nessä, selvittää Kuivalainen.

Syksyn 2021 aikana neuvotel-
tiin ja vuonna 2022 käynnistyi il-

manlaadun yhteistarkkailu, jonka 
toteuttaa Ilmatieteenlaitos. Vuon-
na 2021 päätettiin jatkaa pohja-
vesien yhteistarkkailua optiovuo-
della 2022.

Vuosittain tutkitaan myös muu-
taman järven vedenlaatua.

Energiankulutus 
selvässä laskussa
Kaupungin kiinteistöjen energian-
kulutus on ollut laskussa viimeiset 
kolme vuotta, ja sen myötä myös 
kaupungin hiilidioksidipäästöt 

Harri Kuivalainen kiittelee poliitikkojen ja virkamiesten erinomaista 
yhteistyötä hiilijalanjäljen pienentämisessä.

JARI NIEMI HU

Valtion ja Suomen Energiavarojen 
omistama Neova Group Oy kaa-
vailee Heinolan Vierumäen Lavias- 
suolle aurinkovoimalakenttää. 
Neova Group poisti Laviassuon 
turvetuotantoalueen vuonna 2019 
tuotannosta. 

Aurinkovoimakentästä suunni-
tellaan hankevetäjä Heikki Ni-
valan mukaan noin viiden mega-
watin kokoista. Siitä saadaan tuo-
tantotehoa esimerkiksi noin 300 
sähköllä lämpiävän omakotitalon 
käyttöön.

– Olemme rajanneet Laviassuol-
ta aurinkopaneelialueelle kahdek-
san hehtaarin suuruisen alueen, 
toteaa Nivala.

Aurinkopaneelikentän kokoa 
sanelee maaperän lisäksi muun 
muassa se, onko liitäntäpistettä 
tarpeeksi lähellä. Laviassuolla sel-
lainen löytyy noin 1,5 kilometrin 
päästä. Toinen tärkeä rajoittava te-
kijä Heikki Nivalan mukaan on 
verkkoliitäntäkapasiteetti. Se rajaa 
Laviassuolla paneelikentän kokoa.

– Neova Group Oy suunnitte-
lee vastaavia aurinkopaneelikent-
tiä muillekin käytöstä poistetuille  
turvesoille. Suunnitelmia on te-
keillä useita. Turvesuot ovat avaria 
kenttiä, ja niitä on järkevä ottaa 
tällaiseen hyötykäyttöön, sanoo 
Nivala.

Laviassuolle puuhataan aurinkopaneelikenttää
Laviassuon aurinkopaneeliken-

tän selvitystyötä jatketaan tämän 
vuoden aikana ja tutkimusten 
rinnalla pyritään saamaan kaavoi-
tus- ja luvitusmenettelyt kuntoon. 
Kaavoitus järjestyy asemakaavalla, 
joka myöhemmin päivitetään mu-
kaan Vierumäen yleiskaavaan.

– Toiminnassa Lavissuon aurin-
kopaneelikenttä on aikaisintaan 

joko vuonna 2024 tai 2025, en-
nakoi Heikki Nivala.

Atrian kenttä 
peilauskohde
Laviassuon hanketta voi peilata 
hyvin Atrian Aurinko -aurinko-
sähköpuistoon, jonka ensimmäi-
nen osa valmistui vuonna 2017. 

Laviassuolle kaavaillusta aurinkopaneelikentästä suunnitellaan noin viiden megawatin suuruista. Se vaatii tilaa 
kahdeksan hehtaaria. Havainnekuvassa Atrian Nurmon tehtaan sähköntarpeesta noin viisi prosenttia kattava 
kuuden megawatin aurinkopaneelikenttä.

ovat pienentyneet merkittävästi. 
Vuonna 2020 kiinteistöjen säh-
könkulutus oli pienimmillään 10 
vuoteen. 

Osaltaan pienentyneeseen ener-
giankulutukseen vaikutti poik-
keuksellinen korona-aika, jolloin 
mm. käynnistyi etä- ja läsnätyön 
vuorottelu tilanteiden vaatimissa 
puitteissa. Etätyön lisääntyminen 
on herättänyt myös keskustelua 
toimitilojen tehokkaammasta käy-
töstä ja tilojen päivittämisestä vas-
taamaan uudistuneita tilatarpeita.

Vuoden 2021 alusta kaupunki 
tehosti myös kiinteistöjen energi-
ankulutuksen ja päästöjen seuran-
taa vastuullisuus- ja energianhal-
lintajärjestelmä EnerKeyn avulla. 
Kiinteistöjen ja vesilaitoksen ener-
giankulutusta sekä päästöjä seura-
taan järjestelmän avulla aktiivises-
ti, minkä ansiosta poikkeava ku-
lutus ja mahdolliset vikatilanteet 
saadaan korjattua tehokkaasti.

Uusiin rakennuksiin on valittu 
lämmitysmuodoksi maalämpö, 
osin yhdistettynä kaukolämpöön. 
Kaukolämpö tuotetaan Stora En-
son flutingtehtaan voimalaitokses-
sa ja se on suurelta osin puupe-
räistä.

Lisäksi muita ympäristöystäväl-
lisiä tekoja ovat olleet mm. jäte-
vedenpuhdistamon ohjausjärjes-
telmän ja prosessin viimeistely, 
siivouspalveluiden siirtyminen 
koulujen ja päiväkotien ylläpitosii-
vouksessa ultrapuhdistetun veden 
järjestelmään ja kevyen liikenteen 
väyläverkoston kunnostaminen.  

Ja
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Rakentaminen maksoi tuolloin 
6,8 miljoonaa euroa, ja työ- ja elin-
keinoministeriö myönsi rakenta-
miseen 2,72 miljoonan euron suu-
ruisen avustuksen. 

Ensimmäiselle kentälle raken-
tui 22 000 aurinkopaneelia, jot-
ka ovat toimineet hyvin. Ne ovat 
tuottaneet viisi prosenttia Atrian 
Nurmon tehtaan sähköntarpees-

ta, ja merkitys on vain korostunut 
aurinkoisina kesäkuukausina, kun 
sähkön markkinahinta kipusi ra-
justi ylöspäin.

Atria laajentaa parasta aikaa au-
rinkopaneelikenttää. Nykyinen 
kuuden megawatin kenttä saa rin-
nalleen viiden megawatin kentän, 
jolloin aurinkosähkön osuus kipu-
aa jo kahdeksaan prosenttiin säh-
köä runsaasti tarvitsevan tehtaan 
tarpeesta.

Mittava 
konserni
Neova Group perustettiin vuon-
na 1940. Nykyisin yhdessätoista 
maassa toimivan konsernin liike-
vaihto on viime vuosina ollut noin 
500 miljoonaa euroa vuodessa, ja 
henkilöstöä konsernilla on noin  
1 000. Konserniin kuuluvia yh- 
tiöitä ovat mm. Vapo, Kekkilä,  
Hasselfors Garden Ab ja Brill 
France.

Neova Groupilla on 12 kasvu-
turvetehdasta, 6 pellettitehdasta, 
yksi aktiivihiilen tuotantolaitos 
ja 200 turvetuotantoaluetta Suo-
messa, Ruotsissa ja Virossa. Yhtiö 
tuottaa energiaa noin 10 terawat-
tituntia vuodessa, mikä tarkoittaa 
100 000 rekka-autollista turvetta. 
Energiakuorma on suurempi kuin 
Loviisan ydinvoimala kykenee 
tuottamaan.  
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Harva tietää, että 
Jyränkölän Setlementin 
maahanmuuttajatyön-
keskus HeiMon yhtey- 
dessä Heinolan Kaivo-
kadulla toimii myös 
kaikille avoin kahvila. 

JUSSI VARJO HU 

Maahanmuuttajaopiskeli-
joiden oppimisympäristö-
nä toimiva kahvila on tul-
lut monille heinolalaisille 
tutuksi siellä järjestettävien 
Heinolan kansalaisopiston 
ryhmien ja tapahtumien 
kautta, mukaan lukien mm. 
säännöllisesti toistuvat Neu-
lekahvila ja HeiMon karao-
ke sekä yksittäiset tapahtu-
mat, kuten bändi-illat ja al-
kukesästä järjestetty suosittu 
Flirtti-ilta. 

HeiMo-kahvilan uutena 
kahvilavastaavana elokuus-
sa aloittanut Sanna Nurmi-
nen toivoo, että yhä useam-
pi löytäisi tiensä kahvilaan. 

– Ihmisillä on vahva luu-
lo, että kahvila olisi tarkoi-
tettu vain maahanmuuttajil-
le, Nurminen kertoo. Näin 
ei kuitenkaan ole. 

– Toivoisin, että ihmiset 
löytäisivät tänne ja tulisivat 

HeiMo-kahvilalle uusi vetäjä
toiminnan kanssa tutuiksi. 

Nurminen uskoo, että 
parhaiten toiminta löytää 
asiakkaansa viidakkorum-
mun kautta ihmisten ker-
toessa kahvilan toiminnasta 
eteenpäin. Tähän hän pyrkii 
vaikuttamaan muun muassa 
leipomalla kahvilassa myyn-
nissä olevat herkut kahvilas-
sa paikan päällä, kuten on 
tehty jo kahvilan alkuajois-
ta lähtien. Lisäksi kahvilan 
hinnat pyritään pitämään 
edullisina. 

Vaikka haastatteluhetkel-
lä kahvilassa vallitsee hiljai-
nen tunnelma, riittää kah-
vilassa vilskettä ja vilinää, 
etenkin opiskelijoiden tau-
kojen aikana. 

– Täällä on ihana puheen-
sorina, kun opiskelijat ovat 
tauolla, Nurminen hehkut-
taa. 

Kansainväliset  
tiistait
Vaihtelua sekä kahvilan ar-
keen että heinolalaisten 
makunystyröille tuovat lä-
hes viikoittain vietettävät 
kansainväliset tiistait. Lähi- 
viikkoina vuorossa ovat Irak 
ja Syyria, myöhemmin syk-
syllä mm. Egypti, Kongo 
ja Argentiina. Kansainväli-

sinä päivinä maahanmuut-
tajaopiskelijat valmistavat 
omien kotimaidensa ruokia 
kahvilan asiakkaiden ostet-
tavaksi ja nautittavaksi. 

– Minun roolini on lähin-
nä ohjata ja katsoa vierestä, 
Nurminen naurahtaa.  

Jo muutaman vuoden toi-
minut kahvila sai alkunsa 
Jyränkölän hankittua käyt-
töönsä Kaivokadulla sijait-
sevan liiketilan mm. kan-
salaisopiston opetustiloja 
varten. Samalla syntyi aja-
tus kunnon kahvilasta keit-
tiöineen. 

– Ajatus oli alun perinkin 
se, että paikasta halutaan 
kaikkien kaupunkilaisten 
yhteinen paikka, jossa voi-
daan kohdata muita vaikka-
pa kahvikupillisen äärellä tai 
opiston kursseilla, kansalais-
opiston rehtori Sirkka Suo-
mi kertoo. 

Hän lisää, että kahvila 
nähtiin heti myös paikka-
na, jossa maahanmuuttajat 
saavat kosketuksen suoma-
laiseen työelämään ja oppi-
vat siinä samalla suomea.

– HeiMo-kahvila onkin 
erityisen tärkeä juuri tästä 
näkökulmasta, Suomi täh-
dentää. 
Jyränkölän Setlementti 
kustantaa Heinolan Uutisia.Ju
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HeiMo-kahvilan kahvilavastaavana toimii Sanna Nurminen.

SYYSKAUDEN 2022 RYHMÄT
Ilmoittautuminen: heinolantanssikerho.fi

MAANANTAI
Tanssitähdet 6-8v  45€ JPS 18:00-19:00

TIISTAI

Itämainen tanssi  45€ JPS 19:00-20:00
Latin Mix aikuiset ja nuoret  45€ JPS 18:00-19:00

KESKIVIIKKO
Show/Street 9-12v. V 45€ JPS 18:00-19:00
Hiphop aikuiset  45€ JPS 19:00-20:00
Kilpatanssin ohjattu vapaaharj. 55€ TKS 17:00-18:30

TORSTAI
Tanssikärpäset 3-5v.  35€ EKT 17:30-18:15

Lavatanssikurssi 55€ TKS 18:30-20:00
PERJANTAI
Kilpatanssin vapaaharjoitus  55€ TKS 18:30-19:30

JPS = Jäähallin Peilisali, TKS = Tommolan koulun sali EKT = Elämänkaaritalo

StreetDance 12+v  45€ JPS 19:00-20:00

Kausimaksujen lisäksi on maksettava vuoden 2022 jäsenmaksu 10€.

SYYSKAUSI ALKAA 5.9.2022
Ryhmiin ilmoittautuminen tapahtuu nettisivullamme olevan lomakkeen 
kautta. Nettisivultamme löytyy myös lisätietoja ryhmistä.

Lisäksi on maksettava jäsenmaksu, joka on 10€ kalenterivuodelta 

Yllä mainituilla kausimaksuilla voi osallistua toiseen saman hintaiseen 
tai halvemman kausimaksun ryhmään. Lisäryhmistä tulee 10€/ryhmä 
lisämaksu. 
Kausimaksun voi suorittaa Epassi/Eazybreak -mobiilipalvelulla sekä 
Smartum tai Edenred liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

VALMENNUS/JOUKKUEENJOHTO:
Juho Ukkola 050 3856745
Heikki Järvinen 044 9776676
Teppo Leporinne 050 3483724

HC HEINOLAN KISAJOUKKUE harjoittelee torstaisin ja  
sunnuntaisin sekä osallistuu suunnitellusti peli- 
tapahtumiin ja turnauksiin. Joukkue on tarkoitettu 
2010–2013-syntyneille lapsille.

Lisäksi HC Heinola järjestää sunnuntaisin jäähallissa 
valvotun ja täysin ilmaisen KORTTELIKIEKKOVUORON, 
johon voivat osallistua kaikki ala-asteikäiset ilman etukä-
teen ilmoittautumista. Varustevaatimuksena vähintään 
kypärä ja hanskat. Autamme tarvittaessa varusteiden 
hankinnassa! Samalla vuorolla on mahdollisuus opetella  
luistelua oman vanhemman kanssa. 

Kaikki jääkiekosta kiinnostuneet mukaan! 

Heinolassa pelataan! 
PAIKALLISTA JÄÄKIEKKOA 
PAIKALLISTEN VETÄMÄNÄ
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JARI NIEMI HU

Heinolan kaupungilla on käynnis-
sä useita kaavahankkeita, jotka to-
teuduttuaan edesauttavat hyper-
soonisen ohjuksen tavoin kaupun-
gin kehitystä.

Kaupunkisuunnittelun pöydillä 
on sekä asema- että yleiskaavoja. 
Merkittävimmät niistä ovat ehkä 
Vierumäen yleiskaava ja Prisman 
kaava-alue Tähtinimessä. Elokuun 
lopulla tiedetään enemmän Huu-
kinkorven tuulivoimala-alueen 
osayleiskaavoituksen yksityiskoh-
dista. Syksyn aikana jatkuu myös 
vuonna 2018 käynnistetyn Ala-
Räävelin rantayleiskaavan ehdo-
tusvaiheen toteutus.

Työkuorma osastolla on paisu-
nut niin isoksi, että Ala-Räävelin 
rantatontteja sijoittelemaan pyy-
detään kaupunginarkkitehti Har-
ri Kuivalaisen mukaan todennä-
köisesti kaavoitukseen erikoistu-
nut konsulttiyritys.

– Elinvoiman ja houkuttele-
vuuden kannalta kaavoitustilanne 
näyttä nyt hyvältä. Meillä on kaik-
ki edellytykset jatkaa muuttovoit-
totilassa, aprikoi Kuivalainen.

Lisää tontteja
Positiivisessa mielessä Suomen 
ehkä erikoisimman kylän, Vieru-
mäen, kankaille kaupunki haluaa 
ehdottomasti lisätä monipuolises-
ti tontteja sekä omakotitaloille et-

Kaupungilla nippu 
kaavahankkeita

tä rivi- ja kerrostaloille. Nykyisen 
puukerrostalon viereen pohditaan 
toisen vuokrakerrostalon rakenta-
mista, koska kylän teollisuustyö-
paikkojen voidaan perustellusti 
odottaa kasvavan jatkossa.

Suomen Urheiluopiston alue 
on oma erillinen kokonaisuutensa 
Vierumäen kylän kaavoituksessa. 
YIT rakentaa jälleen kerrostaloa 
alueelle, ja kaavoilla sille halutaan 
varata kerrostalorakentamiseen ai-
nakin kaksi uutta tonttia.

– Lisäksi Versowoodin pää-
konttorille kaavoitetaan pikakaa-
valla tontti Asematien ja nykyisen  
alueen väliin, sanoo Kuivalainen.

Vierumäen kylällä järjestettiin 
viime talvena kaksi työpajaa kylä-
läisille, ja niiden paras anti aiotaan 
huomioida yleiskaavan laadinnas-
sa. Tonttipula on kylällä krooni-

nen, sillä viimeisetkin omakoti-
tontit on nyt varattu.

Vierumäen tilanteen monipuo-
lisuutta kuvastaa se, että Huukin-
korven tuulivoimala-alueen kuu-
desta voimalasta kolme on sijoi-
tettu Heinolan puolelle ja toiset 
kolme Asikkalaan. 

Harri Kuivalainen odottaa, et-
tä Asikkalan kanssa saadaan pian 
aikaan yksituumaisuus kaavoitus-
prosessin saattamisesta maaliin. 
Kumpikin kunta saa vuosittain 
yhteisöverotuloja voimaloista, 
jotka kaikki on sijoitettu noin ki-
lometrin päähän lähimmästä asu-
tuksesta ja kesämökeistä.

Liikennöinti Prisman alueelle vaatii joko liikenneympyrän tai liikennevalojen rakentamista Lahdentielle. 
Autojen pesupaikka sijoittuu nykyiselle pysäköintialueelle.
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Heinolassa hyvin tunnettu 
Tenho ”Teni” Linnala kuoli  
keväällä 70 vuoden ikäisenä.  
Erikoinen persoona toi väriä 
kaupunkikuvaan, vaikka 
herätti toki olemuksellaan ja 
puheillaan pahennustakin.

MARKO TAAVILA 

Nukkavieru ja hieman kumaras-
sa kulkenut hahmo liikkui usein 
julkisilla paikoilla. Hänet kohtasi  
keskustan kaduilla ja erityisesti  
kesäisin Kylpylän uimarannalta  
tai rantapuistosta. Sosiaalinen 
tyyppi tutustui ihmisiin ja suhtau-
tui heihin konstailemattomasti. 

Tenin henkilöhistoriaan sisäl-
tyy päihteiden käyttöä ja mielen-
terveydellisiä ongelmia. Määritte-
ly resuisen ulkonäön perusteella 
puliukoksi jää liian suppeaksi si-
vuuttaessaan omintakeisen poik-
keavuuden valtavirrasta. Elämän 
hallinnassa on ollut vaikeuksia, 
mutta yhteys muihin on estänyt 
syrjäytymisen ja vienyt miestä 
eteenpäin.  

Tuttavallisuuteen liittyi joskus 
pieniä avustuspyyntöjä, jotka oli-
vat aina kuitenkin kohtuullisia ja 
vailla painostusta. Lahjoituksen 
kustannuksia kaventavana oma-
vastuuosuutenaan Teni kaivoi pul-
lonpalautuskuitin tai tyhjän töl-

Rannannaama on poissa
kin, jos sellainen sattui taskussaan 
olemaan.  

Linnalan lapsuudenperhe saa-
pui Korpilahdelta pääkaupunki-
seudun ja Lahden kautta Heino-
laan 1950-luvun lopulla. Teni kävi 
Puiston koulua ja työskenteli He-
vossaaressa kaapelitehtaalla ja ra-
kennuksilla eri puolilla Heinolaa. 
Kotipaikaksi vakiintui Tommola, 
jonne nelihenkisen veljessarjan 
vanhin jäi peräkammaripojaksi 
asumaan taloa äitinsä kanssa.    

Nuoruudessa syttynyt innostus 
rock-musiikkiin vei 1970-luvulla 
kesäfestareille. Niiden koluami-
nen jatkui pitkälle keski-ikään. 
Erityisesti Ruisrock oli tärkeä ja 
siitä puhuminen alkoi jo varhain 
keväällä. Teni tiesi pääesiintyjät ja 
keikkansa peruttaneet bändit en-
nen kuin muut olivat niistä kuul-
leetkaan. Festarit vetivät puoleen-
sa, vaikka ilman matkaseuraakin. 
Millä tavoin hän pääsi Ruissaloon 
ja sieltä takaisin Heinolaan, jäi 
arvoitukseksi. Taivalta on toden-
näköisesti taitettu kävellen, liftaa-
malla ja julkisilla kulkuneuvoilla. 
Vahvistamattomien huhujen mu-
kaan jopa polkupyörällä.     

Vanhojen keikkojen ja bändien 
muisteleminen teki Tenistä pai-
kallisen kuuluisuuden erityisesti 
nuorison sekä musadiggareiden 
keskuudessa. Tähän vaikutti rää-
vitön kielenkäyttö ja muu epä-
sovinnaisuus, jota alkoholi eten-

kin takavuosina vauhditti. Monet 
lausahdukset sekä suorat kään-
nökset bändien ja biisien nimis-
tä muuttuivat legendoiksi, joista 
riittää edelleen huumoria. 

Tenin saavuttamasta asemas-
ta todistaa esiintyminen cameo-
rooleissa NIILOT:D-rapkollek-
tiivin musiikkivideolla ja Tuukka 
Temosen ohjaamassa Teit meistä 
kauniin -elokuvassa, joka kertoo 
Apulanta-yhtyeen alkutaipaleesta.

Vuoden 1994 Provinssiin Teni 
saapui todennäköisesti liftaamalla 
katsomaan ja kuuntelemaan yk-
kössuosikkiaan Black Sabbathia. 
Mies aiheutti ihmetystä paikalla jo 
olleiden heinolalaisten keskuudes-
sa ryhtyessään sonnustautumaan 
hyvissä ajoin ja suurella hartaudel-
la keikkaa varten. Ennalta mietit-
tyyn asukokonaisuuteen kuului 
musta liivipuku, nahkasaappaat 
ja valkoinen röyhelökauluspaita. 

Paluumatkan lippuja varten hei-
nolalaiset keräsivät kolehdin oman 
kylän kaverille. Summa riitti Tam-
pereelle, josta Teni sai romaneilta 
liftin Lahteen ja rahat Heinolan 
linja-autokyytiin. 

Vuonna 2011 Heinolan Rock 
United ry:lle myönnettiin kaksi 
rahallista tunnustuspalkintoa. Va-
roilla lisättiin heinolalaisten mah-
dollisuuksia musiikkielämyksiin 
ja niillä ostettiin muun muassa Te-
nille pääsylippu Black Sabbathin 
Helsingin keikalle. Lahjoituksella 

YIT rakentaa parasta aikaa kerrostaloa Vierumäelle lähelle Holiday 
Clubin hotellia ja suunnitelmissa on niin ikään kerrostalon rakentami-
nen hotellia vastapäätä sijaitsevalle tontille sisääntuloväylän varteen.

katettiin linja-autokyydit ja mu-
kaan laitettiin hieman käteistäkin. 

Äidin kuoleman jälkeen meno 
rauhoittui, ja mies muuttui entistä 
vakavammaksi. Pitkään jatkuneet 
omat terveysongelmat lienevät li-
säksi herättäneet ajatuksia elämän 
rajallisuudesta. Kiinnostus kristil-

lisyyttä kohtaan veti Missio Para-
tiisin ja Heinolan kaupunkiseura-
kunnan tilaisuuksiin. Teni kävikin 
ahkerasti kirkossa jumalanpalve-
luksissa, joiden jälkeen saattoi 
puhutella yhtä lailla kirkkoherraa 
kuin satunnaista riviseurakunta-
laistakin. 

Prisman tontti 
pohdinnassa
Kaupunginarkkitehti Harri Kui-
valainen uskoo, että Prisman tar-
vitsemat tilat saadaan toteutettua 
Tähtinimeen, kun autojen pesu-
paikka sijoitetaan pysäköintialu-
eelle aivan Tähtiniementien al-
kuun oikealle puolelle. Tämän 
tontin koko on 5 742 neliömetriä.

Osuuskauppa Hämeenmaa on 
neuvotellut Viitosmetalli Oy:n 
kanssa pienen lisäalueen ostami-
sesta. Jos tämä toteutuu, Prisman 
alueen tontin koko kasvaa noin  
25 000 neliömetriin ja autopaik-
koja mahtuu alueelle 354. 
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Hobby-messut Heinolan lukiolla
Heinolan kaupungin järjestämät Hobby 2022 Heinolan harrastemessut järjestetään Hei-
nolan lukiolla sunnuntaina 4.9.2022 klo 10–15. Harrastemessujen ideana on tuoda heino-
lalaiset vapaa-ajan harrastuksia tarjoavat järjestöt sekä harrastuksia etsivät ihmiset yhteen. 
Messuilla harrastuksia tarjoavat järjestöt esittelevät omaa toimintaansa. Vastaavasti harras-
tuksia itselleen tai lapsilleen etsivät voivat tutustua Heinolan harrastustoimintaan sekä saada 
tietoa erilaisista harrastusmahdollisuuksista. Messuille on vapaa pääsy. 

Jyränkölä torilla
Heinolalainen Jyränkölän Setlementti esittelee toimintaansa Heinolan torilla pe 26.8.2022 
klo 9–12. Aamupäivän ohjelmassa on mm. tasatunnein järjestettäviä jumppatuokioita, 
yhdessä paikallisten liikkeiden kanssa järjestetty muotinäytös sekä mahdollisuus tutustua 
koira-avusteiseen toimintaan. Setlementti yhteistyökumppaneineen tarjoaa kävijöille myös 
pullakahvit. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Jyränkölän Mediapaja tekee tapahtumasta li-
vestriimiä, jota on mahdollista seurata Mediapajan YouTube-kanavalta osoitteessa youtube.
com/mediapajaheinola.  

Jyränkölän Setlementti kustantaa Heinolan Uutisia. 

JUUSTOPOLKU 
kutsuu reippailemaan su 25.9.2022
MAKSUTTOMAT KULJETUKSET 
Heinolan turistipysäkiltä, Kirkkokatu 8: 
• klo 9.00 Vuolenkoskelle (17 km)
• klo 10.45 Läpiälle (Lepolaan, 9 km)
Vuolenkoskelta: 
• klo 9.30 Jyränköön Juustopolun  
päähän ja sieltä turistipysäkille. 

Lähtö suoraan maastoon klo 9–10 
Jyrängöstä, Tamppilahdenkatu 35. 
Reitin vaativuus: Keskivaativa
Huoltopisteet: 
17 km reitin varrella 3 huoltopistettä, 
puolikkaalla reitillä 2.
Huoltopisteitä ylläpitävät Vuolen- 
kosken kyläyhdistys ja Heinolan Latu. 
Jokaisella pisteellä maksuton mehu. 
Tamppilahden pisteessä maksutta  
myös lettutaikinaa, jonka voi itse 
paistaa nuotiolla. Myynnissä kahvia, 
makkaraa ja pullaa. 

Tervetuloa ulkoilemaan!
Lisätiedot tapahtumasta: 
Vesa Nykänen, nykves@gmail.com, 
puh. 050 516 3103

LYHYESTI

Huippuvarusteltu, esteetön ja erittäin hyväkuntoinen  
Villas-huoneisto 53 m2  
(oh+k+2mh+psh+s+wc+lasiterassi+varasto+autopaikka)  
vuonna 2019 valmistuneesta luhtitalosta. 

Sijainti on Cooke-golfkentän 10. väylän vieressä, lähellä  
tulevaa viihdekylpylää ja kaikkia Vierumäen kattavia  
hyvinvointi- ja ravintolapalveluja. 

Myynnissä on 1/6 osuus ja käyttöviikkoja 9 kpl vuodessa.  
Vaihtopäivä on perjantai. Mikäli et itse ehdi käyttää  
kaikkia viikkoja, Holiday Club voi vuokrata vapaaksi  
jäävät viikot puolestasi. 

Mh. 29 000 € • Yhtiölaina 14 000 € • Vh. 43 000 €

Laadukasta vapaa-ajanasumista Suomen parhaissa ja  
monipuolisimmissa lomakeskuksissa. Vuokraa huoneisto  

ja nauti vaivattomasta lomasta!

LOMA-ASUNTOVUOKRAUS  KATINKULTA  VIERUMÄKI  HIMOS

Villas-huoneisto on käytettävissäsi joka vuosi keskimäärin  
yhdeksän viikon ajan. Vuonna 2022 ovat käytettävissä viikot 
37, 43 (syyslomaviikko) ja 49. Vuonna 2023 ovat käytettävissä 
viikot 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45 ja 51. 

Kaikki takkapuista ja siivouksesta lähtien hoituu taloyhtiön 
kautta. Huonestoon on vaivaton ja esteetön kulku (luhtitalon  
1. krs.). Piha-alueella on oma sähköpistokkeella varustettu  
autopaikka. 

Huippusijainti, vain 500 m hotellille ja ravintoloihin!

Villas-omistajana sinulla on mahdollisuus saada käyttöösi  
muita Villas-huoneistoja erikoishintaan 35 €/vuorokausi.  
Huoneistoja on lukuisissa eri kohteissa ympäri Suomea.

OSTA OMAKSI PALA VIERUMÄKEÄ!

Holiday Clubin viihdekylpylä valmistuu Vierumäelle vuonna 2024

jalemalaoy@gmail.com | 0400 490 606 | 044 335 3852

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

149€
Peliittojen toimisto  
Kauppakatu 15  
avoinna:
To 25.8.  klo 9-12
Pe 26.8.  klo 9-12
Ma 29.8. klo 9-12
Ti 30.8.   klo 9-12

OSTA OMASI!

Kausari-
kamppanja  
jatkuu...

Toimistolta tai  
verkkokaupasta  
https://peliitat.eventiolive.fi

Vielä hetken tarjoushintaan
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’’On sulla karsee tukka’’, toteaa  
pitkän linjan konkarinäyttelijä 
Esko Roine vastapäätään istuvalle 
Jouko Aholalle heinolalaisen 
Kusmiku-ravintolan kabinetissa. 

JUSSI VARJO HU 

Käynnissä ovat kotimaisen Routa-elokuvan 
kuvaukset, joihin HU pääsi tutustumaan 
heinäkuun lopulla. Samalla pääsimme ju-
tuttamaan elokuvan pääosassa olevaa Aho-
laa ja pienen sivuroolin heittänyttä Roi-
netta sekä elokuvan käsikirjoittaja-ohjaaja 
Tony Heinoa. 

Voimamiehenä tunnettu ja peräti kah-
desti maailman vahvimmaksi mieheksi 
kruunattu Jouko Ahola on tullut viime 
vuosien aikana tunnetuksi myös näytteli-
jänä. Ahola kuuluu suomalaisittain harvi-
naiseen kastiin, sillä hän on päässyt näytte-
lemään muutamissa kansainvälisissä suur-
tuotannoissa, kuten Ridley Scottin King-
dom of Heavenissa ja Viikingit tv-sarjassa. 
Kontrasti suuren kansainvälisen ja pienen 
suomalaisen tuotannon välillä on Aholan 
mukaan suuri.  

– Suurin ero on rahankäytössä, Ahola pal-
jastaa. 

Mies jatkaa, että ulkomaisissa suurtuo-
tannoissa hänellä on ollut muun muassa 
oma autokuski, traileri ja jopa sateenvarjon 
pitäjä. Kaikki nämä siitäkin huolimatta, että 
hänellä ei ole ollut tuotannossa pääroolia. 

Heinolassa kuvattiin kohtauksia elokuvaan

– Viikingit-sarjassakin roolihahmoni ta-
pettiin kolmen jakson jälkeen, Ahola nau-
rahtaa. 

Päätyökseen liikunta- ja rakennusalan 
hommia tekevä Ahola päätyi näyttelemään 

Routa-elokuvan on määrä saada ensi-iltansa alkuvuodesta 2023. 

Ju
ss

i V
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pääroolia Roudassa ohjaaja Tony Heinon 
edellisen ohjaustyön, Toinen mies, kautta. 
Ahola näytteli elokuvassa sivuroolin, ja Hei-
no pyysi häntä mukaan myös uuteen elo-
kuvaansa. 

– Olin koko ajan Tonyn mielessä roolia 
varten, Ahola kertoo. 

Rooliinsa Ahola on valmistautunut tu-
tustumalla muun muassa vankilasanastoon 
ja siihen, miten vankilassa suhtaudutaan 
eri rikoksista tuomittuihin juttelemalla se-
kä vanginvartijoiden että entisten vankien 
kanssa.  

Isällisiä neuvoja
Suomalaisia jo vuosikymmenien ajan teat-
terilavoilla ja ruudun takana hurmannut 
Esko Roine näyttelee elokuvassa pienen 
roolin päähenkilö Juhon entisenä vanki-
lakaverina. 

– Roolihahmoni ohjaa isällisesti vasta 
vankilasta vapautunutta päähenkilöä. 

Piakkoin 78-vuotias Roine on kunnioi-
tettavasta iästään huolimatta paiskinut ak-
tiivisesti töitä. Televisio- ja elokuvaroolien 
lisäksi Roine nähdään ympäri Suomea kier-
tävässä Vanhoja poikia -esityksessä. Roineen 
lisäksi nelikossa nähdään Puntti Valtonen, 
Taneli Mäkelä ja Tuomas Uusitalo. Useis-
ta työkeikoista, joukossa mm. TV-sarja On-
nela ja Kummeli-elokuva, Roine on kuiten-
kin joutunut kieltäytymään. 

– Syksyllä odottaa lonkkaleikkaus ja sai-
rasloma, Roine kertoo. 

Kaksi tarinaa
Draamatrilleri Routa seuraa kahden pää-
henkilön, Juhon ja Mikaelin, tarinaa. Jou-
ko Aholan esittämä Juho on istunut vanki-
lassa 22 vuotta murhista. Vapauduttuaan 
hän yrittää palata takaisin normaaliin elä-
mään. Samuli Vauramon esittämä Mikael 
on yritysjohtaja, joka vastustaa yrityskaup-
paa suuremman kansainvälisen yrityksen 
kanssa. Elokuvassa seurataan kummankin 
polkuja, ja tarinan edetessä ne kohtaavat. 

– Tässä on ikään kuin kaksi leffaa yhdessä, 
ohjaaja Tony Heino taustoittaa. 

Elokuvaa on kuvattu Heinolan lisäk-
si mm. Hämeenlinnassa, Vaasassa, Rova-

niemellä ja Lontoossa.  
– Suomessa on mahtavia kuvauslokaati-

oita, Heino vastaa kysymykseen monille eri 
paikkakunnille jalkautuvista kuvauksista. 
Kansainvälisen tarinan omaavassa elokuvas-
sakin liikutaan paljon eri puolilla Suomea.

– Minun on helppo samaistua siihen, sillä 
olen liikkunut Suomea ristiin ja rastiin. Se 
on osa luonnettani. 

Heinolassa kuvauksia tehtiin Kusmikun 
lisäksi kaupungin Savotta-kokoustiloissa. 
Elokuvan tarinassakin liikutaan Heinolassa. 

– Minulla on tuttuja Heinolassa ja tästä 
tulee mentyä paljon ohi, Heino kertoo va-
linnoistaan ottaa Heinola mukaan tarinaan 
ja kuvauspaikaksi. 

Elokuvan budjetista Heino ei mielellään 
puhu. Koska valtio on erilaisten tukien 
kautta suuri rahoittaja suomalaisella eloku-
vakentällä, näkee ohjaaja-Heino ison budje-
tin elokuvien voivan olla pois pienemmiltä 
ja laadukkaammilta tuotannoilta. 

– Minua ällöttää, kun aina huudetaan 
isompaa budjettia. Mieluummin täytyisi 
pyrkiä laadukkaaseen sisältöön, Heino pe-
räänkuuluttaa. 

Tony Heino on onnistunut saamaan 
elokuvaansa vaikuttavan näyttelijäkaartin. 
Aholan, Vauramon ja Roineen lisäksi elo-
kuvassa nähdään muun muassa Vesa Vie-
rikko, Ville Haapasalo, Jouko Keskinen, 
Minerva Kautto ja Saana Rautavaara. 

– Se on laadukkaan käsikirjoituksen an-
siota, Heino kertoo. Hän sanoo tekevänsä 
käsikirjoituksia, ja elokuvia ylipäänsä, in-
tohimolla. 

Heino lähestyy omaa tapaansa työsken-
nellä ja tehdä elokuvia ravintolamaailman 
kautta.   

– McDonald’sissa on paljon ihmisiä töis-
sä, jotta saat sen perushampurilaisen no-
peasti. Meidän elokuvan tekoa voi rinnas-
taa enemmän Michelin-tähden ravintolaan, 
jossa saa hyvää ja vähän erilaista.  

– Haluan tehdä taidetta ja olla mahdolli-
simman hyvä siinä, hän tiivistää. 

Routaa elokuvana Heino kuvaa takuuvar-
masti viihdyttävänä ja erilaisena. Sellaisena, 
jota ei ole ennen nähty. 

– Sitä ei voi verrata muihin tarinoihin. Se 
on oma yksilönsä, Heino päättää. 

KALUSTO 
Katso kuvat ja lisätiedot www.latvo.fi 1 vrk 1 vko
Haketin  
max. 12 cm oksat, B&S 14 hv, hinattava  70 € 250 €
Kaivuulaite  
kaivuusyvyys 2 m, JD 12 hv, hinattava 100 € 350 €
Niittyleikkuri/kelamurskain  
työleveys 115 cm, B&S 18 hv, hinattava  70 € 250 €
Tielana  
hydr. korkeuden säätö, 1-teräinen  50 € 150 €
Hiekoitin  
hiekan/suolan levitykseen, työleveys 1 m 50 € 150 €
Tukkikärry  
mönkijään, vaijerinostin (sähkövinssi) 70 € 250 € 
Juontokärry  
mönkijään, käsivinssi, etu+takakärry  50 € 150 €
Lavakärry (1-aks)  
mönkijään  30 € 100 €
Maansiirtokärry (2-aks)  
mönkijään, hydr. kippi + hydr. takalaita  70 € 250 €
Maisemointiharava  
mönkijään, hydr. kork. säätö, hinattava  50 € 150 €
Kuljetuslavetti  
3500 kg, lava 6.0*2.1, irr. laidat, kippi, rampit 70 € 250 € 
Lehtipuhallin  
tehokas, valjaat  30 € 100 €
Aggregaatti  
230 V / 1,7 kW, hiljainen 30 €  100 € 
Katso koko valikoima https://rent.latvo.fi
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JETTA KUITUNEN

– Näillä festivaaleilla ei artisti mak-
sa vaan saa palkkansa, kuten saavat 
kaikki muutkin kenen kanssa on 
niin sovittu. Selkeä tarve on ol-
lut tällaiselle tapahtumalle, koska 
kaikki liput ovat menneet kaupak-
si jo hyvissä ajoin ennen tapahtu-
maa. Excel-taulukot ovat käytös-
sä, jotta rahan paholainen saadaan 
pidettyä kurissa, kertoo festivaali-
johtaja Teppo Nipuli. 

– Vaikka eihän tätä rahan takia 
tehdä; intohimo ja liekki palaa! 

– Pidetään pieni marginaali, ja 
jos jotain jää, satsataan tulevaan. 
Suunnitteilla on tehdä yhdistys 
tapahtumalle, jota hoidetaan täl-
lä hetkellä oman firmani, Festit ja 
Kestit, kautta. Siksi luonnostaan 
on vetovastuu minulla. Omat vah-
vuuteni ovat kuitenkin tapahtu-
man rakentamisessa, käsillä teke-
misessä, kertoo Teppo. 

Terassikierroksella  
ideoitua 
Ensimmäinen festivaali syntyi ex 
tempore pienen kaveriporukan 
kesken, ja illan edetessä tapah-
tuma kasvoi pienestä musaillasta 
kokonaiseksi festivaaliksi. Vuoden 
suunnittelutyö konkretisoituu yh-
den päivän aikana. 

Aidon meiningin takaavat tal-
koolaiset ja yhteistyökumppanit. 
Itse tapahtuman rakentamiseen, 
pyörittämiseen ja purkuun osal-
listuu kaikkiaan noin 70 henkilöä. 
Koko ajan mukana olevia talkoo-
laisia on 15–20. Myös paikallinen 
kyläyhdistys on innokkaasti mu-
kana – positiivinen ongelma on 
se, löytyykö  tekemistä varmasti 
kaikille. 

Yhteistyökumppanit saavat nä-
kyvyyttä ja heitä onkin saatu hy-
vin mukaan. Suuri osa on ollut 
mukana jo ensimmäisestä Multa-
mäkifestistä lähtien. 

– Jengi on käyttäytynyt hienos-

Ei Roomaakaan päivässä rakennettu 

Multamäkifest syntyy festari kerrallaan

ti. Rennosti, mutta asiallisesti. Pi-
tää ottaa huomioon, että ollaan 
toisten pihapiirissä eikä ole kiva 
tehdä siellä mitä sattuu, kehuu 
Teppo festivaalikävijöitä. 

Positiivinen palaute kannustaa 
jatkamaan, mutta paljon on kiin-
ni myös Multamäen tilan varsi-
naisista tilanomistajista ja muista 
töistä. 

Nälkä kasvaa  
syödessä 
Ydinryhmään kuuluvat Toni 
Hinkkala, Mikko Kolari, Vih-
tori Koskinen, Sari Lalli, Tuula 
Nipuli, Tuomas Orasmaa ja Tep-
po Nipuli.  

– Jokaisella on omat vahvuuten-
sa ja vastuunsa. Esimerkiksi Vih-
tori tekee erottuvaa, elävää vies-

tintää: nettisivut, logot jne. Me 
kaikki  seuraamme ja keskitym-
me festivaalipäivänä yleisilmee-
seen, mitä tapahtuu missäkin ja 
miten festivaali toimii. Tai ehkä 
tämä täydellisesti on utopiaa, tu-
levaisuuden haave, että se raken-
tamisen ja pystyttämisen jälkei-
nen vapautuva twist menisi vain 
omaan piikkiin, ja voisi rennosti 
ottaa ilon irti itse tapahtumasta, 
unelmoi Teppo Nipuli.  

– Tokihan ideoita festivaalin 
kasvattamiseksi jo on, mutta jos 
ideat lähtevät ihan laukalle, on  
excel tukena, vannoo Teppo sy-
dämen ja järjen yhteispelin ni-
meen.  

– Yleinen käytäntö on, että kuu-
kautta  ennen voi vielä artistien 
keikat perua, mutta tietyt esiin-
tyjät pitäisi buukata lähes vuotta 

ennen, kertoo Teppo festivaalin 
riskirajoista. 

Juhlakansaa  
paikalle 800 
Maankäyttölupa, meluilmoitus, 
pysäköinti, poliisi, pelastussuun-
nitelma, Teoston luvat musiikil-
le, anniskelupaikkalupa, anniske-
luilmoitus, vastuuvakuutus, ylei-
sötilaisuusilmoitus ja aluekartat, 
jätteenkäsittelyilmoitus, EA-pis-
te, järjestyksenvalvojat, bajama-
jat, käsienpesupisteet, taukotilat 
artisteille… Ihan vain muutama 
asia lueteltuna, jotka pitää tapah-
tumajärjestäjän ottaa huomioon 
etukäteen.  

– Ja Suomessa kun ollaan, tie-
tenkin toivomme hyvää ilmaa! 
Suuri massa on positiivista.

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
044 239 9759 / 

URAJARVENKARTANO@GMAIL.COM

Historiaa, kulttuuria ja
elämyksiä yhdessä Suomen

vanhimmassa
kartanomuseossa!

 
www.urajarvenkartano.fi

 

Urajärven kartanomuseo
U R A J Ä R V E N  K A R T A N O N  Y S T Ä V Ä T  R Y

Kartanokahvila
K A H V I L A  H U G O  J A  L I L L Y

A-oikeuksin varustettu kahvila 
ruoka-, majoitus ja 
juhlapalveluineen.

Sekä mahtava rantasauna!
 

www.kahvilahugojalilly.fi

TIEDUSTELUT JA RYHMÄVARAUKSET:
0400 777 717

TAI KAHVILA@PHNET.FI

AVOINNA LA-SU 11-17 11.9. SAAKKA
ELO-LOKAKUUSSA KUMMITUSKIERROKSET,

3.9. SYYSMARKKINAT, 11.9. KAUDEN PÄÄTTÄJÄISET
 

KARTANONTIE 77, 17150, 
URAJÄRVI, ASIKKALA

– Ekologinen näkökulma on 
nykypäivää, ja siinä on mm. yk-
si syy sille, että festivaalibussi ajaa 
non-stop Heinolan keskustan ja 
kirkonkylän välillä. Myös ban-
derollit ovat monivuotiset. Lisää 
ekotekoja kehitellään koko ajan. 

– Artistit ajetaan kasaan yhdes-
sä. Tietenkin heillä on isoin mer-
kitys ja on hienoa, jos saa mukaan 
yhden ”oman” artistin tai bändin, 
jota diggailee. Se antaa hirveästi 
energiaa. Tänä vuonna se vihdoin-
kin on Blanko! intoilee Teppo.  

– On myös mahtavaa tukea hei-
nolalaista nuorten bändikulttuu-
ria. Tänä vuonna katselmuksesta 
ovat mukana Babe Station ja Ve-
rilöyly.  

– Kutsuvieraslistalta löytyy vain 
yksi, ja hän on kaupunginjohtaja 
Jari Parkkonen. 

Aidon meiningin takaavat talkoolaiset.

Kaupungintalon asiointipiste  
on muuttanut Torikadulle
Heinolan kaupungintalon asiointipiste on suljettu 1.8.2022 alkaen, 
ja asiakaspalvelu on siirtynyt torin laidalle uuteen Asiakaspalvelupiste 
Spottiin.

Uuden asiakaspalvelupisteen toiminta on käynnistynyt 2.8.2022. 
Muutoksen yhteydessä kaupungintalon ovet on suljettu, ja asiakkaat 
ohjataan palveluihin uudella tavalla. Kaupungintalon wc-tilat ja au-
la eivät ole enää yleisölle avoinna. Asiantuntijapalvelut ja -tapaamiset 
toteutetaan jatkossa ajanvarauksella siten, että asiantuntijat hoitavat ja 
järjestävät asiakkaiden vastaanoton itse.

Kaikki nähtävillä olevat asiakirjat, esimerkiksi kaavat tai lupahake-
mukset, ovat nähtävillä Asiakaspalvelupiste Spotissa ja tarvittaessa lisätie-
toja saa ottamalla yhteyttä asian valmistelijaan. Lupa- ja valvontapalvelut 
ovat siirtyneet myös sähköisen ilmoitustaulun käyttämiseen.

Kaikki noudettavat asiakirjat ja kaikki kaupungille saapuvat asiakirjat 
toimitetaan Asiakaspalvelupiste Spottiin.

Asiakaspalvelupiste Spotissa on myös kaksi asiakaskonetta mm. säh-
köisten palvelukanavien käyttämiseen. Asiakaskoneiden käyttöön saa 
tarvittaessa myös opastusta asiakaspalvelupisteestä. 

Ju
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Tornimäenpolku
• Keskivaativa reitti 
• Sulkavanranta–Karhulampi 7 km
• Sulkavanranta–Tornimäki 2,3 km
• Tornimäki–Karhulampi 4,7 km
• Lähtö: Kouvolantie 202

Läpiän reitti
• Keskivaativa reitti 22,7 km 
• Lähtö: Tamppilahdenkatu 35 tai 

Kangasvuokontie 26

Korvenlammen reitti
• Keskivaativa reitti 15 km
• Lähtö: Tamppilahdenkatu 35 tai 

Kangasvuokontie 26

Valo Ilves
• Keskivaativa reitti, valaistu
• Jyränkö – Suomen Urheiluopisto 

12,1 km
• Lähtö: Kangasvuokontie 26

LYHYET YMPYRÄREITIT

Heinolan ulkoilureitit
Rautvuorenpolku
• Pääosin keskivaativa reitti 2,1 km, 

yksi kohta reitillä vaativa
• Lähtö: Ala-Räävelintie 82
Koskensaarenpolku  
ja luontopolku
• Helppo reitti 3,1 km
• Luontopolku 2,7 km
• Lähtö: Koskensaarentie 26
Sataojan luontopolku
• Helppo reitti 4,4 km/ 5,7 km
• Lähtö: Pikijärventie 68 
Pirttisalmenpolku
• Keskivaativa reitti 3,2 km
• Lähtö: Laaksotie 69
Saittalahdenpolku
• Keskivaativa reitti 2,4 km
• Lähtö: Pitkäniementie 93 
Lusin luontopolku
• Helppo reitti 4,8 km 
• Lähtö: Lusinraitti 2

PITKÄT REITIT

Lisätietoja ja kartat: 
www.heinola.fi/ulkoilureitit
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4.9. asti
• ma ja ke 12–20
• ti ja to 8–14
• pe suljettu
• la ja su 10–16

5.9. alkaen
• ma 12–19.30
• ti, ke ja to 8–20
• pe 12–19.30
• la ja su 10–16Tiistaisin ja torstaisin aamu-uinti  

klo 6–8 sarjakortilla. Ulko-ovi ja 
kassa suljetaan tuntia ennen, ja  
allastiloista on poistuttava puoli 
tuntia ennen hallin sulkeutumista. 

UIMAHALLIN 
AUKIOLOAJAT

Su 4.9.2022 10–15 
Heinolan lukio, Lampikatu 1

Tule tutustumaan 
harrastusmahdollisuuksiin 
Heinolan uudelle lukiolle!

Messuilla on: 
• yli 40 toimintapistettä 
• polkupyöräarvonta 
• ja paljon muuta!

HOBBY22
HARRASTEMESSUT

AVAAMME  
TOIMIPISTEEN 
elo–syyskuun vaihteessa  

Poppeli-taloon (Savontie 7).

Avajaisten kunniaksi  
arvomme kaikkien  

18.8.–10.10.2022 välisenä  
aikana myyntitoimeksianto- 

sopimuksen tehneiden kesken 
Samsungin 43 tuumaisen  

Smart-tv:n.

Soita meille ja  
sovi arviokäynti. 

Tehdään juuri sinulle 
hyvä tarjous  

kotisi myynnistä.

Yrityksen palvelut:
- kiinteistönvälitys
- vuokravälitys
- arvio- ja kauppa- 

kirjojen laadinta
- kaupanvahvistus

TIMO KEKKONEN
Yrittäjä, LKV, KiAT, kaupanvahvistaja
puh. 045 353 4800
timo.kekkonen@kodikaslkv.fi

LAURA VIRTANEN
Yrittäjä, Asuntomyyjä

puh. 050 5937 380
laura.virtanen@kodikaslkv.fi

Heinola, Keskusta KT  94,5 m2

20134424

Heinola, Keskusta KT  53 m2

Tässä käytännössä muuttovalmiissa huo-
neistossa on v. 2010 remontoitu keittiö ja kyl-
pyhuone sekä tilava sauna. Tyylikkäät vaale-
at lattiapinnat tuovat valoisuutta asuntoon 
ja viimeistelevät hienon kokonaisuuden. Hy-
vänmallinen lasitettu parveke ilta-aurinkoon, 
josta syksyllä ja talvella vesistönäkymää. Rv-
84. E-luokka E. Sovi esittely! Mh. 78.476,07 € 
Vh. 79.000 €. Hiidenhaudantie 9.  20232857

Heinola, Keskusta KT  65,5 m2

Keskustan lähellä hyvällä ja rauhallisella si-
jainnilla tyylikkäästi v. 2021 täysin remon-
toitu saunallinen kolmio. 1. asuinkrs., vain 8 
porrasaskelmaa! Kookkaalla ja hyvän malli-
sella lasitetulla parvekkeella on mukava kat-
sella kaunista vehreää takapihaa. Kesähel-
teille viilennystä tuo ilmalämpöpumppu. 
Rv-84. E-luokka F. Sovi esittely! Mh. 88.000 
€ Vh. 88.000 €. Hämeenkatu 8.  21173392

Heinola, Myllyoja OKT  125/165 m2

Hyväkuntoinen ja tilava omakotitalo Myl-
lyojalla. Taloon on vuosien saatossa mm. 
uusittu vesi- ja viemäriputket ja sähköis-
tyksiä sekä remontoitu pesutilat ja keittiö n. 
2000-luvun vaihteessa. 1593 m2 osittain rin-
teessä oleva pihapiiri. Pihassa talon lisäksi v. 
2007 valmistunut 2 auton katos, jonka pää-
dyssä varasto. Rv-50. E-luokka G. Sovi esit-
tely! Mh. 130.000 €. Heimotie 23. 20274614

Heinola, Jyränkö KT  35 m2

Siistikuntoinen yksiö keskustan tuntumassa. 2. 
asuinkrs. Tilava lasitettu parveke koilliseen, jos-
ta hienot osittaiset vesistönäkymät. Taloyhtiö 
on hyvässä kunnossa, mm. käyttövesiputket 
ja ikkunat uusittu sekä saunaosastot remon-
toitu. Mukava sijainti aivan rannan läheisyy-
dessä. Keskustan palveluihin noin kilometri.  
Rv-65. E-luokka D. Sovi esittely! Mh. 29.000 €  
Vh. 29.000 €. Tamppilahdenkatu 9.  21140245

Heinola, Aapelinpelto 
OKT  120/154 m2

Tätä kotia on vaalittu rakkaudella vuosien 
saatossa ja siihen on tehty paljon perus-
korjauksia, mm. lämmitys vaihdettu maa-
lämpöön ja uusittu ikkunat sekä viimeisim-
pänä tehty salaojat ja asennettu patolevyt. 
Keittiö on uusittu v.2004 ja tilava kylpyhuo-
ne v. 1998. Rv-68. Ei e-tod. Sovi esittely!  
Mh. 144.000 €. Mäkelänkatu 12.  21452080

Myynnissä 2. asuinkerroksen hyväkuntoi- 
nen, todella tilava kolmio. Keittiö ja kylpy- 
huone remontoitu 2000-luvulla. Lasitetulta  
parvekkeelta avarat keskustanäkymät torin  
suuntaan. Heinolan kaunis satama-alue ja  
rantapuisto on kivenheiton päässä ja mo-
nipuolisille ulkoilureiteille n. kilometri. Rv-
50. E-luokka D. Sovi esittely! Mh. 119.000 €
*Vh. 119.000 €. Virtakatu 6.

Ostotarjous hyväksytty!
Ostotarjous hyväksytty!



HEINOLANUUTISET.FI | 13

PAIKKA AJANKOHTA TAPAHTUMA SIJAINTI LISÄTIETOJA
HARTOLA 2.9. klo 18.30–19.30 Lastenohjelmista tutut Maltti ja Valtti Hartolassa! Keskustan nurmialue, Yhdystie 18 Kaikille avoin ja maksuton perhetapahtuma.

3.9. klo 8.00–17.00 Hartolan markkinat Hartolan tori, Keskustie 50
HEINOLA 24.8. klo 17.30 Karjalainen kansanlauluilta Heinolan kesäteatterilla Heinolan kesäteatteri, Kymenkartanonkatu 2 Vapaaehtoinen maksu Ukrainan pakolaisperheille

24.8. klo 19.00 Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki:  Uuden etsintää – Jugendin esineitä 
-luento

Heinolan Harjupaviljonki, Kauppakatu 30 Vapaa pääsy.

24.8. klo 18–21 Tukkijätkä tanssit • Esiintyy Minna Äikäs Band, Ohjaajana Anne Virtanen Ravintola Tukkijätkä, Kauppakatu 13 Hinta 10 €.
26.8. klo 9–12 Jyränkölä jalkautuu Heinolan torille Heinolan tori Luvassa paljon ohjelmaa.
27.8. klo 15–23.45 Siltasaaren Venetsialaiset Siltasaari 1 Vapaa pääsy.
31.8. klo 11–19 Koko kansan testauspäivä. Inbody-kehonkoostumus- ja puristusvoima- 

mittausta
Urheilukatu 3, uimahallin peilisali. Maksuton, ei ennakkoilmoittautumista.

31.8. klo 19.00 Päätoimittaja Kari-Otso Nevaluoma: Itämaisuus sisustustaiteessa -luento Heinolan Harjupaviljonki, Kauppakatu 30 Vapaa pääsy.
4.9. klo 10 Heinola Open • Kippasuo Pro DiscGolfPark Kippasuonväylä 30
4.9. klo 10–15 Hobby22 Harrastemessut Heinolan uusi lukio, Lampikatu 1 Vapaa pääsy.
4.9. klo 16 Heinolan Musiikinystävien puhallinorkesterin konsertti Heinolan Harjupaviljonki, Kauppakatu 30 Vapaa pääsy.
5.9., 12.9. ja 19.9. Mama´s Cafe HeiMo-Sali, Kaivokatu 14 Vapaa pääsy.
6.9., 13.9. ja 20.9. Karaoke • Karaokeisäntänä/emäntanä Mauno Tuominen ja Riitta Nurminen HeiMo-Sali, Kaivokatu 14 Vapaa pääsy. Klo 18–20.
7.9. klo 18–19.30 Kielikahvila HeiMo-Sali, Kaivokatu 14 Vapaa pääsy.
8.9. klo 12.30–14.30 Kielikahvila HeiMo-Sali, Kaivokatu 14 Vapaa pääsy.
10.9. klo 13 Union Plaani – Mypa • Miesten kolmonen jalkapallo Urheilupuisto, Urheilukatu 2
14.9. klo 19.00 Iiro Rantala -soolokonsertti. Konsertin tuotto UNICEF:in työhön maailman 

lasten hyväksi
WPK-talo, Kymenkartanonkatu 2 Liput 25 € etukäteen p. 03 849 3606.

22.9. klo 17–20 Neule-kahvila HeiMo-Sali, Kaivokatu 14 Vapaa pääsy.
23.9. 18.30 Peliitat–FPS • Mestis Versowood Areena, Urheilukatu 2
24.9. klo 10 Power Putt Ladies Open 2022 • Kippasuo Amateur DiscGolfPark Kippasuonväylä 30
24.9. klo 13 Union Plaani – FC Kultsu • Miesten kolmonen jalkapallo Urheilupuisto, Urheilukatu 2
26.9. klo 13–14.30 Ympäristöempatia ja kestävän kehityksen huomioiminen kaupunki- 

suunnittelussa 
Jyränkölän juhlasali, Siltakatu 11 Yleisöluento. Vapaa pääsy.

LAHTI 26.–28.8. Makujen Messut Mukkulan kartanon puisto, Ritaniemenkatu 10
31.8.–4.9. Sibelius-festivaali 2022 • Sinfonia Lahti. Taiteellisena johtajana toimii 

Sinfonia Lahden ylikapellimestari Dalia Stasevska
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7

15.9.–17.12. Tiltu ja Lettu ja leikkimökin asukas. Nukketeatterinäytelmä. Lahden kaupunginteatteri, Kirkkokatu 14
22.–25.9. Caravan-messut Lahden messukeskus, Salpausselänkatu 7

PERTUN-
MAA

26.8. klo 18–21 Venetsialaiset – veden, tulen ja valon juhla Pertuntorilla Pertuntori, Pertuntie 18

SYSMÄ 27.8. Venetsialaiset. DJ Amanda Harkimo. Sysmä Marina, Vellamontie 4
27.8. klo 8–16 Avanti Challenge multisport-kilpailu Camping Sysmä, Huitilantie 3 www.avantichallenge.fi

Muutokset mahdollisia.KOOTUT KOHTAAMISET

Juuri uusitulla Eero-näyttämöllä 
saa kunnian aloittaa koko perheen 
näytelmä Tiltu ja Lettu ja leikki-
mökin asukas. Heinolalaisen äi-
dinkielen ja kirjallisuuden opet-
tajan, kirjailija Taru Viinikaisen 
ja kuvittaja Oili Kokkosen hur-
maaviin lastenkirjoihin Leikkimö-
kin asukas ja Taskukaihon tapaus 
perustuva näytelmä on kesäinen 
leikin ylistys. 

Ohjaaja Tommi Kainulainen 
on sovittanut tekstin näyttämölle 
ja kantaesitys on 17.9. Eero-näyt-
tämölle syntyy kesäinen paratiisi, 
jossa ongelmat ovat lasten kokoi-
sia. Pihaan muuttanut pertinjunt-
ti ja hänen taikansa heräävät hen-
kiin myös nukketeatterin keinoin. 

– Nykyteatterissa nukettaja on 
usein näyttämöllä, kuten minä 
Tiltu ja Lettu -näytelmässä. Nuk-
keteatterin taika mahdollistaa sen, 
että katsoja kokee nuken olevan 
elossa, ja pystyy lähes unohtamaan 
nukettajan läsnäolon. Esityksessä 
näyttelijät ja nukettaja eivät kom-
munikoi keskenään vaan nuken 
kautta, kertoo nukketeatteritai-
teilija Terhi Tuomikko.

Kostonkierre
Syksyn toinen kantaesitys on 1.10. 
nastolalaisen Timo Sandbergin 
historiallisiin jännitysromaanei-
hin Mustamäki ja Kostonkierre pe-
rustuva näytelmä Kostonkierre – 
tarina jakautuneesta kaupungista. 

Vuosi on 1923. Pinnan alla 
kuplivat samat jännitteet, jotka 
repivät maan kahtia viisi vuotta 
aiemmin. Etsiväkonstaapeli Otso 
Kekillä (Tommi Rantamäki) on 
selvitettävänä murha, jonka po-
liisipäällystö on valmis lukemaan 
pirtutrokareiden välienselvittelyk-

Lahden kaupunginteatteri tuo syyskaudella lavalle 

Päijät-hämäläisten kirjailijoiden teoksia
si – totuus on kuitenkin ensivai-
kutelmaa mutkikkaampi. 

– Kaikkea ei parane uskoa, vaik-
ka suuri osa kirjoista onkin totta. 
Jotkut hahmot ovat mukana jopa 
oikeilla nimillään ja sellaisina kuin 
isoäitini on heitä kuvannut ja olen 
asioita käsittänyt, vakuuttaa kirjai-
lija Timo Sandberg. 

– Pujottelen tosiasioiden välissä  
mielikuvitusta käyttäen, mutta  
mukana on paljon totta. Kiirolan  
saunan saunottajana toiminut  
isoäitini tiesi ja kuuli kaiken, ja  
nämä asiat, joita kirjoissani ku- 
vaan, ovat nousseet esiin. 

Kostonkierre-näytelmän teemoi-
hin kiinteästi liittyvä näyttely Reu-
nanpalsta – elämää kaupungin sylis-
sä on Lahden historiallisen museon  
kanssa yhteistyönä tehty ja nähtä-
villä Aino-näyttämön aulassa vuo-
den 2022 loppuun asti. Näytte-
lyyn on vapaa pääsy.

Järjettömän hauska 
musikaali
Musikaali Something Rotten! Jo-
tain mätää! kertoo viime vuosina 
hyvinkin tutuksi tulleesta asiasta 

– teatterin näyttämölle on löydet-
tävä hitti! Perän veljekset, Retu ja 
Ruune, tuskailevat teatterinsa ra-
hahuolten kanssa. Vetonaula oli-
si keksittävä, sillä muuten Retun 
johtama teatteri jää armotta draa-
man kultasormena mainetta niit-
tävän William Shakespearen var-
joon. Kukkomaisen, yleisön suo-
sikin menestys ja ihailu on kerta 
kaikkiaan liikaa onnistumisesta 
haaveilevalle Retulle. Epätoivoi-
sena hän turvautuu tietäjään, jo-
ka ennustaa musikaalista tulevai-
suuden menestystuotetta. 

– Jo teoksen alkuidea on hillitön:  
historiaa sopivasti värittäen ker-
rotaan mielikuvituksellinen tarina 
musikaalin synnystä 1500-luvulla. 
Iloisesti aikakausia sekoittava mu-
sikaali on järjettömän hauska! ila-
koi ohjaaja Ilkka Laasonen. Ensi-
ilta on 3.9. suurella näyttämöllä.

Kuinka Minna Canthista 
tulee Minna Canth?
Nuori Minna Johnson haaveilee 
opettajattaren ammatista. Hän 
aloittaa opiskelut seminaarissa 
vastoin kauppiasvanhempien toi-

veita ja ystävystyy ihanan Floran 
kanssa. Päättäväinen Minna herät-
tää myös opettajansa Ferdinand 
Canthin kiinnostuksen. Se on 
skandaali – opettajattaren tehtä-
vähän on olla siveä ja naimaton. 

Syntyy kuitenkin suhde, joka 
on alku hienolle avioliitolle. Ta-
sa-arvoisuutta vaaliva pariskunta 
rikkoo vallalla olevia käsityksiä 
miehen ja naisen asemasta. Perhe 
kasvaa, eikä intohimo Minnan ja 
Ferdinandin välillä häviä. Vank-
ka oma tahto ja aviomiehen tuki 
vievät Minnaa kohti rohkeimpia 
tulevaisuuden näkymiä ja yhteis-
kunnallisia vaikutusmahdolli-
suuksia. 

Rouva C. on moderni, rohkea, 
hauska, yllättävä ja raikas tulkin-
ta kansallisnäytelmäkirjailijamme 
nuoruusvuosista. Näytelmä poh-
jautuu Minna Rytisalon arvostet-
tuun kirjaan Suomen ensimmäi-
sestä huomattavasta naisnäytelmä-
kirjailijasta ja yhteiskunnallisesta 
vaikuttajasta. Ohjaus Aino Kivi, 
ensi-ilta on 28.9.
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Aikuisten draamaa myös 
Aino-näyttämölle

Syyskauden aloittaa 31.8. Aino-
studionäyttämöllä Mika Mylly-
ahon kirjoittama tragikomedia 
ruuhkavuosien vuoristoradasta 
ja kaiken kestävästä ystävyydestä 
eli Kaaos. Näytelmä kuvaa tark-
kanäköisesti tätä aikaa ja sen vaa-
timuksia. Näytelmän teemat ovat 
tunnistettavia, kaoottisuudessaan 
huvittavia, mutta myös syvältä rii-
paisevia. 

– Rakenne on karnevalistinen 
tragikomedia, jossa arki suistaa 
tarinan naisten elämät ajoittain 
vähintäänkin epäjärjestykseen. 
Ahdistavistakin tilanteista löytyy 
aina railakasta huumoria. Näytel-
män kaikista lähes 20 roolista vas-
taa virtuoosimaisesti työryhmän 
näyttelijäkolmikko, kertoo ohjaa-
ja Tapani Kalliomäki. 

Lisätietoja teatterin nettisivuilta 
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

Tiltu ja Lettu ja leikkimökin asukas.

Kostonkierre – tarina jakautuneesta kaupungista.
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KULTTUURI

http://www.lahdenkaupunginteatteri.fi
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MARKO LATVANEN

PERHEEMME suosikkilomakohde 
on monien tiedossa – vuodesta 
1998 alkaen on reissattu Ahve-
nanmaalla lähes joka kesä. Jos on 
jäänyt vuosia väliin, on käväisty 
Gotlannissa. Mikä saa lähtemään 
samaan paikkaan vuosi toisensa 
jälkeen? Toki hyvä kysymys, mut-
ta yhtä hyvin voisi kysyä, mikä saa 
ihmiset lähtemään kesämökille jo-
ka kesä, ja vielä usean kerran vuo-
dessa. 

Meillä suurin syy on Ahvenan-
maan tunnelma, valo ja rauhalli-
suus. Kiireettömyys on tarttuvaa. 
Valon erilaisuus johtunee siitä, et-
tä meri ympäröi. Niitä on vaikea 
selittää, ne täytyy jokaisen kokea 
itse. Luonto tekee Ahvenanmaalla 
vaikutuksen erilaisuudellaan. Jo-
ka puolella näkyvä meri ja kalliot, 
mutta myös pelto- ja niittymai-
semat, luovat upean tunnelman 
saarelle.

REISSU alkaa aina siitä, kun koti-
pihasta startataan. Matka on kir-
jaimellisesti osa lomaa. Monesti 
suuntaamme jo illaksi Turkuun, 
joka on upea kaupunki. Laivan 
lähtöä edeltävänä iltana fiiliste-
lemme pitkin Aurajoen rantaa ja 
käymme syömässä. Kerran löydet-
tiin aikatauluun sopiva kesäteatte-
riesityskin.

Åland–Ahvenanmaa 
18. kerta toden sanoo, vai sanooko?

MATKAKERTOMUS, OSA 1

tyä Ruotsin puolella, kun sinne on 
vain muutaman tunnin laivamat-
ka Eckerön satamasta. 

ECKERÖSSÄ on Posti- ja tullimu-
seo, johon on vapaa pääsy ja si-
säpihalla hyvä kahvila. Rakennus 
itsessään on näkemisen arvoinen 
ja miljöö kohdallaan. Samalla 
kertautuu historiaa entisaikojen 
postinkulusta. Eckeröstä on lyhyt 
matka Degersandiin, jota pide-
tään Ahvenanmaan parhaimpana 
uimarantana. Hiekkabiitsiä riittää 
ja palveluitakin löytyy, kun alueel-
la on myös leirintäalue. Olemme 
muutaman kerran käyneet ja huo-
manneet, että paikka on hellepäi-
vän paratiisi.

Laivalla on lomatunnelma, kun 
ihaillaan Turkua ja Turun upeaa 
saaristoa, ja kohta jo Ahvenan-
merta saaristoineen. Kuljemme 
useimmiten Viking Linella, ja mu-
kava yksityiskohta on, että Turun 
reitillä kulkevat aina uusimmat ja 
hienoimmat laivat. Menomatkal-
la pääsimme ensimmäistä kertaa 
Gloryn kyytiin ja tulimme Gra-
cella. Laivalla on sen verran ai-
kaa, että ehtii rauhassa syödä ja 
käydä ostoksilla. Muun ajan aina-
kin kuski lepää ikkunallisessa hy-
tissä, josta tietää missä mennään. 
Kobba Klintarin luoto rakennuk-
sineen näkyy horisontissa, ja voi 
arvella, että matkaa on enää reilu 
puoli tuntia, kunnes saavumme 
Maarianhaminaan. Radio löytää 
asemansa ja Ruotsin kieli kajah-
taa kaiuttimista.

LÖYSIMME kolme vuotta sitten 
mieleisen asunnon Maarianhami-
nasta. Ensimmäisiä kertoja kun 
saarella käytiin, oli majoituksena 
hotelli Maarianhaminassa, mut-
ta pian se vaihtui mökkiin. Mö-
kin vuokrasimme usein Lumpar-
landista tai Lemlandista. Ajettiin 
itään ja nähtiin samalla upeaa 
maalaismaisemaa, Lemströmin 
kanava ja muitakin reitille osuvia 
nähtävyyksiä. Joskus majoituttiin 
Eckerön sekä Käringssundin alu-
eilla. Samalla tuli pikaisesti käy-

Posti- ja tullimuseo Eckerössä on hieno kohde, jonne on vapaa pääsy.

Maarianhaminan satama.

Merinäköala asunnostamme. Ruoka on mökillä isossa roolissa.

LOMAREISSUT lyhenivät taas kol-
meen–neljään päivään, ja hotellit 
valmiine aamupaloineen alkoivat 
uudelleen kiinnostaa. No, ehkä 
voisi heti perään todeta, että ai-
kuisille oli aamupala se tärkein, 
ja pojille taas hotellin uima-allas. 
Aamupala oli tässä ”rantahotellis-
sa” mainitsemisen arvoinen, kun 
savulohta, paikallista kermajuus-
toa, omaa leipää ja palvikinkkua, 
Åland-pannukakkua ym. oli tar-
jolla heti aamusta, ja yläterassil-
ta näköalat suoraan pienvenesata-
maan. Se oli kyllä ruhtinaallinen 
päivän avaus, ja Monacoa kymme-
nen kertaa halvemmalla.

Sitten bongasimme Maarianha-
minasta uuden asunnon, joka oli 
vuokralla kesäaikana. Asunnos-
ta oli hyvät kuvat ja sijainti koh-
tuullisen tuttu, ja päätimme ko-
keilla. Emme pettyneet. Asunnon 
sai vuokrata muutamasta päivästä 
viikkoon – aivan uusi ja täysin va-
rusteltu. Sieltä on upea merinä-
köala, ja vieläpä oikealla puolella 
saarta, että näimme laivaliiken-
teen aamuin illoin. Kun alukset 
lipuvat 100 metrin päässä ja kat-
sot niitä 4. kerroksen terassilla, on 
näky komea.

PERINTEISIIN juttuihin, joita teh-
dään lähes joka kerta, kuuluu Taf-
felin tehtaanmyymälässä käynti, 
kun allekirjoittaneelle ko. firman 
tuotteet maistuvat. Toki samaan 
konserniin kuuluu nykyään myös 
Panda, ja makeaakin on tarjolla 
monenlaista. 

Suuntaamme ensimmäisille 
kahveille, ja paikka on tänäkin 
vuonna Uffe på Berget. Niin kuin 
nimikin sanoo, korkealla kallion  
päällä ollaan ja näköalat sen mu-
kaiset. Kun ensimmäiset Åland-
rutiinit on hoidettu, on ruokakau-
pan vuoro. Muutama vaihtoehto 
hyvillä valikoimilla on aivan vieri 
vieressä ja reitin varrella. Kauppa-
keskus Maxinge on ollut palvele-
massa moninaisine kauppoineen 
kohta kymmen vuotta. Vierestä 
löytyy perinteinen K-Supermarket 
Kantarellen, josta löytyy kaikkea 
ruokapöytään. 

Matkakertomuksen toinen osa 
julkaistaan seuraavassa lehdessä.

Ahvenanmaan pannukakkua.
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HEI YRITTÄJÄ tai 
MAINONNASTA 
VASTAAVA

Jakelumäärä vähintään 18 000 kpl
Posti jakaa yht. 9272 kpl: 
• Heinolaan
• Vuolenkoskelle

Lehdet ovat jaossa seuraavissa 
telinejakelupisteissä:
• Heinolan ja Kuortin ABC-asemat
• Heinolan Citymarket 
• K-Market Heinolantori
• Heinolan kirjasto
• Heinolan Heila
• Vierumäen Matkakeidas
• Vierumäen Sale
• Suomen Urheiluopisto
• Holiday Club Vierumäki
• M-Kyläkauppa, Vuolenkoski
• S-Market Hartola
• K-Market Pertunmaa
• K-Supermarket Sysmä
• ABC Renkomäki, Lahti

Lehti on luettavissa myös verkossa heinolanuutiset.fi

 
Seuraava lehti ilmestyy 
keskiviikkona 21.9.

Varaa ilmoituspaikkasi nyt!

Laita tulemaan hyvä juttu tai juttuvinkki, 
tapahtumatieto tai ottamasi hieno kuva. 
Julkaisemme niitä aina mahdollisuuksien mukaan.
toimitus@heinolanuutiset.fi

JUTTUVINKIT JUTTUVINKIT 
JA TAPAHTUMATJA TAPAHTUMAT

Huom. Osoitteisiin, joissa on mainoskielto, ei posti jaa lehteä.  
Ilmoita muista jakeluvirheistä meilillä: toimitus@heinolanuutiset.fi

Ter
vet

ulo
a!

  www.elamyspuoti.fi Elamyspuoti @elamyspuoti

Ma-Pe 10-17, La 10-14 

Savontie 12, Heinola  044 9752453

SIIVOUSPÄIVÄ la 27.8.
Klo 10-15  Tervetuloa!

Hyvä Kiertoon-pöytä 

Aletuotteita

Kirppismyyjiä sisäpihalla 

(säävaraus)

 

YHTEYSTIEDOT
Marko Latvanen, 0400 777 717

marko.latvanen@heinolanuutiset.fi

Lehti ilmestyy seuraavan 
kerran 21.9. ja 19.10.

Ota yhteyttä myyntiin ja 
varaa oma paikkasi ajoissa!

heinolanuutiset.fi

 

Hoitola Jalaxi
Jalkahoitaja Tiia Aaltonen

Puh. 044 982 2984

Teen kotikäyntejä  
Heinolan seudulla.

https://heinolanuutiset.fi/
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ELOMARKKINAT!ELOMARKKINAT!

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

Tarjoukset voimassa 28.8.2022 asti tai 
niin kauan kuin varattuja eriä riittää.

VIELÄ MUUTAMA JÄLJELLÄ!
VIELÄ MUUTAMA JÄLJELLÄ!

Delisana
LEIVOS-LEIVOS-
KEKSIKEKSI
135G135G

Gille 
VANILJAUNELMA  
300G peltirasiassa

PÄIJÄNNELAITURIT

PALLO-PALLO-
KRYSANTEEMIT KRYSANTEEMIT 

SAMSUNG TV 43”
HG43EF690DB

KONTIO KRUISER 2.0

949949€€12951295€€

Ohut ja 
vähän käytetty 
entinen 
hotelli-
televisio.

PREMIUM PACK 
SÄHKÖSKOOTTERI
100W musta
Kantavuus 150 kg, huip-
punopeus 25km/h, ajo-
matka yhdellä latauksella 
15–35 km. Akun lautausai-
ka 6–8h. Tehokkaat levy- 
jarrut, Varustelu: etu- ja 
takavalo, vilkut, LCD-näyt-
tö, iskunvaimennus sekä 
edessä että takana. 

Isommalla 
1,2KWH 
Lithium Ion 
akulla 

Irroitettava 
0,7KWH 
lithium 
Ion akku

14901490€€
MALLI 2

790790€€
MALLI 4

(7,41/kg) (9,83/kg) (6,95/kg) (0,975 l)

(0,79/l)

PKT
11€€

Kaikki loput 
PUUTARHAKALUSTEET 
Alennus normaalihinnasta!

VÄHINTÄÄN

–30–30%%

339595
PSS

Shell 
PIENKONE-
BENSIINI 
2t tai 4t
5 LTR

17179595
KN

(3,95/l)

339090
SK

(1,08/l)

SYKSYN 
PK-LANNOITEPK-LANNOITE
25 LTR

26269595

1010€€
3 KPL339595

KPL

SYKLAAMIT, SYKLAAMIT, 
AURINGONKUKAT, AURINGONKUKAT, 
ASTERIT YM.ASTERIT YM.

SYYSKUKAT SYYSKUKAT 
SAAPUIVAT!SAAPUIVAT!

Esim. Esim. 
15 cm15 cm

449595

Best Friend 
CATTIA 
kissanhiekkakissanhiekka
5 L

Pääty P203xL300cm 
Silta L 125cm P405cm 
5 ponttoonia, kantavuus 800kg. 

Pääty 126x201cm
Silta 84x293cm
2 ponttoonia, kantavuus 320kg 

149149€€
KPL

MARJAN-
POIMURI

Marabou 
SUKLAATIKKU-
KEKSI 144G

Kotimainen 
MÄNTYSAIPPUAMÄNTYSAIPPUA
2 LTR

449595
119595

PKT
11€€229595

mansikka-suklaa, 
appelsiini-suklaa tai 
vadelma-suklaa

15159595
(0,07/l)

5 SÄKKIÄ

MUSTA 
MULTA 
45 LTR

Electrogear 
LED-TYÖVALAISIN 
36w pistorasialla 
2400 lum.

14149595
KPL

(59,95)

Ami 
HERKKULUU-
PUIKKO

444545
PKT

(4,89/kg)

100 KPL, 
910 G


