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kaupunkilehti

(Kansikuva:
Vesa Moilanen.)

Miltä näyttää
Varkaus 2030?

M

itä politiikka on tuonut Varkaudelle viimeisen 9 vuoden
aikana, jotka olen asunut täällä? Akkutehtaan, liikenneympyrän kaupungintalon eteen, kaupungin omat festivaalit (S&S). Nämä ovat ainoat asiat, jotka
nousevat spontaanisti pintaan, kun vertaan
1990-luvun Varkauteen. Ovatko nämä ne
muutokset, jotka ovat pelastaneet kaupungin rakennemuutoksesta ja yleisemmin
vastaavat ihmisten modernisoituneisiin
tarpeisiin?
Me, politiikot, tykkäämme puhua muutoksesta. Siis me, jotka olemme kiinnostuneita yhteiskunnasta ja yhteisömme toiminnasta ja hyvinvoinnista.
Varkauteen ollaan rakentamassa lähivuosina uusia merkittäviä rakennuksia. Osa
on merkittäviä taloudellisen painoarvonsa
vuoksi ja osa yhteisön hyvinvoinnin kannalta. Sairaala, uimahalli, liikuntapaikat
ym. Näiden sijoittaminen ja toimivuus tulisi arvioida tulevaisuuden näkökulmasta, ei
tämänhetkisten mieltymysten.
Kaupunkina emme voi vain pelata varman päälle. Olennaista on oivaltaa, mitä
riskejä kannattaa ottaa. Kaverien bisnesten
riskit eivät kuulu kaupungille. Sen sijaan
Teollisuuskylä Oy:n aseman uudelleenarviointi rohkeasti on jonkun mielestä riski.
Tosiasiassa EU on muuttuneilla säännöillään pakottanut meidät jo useampi vuosi
sitten hylkäämään Teollisuuskylä Oy:hyn
liittyvän ajattelun. Ko. yhtiön ei tulisi enää
operoida tulevaisuuden hankeissa siinä
roolissa, jossa olemme sen tottuneet näkemään. Teollisuuskylä Oy:n tilalle on otettava yksityisiä rahoittajia, jotta talousalueemme saa tuleviin hankkeisiin maksimaalisen
julkisen rahoituksen. Ei siis pidä enää vierastaa tahoja, jotka ovat valmiita ottamaan
kaupungin kanssa riskejä.
Riskienhallintaa on myös sen pohtiminen, että purammeko vanhaa ja rakennamme aina uutta tilalle jatkossa. Pystymmekö
säilyttämään laadukkaan korjausrakentamisen turvin osan olemassaolevista rakennuksista? Maalikkopäättäjät ovat tänä sisäilmakiihkoilun aikakaudella valmiita rakentamaan aina uutta. Toisaalta on arvioitava sitäkin, ovatko tämän päivän rakentajat rakentamassa parempaa vai huonompaa?
Etelästä kuuluu kummia – vuosi vastaanottotarkastuksien jälkeen homeessa on kokonaisia rakennuksia. Waltterin koulun projekti toimii hyvänä varoittavana esimerkkinä, kun 7 miljoonan hanke onkin vuoden
päästä 15 miljoonan hanke. Tekninen toimi
ei vain voinut ennakoida näitä asioita. Olisiko syytä vaihtaa asiantuntijoita?

Varkaus ei muutu, jos emme uskalla alkaa ajatella uudella tavalla. Voitte miettiä ja
katsoa tilastoja 2000-luvulla: Varkauden
suunta on ollut kaikilla merkittävillä mittareilla mitattuna alaspäin. Tyvärr. Tämä ei
tarkoita sitä, että on masennuttava. Tämä on
hetki, jolloin suunta on muutettava.
9. päivänä huhtikuuta suuri osa varkautelaisista antaa äänensä. Annatte äänenne
joko tälle paikallaan pysymiselle (jatketaan
ankkurissa) tai sitten sille, että lähdetään
merille:
Uskallatko seurata
pyrstötähteä
myrskytuuliin yksin lähteä?
Uskallatko astua aarrelaivaan
jota eivät muut näe,
kuuletko jo tuulessa paukkuvat
purjeet?
(Matka, Heli Pukki 2001)
Kaupunkimme voi olla vuonna 2030 elinvoimainen paikka, jossa ihmiset voivat hyvin. Kateus on selätetty, ja talouden ja toisen pihan tuijottelun sijaan on voitu löytää
uusi tapa hahmottaa elämää. Taide ja kulttuuri kulkevat rinnakkain liikunnan kanssa päätöksenteossa tasa-arvoisena, osana
kokonaishyvinvointipolitiikkaa. Päätökset
perustuvat ihmisten avoimeen keskusteluun, ja päätöksenteossa tähdätään aidosti
ihmisten tasa-arvoiseen ja hyvinvointia
edistävään politiikkaan. Tämä kaikki on
mahdollista, jos Teillä on rohkeutta lähteä
liikkeelle.
Mikael Agricolan päivän hengessä demokratiaa edistäen,

Jaakko Ikonen
toimitus@sykkeessa.fi

(Kuva: Tapio Pihlaja.)
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Kultamitalistikuvaaja koulutti Varkaudessa
Karppisen voittajateos ”Endless” – World Photographic Cup 2017 -kilpailussa. (Kuva: Antti Karppinen.)

Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Varkauden kaupungin vetovoimaa halutaan
parantaa muun muassa nostamalla esiin
varkautelaista osaamista ja opiskelumahdollisuuksia. Yhtenä esimerkkinä tästä oli
maaliskuun lopulla. Tuolloin yhteistyössä
Savon ammatti- ja aikuisopiston markkinoinnin kanssa tuotiin kansainvälistä mainetta niittänyt, savolaislähtöinen ja nykyisellään Kuopiossa asuva valokuvaaja Antti
Karppinen kouluttamaan kahden päivän
ajaksi Sakkyn media-alan opiskelijoita.
Tuoreimpana meriittinä hänellä on kultamitali arvostetusta World Photographic Cup
2017 -kilpailusta, jossa oli mukana valokuvaajia 26 maasta maailmanlaajuisesti.
Koulutuksen tavoitteena oli media-alan
opiskelijoiden osaamisen kehittäminen ja
hyödyntäminen. Koulutuksen myötä syntynyt kuvamateriaali on osaamisen käyntikortti, jota käytetään Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Varkauden kaupungin markkinoinnissa. Kahden päivän koulutusrupeama oli osoituksena Sakkyn ja Varkauden
kaupungin yhteistyöstä ja sen lujittamisesta.
Antti Karppinen kiertää aktiivisesti
kouluttamassa Suomessa ja ulkomailla.
Useasti ulkomailla koulutuksen kohteina
ovat hänen kollegansa – ammattikuvaajat.
Toinen puoli Karppisen koulutuksesta tapahtuu on-line-muodossa, joka toteutetaan
verkkoon Karppisen Kuopion studiolla.
Verkon kautta tapahtuva koulutus on kuluttajatasoisista kuvaajista ammattilaisiin.
– Kerron omasta prosessistani – miten
ideoin kuvia, miten kuvat rakentuvat ja syntyvät, miten kuvataan ja kuvat jälkikäsitellään. Eli aika iso leikkaus koko prosessista
työssäni – luovasta työstä toteutukseen, hän
sanoi ennen koulutuksen aloittamista Savon
ammatti- ja aikuisopistolla Varkaudessa.
Antti Karppinen kertoi aloittaneensa
valokuvauksen periaatteessa vuoden 2009

tää filmejä vanhoilla menetelmillä. Mutta
digikuvauksessa minä olen löytänyt oman,
pienen kanavani toteuttaa itseäni.
Kännykällä kuvaaminen on yleistynyt ja
se on Antin mielestä äärimmäisen hyvä asia.
– Paras kamera on se, mikä sinulla on
mukana – vaikkapa kännykkä. Pääasia on,
että kuvataan. Jokainen osaa ottaa kuvia,
koska kuvaaminen ei ole sinällään mitään
rakettitiedettä.
– Mutta tiettyjä, hyväksi havaittuja keinoja käyttäen kuvista saadaan takuulla
enemmän irti. Käyttäen ihan yksinkertaiAmmattivalokuvaaja Antti Karppisen mukaan siakin asioita, kuten kiertämällä kohteen ja
hyvä valokuva sisältää useita elementtejä ja
tarkastelemalla taustaa. Paremmaksi pystyy
kuvan pitää kertoa tarina. Yksinkertaisillakin
keinoilla kuvasta pystyy saamaan paremman.
aina tulemaan, kun alkaa havainnoida ja hidastamaan kuvausprosessia. Oivallukset
tammikuussa, jolloin hän hyppäsi it-/graa- ovat hienoja juttuja.
fisen suunnittelun maailmasta valokuvaukAntin mielestä hyvä kuva sisältää aika
sen pariin.
– Olen aina tehnyt graafista suunnittelua
ja ad-hommia omassa yrityksessä – sitä
kautta kuvani näkyvät mainoskuvapuolella.
Aikoinaan oltiin vuosina 1999–2002 mobiilipelaamisen ensimmäisessä aallossa tekemässä mobiilipelejä. Sen jälkeen oli erinäköisiä asioita viihteen, hyvinvoinnin ja terveyden puolella. Mutta aina olen yrityksessäni tehnyt sisältöä, graafista tuottamista tai
muuta.

monta elementtiä. Sen pitää herättää ja pysäyttää ja siinä pitää olla jonkinsorttinen tarina.
– Minä tykkään tarinoista kuvien ympärillä.
Karppinen kertoi osallistuvansa tiettyihin kilpailuihin vuosittain.
– Kilpailu ei ole minulle itseisarvo. Kilpailujen kautta haastan itseni tekemään jotakin erikoista. Jos meritoituu kilpailuissa,
se auttaa myös koulutussektorilla ja kollegat näkevät, että on tehnyt jotakin.
– Pitää luottaa ja uskoa siihen, mitä tekee. Pitää myös asettaa tavoitteet, mutta ei
puskea liian päämäärätietoisesti – vaan antaa takaraivossa ohjata oikeaan suuntaan.
Unelmia saa olla, mutta kaikki asiat tarvitsevat hirveästi työtä, valokuvaaja Antti
Karppinen sanoi.

Kaupunkiaarteen

Hidasta kuvausprosessia

Kuitenkin – hänellä on jossakin muodossa
aina ollut kamera.
– Vuosien 2001–2002 digikameroiden
tullessa ja yleistyessä järkevänhintaisina –
siinä minulla räjähti. Että pystyi saamaan
suoraan kuvan tietokoneelle ilman skannereita. Filmiltä digikuvaukseen siirtyminen
ei ollut minulle menetys – heräsin siinä vaiheessa. Arvostan toki äärettömästi ihmisiä,
jotka jaksavat tehdä työn ja edelleen kehit-

Metsästys
Tunnistatko tämän paikan?

Lähetä arvauksesi: Ahlströminkatu 10 B,
78250 Varkaus. Tai sähköpostitse:
toimitus@sykkeessa.fi
Vastanneiden kesken arvomme
ulkoilutakin Sykkeessä-painatuksella!
Edellisen kilpailun voittajille on
ilmoitettu.

Onnea aarteenmetsästykseen!
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Manillaköysi –
keskustelua
sukupolvien
välillä

Varkauden Teatterin Suomi100-juhlavuoden kevään täydentää Veijo Meren 60 vuotta sitten kirjoittama Manillaköysi. Se on
tunnetuimpia suomalaisromaaneja ulkomailla ja on käännetty 22 kielelle.
Näytelmä on hirtehinen sotatarina suomalaisen miehen periksi antamattomuudesta ja sodan järjettömyydestä. Ensi-illassaan näytelmä on lauantaina 8.4. ja näytelmän on dramatisoinut, lavastanut ja ohjannut Seppo Honkonen, joka nyt ensimmäistä kertaa ohjaa Varkauden Teatterissa.
– Olin innoissani ja kauhuissani, kun
sain tehtäväkseni luoda suuresti arvostamani kirjailija Veijo meren teoksen lavalle.
Manillaköysi on suomenkielisen modernismin perusteoksia, sanoo Honkonen ja
jatkaa, että Veijo Meren teoksessa kaiken
takana oli vahva pasifistinen henki, jota
kirjailija halusi julistaa absurdeilla tarinoillaan.
– Päättömyys ja groteski ilmaisu muuttuvat sotajuttujen kyseessä ollen luoviksi
mahdollisuuksiksi – kyllä noissa oloissa
tuollainenkin saattaisi olla mahdollista,
vaikkei muuten olisikaan. Teatterissahan
päättömät jutut kääntyvät usein farssin
puolelle ja sitä emme toki vältelleet – päin-

Vaikka vakavia asioita käsitellään, ”Manillaköysi” on Varkauden Teatterin näyttämöllä hirtehinen
sotatarina. (Kuva: Varkauden Teatteri.)

vastoin. Kun lavalla on joukkueellinen
energisiä näyttelijöitä, joilta vieläpä toivotaan luovia ratkaisuja, niin alkaa tapahtua,
toteaa ohjaaja Seppo Honkonen, jonka mukaan näytelmä on aina erilainen kuin kirja
– niin kuin elokuvakin oli oma taideteoksensa.
Varkauden Teatterin versiossa isoin ero
lienee nykypolven edustaja Ainon nostaminen kertojaksi. Hänen suusta kuullaan muun
muassa uutta tutkimustietoa sodasta. Vaikka
kirjailija Meri on kieltänyt olevansa humoristi, Manillaköydestä löytyy aimo annos tilannekomiikkaa ja mustaa huumoria.

Näytelmä saa kevään aikana 15 esitystä ja
jatkaa syksyllä kahdeksalla esityksellä.
Näytelmän kesto kaksi tuntia 10 minuuttia,
sisältäen 20 minuutin väliajan.
Ohjaaja Seppo Honkosen äänihaastattelu on
kuultavissa osoitteessa: sykkeessa.fi/radio

Näytelmän ohjaaja Seppo Honkonen
sanoo, että hän on pyyhkinyt tekstistä
pölyt ja tuonut sen osittain nykyaikaan
– kuitenkin tarinan sielua kunnioittaen.
(Kuva: Vesa Moilanen.)
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Arttu Wiskari toivotti lapset tervetulleiksi
taustakuorokseen – laulamaan Artun
läpimurtokappaletta ”Mökkitie”.

Arttu Wiskari debytoi lastenelokuvassa

Arttu Wiskarin äänihaastattelu on kuultavissa
osoitteessa: sykkeessa.fi/radio

Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Varkaudessa SavonSampo-messujen ensimmäisenä päivänä esiintyneelle Arttu
Wiskarille kuuluu hyvää. Tästä vuodesta on
tulossa hänen uransa kiireisin, keikkoja on
paljon ja perhe-elämä omien lasten parissa
vie oman aikansa.
– Ei voi ainakaan valittaa, kun on töitä ja
perhe voi hyvin, sanoi Arttu, joka debytoi
lastenelokuvassa. Elokuvassa Arttu näyttelee isäpuolen pienessä roolissa.
– Siitä on hyvä lähteä, jos aikoo joskus
laajentaa elokuvapuolta – en tiedä. Lastenelokuvassa on lasten kanssa helppo työskennellä, kun joku muu johtaa hommaa. Elokuvan tekeminen on opettanut minua ja
elokuvassa näyttelevät lapset ovat paljon
minua kokeneempia – se auttoi minua.
– Tulossa on hauska leffa, jota kuvattiin
viime vuoden lopulla ja loput kuvataan tulevana kesänä. Elokuva kertoo supersanka-

ritarinaa ja se perustuu ”Supermarsu”-lastenkirjasarjaan. Tiettävästi elokuva tulee
levitykseen ensi vuoden alussa, Arttu arveli. Ja ei mikään ihme, että Arttu tulee lasten
kanssa hyvin toimeen. Artun perheellä on
yrityksenä lasten iltapäiväkerho, jonka palvelussa hän on työskennellyt.

Värikynää teksteihin

Arttu Wiskari pohdiskeli, josko tämän vuoden aikana valmistuisi musiikin saralla hänen viides albuminsa.
– Yleensä on tehty sunnilleen levy vuodessa tai puolessatoista. On kiva julkaista kokonaisuuksia – ei pelkästään radiosinkkuja.
Kun Arttu Wiskarin ”Mökkitie” tuli radiosoittoon viikko ennen juhannusta vuonna 2010, hän ei vielä osannut ennakoida artistiuraansa. Ensimmäinen albumi ilmestyi
vuonna 2011.

– Jotkut artistit joutuvat takomaan monta vuotta saadakseen statuksen, mutta joillakin käy ”hirveä tsäkä tai hillo” – että tulee
iso biisi oikeaan aikaan. Olin rautakaupassa töissä, kun ”Mökkitie” tuli radiosoittoon
ja yht´äkkiä siitä tuli Suomen soitetuin biisi – kesäbiisi.
Siitä lähtien on Wiskarilla riittänyt keikkoja ja vuonna 2015 Arttu bändeineen listattiin Suomen eniten keikkailevaksi bändiksi.
– En ole koskaan käynyt palkintoa hakemassa – se jäi johonkin, hän naurahti.
Arttu Wiskari iloitsee siitä, että hänen
musiikistaan tykkää moni ikäryhmä – lapsista lähtien mummuihin ja vaareihin.
– Biisien melodiat ovat ehkä ns. lastenlaulutyyppisiä, niitä on helppo hyräillä mukana ja melodiat jäävät mieleen. Teksteissä
on oma maailmansa heille, jotka haluavat
syventyä teksteihin.

Sudenmarja, tähtitalvikki
Maija Myllykangas

Huomenna 9. huhtikuuta puhallellaan taas
pölyjä suurmiesten mustien takkien harteilta, kun Elias Lönnrotin syntymästä on
215 vuotta ja Mikael Agricolan kuolemasta 460 vuotta.
Mutta on meillä kolmaskin merkkihenkilö. Hänen syntymästään on huomenna
Palmusunnuntaina kulunut 126 vuotta, hän
ei ehtinyt elää täyttä neljää vuotta, mutta voi
mitä kaikkea hän ehti pikkusilmillään todistaa!
Tekee mieli kertoa Impi Marjatta Gallénista.
Ettei unohtuisi. Että muistettaisiin.
Kun Albert Edelfelt kuuli Axel Gallénin
avioliittosuunnitelmista, hän varoitti ettei
työskentelystä tule kahteen vuoteen mitään,
etenkin jos syntyy lapsi.
Mutta kun tyttö syntyi 9. huhtikuuta
1891, rupesi isänsä heti tekemään madonnamaalauksia Mary-äidistä ja Marjatasta.
Samoihin aikoihin iski isään jokakeväinen erämaakuume. Tutkailtiin paikkoja, tilattiin kanootit ja heinäkuussa Axel Gallén,
Louis Sparre ja Emil Wikström perustivat
taiteilijasiirtolan Ruoveden Visuvedelle.

Maija Myllykankaan kolumneja voit lukea lisää aivan
äskettäin käynnistyneessä Ihmettele-kulttuurilehdessä.
Nettilehden teemoja ovat historia, taide ja tarinat.
Ihmettele löytyy osoitteesta ihmettele.fi

kista oli Marjatasta hauskaa. Hän kiljui
ilosta ja olisi halunnut syödä kalat raakana.
”Kala kala kala!”
Kun karhu raateli Mäntyniemen Aapelin niin, ettei miehestä jäänyt ehjäksi kuin
mahanahka, Mary hoiti hänet kuntoon ja
perhe sai kiitokseksi karhukoiran penikan.
Isä ikuisti ystävykset, Marjatan ja Kapperin; tytön sinisessä mekossaan, koira valppaana vierellään. Pikkuinen pääsi pikkuisen
Hallaisena, sateisena kesänä 1892 erämaa parantelemaan taulun oikeaa alakulmaa ja isä
kutsui isää Kuusamon Paanajärvelle asti.
antoi sen olla, muistona maalausleiriltä.
Marjatta oli toisella vuodellaan. Oulussa
otettiin isorokkorokotukset ja sitten reh- Sammon taonta syntyi kesällä 1893 Vehjustettiin Kuusamoon rattailla, kärryillä, mersalmella: isä taikoi pajan, äiti rohdinpaidat, kolmatta vuottaan käyvä tyttö vilislautoilla, veneillä, pitkospuita pitkin.
Asetuttiin Rajalan taloon. Joka päivä isä ti ukkojen keskellä teetä keittämässä.
Seuraavana syksynä muutettiin Ruovekantoi Marjatan vaaroille maalausretkille,
välillä hänet sidottiin liinalla äidin selkään. delle, mistä isä oli tehnyt tonttikaupat eräMaalattiin yötä myöten, sääsket ahdistivat maa-ateljeeta varten. Mutta heti joulunpysatatuhantisena parvena, kerran isä putosi hien jälkeen isä hermostui kylmyyteen, ahkoskeen. Niin syntyivät Paimenpoika, Palo- tauteen, rakentamiseen ja rahahuoliin. Hän
kärki ja Mäntykoski.
osti frakin ja syöksyi Berliiniin.
Paanajärveläiset ihastuivat tyttöön.
Ei siitä reissusta mitään afääriä tullut,
”Kaunis laps, sepä kaunis laps!” he sanoi- mutta yhdessä Edvard Munchin kanssa isä
piti näyttelyn – olihan siellä Marjattakin,
vat, ja Marjatta vastasi: ”Adladladlda!”
Nieriäisten ja harrien onkiminen kos- madonnataulussa…
Niin kiikutettiin Marjattakin kolmikuisena Murtosaareen, kirppuja vilisevään
kummitusmökkiin. Isä loi Aino-tarua,
Marjatta nukkui päiväuniaan männyn ja
koivun väliin kiinnitetyssä riippumatossa,
kolme askelta mökin ovelta. Naapurisaaren
ukko souti joka päivä maitoa Marjatalle;
hänestäkin isä teki kuuluisan kuvan, Rantaantulijan.

Aamuyhdeltätoista Arttu veti messuilla
ensimmäisen settinsä.
– En ole tottunut yleensä vetämään biisejä aamulla. Onneksi oli porukkaa hyvällä fiiliksellä, oli kiva tehdä päiväkeikkaa ja lapsetkin kävivät pyörimässä lavassa – se on aina
positiivista. Kun lasten suut liikkuvat laulujen sanojen tahtiin, niin tietää, että on tuttu
kappale. Pitää vaan itse olla rohkea ja toivottaa lapset tervetulleiksi lavalle, sanoi Arttu,
jonka setin viimeinen kappale oli ”Mökkitie”.
Lauluista löytyy monenlaisia sisältöjä,
jotka ovat menneet levyttäin.
– Ensimmäinen levyni kertoi aika paljon
minusta ja liikkui oman elämäni ympärillä.
Levyillä on ollut humoristisia, tosi vakavia
ja myös kantaa ottavia tekstejä. Tekstit tulevat elämästä, vaikka lehtileikkeestä, jostakin
kuullusta vitsistä ja hauskasta jutusta. Mutta värikynää joutuu aina käyttämään.

Pikkutyttö jäi äidin ja palvelustytön kanssa
Ruovedelle. Maaliskuussa hän sairastui
kurkkumätään.
Ei erämaahan mitään lääkäriä saatu, eivät auttaneet kotikonstit eivätkä uudet nuket. Gallén luki sähkösanoman berliiniläisessä marmoriportaikossa, kaksi sanaa:
”Marjatta, kuollut.”
Tuli yö eikä päivä valjennut.
Ja loppu on taidehistoriaa. Toukokuussa isä
vei äidin Berliiniin ja Lontooseen, mistä
tuotiin elokuussa Kalelaan etsauspuristin ja
osia lasinpolttouuniin. Niin syntyivät surusta maamme ensimmäiset puupiirrokset,
etsaukset ja lasimaalaukset.
Niihin isä tallensi Marjatan muistoksi
sudenmarjan, tähtitalvikin ja lohduttavia
lehdokkeja.
Lähteet: Onni Okkosen monografia A. GallenKallela. Elämä ja taide (1961), Aivi Gallen-Kallelan kuvaesseet teoksissa Juhla-Kalevala
(1981) ja Juhla-Kanteletar (1983) sekä Janne
Gallen-Kallela- Sirénin elämäkerta Minä palaan jalanjäljilleni. Akseli Gallen-Kallelan elämä ja taide (2001).
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Dekkarit-festivaalin jännittävää ohjelmistoa
Lisää löydät osoitteesta www.brott.fi – seuraa myös
Facebook-sivujamme Dekkarit Festivaali.
Haluatko yrityksesi dekkarihuumaan mukaan?
Järjestätkö teemaan liittyvää tapahtumaa tai
tuotemyyntiä viikonlopun aikana? Ota yhteyttä:
varkausbrott@gmail.com

Kiinnostavatko
murhamysteerit? (pe 28.7.)
Onko sinussa dekkarin vikaa? Dekkaritfestivaaleilla käsittelyssä eräs rikoshistoriamme
selvittämätön kaksoismurha.
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan kuuluisan
näyttelijän ja Rikostarinoita Suomesta -ohjelman
juontajan Jarmo Mäkisen alustamaan ja vetämään
paneelikeskusteluun Tulilahden murhista – kuka
on murhaaja? Debatti käy kuumana ja paikalle
toivotaan monenlaisten teorioiden kannattajia…
Perjantaina 28.7. klo 18.30–20.00.
Paikka Vanha Klubitalo – vapaa pääsy!

Drive in -leffanäytökset
jättiscreeniltä
(pe–la 28.–29.7.)
Drive In -elokuvanäytös aikuisille
Perjantaina klo 21.00.
Paikka Navitaksen parkkipaikka.
Drive In -elokuvanäytös koko perheelle
Lauantaina klo 13.00.
Paikka Navitaksen parkkipaikka. Drive Inelokuvanäytös autokohtainen lippu 15 €.
Elokuvaohjelmisto julkaistaan kevään aikana. Liput
myy Tiketti.

Dekkariseikkailu
– Suomen jännittävin
iltaohjelma (la 29.7.)

Ryhmille suunnattu 3,5 tunnin seikkailu, jossa
selvitetään kaupungissa tapahtunut kauhea rikos.
Etsikää kuulusteltavat silminnäkijät ja rikolliset
mm. Päiviönsaaren ravintoloista! Paras ratkaisu ja
asu palkitaan dekkarigaalassa. Seikkailu huipentuu
illalliseen klubitalon upeassa miljöössä.
Seikkailu sopii hyvin mm. yritysryhmille ja
ystäväporukoille.
Lauantaina 29.7. klo 15. Paikka: Vanha Klubitalo.
Lippu 80 €/hlö sisältäen gaalaillallisen. Liput
myy Tiketti.

Kirjailijavieraat Klubitalolla
(la 29.7.)
12.00–13.00
Rikoskirjailija, näyttelijä Ari Wahlstenin vetämä
”Kuoliaaksi vaiettu Suomi-dekkari”
-paneelikeskustelu. Mukana kirjailijat Jasu
Rinneoja ja Johanna Tuomola.
13.00-14.00
Rikoskirjailija Heidi Roth ja Syntitehdasjännitysdraamasarjan tuotantotiimi.
14.00-15.00
Historiallisen dekkarin paneelikeskustelu.
Kirjailijat Paula Arvas, Timo Sandberg , Nina Hurma,
Juha Tahvanainen; kirjailijanimi Nemo Rossi.
16.00-17.00
Miten rikoskirjani ovat syntyneet? Kirjailijat Tapani
Bagge, Paula Arvas ja Johanna Tuomola.
Vapaa pääsy!

Dekkarigaala (la 29.7.)
Klubitalolla 19–22.

Illan juontajana toimii näyttelijä ja kirjailija Ari
Wahlsten. Gaalapuheita ja musiikkiesityksiä –
mukana rikoskirjailijat Tapani Bagge ja Grant Nicol.
Dekkaripalkintojen jako:
– Rikosnovellikirjoituskilpailun palkinto 1000 €
– Lukijoiden valitsema Vuoden Dekkari 2016–2017
-palkinto kirjailijalle
– Dekkariseikkailun Paras naamioituja ja
Paras ratkaisu -palkinnot
– Illan musiikkiesitykset: Kukka-yhtye ja
Varkauden soittokunta
Illallinen 20 €/hlö, ennakkovaraukset
varkausbrott@gmail.com

Perhepäivä (su 30.7.)
Lokoisa Perhepiknik Klubin puistossa.
Pakohuonepeli perheille Enigma Xperience
Paikka: Savonkatu 30, Varkaus.
Varaukset: www.enigmax.fi

Mukana menossa
Pro Päiviönsaari, Luonnonapu, Kirja-Varkaus,
Varkauden Kuvataideyhdistys, Dekkariseikkailu,
Enigma Xperience, kustantamot: Reuna, BookForU
ja Aviador, Lakimajakka, Taikalaakso, Svenska
Föreningen, Warkaus-seura, Varkauden kaupunki,
Zone, VM-majoitus, Hotel Oscar, Mauri Sariola
-seura, Aarne ”Outsider” Haapakoski -seura,
Varkauden soittokunta, Kukka-yhtye.

Varkauden dekkarinovellikirjoituskilpailu jymymenestys
4/2017 | 8. huhtikuuta 2017

Syksyllä lanseerattuun valtakunnalliseen
rikosnovellikirjoituskilpailuun tuli yli 200
novellia ympäri Suomen ja aina ulkomailta
saakka. Ei ihme, sillä rikoskirjallisuus on
tällä hetkellä Suomen suosituin kirjallisuudenlaji ja sen suosio on koko ajan kasvussa.
Varkauden Dekkarit-kirjallisuus- ja elokuvafestivaali edistää lukemista, kirjailijoiden
näkyvyyttä, kirjoittamista, kuvataidetta ja
kulttuuria ylipäätänsä. Kulttuuritapahtuma
tuo yhteen tästä taiteenlajista kiinnostuneet
henkilöt. Vastaavanlaista poikkitaiteellista
dekkariaiheista kesätapahtumaa ei Suomessa ole.
– Olemme niin ylpeitä ja onnellisia, että
kirjoituskilpailu sai näin suuren osallistujamäärän ympäri Suomen ja kirjoituksia on
tullut myös ulkomailta saakka – tämä edistää hienosti Varkauden tunnettavuutta
kulttuurikaupunkina, kertoo Teemu Paananen, tapahtuman kulttuurituottaja ja
kirjoituskilpailun tuomariraadin jäsen. Hän
myös toivoo että oman kaupungin ihmiset
ja yritykset lähtisivät sankoin joukoin
nauttimaan festivaaliviikonlopun tarjonnasta.
– On tulossa monipuolinen ohjelma, jossa on ajateltu niin vaativaa kirjallisuuden
kuluttajaa, perheitä kuin hauskanpitoon
orientoitunutta festivaaliyleisöäkin, Paananen kertoo. Miljöö on mitä parhain; tapahtuma järjestetään kulttuurihistoriallisesti
upealla Päiviönsaaren alueella ja se rakentuu Vanhan Klubitalon ympärille. Drive in
-elokuvanäytökset järjestetään Navitaksen
parkkipaikalla.
– Novellikirjoituskilpailun tuomariraadilla on tulossa tiukka lukukevät ja ensimmäinen palaveri onkin jo tänään, Paananen
sanoo keskiviikkona, huhtikuun viidentenä
päivänä.
– Rikoskirjallisuuteen kuuluu paljon alalajeja; novellien joukosta löytyy humoristisia veijaritarinoita, perinteisiä salapoliisitarinoita ja kovan luokan kansainvälisestä rikollisuudesta kertovia tarinoita. Kirjoitustyylejäkin on monia – toinen kirjoittaa runollisen kaunista, liukuvaa ja metaforista
tekstiä, toinen muodostaa lauseet lyhyen
napakoiksi ja asiapitoisiksi ja vaikuttaa
tekstin rytmityksellä sen jännittävyyteen.
Dekkarit ottavat myös kantaa nyky-yhteiskunnan ongelmiin, jotka heijastuvat rikoksina keskuuteemme, valaisee Teemu Paananen lajin monimuotoisuutta.
Kilpailun palkintona on 1000 euroa, joka
jaetaan yhden tai useamman kirjoittajan
kesken. Lisäksi parhaista novelleista kootaan kokoelma, joka julkaistaan kirjana.
Tuomaristoon kuuluu Savon Sanomien toimittaja Vuokko Viljakka, Dekkariseuran
perustajajäsen Juhani Virnes, Kirja-Varkaus ry:n puheenjohtaja Harri Koivistoinen sekä tapahtuman kulttuurituottaja
Teemu Paananen. Kaikkia heitä yhdistää
rakkaus tähän lajiin.
Palkinto jaetaan lauantaina 29.7. Klubitalolla järjestettävässä dekkarigaalassa.
Gaalassa nähdään myös genreen liittyvää
musiikkipitoista ohjelmaa, jaetaan lukijoi-
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den valitsema ”Paras dekkari 2016–2017”
-palkinto sekä tavataan kirjailijoita. Gaalan
isäntänä toimii Lapinlahden Linnuista tuttu Ari Wahlsten, joka itsekin on rikoskirjailija. Yleisön ”salakapakka”-jatkot järjestää paikalliset Päiviönsaaren ravintolat

Piristystä eri sektoreille

Festivaaleilla esiintyy Suomen eturivin rikoskirjailijoita – mm. Tapani Bagge, Timo
Sandberg ja Johanna Tuomola. Tulossa on
jännittäviä ja asiapitoisia paneelikeskusteluja; ohjelmistossa on mm. historiallisen
dekkarin paneelikeskustelu, ”Miten rikoskirjani ovat syntyneet?” -paneelikeskustelu
sekä pohdintaa siitä, miten Suomi-dekkarin
näkyvyyttä suhteessa ulkomaisiin kollegoihin voisi parantaa.
Kansainvälistä puolta edustaa uusiseelantilainen Grant Nicol, joka on tullut
Suomeen Australian, Britannian ja Islannin
kautta.
Perjantaina 28.7. järjestetään TrueCrime- Varkauden Kuvataideyhdistys valmistautuu dekkariteeman taidenäyttelyyn, joka on osana
osio, jossa käsitellään Tulilahden kaksois- Dekkarit-festivaalia.
murhia. Tämän jännittävän keskustelun
vetäjänä toimii tunnettu näyttelijä Jarmo
Tulossa Varkauteen:
Mäkinen, joka alustaa ja vetää keskustelun.
Lauantaina dekkariseikkailijat valtaavat
Päiviönsaareen pubit ja torit. Ryhmissä selvitetään kaupungissa tapahtunut rikos.
Warkaus-salissa 1 0.4.201 7 klo 1 3.
Mukana on näyttelijöitä silminnäkijän tai
Tapahtuma on maksuton!
rikollisen rooleissa. ”Dekkariseikkailu”yritys toimii Suomessa jo yhdellätoista
paikkakunnalla ja Varkauden Dekkarit-fesHuippuesiintyjiä: Jere Räisänen, Tiitus
tivaalien seikkailusta kaavaillaan Suomen
Hopia ja Nicolas Prieto. Juontajana
suurinta. Ilta huipentuu Klubitalon dekkaHarri Kalervo Koivistoinen – agentti
rigaalaan ja gaalaillalliseen. Seikkailu sopii
kaukaisilta mailta. Yhteistyökumppaneivallan mainiosti esimerkiksi yritysryhmilta mm. Elcoline, Lakimajakka Oy ja
le, ystäväporukoille, pariskunnille ja perNEST-keskus.
heille. Lisäksi perheohjelmaa löytyy Drive
in-elokuvan muodossa lauantaina, sunnunEsimerkiksi Tiitus kertoo puheenvuotaina Klubin puistoon järjestetään perherossaan nuoren yrittäjyyden haasteista
piknikki ja Varkauden pakohuonepeli
ja unelmien saavuttamisesta. Tiitus peEnigma Xperience järjestää perhepelin, joka
rusti 1 5-vuotiaana Lizardicin, joka tuotsoveltuu myös alle kouluikäisille lapsille.
taa esim. it-tukea, tapahtumia, musiikin
Tapahtuma piristää maakunnan ja Varjulkaisupalveluita ja verkkosivustoja.
kauden kaupungin kulttuuri-, matkailu- ja
elinkeinoelämää. Vaikutus ei ole vain viikonlopun mittainen, vaan tapahtuma tuo
Koulut ja oppilaitokset, jos haluatte
valtakunnallista näkyvyyttä kaupungille
osallistua, ottakaapa yhteyttä:
läpi vuoden – yksi merkittävä asia tässä on
jaakko.ikonen@lakimajakka.fi
ollut valtakunnallinen rikosnovellikirjoitai 040 374 41 58.
tuskilpailu. Kulttuurielämysten tuottaminen oman kaupungin eri-ikäisille ihmisille
Järjestää Warkaus-seura ry
on tärkeää ja sen lisäksi tämä festivaali saa
ihmiset liikkeelle myös muualtakin Suomesta.

Nuori yrittäjä -seminaari!

Tapahtuman kotisivut: www.brott.fi

Tarjotaan vuokralle loma-asuntoja
kesäksi Heinävedellä, Valamontie
23 ja Mökkikyläntie 1. Lisätietoa
mikko.hakkinen@talousmajakka.fi
tai puh. 050 341 5339.
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Joroisten Taiteovi monipuolistaa myymäläkonseptiaan
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Kuulin äskettäin lauseen, että kaikilla naisilla alkaa ”pesänrakentamisvietti” keväällä. Aurinko alkaa paistaa, ikkunat on saatava puhtaaksi, tarvitaan auringonsuojatuotteita, uusia verhoja ja vaikkapa koristetyynyjä. Puhuttaessa auringonsuojauksesta,
paljon uutta on tullut perinteisten sälekaihtimien ja rullaverhojen rinnalle – joskin nämäkin ovat toki modernisoituneet materiaalien ja teknisten ominaisuuksien osalta.
On tullut paljon uutta – muun muassa terasseille siirtolasitukset, markiisien ja muiden auringonsuojatuotteiden sekä verhojen
käyttäminen kaukosäätimellä. Kätevää.
Joroisten Taiteovi Oy Kuvansissa uudistaa myymäläkonseptiaan hyvää vauhtia.
Vanhoja toimistohuoneita on purettu, tehdään uudenlaista toimistoilmettä ja myymälän puolelle sellaista värimaailmaa, että
yrityksen tuotteita on helppo esitellä.
– Tuotesortimenttiä lähdetään laajentamaan ja kehittämään sisustuspuolta, jossa
ovat mukana mm. tanskalaisen Pagunetten
kankaat. Tämä ei ole enää perinteinen säleverho- ja rullaverhokauppa, vaan paljon
muutakin saa paikallisesta myymälästämme, esimerkiksi tekniset kankaat eli screenit, jotka ovat uusinta uutta, kertoo Petri
Boman, joka puolisonsa Tiinan kanssa on
toiminut Joroisten Taiteovi Oy:n yrittäjänä
reilun vuoden ajan. Yritys Petrille tuttu jo
parinkymmenen vuoden ajan työntekijänä.
Lauantaina 22.4. Joroisten taiteovella on
uuden myymälän avajaiset. Myymälään sisään tultaessa yrityksen tuotevalikoima on
välittömästi ottamassa tulijan vastaan. Avajaispäiväksi myymälään järjestetään ”äijäparkki”, jossa miesväki voi kokeilla ja ihmetellä kaukosäätimellä verhojen siirtelyä.
– Nykypäivänä asioita moottoroidaan ja
kaikkia auringonsuojatuotteita saa moottoreilla. Auringonsuojaus ei ole pelkkää näkösuojausta vaan sitä käytetään viilennykseen. Auringon lämpöenergiaa eliminoidaan joko huoneen sisällä tai ulkona – lasitetulla terassilla tai parvekkeella. Viilentäminen kuuluu olennaisena osana jo suunnitteluun julkisissa kohteissa, Petri jatkaa.
Joroisten Taiteovi toimii paikallisena
myyjänä Artic Store -ketjussa. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. markiisit, rullaverhot ja terassien liukulasit ja niihin liittyvät
aurinkosuojatuotteet. Myymäläkonseptin
uusiutuessa mukaan tulee myös Korona
Keittiöt -liukuovimallisto. Joroisten Taiteoven omaa tuotantoa edustavat tilanjakotuotteet eli siirtoseinät, taiteovet, liukuovet,
taitto-ovet ja paljeovet. Omaa tuotantoa on
myös säle- ja rullaverhojen puolella.
– Liukuovet ovat tulleet takaisin myös
kotitalouksissa, varsinkin seinän sisään rakennetut liukuovet. Taiteovi on pysynyt
koko ajan ja pienin taiteovi on valmistettu
70 cm:n aukkoon. Uutena on lähdetty jalostamaan taitto-ovea, jakamalla ovi kahtia. Se
vie puolet normaalioven tilasta, mutta kuitenkin on tukeva, kertoo Petri, jonka mukaan taiteovet ja liukuovet räätälöidään
asiakaskohtaisesti mittatilaustyönä.

Joroisten Taiteoven uudistuvassa myymälässä
jo alakerrassa sisään astuttaessa yrityksen
tuotteita on esillä. Tiina Boman näyttää, miten
rullaverhoilla saa erolaista ilmettä. Ja verhojen
vaihtaminen onnistuu entisiin kannakkeisiin.

Petri Boman ehti istahtamaan myymälän sisään tehdylle terassille. Taustalla nykyaikaisia
aurinkosuojatuotteita, joissa esimerkiksi screenverhot estävät lämmön tulemisen huonetilaan,
mutta silti verhon läpi näkee ulos.

valikoima on helposti havaittavissa. Myymäläkonsepti ja värimaailma on Tiina Bomanin käsialaa. Koko henkilökunta on
osallistunut myymälän rakentamiseen ja
ideoimiseen ja näin jättänyt oman jälkensä
myymälän ulkoasuun.
– Perusideana on, että tullessaan myymälään asiakas saa raikkaan, valoisan tunteen – tuotteet pääsevät oikeuksiinsa. Myymälään on rakennettu myös ns. ulkomaailma, jossa on terassille soveltuvia tuotteita.
Kun asiakas kulkee myymälässä, hän saa
virikkeitä, ideoita, mielikuvia ja esteettisyyttä.
– Jokainen ihminen on oman elämänsä
esteetikko ja voi löytää itselleen sopivan
vaihtoehdon. Tuotteet ovat pääroolissa ja
myymälä on tausta, jossa tuotteet voi nähdä
omassa kodissaan. Tuotteiden kautta haluamme tarjota mielikuvia ja ideoita, sanoo
Tiina, jonka mukaan tänä päivänä rullakaihtimissa mennään entistä enemmän screenkankaisiin. Ne soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön – torjuvat sisään tulevaa lämpöä, mutta
toisaalta niiden läpi näkee ulos ikkunasta.
– Aina pyritään yhdistämään toiminnallisuus estetiikkaan – värivaihtoehtoja on
runsaasti. Screenverhojen tärkeimpänä ominaisuutena on huonetilojen kuumenemisen
estäminen ja häikäisynesto konttoreissa ja
myös kotona. Oikeanlaisella kankaalla estetään heijastukset ikkunan edessä olevilta
näyttöpäätteiltä tai televisiolta, kertoo Tiina,
jonka mukaan erittäin tehokas on ns. aluscreenkangas. Esimerkiksi Riikinvoiman
Ekovoimalaitokseen on menossa toimistotiUutta ilmettä
Joroisten Taiteoven myymälä uusiutuu vä- loihin ja valvomoon screenverhoja.
Tiina Boman kertoo, että verhoasioissa
rimaailmaltaan vaaleaksi. Yrityksen tuote-

pystyy tänä päivänä mainiosti saamaan uutta ilmettä vaihtamalla materiaalit entisiin
mekanismeihin.
– Pyrimme kantamaan vastuuta ja vähentämään jätteen määrää. Kaikkiin olemassa oleviin mekanismeihin kuten rullaja markiisiputkiin pystytään muodin mukaan vaihtamaan kankaat – kaikkea ei tarvitse uusia.
– Myös rullaverhoissa on siirrytty sisustukselliseen toiminnallisuuteen. On tullut
uusia kuoseja ja kankaita voi vaihtaa. Voi
ottaa vaikka joulurullaverhot entisiin kannakkeisiin – muokattavuus säilyy. Ja vanhaan mekanismiin voi vaihtaa myös screenit, Tiina Boman kertoo.

Kevään verhotrendit

Joroisten Taiteovella työharjoittelussa oleva
Johanna Elola valmistuu tänä keväänä Savon ammatti- ja aikuisopistosta sisustuslinjalta verhoilijaksi ja sisustajaksi. Sisustamisen asiat ovat hänellä olleet harrastuksena
lukioajan jälkeen. Hän on myös ”viittä vaille valmis” puuseppä ja metsätalousinsinööri.
Tavoitteena hänellä on opetella yrityksen
koko monipuolinen tuoterepertuaari.
– Kun asiakas tilaa verhosuunnittelun,
hänellä voi olla tarvetta liukuoville, taiteoville ja aurinkosuojatuotteille. Sinänsä verhot voivat olla jopa isossa roolissa tilaa, kun
halutaan saada kokonaisuus halutunlaiseksi.
– Verhoilla pystyy vaikuttamaan todella
paljon huoneen mittasuhteisiin – kapeaa
ikkunaa pystyy leventämään ja matalaa ikkunaa korottamaan verhojen asettelulla.
Verhot pehmentävät, tekevät kodikkuutta
tilaan ja vaikuttavat tilan akustisuuteen, sa-

Työharjoittelussa oleva Johanna Elola esittelee
verhokankaita, joista on mahdollisuus tehdä
myös koristetyynyyjä.

noo Johanna, jonka näkemyksen mukaan
sisustamisessa ollaan menossa moderniin ja
skandinaaviseen tyyliin.
Joroisten Taiteoven kautta pystyy tilaamaan Pagunetten verhokankaita, jos haluaa
ja pystyy itse ompelemaan verhoiksi. Kangasmallien perusteella on kätevä tapa tilata
valmiit verhot, jotka ommellaan kangasvalmistajan toimesta.
– Verhosuunnittelussa otetaan huomioon
asiakkaan sisustustyyli, tilan olemassa olevat pintamateriaalit, tekstiilien tekstuurit ja
värit. Paikan päällä otetaan mitat ja katsotaan ripustusmahdollisuudet – huomioiden
valaistus ja myös tilan auringonsuojaustarve. Asiakas saa myös täydellisen palvelun –
verhojenompelun Pagunetten ammattiompelijoilta ja halutessaan myös verhojen ripustuksen, kertoo Johanna, jonka mukaan
kangasvalmistajalta on saatavilla myös päiväpeittokankaita sekä kylpyhuoneisiin
mattoja ja pyyhevaihtoehtoja. Eli verhosuunnittelun yhteydessä pystyy saamaan
täydellisen kokonaisuuden.
– Kangasverhoissa kevättrendeissä yksiväriset verhot ovat muotia – todella pitkät
verhot lattiasta kattoon – ja ripustukseen
kiinnitetään erityisesti huomiota. Luonnonläheiset materiaalit ovat muodissa, esimerkiksi pellava.
– Muotiväreinä ovat vihreän eri sävyt ja
keltaisen sävyt – hunajankeltaista, kullankeltaista ja okraa. Pastellisävyjä on roosasta
viinipunaiseen ja sinisensävyjä aquasta petrooliin. Kevään trendeissä ovat myös printtikuviot, varsinkin kasvit – luonnollisen näköisinä. Lisäksi nyt yhdistellään todella
ohuita ja hyvin paksuja kankaita, hän kertoo.
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Kotiseututyötä vuodesta 1956, Warkaus-seura Ry

PJ:n kynästä

Warkausseura
tulevaisuuden
kulttuurielämän
rikastuttaja
Warkaus-seuran asema ja rooli tulee kasvamaan maakuntamuutoksessa. Kunnan on
satsattava ei-institutionaaliseen kulttuuritoimintaan ja siinä Warkaus-seura on jatkossa avainasemassa. Historiansa aikana
seuramme on kehittänyt laajaa yleissivistävää ja kulttuurielämää ylläpitävää toimintaa. Tähän huutoon on jatkossa vastattava
entistä voimakkaamin.
Varkautelaisten tulisi avautua tarpeistaan. Mitä ovat ne tapahtumat ja kokemukset, joita vailla olemme? Kesäteatteria kylämme on täynnä. Mutta silti kesäaikaan
mahtuu paljon uutta ja vanhaa, jota tuunaamalla saisi varmasti uudetkin sukupolvet
jälleen kiinnostumaan kotiseudusta uudella tavalla.
Kansainväliset ystävyyskaupungit ja
heidän kanssaan harjoitettava yhteistyö tulisi ensi tilassa saada uudelleen käyntiin.
Tämä ei ole mahdollista, jos kaupunginjohto ei ole valmis satsaamaan. Seuran resursointi on vedetty niin alas kuin mahdollista. Aikanaan Reijosen aikana kaupunki tuki
mm. kotiseutulehden tekoa. Nykyisen kaupunginjohtajan kanssa aiheesta on ollut
turha edes keskustella tähän saakka. Nyt
kaupungin olisi aika aloittaa puhtaalta pöydältä ja alkaa todella miettiä, mitä kaikkea
seura on tuonut tähän kaupunkiin ja mitä
se voi tuoda. Warkaus-seura on muutakin
kuin kiinteistöjen pelastaja.
Yhdessä kohti kansainvälistyvää kotiseututoimintaa!

Tarinoita Tyyskän menneisyydestä

Kalka-Pekan kuva hämmästyttää

Teksti: Sirpa Ollikainen,
valokuvat maalauksista: Vesa Moilanen

Kotiseukeskuksen Perinnehuoneessa on
kuvia Kalka-Pekasta, yksi niistä Timo Hämäläisen Taidegalleriassa kehystettynä.
Kuvasta on ollut aiemminkin tarinaa Piippujen Ympärillä -sivulla, mutta kun asiaa
on kyselty, niin kerrotaan uusiksi.
Hällströmin Sukuyhdistys ry:n Varkausseura ry:lle luovuttaman tohtori Sannfrid
Hällströmin esineistössä oli kyseinen kuva.
Sen taakse oli kiinnitetty tohtori Hällströmin pojan, tohtori Hannes Hällströmin
kirjoittama selostus Kalka-Pekasta, joka
löytyy hänen kirjoituksestaan Muistelmia
elämäni taipaleelta, joka on päivätty v. 1942.
”Varkauden ulkolaidassa asusteli nokisessa riihessä eräs hassahtava keski-ikää
vanhempi poikamies, jota yleensä kutsuttiin
’Kalkka-Pekaksi’. Tämä oli hassuudessaan
kuitenkin muuta kansaa korkeammalla asteella, sillä hän oli ehdottoman rehellinen.
Siihen luottaen tehtaan silloinen johtaja
käytti häntä salaisena postinkuljettajana,
milloin kysymyksessä oli suuria arvolähetyksiä, kymmeniä tuhansia markkoja tahi
vastaavasti rahojen hakeminen postikonttorista. Silloin Pekka kulki metsien kautta
oikoteitä, viipyen yötä jossakin ladon pahaisessa tai muussa piilopaikassa, eikä kukaan, ei edes roistosielukaan voinut aavistaa, että hän risaisen paitansa sisäpuolella
kantoi pussissa sellaisia aarteita, muina
miehinä vaan liikkui, missä oli kulkevinaankin. Kunnia Pekka-vainajalle!”
Jaakko Hendolinin toimittamassa Rehellinen Warkaus. Varkautelaiset kertovat
(1980) -kirjassa on kuuden varkautelaisen
muistelmia Kalakka-Pekasta. He olivat tavanneet Pekka Laitisen, poikamiehen,
jonka ”korkonimi” oli Kalakka-Pekka, siis
varkautelaisittain ilmaistuna. Pekka ei käynyt töissä, vaan teki ihmisille palveluksia ja
oli aina rehellinen. Hän kävi toimittamassa
asioita Leppävirralla ja Kuopiossa, kesäisin
kävellen tai laivalla ja talvisin kievarikyydillä tai kävellen kelkka mukanaan. Eräs

haastatelluista kertoi Pekan yöpyneen Parsiusmäen ympärillä olleissa saunoissa. Kesäisin hän oli tehnyt pärevasuja jossakin
kuopan tai metsikön laidassa. Toinen muistelija oli todennut: Toiset narras Pekkoo ja
Pekka narras toisia. Kolmas muistelija kertoi: ”Pekka tuli ihmisten tietoisuuteen tavasta, jolla hän tervehti tiellä aikaihmisiä.
Takaa päin tullessaan hän läpsäytti kämmenellä takamukseen ja sanoi: Hippa!”
Kalakka-Pekasta on omat lukunsa myös
Tapio Kautovaaran lehtikirjoituksissa v.
1985 Lisäjuttuja Varkauden historiaan
(Kirjan II-osassa, 2008). Kautovaara kertoo
Kalakka-Pekan olleen ei kylähullu, vaan
paremminkin elämäntaiteilija, joka oli
kaikkien suosiossa tunnollisuutensa ja rehellisyytensä vuoksi. Vain hyvät ystävät saivat kutsua häntä ”korkonimellä”. Pekka sai
herrasväeltä vaateavustusta, joten tarpeen
tullen hän pukeutui jopa frakkiin ja knalliin. Ei siis ollut ihme, että hän kävi asioilla, laivamatkoilla, Viipurissa tai kaalinostomatkalla Pietarissa. Niin herrasväkeä kuin
tavallista kansaakin hän viihdytti esittämällä tappelunäytöstä hevosrosmon kanssa.
Kautovaara kertoo Kalakka-Pekan ma-

jailleen Päiviönsaarella savusaunassa, joka
oli lähellä tulevaa Kansankeittiötä, nykyistä Ravintola Kaks Ruusua. Kun rakennus
valmistui v. 1913, majoittui Pekka sen pannuhuoneeseen. Sisällissodan aikana Pekka
oli muuttanut Pehessaareen sahan isännöitsijän tyttärelleen rakennuttamaan leikkimökkiin, jossa oli kaksi huonetta ja keitiö,
ja joka oli jäänyt tyhjilleen. Siellä KalakkaPekka kuoli v. 1920. Arveltiin hänen olleen
silloin n. 70-vuotias, joten syntymävuosi
olisi ollut n. 1850. Pekka Laitinen on haudattu Kankunharjun hautausmaalle.
Kehystettäessä kuvaa yllätykseksi sen
toiselta puolelta löytyi toisen miehen kuva.
Kyseisen miehen henkilöllisyyttä ei ole saatu selville. Jos joku tunnistaa tai ounastelee
tunnistavansa hänet, niin Sykkeessä -lehden
toimitus ottaa tietoja ilolla vastaan!
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Luonto on tärkeä lapsille ja nuorillekin
P

Seppo Kononen

Metsä, järvi ja luonto kaikkinensa ovat tärkeitä myös tämän päivän lapsille ja nuorille. Tämä tuli selkeästi esiin Pohjois-Savon
ala- ja yläkoululaisille suunnatussa #minunpaikkani -kuvataidekilpailussa, jonka
parhaat työt palkittiin Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton vuosikokouksen
yhteydessä 25.3.2017 Lapinlahden uudessa
Taidekeskus Eemilissä.
Luonnon ohella mielipaikkoja löytyi
omasta kodista, ystävien luota, mummolasta, ukkilasta tai erilaisista harrastuksista.
Monet myös arvostivat, että heillä on oma
huone, jossa he saavat olla rauhassa tai pelata vaikka tietokonepelejä.
Kotiseutuyhdistysten liiton järjestämään
kuvataidekisaan kuvattiin kaikkinensa tuhansia mielipaikkoja, mutta kouluissa tehdyn alkukarsinnan jälkeen arvioitavaksi tuli
lopulta 510 työtä 68 koulusta eri puolilta
maakuntaa Vieremältä Varkauteen ja Rautavaaralta Rautalammille. Kilpailun tuomareina toimineet taiteilija Ulla Remes,
Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtaja
Paula Qvick ja kotiseutuyhdistysten liiton
puheenjohtaja olivat ilahtuneita töitten tasosta ja kiittivät samalla maakunnan kouluja, että niissä tehdään hyvää taidekasvatusta.
”Juryn luottamus Pohjois-Savossa nykytaiteen tulevaisuuteen ja luovuuteen yhteiskunnassa on näiden töiden perusteella erittäin vahva”, tuomaristo totesi.
#minunpaikkani -kisassa oli neljä sarjaa,

#minunpaikkani -kuvataidekilpailun palkitut.

kolme alakouluille ja yläkoululaisille
omansa. Kustakin sarjasta palkittiin viisi
parasta. Ja tässä tulokset:
Alakoulut 0–2 luokat: 1) Milma Leppänen Rautavaaran alakoulu, aiheena Metsä,
2) Aino Suomalainen, Vieremän kirkonkylän koulun esikoulu, Taitoluistelija, 3)
Heidi Lämsä, Matin ja Liisan koulu Lapinlahti, Minä ja ukki, 4) Aku Kähönen,
Muuruveden koulun esikoulu, Kiipeilypuu,
5) Kari Jääskeläinen, Säviän koulu Pielavesi, Jännittävä metsä.
Alakoulut 3–4 luokat: 1) Markus Kuik-

ka, Vuorelan koulu Siilinjärvi, Kesäinen
metsä, 2) Selma Tuovinen, Kuuslahden
koulu Siilinjärvi, Oma lampi, 3) Jesper
Pulkka, Rutakon koulu Sonkajärvi, Metsälaidun, 4) Miko Lappi, Repokankaan koulu Varkaus, Unelma, 5) Kiia Armiida Laitinen, Vuorelan koulu Siilinjärvi, Super Corner Pitkälahti.
Alakoulut 5–6 luokat: 1) Cecilia Tikanoja, Oravikosken koulu Leppävirta, Lämäreitä, 2) Eetu Hämäläinen, Suonenjoen
yhtenäiskoulu, Oma huone, 3) Henna Ollikainen, Rutakon koulu Sonkajärvi, Kotini

Sonkajärven pappila, 4) Sara Säilä, Aurinkorinteen koulu Kuopio, Auringonlasku
kukkaniityllä, 5) Matias Hentunen, Itäinen
koulu Vieremä, Pallo kentällä.
Yläkoulut 7–9 luokat: 1) Sofia Mönkkönen, Hatsalan klassillinen koulu Kuopio,
Missä pallo?, 2) Taru Kervola, Kivelän
koulu Leppävirta, Korpien kutsu, 3) Kalle
Hänninen, Matti Lohen koulu Rautalampi,
Rampeilla, 4) Emilia Ollikainen, Juhani
Ahon koulu Iisalmi, Rakkaat rappuset, 5)
Janessa Tuovinen, Hatsalan klassillinen
koulu Kuopio, Grenier.

Kotiseututunnustukset vuodelta 2016
Seppo Kononen

Vuoden 2016 Kotiseututeos kuvaa evakkojen juurtumista Savoon. Lapinlahden Alapitkällä sijaitsevaa Asutusmuseota aikanaan
viljelleitten siirtokarjalaisten Mureen sisarusten elämää kuvaava Evakosta pienviljelijäksi on palkittu Pohjois-Savon Vuoden
2016 parhaana Kotiseutukirjana. Valinta
julkistettiin Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton vuosikokouksessa Lapinlahdella 25.3.2017.
Hannu Heikkilän kirjoittama teos pohjautuu tilalla asuneitten Anni ja Yrjö Mureen ja heidän sisarustensa väliseen laajaan
kirjeenvaihtoon vuosina 1944–1974. Kotiseutuyhdistysten liiton mukaan kirjeisiin ja
historiantutkimukseen perustuva teos ”kuvaa koskettavasti karjalaisten siirtolaisten
kokemuksia ja tuntoja heidän kasvattaessaan vieraassa elämänpiirissä uusia juuria
menetettyjen tilalle”.
Mureen perhe kuten muutkin evakkoperheet sopeutuivat varsin nopeasti, vaikka
helppoa se ei aina ollut. Liiton mielestä
Evakosta pienviljelijäksi -teos ei ole vain
historiaa, vaan että itse aihe – siirtolaisuus
– on viime aikojen kansainvälisen pakolaisvyöryn myötä ”ajankohtainen taas tänään”.
Kunniamaininnalla palkittiin kotiseutukirjoista Leppävirta vanhoissa postikorteissa -kuvateos, jonka on koonnut paikkakunnan rotareiden nimeämä toimikunta
Raimo Auvinen, Markus Harald ja Teppo
Ritari. Liiton mukaan ”yksinkertaisen tyy-

Vuoden 2016 Kotiseututunnustusten saajat.

likkäästi toteutettu kuvateos kertoo postikorttien ja niihin liittyvien tiiviitten kuvatekstien avulla siitä muutoksesta, jonka
Leppävirran emäpitäjän rakennuskanta,
elinkeinoelämä ja luonto ovat läpikäyneet
1800-luvun lopulta 1900-luvun puoliväliin”.
Vuoden 2016 Kotiseututeon palkinto
meni Vesannon kotiseutulehdelle, jota Vesannon Kotiseutuyhdistys on julkaissut yhtäjaksoisesti jo 50 vuotta. Liitto toteaa, että
jouluun ajoittuvan lehden julkaiseminen on
ollut jo sinällään erinomainen kulttuuriteko ja kiittelee, että joululehden rinnalle on
tullut nyt myös kesälehti. ”Yhteen koottuina nuo yli puolensataa lehteä ovat mainio

tietopankki Vesannon ja sen asukkaiden
viime vuosikymmenistä”, arviossa todetaan.
Samalla todetaan ilolla, miten lehden ulkoasukin on muuntunut aikojen mukana, ja
on nyt ”värikkäänä silmälle”.
Vuoden 2016 kotiseutuyhdistykseksi
nostettiin Lapinlahti-Seura, jonka toiminta
on ollut viime vuosina kovassa nousussa.
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto
on pyrkinyt tehostamaan koulujen kotiseutuopetusta, ja tässä työssä lapinlahtelaiset
ovat olleet hyvin aktiivisesti mukana. Seura tuotti kotiseutuaineistoa kotisivuilleen ja
vei tietoa eteenpäin myös opettajille heidän
koulutuspäivillään.

Warkaus-seuran
perinnekelkkojen jako
vuonna 2017 syntyneille
varkautelaisille jatkuu!
Toinen jakokierros
tiistaina 11.4.2017.

Haapala jättää paikkansa
maakunnan edustajana
Kotiseutuliiton valtuustossa
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Teksti: Vesa Moilanen

Varkaudesta Anttolaan muuttanut Jyrki
Haapala on ilmoittanut, ettei hän ole enää
käytettävissä kolmannelle kaudelle Suomen
Kotiseutuliiton valtuustoon Pohjois-Savon
maakunnan edustajana. Asia otettiin esille
Pohjois-Savon kotiseututoimijoiden maakunnallisen kokouksen ja hankerahoitusillan yhteydessä 3.4. Kuopiossa. Tilaisuuden
järjestivät Suomen Kotiseutuliitto ja Pohjois-Savon liitto. Haapalan tilalle ehdolle
Suomen Kotiseutuliiton valtuustoon valittiin Sanna-Maija Korhonen Tervosta. Valtuuston lopullinen valinta tapahtuu Kotiseutuliiton vuosikokouksessa 11.8.2017 Jyväskylässä.
Maakuntatalon Maakuntasalissa pidetyssä tilaisuudessa perehdyttiin erilaisiin
hankerahoituksiin, kotiseutuyhdistysten
hankeideoihin ja jäsenyhdistysten kuulumisiin. Suomen Kotiseutuliiton ajankohtaiskatsauksen tilaisuuteen toi järjestöpäällikkö Liisa Lothander. Pohjois-Savon
maakunnan kuulumisista oli kertomassa
Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja Marko Korhonen.
Puheenvuorossaan maakuntajohtaja
Korhonen esitti kysymyksen, onko kulttuuri lakisääteinen tehtävä.
– Nyt näyttäisi siltä, että kun maakuntaliittojen tehtävät siirtyvät sellaisenaan uuden maakunnan toimialaksi, niin rahoituksellisesti, rahoituskehitystä katsottaessa, ei
ole mainintaa esimerkiksi kulttuuriin ja
kulttuuri-identiteettiin liittyviin tehtäväkuvauksiin. Rahoitus saadaan maakuntakaavoitukseen, aluekehitystehtäviin ja rakennerahastojen ylläpitotehtäviin – eli niihin, jotka ovat lakisääteisiä tehtäviä. Jatkossa – mitä maakunta alkaa tehdä tällä toi-

mialalla, se kuuluu sarjaan ”ikään kuin vapaaehtoiset tehtävät”, hän sanoi ja jatkoi,
että tietysti kunnille jää iso vastuu kokonaisuudesta, joka kuntavaalien alla on
ollut paljon esillä. Kysymys kuuluukin –
mikä on tulevaisuuden kunnan tehtävä –
kaavoitus, sivistys, elinvoima? Maakuntajohtaja Korhonen myös pohdiskeli, että
millä resursseilla kukin kunta asioita tekee.
Ja miten kulttuuri saa sidonnaisuuden käytännön tehtäviin – se on eri asia.
– Yritämme rakentaa Pohjois-Savoa, joka
on yksi Suomen viidestä merkityksellisimmistä maakunnista yliopistollisena maakuntana. Visiona on olla Suomen halutuin
elinympäristö. Sitä ei voi rakentaa pelkästään lakisääteisten tehtävien varaan, koska
ne ovat samat jokaisessa maakunnassa.
– Mikä on meidän erottautumiskyky,
ikään kuin kilpailukyky, suhteessa muihin
maakuntiin. Niissä keinoissa tullaan kulttuurillisiin identiteettikysymyksiin hyvin
vahvasti. Mutta miten saadaan kunnat ja
maakunnat toimimaan yhdessä ja mitä odotamme toisiltamme?
– Nyt odotamme mielenkiinnolla. Me
maakuntavalmistelijat saimme herätyksen
siitä, että kulttuuriset asiat täytyy ottaa mukaan maakuntavalmisteluun. Nyt PohjoisSavon taidetoimikunnan puheenjohtaja
Matti Kaarlajärvi on ottanut haasteen vastaan ja on lähtenyt kokoamaan työryhmää.
Eli asia otetaan maakuntavalmisteluun.

Kuntien yhteistyö

Maakuntajohtaja Korhosen ajatuksena on,
että Pohjois-Savo edistyksellisenä maakuntana pystyy saamaan aikaan kulttuuripoliittisen toimintaohjelman. Kyseinen asia on

Suomen Kotiseutuliiton ja Pohjois-Savon liiton yhdessä järjestämä tilaisuus pidettiin Kuopiossa
Maakuntatalossa, joka ensi vuonna täyttää 120 vuotta. Perinteikkäässä ympäristössä on ennekin
käsitelty merkittäviä asioita. Kuvassa maakuntajohtaja Marko Korhonen kertomassa maakunnan
ajankohtaisia asioita. (Kuva: Jaakko Ikonen.)

herättänyt kiinnostusta Etelä-Suomea
myöten.
– Teemme myös ympäristöpoliittisen
toimintaohjelman ja muutamia muitakin
erillisohjelmia kokonaisuuteen. Kulttuuripoliittinen toimintaohjelma on aika ainutlaatuista Suomessa. Se voisi auttaa meitä
erottautumaan muista maakunnista.
Maakuntajohtaja Korhosen mukaan
maakuntavalmistelu ei ottanut tarpeeksi
huomioon kulttuurista toimintaa. Se tarkoittaa, että yhdistyksille ja kunnille jää
erittäin suuri vastuu jatkossakin. Toisaalta
hän uskoo, että jos Pohjois-Savon maakuntaliiton perinteet jäävät millään tavalla
henkiin tulevassa valtionhallinnon kokonaisuudessa, niin Pohjois-Savon maakunta
ei unohda kulttuurista toimintaa – mutta
mitään ei tapahdu itsestään.
– Meidän on itse rakennettava pohjoissavolainen identiteetti ja aikanaan valtuudet kokonaisuuteen. Tämähän on maakunta, jossa on vahvat kulttuuriperinteet, tämä
on edellä kävijöiden maakunta.
– Ruohonjuuritason työ on täsmälleen
yhtä arvokasta kuin tähänkin asti. Mutta ei
pidä luulla, että maakunta tulisi hoitamaan

ruohonjuuritason tehtävää – sitä, miten
paikallinen identiteetti säilyy voimissaan ja
kehittyy. Jollakin tavalla on erottauduttava,
että olemme niin haluttu elinympäristö, että
saamme ulkopuolista verta maakunnan sisälle muualtakin. Nyt on asiaa pidettävä
”tulilla” ja herättävä. Ettei sorruta valtionhallinnon jatkeeseen eli ministeriöiden
”putkenpäähän”.
– Kuntien kanssa tehtävä yhteistyö on
ensisijaista – miten kunnat pystyvät olemaan mukana yhdistyssektorille ja vapaaehtoistyölle, jota ilman ei tulisi mitään,
maakuntajohtaja Marko Korhonen sanoi.
Kotiseututoimijoiden kokousväki sai
myös näytteen tuoreesta kulttuuriteosta ja
miten kulttuurisiakin piirteitä voi ”tuunata”
ja päivittää nykypäivään. Nähtäväksi ja
kuultavaksi tuotiin Pohjois-Savon liiton ja
Etelä-Savon liiton tuottama Savolaisen laulu – Suomen vanhin maakuntalaulu, joka aikoinaan on ensiesitetty vuonna 1852 – laululla ikää 165 vuotta. Uuden version maakuntalaulusta ovat äskettäin tuoneet julkisuuteen kuopiolainen ”Jonas And I” -bändi
ja laulun kolmannessa säkeistössä Nightwishista ja Tarotista tuttu Marco Hietala.

Piilopaikka käytössä oleville pyyheliinoille
Sirpa Ollikainen

Vielä 1960-luvulla oli maassamme runsaasti talouksia varsinkin maaseudulla, joissa oli
kantovesi. Peseytyminen tapahtui saunassa,
jota lämmitettiin tarpeen mukaan. Asutustaajamissa oli yleisiä saunoja, joissa käytiin
kerran viikossa. Myöskään astiankuivauskaapit eivät ollet yleisiä, joten astianpesun
jälkeen astiat kuivattiin pyyheliinalla. Käytetyt pyyhkeet ripustettiin seinälle naulakkoon tai naulaan.
Peseytyä ihminen on halunnut aina, niin
aamuisin kuin töiden jälkeenkin. Kesäisin
se tapahtui joessa, järvessä tai kaivolla,
mutta talvisin sisätiloissa, tuvassa, keittiössä tai makuuhuoneessa. Oli erillinen teline
pesuvatia varten, johon kaadettiin vettä
kannusta. Sitten kuivattiin pyyheliinalla,
joka ripustettiin naulaan tai naulakkoon.
Säätyläiskodeissa oli erillinen ”pesukomuutti”, pöytä, jonka päällä oli pesuvati ja
vesikannu. Komuutin sisällä ovien takana
oli sanko likavettä varten. Seinällä komuutin yläpuolella oli nauloja tai naulakko

pyyhkeille. Näky ei ollut miellyttävä.
Neitoset opetettiin pienestä pitäen
merkkaamaan, tekemään kirjontatöitä. Tutuiksi tulivat niin ristipistot, laakapistot
kuin kaikki muutkin ompeluniksit. Myöhemmin taidon kehittyessä ruvettiin virkkaamaan pitsiä. Monelle nuorelle tytölle tuli
tavaksi ottaa esiin virkkaus- tai kirjontatyö
iltapuhteella. Näin syntyivät upeat pöytäliinat, seinävaatteet, rekipeitot, kiikkutuolin matot sekä pyyheliinapeitot, ja myöskin
taitoa vaativat kansallispukujen asusteet.
Pyyheliinapeittoja on säilynyt runsaasti.
Ne ovat kirjottu yksivärisiksi tai monivärisiksi, ja kangaskin on sitä, mitä kotona sattui olemaan, rohtimesta hienoon pellavaan.
Väliin saatettiin laittaa pitsiä, samoin ylä- ja
alalaitoihin. Pääasia oli, että niistä tuli kauniita. Nikkari teki joko telineen pyyheliinapeitolle, tai sitten se ripustettiin tankoon
kuten ikkunaverho.
Kodeissa saattoi olla useita pyyheliinapeittoja, niin että nuhraantuneen tilalle

voitiin vaihtaa toinen. Näin olivat kosteat ja
käytetyt pyyheliinat poissa silmistä. Näkyvissä oli taidokas kirjontatuote.
Kuvassa on Varkauden museon kokoelmista Tuomas Toratin kuvaamat sinisellä
langalla kirjailtu pyyheliinapeitto sekä pesuvati ja vesikannu. Lienevätkö peräti Arabian tuotteita?
Ajat muuttuvat. Kodeissa ei enää moisia
näy, ellei niitä ole käytetty sisustustarkoitukseen. Uusi tuleminen pyyheliinapeitoille löytyi kuitenkin kesäpaikoilta ja -mökeiltä. Siellä on usein pienet tilat, ja seinille tulee ripustettua kaikkea sekalaista, mutta kuitenkin tarpeellista. Eräällä mökillä
seinälle oli laitettu hyllykkö, jossa oli useita hyllyjä. Siellä oli mausteita, talousesineitä yms., jotka eivät kaappiin mahtuneet,
mutta joita usein tarvittiin. Hyllykön edessä oli mökin väreihin sointuva kaunis kirjontatyö, pyyheliinapeitto. Sen oli nuori
rouva itse kirjonut vanhan mallin mukaan.

Kuva: Varkauden museo/Tuomas Toratti.
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Suomen Sukututkimusseuran ansiomitali Reijo Luostariselle
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Suomen Sukututkimusseura myönsi 100vuotisjuhlavuotensa kunniaksi ansiomitalin, ”Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitali”, jolla palkittiin sukututkimuskentällä osoitetuista ansioista. Kyseisen ansiomitali myönnettiin Reijo Luostariselle,
Warkauden Seudun Sukututkijat Ry:n pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle.
Reijo Luostarinen on pääosin vaikuttanut siihen, että Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liitto myönsi Warkauden Seudun Sukututkijat Ry:lle Warkaus-seura ry:n
hakemuksesta maakunnallisen ”Vuoden
kotiseututeko 2012” -tunnustuksen – ansioista ”Henkilöhakemisto Savon tuomiokirjoihin 1639–1809” sekä Savon Tuomiokirja-tietokannan aikaan saamisesta. Reijo
Luostarisen käsialaa on myös Käkisalmen
läänin tuomiokirja-tietokanta.
Reijo Luostarinen on laatinut Warkauden Seudun Sukututkijat Ry:n kotisivut,
toimii niiden päivittäjänä, toimii yhdistyksen tietoteknisenä neuvonantajana ja auttaa
kyseisissä asioissa yhdistyksen jäsenistöä.
Myös yhdistyksen logo on Reijo Luostarisen suunnittelema ja toteuttama.
Pitkäjänteisen työn tuloksena hänen toimestaan valmistui viime marraskuussa sukukirja ”Luostaristen suku Savossa ja Karjalassa”. Reijo Luostarinen on Luostaristen
sukuseuran ry:n perustajajäsen, puheenjohtaja ja myös vastaa sukuseuran kotisivuista.
Ansiomitalin luovutustilaisuudessa todettiin Warkauden Seudun Sukututkijat
Ry:n tehneen pioneerityötä, jonka ansiosta
tuomiokirjatietokannat ovat levinneet vä-

Leena Reinikainen on käynyt pari vuotta
Sukuapu-ryhmässä, josta hän on saanut apua
Reinikainen-suvun tutkimiseen. Tässä hän tutkii
1800-luvun alun rippikirjasta tietoja
ohjaajanaan Keijo Ikonen.

Suomen Sukututkimusseuran ansiomitalin luovutus pidettiin kotoisasti kirjaston kahvilatiloissa ja yhteispotretti napattiin. Kuvassa (oikealta)
Keijo Ikonen, Kari Saramäki, Reijo Luostarinen, Sari Kainulainen, Virpi Taino ja Ari Kankkunen.

hitellen ympäri Suomea – kyseessä oli merkittävä aloitteenteko. Tässä hankkeessa
Reijon rooli oli ja on yhä, keskeinen. Sukututkimusta Luostarinen kertoo harrastaneensa vuodesta 2000. Luostaristen sukuseura ry:llä ei tuohon aikaan ollut sukututkijaa ja Reijo Luostarisesta tuli myös sukuseuran puheenjohtaja. Kansalaisopiston
kurssien kautta sukututkimus lähti vauhtiin.
– Kun tulin Luostaristen sukuseuran
puheenjohtajaksi, seuran tietokannassa oli
700 nimeä. Nyt nimiä on yli 14.000 ja 16
vuoden työ takana. Tietoja sain kyselyjen
perusteella seurakunnista, yksityisiltä henkilöiltä ja myös kirjoista. Kaikki olen naputellut kirjaan ja aikajana yltää 1400-luvun
lopulle saakka. Kirja kattaa koko Suomen ja
kirjassa on 658 sivua. Luostarinen-nimi on
tullut luostarilaitosten mukana – DNA-testien mukaan Karjalan suunnalta tänne ovat
aikoinaan tulleet, hän toteaa.

kysymykseen saattaa tulla nopeastikin –
erityisesti harrastuksen alkumetreillä. Sukututkimus onkin tutkijoiden itsensä mielestä ”melkoista jonglöörihommaa”.
Warkauden Seudun Sukututkijat Ry on
vuonna 2005 virallisesti rekisteröity sukututkimusyhdistys, joka on toiminut Varkaudessa vuodesta 1993 lähtien. Yhdistys kokoontuu kuukausittain Varkauden Kotiseutukeskuksessa. Yhdistyksen tarkoituksena
on tarjota alueen sukututkimusta harrastaville ihmisille tilaisuus tavata toisiaan, keskustella harrastukseen liittyvistä asioista,
vertailla tutkimustuloksiaan ja vaihtaa tietojaan. Yhdistykseen kuuluvien ihmisten tutkimusalue kattaa Savon lisäksi merkittävässä määrin muutakin Suomea. Yhdistyksen
puheenjohtajana toimii Sirpa Keinänen.
Nykyisellään yhdistykseen kuuluu nelisenkymmentä jäsentä. Yhteistyötä kurssituksessa yhdistys tekee Soisalo-opiston kanssa.

Jonglöörihommaa

Sukuapu

Ansiomitalin luovutustilaisuudessa tuli
ilmi, että sukututkimuksen parissa ei tule
vapaa-ajanongelmia – tutkimus on salapoliisityötä ja se imaisee mukaansa. Moni luulee, että sukututkimus on yksinäistä tutkimista omassa kammiossa, mutta se on myös
sosiaalinen laji. Sukututkimuksessa tarvitaan toisaalta ihmisiä ympärille.
Ja monesti ongelmatilanteessa huomaa,
että kun lyö viisaat päät yhteen, niin vastaus

Yhdistyksen toiminnan keskeinen osa on
Sukuapu, joka on toiminut parin vuoden ajan
Varkauden kirjastolla. Sukuapu auttaa aloittelevia sukututkijoita sukututkimusasioissa
käytännön asioissa – mistä ja miten löytää
omia esivanhempiaan tai muita sukulaisiaan.
Kimuranttejakin kysymyksiä pyritään ratkaisemaan Sukuavun ohjaajien avustuksella.
Nykyisellään Sukuapu toimii joka toinen
keskiviikko klo 14 alkaen ja opastettavia on
riittänyt. Ja moni onkin sanonut, että Sukuapu on tavallaan henkireikä.
Sukuapu-toiminta Varkaudessa on kaiketi jokseenkin ainoaa lajissaan. Toiminnan
kautta yhdistys on saanut lisää jäseniä.

Elettyä elämää

Kirjaimet ovat muuttuneet moneen kertaa vuosisatojen aikana. Vanhoja tietoja tutkittaessa
tarvitaan kirjaimista ohjekirjaa, jotta asiat tulevat oikein tulkituiksi. Tässä kuvassa kirjainmalleja
1700-luvulta 1900-luvulle.

Sukututkimuksen pariin on tänä päivänä
entistä helpompi sukeltaa, sillä mikrofilmien tiedostoja on skannattu nettiin valtavia määriä. Kirkonkirjojen, rippikirjojen,
maakirjojen, voudintilien, läänintilien, veroluetteloiden ja monien muiden tietolähteiden ohella löytyy sotilastiedostoja, Amerikkaan muuttaneita, Ruotsiin muuttaneita.
Eli voi löytyä vaikka Amerikan-serkku ne-

tin kautta, kun vain osaa etsiä. Siirtolaisinstituutti-tietokannassa on tarkkaan kerrottu,
millä laivalla matkaan on lähdetty – yleensä Englantiin. Ja sieltä sitten isommalla laivalla rapakon taakse. Tietokannassa on esimerkiksi passi- ja matkustajaluettelot sekä
matkakumppanit tarkasti lueteltuina.
Nuhteettomista ihmisistä ei paljon jää
jälkiä. Mutta kun viettää vähän värikkäämpää elämää, niistä sukutukija innostuu.
Sieltä paljastuu elettyä elämää.
Jos rehellinen renki oli rötöstellyt, niin
tietoa ei löydy. Piti olla talollinen, jotta löytyy, koska talollinen oli maksanut veroja.
Luvattomista uskonnollisista seuroista voi
saada tuomion, näpistyksistä joutui vankilaan ja juopottelusta joutui kirkossa julkisesti pyytämään anteeksi kaiken kansan edessä.
Sukututkimuksen suosio on kasvussa ja se
on käynyt entistä helpommaksi aineistojen
digitointien ja netistä saatavuuden ansiosta.
Tutkimusta voi jokainen tehdä kotonaan.
Jos haluaa ryhtyä sukututkijaksi omasta
suvustaan, niin pitää tietää (syntymäaika- ja
paikka) ukkejaan ja mummejaan, esivanhempiaan vähintäänkin 1900-luvun alusta.
Tallessa oleviin, noin 100 vuotta tuoreempiin
kirkonkirjoihin ei pääse käsiksi kuin tekemällä kyselyn tutkittavaan seurakuntaan.
Elävistä ihmisistä tietojen saaminen vaihtelee eri seurakunnissa. Kyselyjä voi tehdä
myös maistraatteihin. Henkikirjoja voi
mennä tutkimaan oman alueen maakuntaarkistoon. 100 vuotta vanhempia tietoja pääsee tutkimaan Internetistä Suomen Sukuhistoriallinen Yhdistys ry:n tietokannasta.
Kun Reijo Luostarisen ansiomitalikahveilla kuuntelin paikallisten sukututkijoiden
kertomaa, niin esille tuli paljon mielenkiintoista menneisyydestä. Ennen ei suvusta tiedetty niin paljon kuin nykyisin. Yleensä pienissä kylissä kaikki olivat jollakin tavalla sukulaisia keskenään. Nykytutkimuksen mukaan yhteinen esi-isä voikin löytyä muutama
sukupolvi taaksepäin. Esimerkiksi serkkujen
välillä solmittiin avioliittoja.
Sukututkimuksessa äitien suvut ovat aivan
yhtä arvokkaita kuin isien suvut. Varkaudessa Sukuapu johdattaa jäljille eletystä elämästä.
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Helka-Maija Vehmas (kuvassa etualalla) ja Sinikka Känsälä laittoivat yhteisen iltapäivähetken käyntiin.
Käpyrinne 1:n asukkaista kuvassa Jouko Ollikainen ja Eila Salmi.

Yhteistä hyvää
palvelukeskuksen vanhuksille
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

”Hyvää huomenta Punahilkka! Miltäs se
maistuu kahvitilkka?”
Näin lähdettiin liikkeelle monille tutulla Immi Hellénin runolla ”Aamukahvin
ääressä”. Todella tuttu runo myös Käpykankaan palvelukeskuksen Käpyrinne 1:n
asukkaille, joita joukko oli osallistumassa
Kirja-Varkaus ry:n järjestämään iltapäivähetkeen.
Tämän vuoden helmikuusta lähtien varkautelaisessa palvelutalossa on viikoittain
ollut tuokioita, joissa joku ”kirjavarkautelainen” on ollut lukemassa tekstejä, on yhdessä vanhusten kanssa tehty askarteluja,
kirjoitettu mietelauseita. Ja hyvän asian
merkeissä myös kirjallisuusyhdistyksen ulkopuolisiakin henkilöitä on ollut toteuttamassa yhteistä hyvää.
Kyseessä on ”Vanhus”-projekti, joka on
saanut avustusta Varkauden kaupungin
Suomi100-toiminta-avustuksista. Maamme
juhlavuoden teemahan on ”Yhdessä” ja Käpykankaan palvelukeskuksella on vanhuksille järjestetty yhteislaulutilaisuuksia ja
myös Varkauden Kuvataideyhdistys on ollut pitämässä taidetuokioita.
– Runoja on luettu myös Kirja-Varkau-

den omista julkaisuista. Vanhusten joukossa on tehtaan palveluksessa olleita henkilöitä ja tulevaisuudessa luetaan tekstejä
”Tarinoita tehtaalta”-julkaisusta, joka on
valmistumassa, kertoivat projektin vastuuhenkilöt Sinikka Känsälä ja Helka-Maija
Vehmas, jotka olivat huhtikuun ensimmäisenä tiistai-iltapäivänä vanhusten parissa.
– Yhteisistä hetkistä saa iloa itsellekin.
On ollut todella mukavaa jakaa kokemuksia
tekstien välityksellä. Joukossa on vanhuksia, jotka ovat tykänneet lukea, mutta nyt
eivät enää jaksa. He sanovatkin, että on kiva
kuunnella ja tulkaa uudestaan lukemaan –
antamaan vaihtelua päivään.
Kirja-Varkaudella on ”Vanhus”-projektin merkeissä suunnitelmissa tuottaa vanhusten omia tarinoita, valokuvata heitä,
pyytää heiltä lapsuuskuvia ja näin saada aikaiseksi valokuvakirja palvelukeskuksen
osastolle muistoksi.
”Vanhus”-projekti jatkaa toimintaansa ja
uudet tekstienlukijat ovat tervetulleita mukaan. Sinikka Känsälälle voi ilmoittaa halukkuutensa sähköpostitse osoitteeseen:
sinikkakansala2@gmail.com
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Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Virkkausta, kahvittelua ja rentouttavaa yhdessäoloa. Soisalo-opiston toiminnoissa on
ollut käynnissä Crochet Café eli virkkauskahvila, jossa on tutustuttu uusimpiin virkkausideoihin ja trendeihin. Ja on opeteltu
uusia virkkaustekniikoita ja tehty virkaten
kaunista kotiin itselle ja lahjaksi ystävälle.
Virkkauskahvilassa on tutustuttu käsityöblogeihin sekä Pinterestiin – ohjeiden ja
ideoiden löytämiseksi internetistä.
– Käsityössä kulkee trendejä. Neuleissa
on Suomessa neulottu kirjoneuleena sukkia
veteraaneille. Virkkaus on välillä ollut pois
muodista, mutta nyt se on tullut takaisin.
Maailmalla on paljon ideoita, joita itse tykkään seurata ja olen tuonut Virkkauskahvilaan, jossa oikeastaan ei ole tehty perinteistä virkkausta – on tehty muun muassa vähän uudempaa sisustukseen, kertoo Virkkauskahvilan opettaja Eine Kinnula, jonka
mukaan tekniikat ja erilaiset silmukat ovat
olleet ”iät ja ajat”. Hän myös uskoo, että
virkkauskahviloita syntyy koko ajan lisää,
koska virkkaus on nouseva trendi.
– Suomessa ja Pohjoismaissa neulotaan
paljon, mutta niin myös Englannissa, Espanjassa ja Ranskassa. Englanninkielisiä ohjeita ja ideoita on todella paljon, hän jatkaa.
Virkkauskahvilan tämän kauden osalta
toiminta on jo saatettu kahvilailtojen osalta
päätökseen. Toimintakauden aikana on virkattu tossuja, jouluksi kivaa, Ystävänpäivälahjaksi, on tehty kasseja ja myssyjä – hyvin
erilaisia virkkauksia.
– Ei ole tehty kovin työläitä virkkauksia,

Sinisiä ja valkeita koukeroita – iloista tekemistä yhdessä – Crochet Café Soisalo-opistolla. Hyvää vauhtia on virkattu Suomi100-juhlavuoden merkeissä.

vaan virkkaukset ovat vaihtuneet. Syksyllä
Soisalo-opiston ohjelmaan on tulossa Crochet Café ja nyt näyttäisi, että syksyllä jatketaan jokaisena torstai-iltana – uskon, että
osallistujia löytyy.

Yhteiset koukerot

Virkkauskahvilan tämän kevään loppusuoran huipentumana on ollut ”Yhteiset koukerot”, joka on virkkaajien yhteinen ja ilolla liikkeelle laitettu idea. Koska tehdas on
Varkaudessa aika hallitseva, niin syntyi idea
tuottaa yhteinen taideteos Taipaleentien
varteen ”Savon Painon mutkasta” niin pitkälle kuin virkkauksia riittää – sitähän varmaan voisi kutsua ympäristötaideteokseksi.
On virkattu erilaisia kukkamalleja ja lehti.
Kukat ovat sinisiä ja valkoisia – Suomen
juhlavuoden kunniaksi.
”Yhteiset koukerot” on virallisella statuksella Suomi100-juhlavuoden ohjelmassa
valtakunnallisesti ja Varkauden kaupungin
juhlavuoden ohjelmassa.
– Hankerahaa haettiin Varkauden kau-

pungin Suomi100-toimikunnan kautta.
Hankerahaa saatiin ja ostettiin virkkausmateriaaleja kaupungin työpajoille, jotka
ovatkin virkanneet. Materiaalia ostettiin
Soisalo-opiston kurssilaisille ja myös koululuokille, jotka ovat lähteneet mukaan yhteiseen asiaan, kertoo Eine Kinnula, jonka
mukaan Lankaset ja Taito Shop on haastettu mukaan. Molemmat yritykset tilaavat ja
myyvät kudetta, antavat ohjeita ja ottavat
virkkaustöitä vastaan. Myös yksittäisiä ihmisiä ja työyhteisöjä on haastettu mukaan.
Tavoitteena on saada maamme juhlavuoden
”Yhdessä”-teeman mukaisesti vähintäänkin
100 virkkaajaa mukaan.
– Näyttää aika hyvältä, että määrä täyttyy. Omissa kodeissa virkataan ”Yhteiset
koukerot”-hankkeeseen ja myös facebookissa on julkinen ryhmä, jonne voi päivittää
ja laittaa kuvia virkkauksesta.
”Yhteiset koukerot” -tapahtumapäivät
ovat Äitienpäivälauantai ja -sunnuntai,
13.–14.5. Tuolloin ”Yhteiset koukerot”
kootaan ja jokainen pääsee toteuttamaan

Varkaus-Viinijärvi säilyy maakuntien
kärkihankkeena
Itä-Suomen maakuntaliittojen johto neuvotteli ja linjasi Itä-Suomen liikennestrategian kärkihankkeet ja näkemykset EU:n tulevaan tuki-/koheesiopolitiikkaan sekä Saimaan ja Lakeland-alueen matkailun kehittämiseen viime viikolla Helsingissä. Pohjois-Savoa edustivat maakuntavaltuuston
puheenjohtaja Kari Rajamäki, maakuntahallituksen puheenjohtaja Seppo Kääriäinen ja varapuheenjohtaja Pekka Leskinen
sekä maakuntajohtaja Marko Korhonen.
Etelä- ja Pohjois-Savon sekä PohjoisKarjalan maakuntaliittojen johto edellyttää,
että EU-rahoituksen painopistettä siirretään
heikoimmin menestyneiltä mailta kehittyneempien nettomaksajien suuntaan. Myös
rakennerahastohallinnon yksinkertaistamista vaadittiin erityisesti jäsenmaissa, joissa hallinto toimii ja petosriski on vähäinen.
Työvaliokunta vaatii monipuolista ja
joustavaa tukivalikoimaa, joka ottaa huomioon erityisesti Itä-Suomen pienet yritykset, jotka eivät pääse riittävästi hyödyntämään uusia laina- ja pääomasijoitustyyppisiä tuki-instrumentteja, vaan tarvitsevat

suoria yritystukia.
Liikenneverkkojen tehokkuutta pyritään
parantamaan Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tällöin tuetaan muun muassa harvaan asuttujen alueiden mahdollisuutta määritellä yhteiset painopisteet liikenneverkkoinvestointeja varten yhdessä ja koordinoidusti
naapurimaiden kanssa. Itä-Suomen ja VT5
:n keskeistä asemaa ei tunnustettu EU:n rajat ylittävien liikenneverkkojen strategiassa
(Euroopan unionin TEN-T-hankkeet).
Valtatiellä 23 Varkaus-Viinijärvi-osuutta
ei hyväksytty siirrettäväksi perusväylänpidon puolelle vaan sen edellytetään olevan
Mikkeli-Juva-välin (Vt5) jälkeen rahoituksessa Itä-Suomen kärkihankkeena.
Hanketta on päästy aloittamaan VarkausKarvio-osuudella kahdella eduskunnan tekemällä budjettilisäyksellä. Viiden miljoonan euron ja seitsemän miljoonan euron
muutokset vei aikanaan läpi valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtajana toiminut Rajamäki.
Seuraavana hankejärjestyksessä pidettiin
Leppävirta-Kuopio-osuus (Vt5).

Matkailuun panostuksia

Työvaliokunta edellytti myös teollisuuden
kehittämisen kannalta tärkeiden kipupisteitä koskevan teemahankkeen valmistelua
yhdessä Elyn ja liittojen kesken. Tällöin
voidaan paremmin nostaa esille mm. raskaiden kuljetusten luomat turvallisuustarpeet. Rajamäki mainitsi kokouksessa esimerkkinä Itä-Suomen jätteenpolttolaitokseen, Riikinvoimaan liittyvän tiestön, Sorsakoskentien korjaustoimet.
Myös Kuopion ja Joensuun asemien kehittämistoimia kiirehdittiin.
Itä-Suomen liitot voimistavat Saimaan ja
Järvi-Suomen Lakeland-alueen markkinointia.
Liitot Etelä-Karjalaa myöten ovat myös
hakemassa vauhditusta EU-komission
kautta Kiinan yhteismarkkinointiin. Visit
Finland haetaan entistä tiiviimpään yhteistyöhön alueen matkailun kehittämisessä.
Yritysten operatiivisella verkottumisella on
luotava tarvittavaa vetovoimaa.
Lisäksi työvaliokunta vaatii Itä-Suomen
kuljetustuen jatkamista.

”Yhteiset koukerot” oli mukana myös
SavonSampo 2017-messuilla.

omaa luovuuttaan.
– Ei voi tietää, miten iso teos tulee. Aitaahan riittää tehtaan ympärillä Taipaleentien
varressa. Ajatuksena onkin, että kun ajaa tai
liikkuu Taipaleentietä suuntaan tai toiseen,
niin tulee hyvälle tuulelle. Ja virkatun kukan voi omistaa jollekin eli voi laittaa omistuskirjoituksen ja tervehdyksen pienelle,
laminoidulle lapulle, Eine Kinnula sanoo.

Warkauden Klubi on
varattavissa kevään
juhliin (esim.
ylioppilasjuhlat,
häät, perhejuhlat).
Kysy lisää:

nea.ikonen@vmmajoitus.fi

040 849 6665

Jaakon
vaalivalvojaiset
Klubilla 9.4.2017
klo 18 alkaen.
Välkommen!
Ilmoittautumiset
neai@student.uef.fi
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Kestävä kehitys merkittävässä roolissa SavonSampo-messuilla
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Mitä voi olla huomenna? Ihmisillä on kyky
kehitellä tulevaisuutta – mielikuvittelemme
sitä, mitä tulevaisuus voi olla. SavonSampomessujen teeman mukaisesti katseet suunnattiin tulevaisuuteen. Hyvä.
Tilaisuuden juontaja Tommi K. J. Taskinen – tarinankertoja, niin kuin hän itse
roolinsa ilmaisi, toi kuultavaksi Albert
Einsteinin ajatuksia, että itse asiassa mielikuvitus on tietoa tärkeämpää. Tieto on aina
rajallista, mutta mielikuvitus ympäröi maailmaa. Taskinen myös otti esille ajatuksia
israelilaisen antropologi Yuvali Hararin
kirjasta ”Sapiens – Ihmisen lyhyt historia”.
– Harari pohtii, mikä on johtanut siihen,
että ihminen on sellainen mitä tällä hetkellä on – ja tässä asemassa maapallolla. Hänen
näkemyksensä on, että ihminen on kyennyt
tavoitteelliseen ja tietoiseen yhteistyöhön
toistensa kanssa. Siinä on ihmisen voima
lajina, sanoi Taskinen ja jatkoi, että tulevaisuus syntyy tekemällä.
– Uudistuminen alkaa uteliaisuudesta ja

kehitys kysymyksestä. Luovuus on sitä, että
nähdään mahdollisuus.
Messut avannut Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari luonnehti messuteemaa ”Katse tulevaisuuteen” hyvin puhuttelevaksi ja haastavaksi. Tulevaisuuden
kuntapäättäjiä ollaan parasta aikaa valitsemassa ja heillä on edessään tärkeitä valintoja ja päätöksiä uuden valtuustokauden alkaessa.
– Yksi ensimmäisistä tehtävistä tulee
olemaan uusien kuntastrategioiden laatiminen, johon työhön uudet päättäjät pääsevät heti kesän jälkeen, sanoi kaupunginjohtaja Tsupari, jonka mukaan Varkaus katsoo
tulevaisuuteen luottavaisesti ja monet isot
ja pienemmätkin investoinnit näkyvät yritysten myönteisinä odotuksina tulevaisuuden suhteen. Kaupunginjohtajan mukaan
myös Varkauden kaupungin taloudella menee vähintäänkin kohtalaisesti ja synkät
vuodet ovat takana – vaikka haasteita toki
edelleenkin riittää.

Kotitalouksien rooli

Avauspuheenvuorossaan kaupunginjohtaja
kiinnitti huomiota erityisesti kahteen,
messuilla näkyvästi esillä olleisiin asioihin
– resurssien viisas käyttö ja kotitalousjätteen lajittelu.
– YK:n kestävän kehityksen ohjelman
mukaisesti myös Suomen valtio on ottanut
tavoitteeksi, että päämääränä on hiilineutraali ja resurssiviisas sekä yhdenvertainen,
tasa-arvoinen Suomi vuoteen 2030 mennessä. Kun puhutaan resurssiviisaudesta, niin
puhutaan viisaasta ja järkevästä luonnonvarojen, energian raaka-aineiden ja palvelujen
käytöstä.
– Tähän teemaan liittyy myös kiertotalous, jossa pyritään maksimoimaan tuotteiden ja materiaalien kiertoa mahdollisimman pitkään. Pyrkimyksenä on, että tuotanto ja talous tuottavat mahdollisimman
vähän hukkaa ja jätettä. Tämän teeman ympärille Varkaudessa ja koko Pohjois-Savossa on käynnistynyt ”Kierre”-hanke, jonka
tavoitteena on entistä järkevämpi resurssienkäyttö, sanoi Tsupari, jonka mukaan tavoitteena on myös vähähiilisyyttä tukevien
ratkaisujen kehittäminen.
– Yksi tavoite on, että Valtatie 5:n varrelle saataisiin biokaasun jakeluverkosto jossakin aikataulussa. Ajatuksena on, että
energia- ja ilmastotyötä edistävät toimenpiteet tulisivat osaksi kuntastrategioita Varkaudessa ja muissa Pohjois-Savon kunnissa.
Myös jätteidenlajitteluun liittyvät seikat
olivat kaupunginjohtajan puheen sisältönä.
Rakenteilla jo jonkin aikaa olleen Riikinvoiman Ekovoimalaitoksen hän sanoi valmistuvan huhtikuun aikana. Laitos on ollut
koekäyttövaiheessa ja tuottaa lämpöenergiaa muun muassa Varkauden Aluelämmölle.
– Laitoksessa hyödynnetään kierrätykseen kelpaamatonta jätettä ja tavoitteena on
vähentää fossiilista polttoainetta – kivihiiltä ja polttoöljyä.
Koska Riikinvoiman Ekovoimalaitoksen
polttoaine koostuu pääasiassa kotitalouksista kertyvistä roskapusseista, niin jätteidenlajittelu korostuu entisestäänkin. Mitä

Kaupunginjohtaja Hannu Tsupari totesi
Varkauden katsovan luottavaisesti
tulevaisuuteen. Kaupunginjohtajan vierustalla
kuvassa oleva messujen juontaja Tommi K. J.
Taskinen sanoi, että tulevaisuus syntyy
tekemällä, uudistuminen alkaa uteliaisuudesta
ja kehitys alkaa kysymyksestä.

paremmin kierrätys ja jätteidenlajittelu kotitalouksissa toimii, sitä paremmin ekovoimalaa pystytään hyödyntämään.
Kaupunginjohtaja esittikin pyynnön,
että edellä mainittuihin asioihin kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota ja tarkkaavaisuutta.
SavonSampo 2017-messuilla oli kahden
päivän aikana yhteensä noin 3.900 kävijää.
SavonSampo-palkinnon sai Warkauden
Lehti, parhaaksi messuosastoksi valittiin
Enigma Xperience ja kunniamaininnan
osastoistaan saivat Via Paula ja Ravintola
Kaks Ruusua.

Kestävän kehityksen asiat olivat monipuolisesti esiteltyinä messuilla – jätteistä energiaa,
resurssiviisautta, kierrätystä – ja paljon muuta.
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Pitkäaikaistyöttömien palvelut jääneet huomiotta
sote- ja maakuntauudistuksissa
Valmisteilla olevassa sote- ja maakuntauudistusesityksissä pitkäaikaistyöttömien
palvelut ovat jääneet huomiotta. Lausuntokierroksella olevassa kasvupalvelulakiluonnoksessa tämä asiakasryhmä on täysin
unohdettu. Myöskään sote- ratkaisu ei vastaa pitkäaikaistyöttömien työllisyyden
edistämiseen.
Pitkäaikaistyöttömien joukko tulee olemaan myös jatkossa suuri. Toimivia työmarkkinoita pitkäaikaistyöttömien tarpeisiin ei ole olemassa, eivätkä asiakkaan itseohjautuvuuteen ja aktiivisuuteen pohjautuvat palvelut tavoita tähän ryhmään kuuluvia. Myöskään markkinaehtoiset toimijat ei-

vät näyttäisi olevan kiinnostuneita tästä ryhmästä, eritoten mikäli hankinnat ovat tulosperusteisia. Pelkona on, että maakuntamalli
pirstaloi palvelutarjontaa entisestään eikä
löyhä yhteistyövelvoite takaa riittäviä palveluja henkilökohtaista tukea ja palvelujen yhteensovittamista tarvitseville työttömille.
Kunnat pitävät työllisyyttä elinvoiman
avaintekijänä. Kunnat ovat myös panostaneet työllisyyden edistämiseen sekä vahvoin
henkilöstöresurssein että rahallisesti. Kuntaliiton arvion mukaan kuntien panostus
erilaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin, tukiin ja avustuksiin oli vuonna 2015
noin 400 miljoonaa euroa. Lisäksi kunnat

maksoivat 408 miljoonaa euroa työmarkkinatukimaksuja. Tämä panostus on jäänyt
maakunta- ja sote -uudistuksen valmistelussa täysin huomiotta.
Vuosina 2015–2016 toteutetuissa kuntakokeiluissa todettiin palvelujen integraation tarve ja hyöty pitkäaikaistyöttömien
asiakkaiden auttamisessa. Myös tulevaisuudessa tarvitaan integroiva toimija, joka
vastaa palvelujen koordinoinnista. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu
(TYP) on esimerkki toimivasta integraattorimallista. TYPissä kunta, Kela ja TE -toimisto yhdessä arvioivat työttömän palvelutarpeet, suunnittelevat työllistymisen edis-

tämiseksi tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työllistymisen
edistämisestä ja seurannasta. Palvelu on
henkilökohtaista, kohdennettua ja yksittäisen asiakkaan tarpeista lähtevää.
Kunnilla on oltava mahdollisuus ottaa
kokonaisvastuu vaikeasti työllistyvistä monialaiseen lähestymistapaan perustuen.
Hyvää ei kannata hajottaa, sillä hajottamisen myötä hukataan osaaminen ja resurssit
ja pahimmassa tapauksessa myös osa näistä
työttömänä olevista ihmisistä!
TYP-johtajat jättivät asiaa koskevan
kannanoton Oikeus- ja työministeri Jari
Lindströmille viime perjantaina 31.3.2017.

Kolmella A:lla turvallisesti
liikenteeseen

Kuvituskuva: Vesa Moilanen.

Kevään saapuessa ja kesää kohti mentäessä
viikonloppuliikenteeseen tulee taas uutta
elämää, kun mökit vaativat kevätkunnostusta ja kesäajoneuvot kaivetaan varastoista.
Liikenteeseen kannattaakin lähteä kolmen
A:n luottoluokituksella ja tarkastaa, että
sekä ajoneuvo, aikataulu ja asenne ovat
kunnossa.

Ajoneuvo

– Pienellä etukäteistarkastuksella voi helposti välttää ikävät yllätykset tien päällä. Ilmanpaineiden tarkastaminen renkaista, vararengas mukaan luettuna, on tärkeää. Ja on hyvä myös katsoa, että lasinpesunestettä on riittävästi ja pyyhkijän sulat ovat
kunnossa, muistuttaa Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.
– Kannattaa muistaa ottaa mukaan myös
aurinkolasit, sillä matalalta paistava kevätaurinko häikäisee yllättävän paljon. Myös
auton lasien putsaaminen sisäpuolelta auttaa häikäisyyn, hän vinkkaa.

Aikataulu

Mitä pidempi matka, sitä tärkeämpää on
varata tauoille aikaa. Älä laadi itsellesi turhan tiukkaa aikataulua. Katso etukäteen
sääennusteet ja huomioi, että olosuhteet
voivat vaihdella eri puolilla maata.
– Mieti etukäteen vaihtoehtoisia reittejä.
Kannattaako mennä samaa pääväylää, mitä
kaikki muutkin, vai löytyisikö rinnalta
korvaava, rauhallisempi ja mahdollisesti

Hukka-Pallon A-pojat järjestää
vielä nopeampi reitti, sanoo Pohjonen.

Asenne

Väsyneenä, sairaana tai päihtyneenä ei koskaan saa lähteä ajamaan.
– Kannattaa myös muistaa, että yhtenäisen jonon ohittaminen ei koskaan nopeuta
matkantekoa, koska koko liikennevirran
nopeus vain laskee muiden joutuessa jarruttamaan, jotta ohittaja pääsee takaisin jonoon, painottaa Pohjonen.

Sykkeessä-nettilehti mukana
menossa ympäri vuoden.
Uutta: Sykkeessä-radio!

sykkeessa.fi

Try Outin toukokuussa.
Yhteydenotot: päävalmentaja
Samuli Laitinen, 0400 548 824.

Autoja, renkaita, vanteita
Nyt myynnissä yli 40 katsastettua käyttöautoa, 700–5000 € .
Vanteet–renkaat alehinnoin, nopea toimitus ja joustavat työajat.
Nopeat pikaremontit edullisesti ja ammattitaidolla.

Auto-, rengas- ja vannekauppoihin nopea, jopa
1 00% SVEA-EKONOMI-rahoitus. Tule koeajamaan
ja neuvottelemaan kaupoista – rahoituspäätös heti!

AUTO-SOININEN
Kaura-ahontie 31 , Varkaus
(katsastusasema)
0400 321 296

Tarkista nyt kesärenkaittesi kunto!
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Jousiammunnan
suomenmestarin
innoittajana Arrow-sarja
Varkautelainen Henna Hokkanen opiskelee Savon ammatti- ja aikuisopistossa rakennusalalla ensimmäistä vuotta. Rakennusalan hän valitsi, koska tykkää tehdä
puusta asioita ja ala vain tuntui luontevalta
valinnalta.
– Haluan myös rikkoa rajojani, Henna
kertoo.
– Päiväsaikaan olen tietenkin koulussa ja
illalla koulun jälkeen harjoittelen ampumalla kotona noin neljästä metristä.
Talviviikonloppuisin Henna käy ampumassa liikuntatalolla.
– Kesällä taas harjoitellaan ulkoradalla
Lehtoniemessä, jatkaa Henna, joka on harrastanut jousiammuntaa nyt noin kaksi
vuotta. Hän kilpailee seuran välisissä ja takana on myös muutama muu kunnon kisa.
Kuopiossa 11.3.2017 järjestetyissä kisoissa Henna saavuttikin kultaa. Hän osallistui 17-vuotiaiden sarjaan ja välineenä oli
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taljajousi, jolla ammuttiin sisäradalla 18
metrin päässä olevaan maaliin. Ulkoratojen
pituus on jopa 50 metriä. Kilpailijoita oli
ympäri Suomen kaikkiaan 60. Tänä vuonna
Hennalla on tavoitteena saavuttaa Suomen
ennätys, johon tarvitaan yli 577 pistettä
(oma ennätys tällä hetkellä on 508).
– Itsensä voittaminen, uusien ystävien
saanti ja uudet kokemuksetkin ovat tervetulleita, listaa Henna lajin parhaita puolia.
– Nuorempana meillä oli lasten lelujousia, joilla tuli ammuttua hyvin paljon.
Taljajouseen kiinnostus lähti Arrow-nimisestä amerikkalaisesta televisiosarjasta.
Jousiammunta on laji, jossa voi kehittyä
lisää ja parantaa tuloksia.
– Paras hetki ammunnan aikana on se, kun
nuoli lähtee. Tuntuu, että kaikki pysähtyy ja
alkaa jännittämään, mihin se osuu. Tunne
katkeaa, kun nuoli osuu tauluun, jolloin sen
haluaa kokea uudelleen, Henna sanoo.

Hukka-Pallon B- ja A-tytöt hakevat
kaudelle 2017–18 päävalmentajaa.
Yhteydenotot mari@hukka-pallo.fi,
040 3744 158.

Henna Hokkanen opiskelee Savon ammatti- ja aikuisopistossa rakennusalalla. Harrastuksena
hänellä on jousiammusta, josta hänellä SM-kultamitalimaaliskuun alkupuolella Kuopiossa
pidetyistä kilpailuista. (Kuva: Katri Bäck.)
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Parempi kunniaa kourallinen
kuin häpeää helmallinen
Jaakko Ikonen

Mikael Agricola (1510–1557)

”Kunnioita miesten kirjoittamattomia lakeja: eväät ja saalis on tasattava kumppanusten kesken eikä jakaja saa etuilla; toveria on
suojattava ja jälkeenjäänyttä odotettava; vuorojärjestystä on jokaisen noudatettava; nukkuvan kimppuun ei saa käydä; tappelussakin on muistettava reilun pelin säännöt ja suhtauduttava ritarillisesti voitettuun kumppaniin.”
”Pidä suora kurssi äläkä vilpistele näyttämällä edessä toista
naamaa kuin takana. Kieroilu ei auta pitkälle, sillä kun valheet ja
juonet aikanaan paljastuvat, niiden punoja joutuu häpeään. Kunniaa et osta rahalla etkä konnankoukuilla; kun pidät aina rehellisyyden ja kunniallisuuden, oikeamielisyyden ja hyvät tavat elämäsi tienviittoina, saavutat lähimmäistesi luottamuksen varmemmin
kuin rikas keinottelija.”
Nämä kaksi lainausta ovat peräisin teoksesta ”Vanhan kansan
sananlaskuviisaus”. Lainauksien esittäjiä ei teoksessa mainita. Todetaan niiden olevan suomalaisia elämänohjeita 1544–1826. Ohjeiden pätevyys on nähdäkseni ikuinen. Ihmisten valittua de-

mokraattiset edustajansa vaaleissa alkaa
konkreettinen vallanjako.
Ensin on valittu 43 henkilöä, joiden on
määrä muodostaa rakenne, joka jakaa valtaa
ja yhteisiä varoja. Tuleeko noudatetuksi
vallanjaossa nämä kunnian lait? Kuinka
paljon valinnoissa kunnioitetaan demokraattisen yhteisön tahtotilaa? Ja missä
kohtaa on syytä noudattaa esimerkiksi pätevyyteen ja soveltuvuuteen perustuvaa valintakriteeriä? Nämä edellä mainitut kansanviisaudet antavat paljon hyviä harkinnan
tukipuita mielivaltaa vastaan. Vastakkain
puukkojen yönä on ihmisen tahto ja sivistys. Itse olen antanut nimeni käyttöön sivistyksen puolesta ja sen ehdoilla. Ja kovin
toivon, että ihmiset voisivat Varkaudessakin
jo ymmärtää elämän paradoksin – saat sen
mistä luovut. Vaikka kukaan meistä ei luovu mistään jättämättä kynnen jälkiään.

Älä ennen löydä kuin katoaa

Joka paljon lupaa, se vähän antaa (Florinus).
”Älä ole herkkäuskoinen. Varsinkin naima-asioissa suurentelevat sanat, valat ja lupaukset ovat tavallisia harhauttamiskeinoja;
mitä enemmän joku lupailee, sitä vähemmän
häneen on luottamista. Muista yleensäkin,
että lupaus ja saanti ovat kaksi eri asiaa.”
Näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä
päättää. Hyvää suomen kielen päivää!
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Sykkeessä-lehden
menovinkkejä
Stam1na

Kulttuuriareena 44, Kuopio
la 8.4.2017 klo 19

Suomeni suloksi -konsertti
Heinäveden seurakuntakoti
su 9.4.2017 klo 17

FORK – Revolution
Kuopion Musiikkikeskus
ti 11.4.2017 klo 19

Saimaa Blues 2017

Kulttuuritalo Tempo, Mikkeli
11.–16.4.2017

Teatterivierailu: Huippuosaajat
Kulttuurikeskus Poleeni, Pieksämäki
ke 12.4.2017 klo 19

Next Zone: Ritual

Sotku, Kuopio, to 13.4.2017 klo 19

Suomi Rock'n Rollin Helmiä
Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
to 13.4.2017 klo 21

Pääsiäisbileet Jarkko Kinnunen
Rafla Lätti, Heinävesi
pe 14.4. ja la 15.4.2017

Varusmiessoittokunta:
Hyvää ja kaunista

Kulttuurikeskus Poleeni, Pieksämäki
ti 18.4.2017 klo 19–21:30
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Yleisöopastus: Naiset Varkauden
teollisuuden tekijöinä
Varkauden museot
to 20.4.2017 klo 17

Koululaulut muistoissa
-yhteiskonsertti
Soisalo-opisto, Varkaus
pe 21.4.2017 klo 19

Apocalyptica Plays Metallica by
Four Cellos
Kuopion Musiikkikeskus
pe 21.4.2017 klo 19

Tangomarkkinoiden esikarsinta
Hotelli IsoValkeinen, Kuopio, la 22.4.2017

Valokuvauskursseja
Varkauden kirjasto
la 22.4. ja su 23.4.2017

Kevätruppeema

Tehtaan koulu, Varkaus, 22.–26.4.2017

Ismo Alanko Yksin

Warkaus-sali, la 22.4.2017

Arkeologian päivä

Varkauden museot
su 23.4.2017 klo 10:30–16

Arabialainen ilta

Kuopion Musiikkikeskus,
su 23.4.2017 klo 18:30

Palvelija – Martti Suosalon
tähtivierailu

Runonlaulukonsertti

Erin ja Kuopion
kaupunginorkesteri: Seliseli

TULE kuntoon, seniori
avoin yleisöluento

Juvan kirjasto
Varkauden Teatteri, ke 19.4.2017 klo 16 ja 19 ti 25.4.2017 klo 19–20

Kuopion Musiikkikeskus, Konserttisali
ke 19.4.2017 klo 19

Warkaus-sali
to 27.4.2017 klo 18–20

Nyt Sykkeessä-lehden
kaupunkilehti
Sykkeessä-lehti on visuaalinen ja dynaaminen paikallismedia Keski-Savon alueella.

Y: 2206498
Osoite: Ahlströminkatu 10 B,
78250 Varkaus
Internet: www.sykkeessa.fi

Julkaisija: VM-lehdet Oy
Päätoimittaja: Jaakko Ikonen
Toimitus:

Vesa Moilanen
toimitus@sykkeessa.fi

Myynti:

Timo Leppänen, 040 833 3232
Enni Niiranen, 045 112 3857

Ilmoitus- ja sivunvalmistus:
Mikko Lehtinen (Mihku.fi)
aineisto@sykkeessa.fi

Painatus: Lehtisepät Oy, Pieksämäki
Seuraava Sykkeessä-lehti ilmestyy
lauantaina 13.5.2017.

kannatustilaaminen

Tarjoaa paikallista ja
asiantuntevaa
perintätoimintaa.

on mahdollista! Minne
päin maailmaa tahansa!
Vain 29 € vuodessa!
Printtinä tai sähköisenä!
Lisätietoa: toimitussihteeri
Mikko Häkkinen,
toimitus@sykkeessa.fi

Ota yhteyttä
asiakasneuvojaamme
ja sovi tapaaminen.
toimisto@lakimajakka.fi

Sykkeessä-kaupunkilehteä
jaetaan näissä paikoissa:
Warkauden portti, Piirakkapaja, Kahvila Aaretti, Sepon
Lihatori myymälät, KauraAhon kioski, Kukkakauppa
Pelakuu, Iskender,
M-Market, Könönpellon
baari, Autokari Varkaus ja
Pieksämäki, Sale Jäppilä ja
Ullan kellaripuoti.

Tehdään yhdessä
yrittämisestä
kannattavampaa.

LakiMajakka Oy

