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Varkaus virkoaa

K

aupunkimme on virkoamassa.
Teollisen, suuren rakennemuutoksen edelläkävijä on heräämässä uuteen todellisuuteen.
Politiikan peruutuspeiliporukka etsii
uusia harrastuksia ja asiapitoinen tekeminen on alkanut vallata kaupungissamme ilmatilaa. Lentoliikenteen ja ylipäätään kvliiketoiminnan edellytysten palauttaminen
edes aiemmalle tasolle on tehtävä ensitilassa, kun haluamme olla mukana liiketoiminnassa, joka tuo alueellemme lisäarvoa ja
hyvinvointia. Tässä taustassa tulee uudelleenrakentaa kaupunkimme suhteet kaikkiin ystävyyskaupunkeihin. Meillä on ollut
aikanaan erinomaiset suhteet Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan. Jatkossa myös
Venäjälle ja Kiinaan.
Kun kirjoitan kansainvälisyydestä, ajattelen meidän yli 200-vuotista teollisuushistoriaamme, joka on ollut liian pitkään kateuden aihe ympäryskunnille. Raha on kyllä kelvannut, mutta riskit on jätetty yksin
keskusyksikölle. Tähän on saatava muutos
ja Keski-Savon päättäjien on pystyttävä
edelleen syventämään integraatiota, jotta
alueemme perheet ja ihmiset saavat ne työpaikat, jotka on luotavissa yhteistyöllä. Kun
luette lehdestämme juttua 1800-luvun
”Varkaudesta” ymmärrätte kontekstin suhteessa Varkaus-Kuopio. Toivon todella, että
päättäjiemme ymmärrys historian ja todellisuuden osalta rakentuu jatkossa realiteettien varaan eikä yksittäisten lobbareilta lainattuihin sloganeihin. Ei Keski-Savon hyvinvointia rakenneta Kuopion kautta. Monessa asiassa voimme tehdä yhteistyötä
Kuopion ja muun Savon kanssa, mutta itse-

(Kansikuva:
Vesa Moilanen.)

näisen ajattelun ja toiminnan varaan meidän on toimintamme rakennettava jatkossakin. Ja tässä kohtaa paikalliset asukkaat
on saatava vahvemmin mukaan toimintaan.
Ei riitä katugallupit, vaan tarvitsemme yhteisiä hetkiä, jotka saavat meidät kokemaan
yhteyden.
Varkaudessa on paljon talenttia nuorisoa,
joiden vetäminen pois syrjäytymisen tieltä
on tapahduttava yhteistyössä julkisen vallan
ja yksityisten yritysten välillä. Ei riitä, että
olemme huolissaan. Meidän on satsattava
heihin ja niihin, jotka ovat vailla toimea.
Varkaus ei pärjää tulevaisuudessa, jos emme
tarjoa enemmän työtä nuorelle väestönosalle.
Ennakkoluuloton satsaaminen nuorten
yrittäjyyteen ja erityisesti yhteistyössä toisen asteen ja Savonian Varkauden toimintojen kanssa näkyy piristävänä pöhinänä
hyvin nopeasti. Jos satsaamme miljoona euroa sataan start up -yritykseen, joiden kotipaikka on Varkaus, ja niistä yksi lähtee liitoon, on tuo miljoona tullut kunnan kassaan
moneen kertaan takaisin 2030-luvulle tultaessa. Nyt kunta maksaa omasta passiivisuudestaan yli 2 miljoonaa vuodessa valtiolle. Miten olisi jos tuo 2 miljoonaa ja risat sijoitettaisiinkin paikallisten hyvinvointiin?
Kesä 2017 on Varkauden kulttuurielämän renessanssin alku. Tulkaa sankoin joukoin nauttimaan laajasta kulttuurielämysten sarjasta ja kutsukaa ystävät ja läheisenne mukaan. Näin saamme päättäjätkin mukaan kulttuurin ja sivistyksen nimissä tapahtuvaan uudistamiseen.
Kohti valoisampaa tulevaisuutta – kaikkia äitejä onnitellen!
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Päiviönsaaren palvelukonsepti
uusiksi 2020-luvun tarpeisiin
Teksti: Vesa Moilanen, kuvat: Jaakko Ikonen

Matkailuasioissa Varkaus on mukana Saimaabrändissä ja sen kehittämisessä. Mutta ovatko rannat ja puistot sellaisessa kunnossa, että
myös maisemallisesti, esteettisesti luonnon
puolesta, kaupunkimiljöö herättää lisää matkailija- ja rahavirtoja kaupunkiin – nostamalla Varkauden imagoa Saimaa-brändissä.
Yrittäjä, lakimies Jaakko Ikonen kertoo
saaneensa yhteydenottoja liittyen rantojen
ja kaikkinensa paikallisen luonnon osalta.
Ikonen sanookin, että tulisi vakavasti miettiä kokonaisuutena Päiviönsaaren ja Kämärin puiston palvelukonseptien kehittämistä
vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Hänen
mielestään olisikin aiheellista lähteä Suomi100-teeman – ”Yhdessä” – merkeissä
laittamaan alueet ja maisemat kuntoon.
– Miksi ajan pitäisi kulua hukkaan? Nuoria on halukkaina tekemään töitä kesällä ja
syksyllä aion hakea Suomi100-määrärahaa,
jotta voisi pitää vielä toiset ”kansalaistalkoot”. Mukana talkoissa on myös aikuisväkeä, hän kertoo ja jatkaa, että Varkauden
kaupungilta on luvattu ”muutama toimintatonni” työllistämään noin 10 nuorta kesäkuussa raivaamaan metsää kuntoon. Suunnitelmana on, että kaupunki osoittaisi kohteet, joita saa lähteä raivaamaan ja Ikosen
yritys työllistäisi nuoret ja valvoisi työn.
Kaupunki ja kaupunkilaiset saisivat hyödyn.
Jaakko Ikonen haluaa viedä asiaa eteenpäin luonnon näkökulmasta ja sinänsä ihmettelee suuresti, että miksi esimerkiksi
Kämärin puistoalueella on rahanarvoisia
pöllejä jätetty mätänemään metsään ja kukaan ei ole vaivautunut viemään edes polttopuiksi. Ehkäpä ”kansalaistalkoiden” teemaksi sopisikin ”Kämäri ja rannat kuntoon”.

Tyyskän lahti

Rantojen kunnosta puhuttaessa Jaakko
Ikonen kertoo Warkaus-seura ry:n puheenjohtajana, että yhdistys on tehnyt päätöksen
selvittää kustannukset Tyyskän rannan
ruoppaamisesta ja ensimmäisenä asiana
rannan esteettömäksi tekeminen, johon
kuuluu myös heinikon poistaminen ja lahden puhtaaksi tekeminen.
– Olen selvittänyt, että ruoppauksessa ei
ole ympäristöriskiä, kun massat ajetaan pois
eikä jätetä veteen lillumaan. Itse asiassa
ruoppaus puhdistaa ja parantaa vesistön tilaa. Nyt ensin esteettinen puoli – myöhemmin mahdollisesti myös laituri, joka on ekstraa, sanoo Ikonen ja jatkaa, että Ravintola
Tyyskänhoviin on kesän aikana tulossa
huippukeittiömestari. Mikäpä olisi mieluisampaa kuin tulla veneellä suoraan Tyyskän
laituriin aamubrunssille. Lisäksi ideointiasteella on myös Tyyskään Varkauden Kotiseutukeskuksen takapihalle terassin rakentaminen. Ikosen mukaan kaikki ideat
ovat vapaasti käytettävissä.
– Isoillakin veneillä olisi mahdollisuus
tulla Tyyskään ja läheiseen Navitaksen laituriin saa isonkin laivan kiinni – laituriin,
joka tällä hetkellä on täysin vailla käyttöä.
Ikosen mielestä Tyyskänniemen edustalla olevaa lahtea ei voi jättää hyödyntämättä.
– Kun se nyt ruopattaisiin, olemassa on
piirrokset sillasta ja rantabulevardi saataisiin
yhdistettyä. Kun parin vuoden päästä on tulossa uusi uimahalli, rantabulevardi tarjoaisi
kävelyväylän. Ja muodostuisi reitti, joka yhdistyisi Kämärin puolelle. Uudelleen pitäisi
käynnistää keskustelut Ämmänkosken ylittävästä kävelysillasta, hän sanoo.

Jaakko Ikonen
toimitus@sykkeessa.fi

Tyyskän rantamaisema Wanhassa Varkaudessa nykytilassaan. Heinikon poistolla ja ruoppauksella
tilanne muuttuisi täysin toiseksi.

(Kuva: Tapio Pihlaja.)

Kuva Kämärin puistoalueelta – pölkkyjä vedessä.
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Koskenniemen kaupunki oli suunnitteilla
Vesa Moilanen

Aikoinaan Varkauden seudulle on suunniteltu Koskenniemi-nimistä kaupunkia. Jossakin vaiheessa oli tullut esiin huoli, että jäädäänkö kehityskulusta jälkeen. Ajatuksena
olikin ollut, että paikkakunnalla olisi edellytykset kasvaa samalla tavalla kuin Tampere.
Asiaa selventää Hannu Soikkasen Varkauden historia-kirjan luku ”Tarina Koskenniemen kaupungista”, josta seuraavassa
sitaatteja kirjan sivulta 103 lähtien:
”Oli varsin luonnollista, että Saimaan
kanavan ja Savon taloudellisen vilkastumisen vuosikymmenellä nousi taas ajatus kaupungin perustamisesta Varkauteen Kysymyshän oli useaan otteeseen vilahdellut eri
tahoilta tehdyissä ehdotuksissa jo 1700-luvulla. Tästä ajasta lähtien oli tullut kaksi tekijää lisää, jotka painoivat Varkauden eduksi ja ”vaativat” kaupungin perustamista
paikkakunnalle. Ruukki oli toinen; se oli
vetänyt paikkakunnalle asukkaita, ammattimiehiä, ja tehnyt siitä ”kaupunkimaisen”
keskuksen. Toinen uusi vaikuttaja oli taipaleen kanava, joka oli tekemässä Varkaudesta liikenteen solmukohtaa.”
Loikkanen kirjoittaa historiateoksessaan, että Aleksanteri II:n tulo Venäjän
valtaistuimelle tiesi alkua uusille taloudellisille suunnitelmille. Keisari allekirjoitti
syyskuun 7. päivänä 1856 käskykirjeen, jossa muun muassa määrättiin perustettavaksi
viisi kaupunkia – yksi niistä Varkaus, kosken varteen Leppävirran pitäjässä.
”Asia lähti Varkaudenkin osalta liikkeelle, sillä kesäkuun puolimaissa 1857 saapui
Kuopion läänin kuvernööri Knut Furuhjelm Varkauteen pitämään kokousta ja neuvottelemaan kaupungin perustamisasiasta.
Neuvottelujen tuloksena kuvernööri saattoi
ilmoittaa senaatille, että kaupungin paikaksi sopisi kaksi aluetta, toinen Pirtinniemi ja
toinen Taipaleen kanavan ympäristö.”
Kirjan tietojen mukaan molemmilla
alueilla oli omat vahvuutensa – ja myös
heikkoutensa. Kuvernööri havaitsi Taipaleen kanava-alueen edut painavammaksi.
”Kaupunkiasia meni kuitenkin eteenpäin, sillä vuoden 1857 elokuussa läänin
maamittari Carl Rehnström sai tehtäväkseen asemakaavan laatimisen. Vuoden 1856
maaliskuussa oli annettu asetus kaupunkien
järjestämisen ja rakentamisen perusteista.
Siinä ei tosin asemakaavaa tehty pakolliseksi, mutta sitä kyllä edellytettiin. Tämän
asetuksen pohjalta lähdettiin Varkaudenkin
asemakaavaa laatimaan. paloturvallisuusnäkökohdat olivat asetuksen mukaan etualalla. Lisäksi häntä kehoitettiin suunnittelemaan kääntösiltaa kanavan yli ja tavallista siltaa Ämmäkosken yli tai mahdollisesti
useampiakin, toinen kulkisi esim. saarien
kohdalta.
Koskenniemen kaupungin paperille jäänyt asemakaava oli hyvin tyypillinen sen
ajan kaupunkien asemakaava. Kadut olivat
suoria ja korttelit säännöllisiä.”

Epäilyt elinmahdollisuuksista

Tarina Koskenniemen kaupungista kertoo
myös seuraavaa:
”Asemakaavaan oli sijoitettu myös julkisia rakennuksia, oli sekä luterilainen että
kreikkalaiskatolinen kirkko ja näiden välittömässä läheisyydessä pappilat. Sairaala,

”lasarettirakennus”, oli sijoitettu niemen
länsirannalle. Raatihuone kohoaisi kirkkojen välittömään läheisyyteen, kun taas tori
oli kanavan alasuun kohdalla, ja torin rannassa oli päälaituri. Laitureita oli suunniteltu 15 kappaletta, joten helposti tästä vesien ympäröimästä kaupungista olisi venepelillä ja laivalla päässyt. Muuraissareen
suunniteltiin valtion makasiinirakennusta
ja kanavan alapuolella oleville saarille laivaveistämöä. Kämärinkosken rantoja olisivat kierrelleet kauniit puistokujat. Markkinakojutkin olivat saaneet kaksi tonttia, ja
välttämättömiä olivat myös palotorni ja
ruiskuhuone.
Kaunis kaupunki jäi kuitenkin paperille.
Jo asemakaavaa laatiessaan maanmittari
Rehnström epäili paikan sopivaisuutta.
Maasto oli niin louhikkoista, että sen tasottaminen olisi vaatinut liikaa kustannuksia.”
Edelleen tarinassa kerrotaan, että kaupunkia kaavailtaessa oli noussut esille uusia
epäilyksiä sen elinmahdollisuuksista. Katsottiin, että kaupunki ja ruukki olivat niin
kaukana toisistaan, etteivät ne sulaisi yhteen, vaan alkaisivat kilpailla ja niiden intressit menisivät ristiin.
”Tammikuussa 1865, siis kymmenen
vuoden kuluttua hankkeen vireillepanosta,
keisari hyväksyi lykkäyssuunnitelman, joka
tiesi Varkauden kaupunkiajatuksen hautautumista.”

taan ollut luomassa perustaa sille, että huippuarkkitehdit ovat osoittaneet mielenkiintonsa ja ovat halunneet olla kehittämässä
aluetta. Oheisen kartan alimmaisessa
lauseessa on maininta ”Nykyinen Kanavasaaren urheilukeskus”.
Kyseessä on suunnitelma, jolla arkkitehti Yrjö Lindegren voitti vuonna 1948 Lontoon olympialaisissa taidelajeissa arkkitehtuurin kaupunkisuunnittelusarjassa kultamitalin. Kattava suunnitelma, ”The Center
of Athletics”, sisälsi muun muassa uimaloita ja kokonaisvaltaisesti koko Kämärin alueen. Suunnitelman pohjalta on toteutunut
ainoastaan Kämärin urheilukenttä.
Yrjö Lindegren oli jo aiemmin yhdessä
arkkitehti Toivo Jäntin kanssa voittanut
arkkitehtuurikilpailun Helsingin stadionista puhdaslinjaisella, funktionalistisella ehdotuksella. Vuonna 1937 Lindegren voitti
Pariisin maailmannäyttelyssä arkkitehtuurin
grand prix-palkinnon. Tämä kertoo, että hyvin merkittävästä arkkitehdista on ollut kyse.

Koskenniemen kartta

Kartan tekstiä nykyruotsiksi kirjoitettuna
ja suomennettuna. Vanha kartta tulee sijoittumaan kehystettynä Warkauden Klubin
interiööriin.
”Däremot torde kunna antagas att staden
skulle gå hastigare framåt som fabriksstad.
Få orter i landet är i detta avseende lottade.
Fabriksrörelsen skulle erfordra arbetare med
Kanavasaaren urheilukeskus
fler eller färre levnadsbehov med mer eller
Vanha karttapiirros vuodelta 1857 on osal- mindre anspråk på bekvämligheter, konKarttamerkinnät:

A Luterilaisen kirkon paikka
B Kreikkalaisen kirkon paikka
C Sairaalarakennusten paikka
D Luterilaisen papiston tontti
E Kreikkalaisen papiston tontti
F Koulutalon tontti
G Koulunopettajien tontti
H Kaupungintalon tai raatihuoneen tontti
I Kaksi tonttia myyntikojuille
K Tori puutarhaistutuksilla
L Tori puutarhaistutuksilla
M Tontti kruununjyvämakasiinille
N Tontti lastauspaikalle eteläisessä virrassa
O Tontti lastauspaikalle pohjoisessa virrassa
P Laivatelakka
Q Kaksi kauppatoria
R Esplanadi puun istutuksilla
S Maihinnousupaikat
T Palotorni
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junktionen skulle bli större och köpmän och
hantverkare bli vanligare. Med äganderätt
till vattenfallen under ställen 1 och 2 i Pitkälänniemiby och därtill ändamålsenliga privilegier, kunde härstädes möjligen uppstå ett
annat Tammerfors, varav även denna del av
landet nogsamt vore i behov av. Men medan
ägaren till nämnda ställen, Herr Wahl icke
avstått vattenfallen, kan alltså sådant icke
realiseras. Kuopio den 27. Juni 1860.”
”Toisaalta, voisi olettaa, että kaupunki menisi nopeammin eteenpäin tehdaskaupunkina.
Harva paikkakunta maassa on tässä tarkoituksessa onnekas. Tehdasliike hankkisi
työntekijöille enemmän tai vähemmän elämiseen tarvittavia mukavuuksia, konjuktiosta tulisi isompi ja käsityöläiset ja kauppiaat lisääntyisivät. Vesiputouksen omistusoikeudella kohdissa 1 ja 2, Pitkälänniemen kylässä ja siihen kuuluvat oikeudet, voisi mahdollisesti luoda toisen Tampereen, mitä myös
tämä osa maasta tarkoin tarvitsisi. Mutta kun
alueen omistaja, herra Wahl ei luovu vesiputouksesta, ei sitä myöskään voida realisoida.
Kuopio 27. kesäkuuta 1860.”
Varsinaisen karttapiirroksen alapuolella
oleva teksti, johon on myöhemmässä vaiheessa lisätty merkintä ”Kanavasaaren urheilukeskus”.
”Koskenniemi tillämnad stadsanläggning upprättad år 1857 av Carl Rehnström.
Nuvarande Kanavansaaren urheilukeskus
(1950).”
”Carl Rehnströmin laatima Koskenniemen kaupungin asemakaava vuonna 1857.
Nykyinen Kanavansaaren urheilukeskus
(1950).”

Vanhan karttapiirroksen perusteella voi todeta, että tavoitteena oli luoda hyvä
perusta ja kehittää aluetta. Kartan alimmaisella rivillä on merkintä Kanavasaaren
urheilukeskuksesta, jonka suunnitelmalla arkkitehti Yrjö Lindegren voitti 1948
kultamitalin Lontoon olympialaisissa arkkitehtuurin kaupunkisuunnittelusarjassa.
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Tiina Karhunen on Vuoden 2016 vapaa-ajankalastaja
Teksti: Vesa Moilanen

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry:n kevätkokouksen yhteydessä huhtikuun lopulla valtakunnallisena Vuoden
2016 vapaa-ajankalastajana palkittiin Tiina
Karhunen Sonkajärveltä. Hänellä on lukuisa määrä meriittejä valtakunnan- ja
Pohjoismaiden tason kilpailuista, henkilökohtaisesti ja maajoukkueessa. Tiina edustaa Suonenjoen Talvionkijat ry:tä, vuodesta
2001 lähtien.
– Meillä on hyvä joukkue, jolle on tullut
menestystä yllin kyllin.
Tänä vuonna Suomen maajoukkue sai
Norjan PM-kisoissa kultaa ja Tiinalle
pronssia henkilökohtaisesti. Ensimmäiset
SM-kisansa hän pilkki vuonna 2001 Kerimäellä ja tuolloin sijoitus oli 19. Siitä varsinainen innostus pilkkimiseen lähti liik-

keelle.
– Silloin se vaan ”puraisi” – aikoinaanhan
SM-kisoissa oli 5.000–6.000 kilpailijaa. Talvet menevätkin kisoja kiertäessä – kesällä
kyllä heittelen virveliä ja käyn mato-ongella, kertoo Tiina, jonka mielestä pilkkiminen
on nykyisellään mennyt jo osittain ”välineurheiluksi” – pitää olla monenlaisia pilkkejä, käytetään akkukairoja ja gps-laitetta.
– Kun aloitin pilkkikisat, minulla oli
korkeintaan 10 pilkkiä. Nyt niitä on kertynyt lisää, mutta akkukairaa en käytä – niin
kauan kuin kädet kestävät perinteisen kairaamisen.
Vaikka Suomen Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestö (SVK) tekee työtä nuorten
saamiseksi mukaan pilkkikisoihin, nykynuoria ei oikein saada mukaan talven pilk-

kijäille.
– Se on todella haaste. Jos vanhemmat
eivät harrasta niin eivät lapsetkaan. Meidän
piiricupeissa käy muutamia nuoria Tervosta, kesällä nuoret kyllä kalastavat ja kalastusleireille on jopa tunkua, kertoo Tiina,
joka toimii Pohjois-Savon Vapaa-ajankalastajapiirin sihteerinä, on jäsenenä hallituksessa ja kilpailutoimikunnassa, päivittää
piirin nettisivuja, kuten myös kotiseuransa
Suonenjoen Talvionkijoiden nettisivuja –
puuhaa ja tekemistä riittää vapaa-ajankalastusasioiden parissa.
– Itse aloitin pilkkiharrastuksen täysiikäisenä – jo harrastuksen parissa olevien
tuttavien kautta. Kaikkia mahdollisia kisoja olen kiertänyt ja aina oppii jotakin uutta,
hän sanoo.

Vuoden 2016 vapaa-ajankalastaja Tiina
Karhunen toimii aktiivisesti järjestötasolla ja on
mukana kilpailutoiminnassa myös
maajoukkuetasolla.

Kalastuspalveluiden kehittämisellä työpaikkoja
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Warkauden Klubi on käynnistänyt matkailuun liittyvät toiminnot – yksilölliset,
luontoon suuntautuvat matkat, joissa peruslähtökohtana on kalastus. Ensimmäisiä
varauksia kalastusmatkoille on jo tullut
toukokuulle, kesälle ja tulevalle syksylle.
– Kalastusmatkoilla hyödynnetään paikallista kalastamisosaamista ja kalastusopassopimuksia on tehty yksittäisten kalastajien kanssa. Valmius on olemassa viiden
hengen ryhmille ja tällä hetkellä etsitään
isompaa venettä 10–15 hengen ryhmille.
Matkanjärjestäjä hoitaa luvat tilatuille matkoille, joten asiakkaan ei tarvitse niistä
huolehtia, kertoo yrittäjä Jaakko Ikonen,
jonka mukaan alustavasti suunnitelmissa on
viikonloppuihin sijoittuvaa kalastusmatkailua, jonka aikana majoitutaan pari yötä
Warkauden Klubilla ja harrastetaan kalastusta Pirtinvirralla keskellä Varkautta.
Vaihtoehtona on myös lähteä Linnansaaren
kansallispuiston suuntaan vetouistelemaan.

Tuolloin myös kansallispuiston retkeilyalueet tulevat mukaan.
Ikosen suunnitelmissa on tietyiltä osin
Päiviönsaaren palvelukonseptin uudistamistarve monella eri tasolla – vastaamaan
nykypäivää ja tulevaisuutta. Tuoreimpana
asiana hän nostaa esille lähikalastusalueen,
jota hän on viemässä eteenpäin Varkauden
kaupungin päätöksentekoon.
– Tulen tekemään aloitteen, että Varkauden kaupunki aloittaisi yhteistyön Suomen
Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön
kanssa lähikalastusalueen kehittämiseksi.
Pirtinvirran seutu ja Kämärin koskialue tulisi saada kaikkien ulottuville, jotta ihmiset
pystyisivät Varkauden Vanhan kaupungin
alueella liikkumaan ja harrastuksissa hyödyntämään luontoa entistä paremmin. Tällaisia paikkoja on erittäin harvassa Suomessa, sanoo Ikonen, jonka mielestä Varkaudessa mahdollisuudet ovat täysin hyödyntämättä – kyseessä on valtava potentiaali ja

Pirtinvirta tarjoaa oivat mahdollisuudet vapaa-ajankalastukseen keskellä Varkautta.

mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja.
Lähikalastusalueen perusideana on esteetön liikkuminen laitureille. Ikosen mukaan lähikalastusalueelle on mahdollisuus
saada julkista EU-rahaa, jos asia lähtee etenemään.
– Lähikalastuspaikat mahdollistavat
kaikkien ihmisryhmien kalastusharrastukset ja on edullinen tapa lisätä kunnan palvelu- ja liikuntatarjontaa. Lähikalastusalueella tulee jo olemassa olevien laitureiden osalta tarkastaa edellytykset, että laiturit ovat
kaikkien saatavilla ja kaikki pystyvät tulla
kalastamaan.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön opasvihkonen lähikalastuspalveluista toteaa mm. seuraavasti:

”Lähikalastuskohteet ovat kunnan tärkein panostus kalastukseen. Jokaisen kunnan taaja-alueelta tulisi löytyä helposti saavutettavia, kaikille soveltuvia ja turvallisia
kalastuskohteita, jotka takaavat kalastusmahdollisuudet kaikille ihmisryhmille.
Lähikalastuskohteet ovat tärkeitä varsinkin
lapsille ja nuorille, joiden mahdollisuudet
matkustaa kalastuskohteisiin ovat rajallisia.
Lähikalastuskohteet ja niiden tarvitsemat rakenteet ja palvelut voivat olla hyvin
erilaisia, riippuen muun muassa kohteen
tyypistä, sijainnista ja käyttäjämäärästä.
Hyvä lähikalastuskohde ei välttämättä vaadi suurta rahallista panostusta, kunhan kalastus otetaan huomioon kohdetta rakennettaessa.”

Pelkkä GPS-paikannus
ei riitä vesillä
Huviveneilykauden alkaessa Trafi ja Rajavartiolaitos muistuttavat veneilijöitä siitä,
että pelkkään GPS-paikannukseen perustuva navigointi plotterin tai muun elektronisen merikartan avulla ei riitä, vaan vesillä liikkuessa tulee aina muistaa myös perusveneilytaidot, kuten riittävä tähystys. Huviveneilijän tulisi myös hallita navigoinnin
perusteet ilman elektronisia apuvälineitä,
sillä GPS-paikannukseen perustuvat navigointivälineet ovat vain apuvälineitä, joiden
tarkkuuteen tulee aina suhtautua varauksella. Pääsääntöisesti GPS-laitteet ovat luotettavia, mutta olosuhteiden tai radiohäiriöiden johdosta paikannustarkkuus saattaa
ajoittain heitellä merkittävästikin ja tämä
voi aiheuttaa vaaratilanteita esimerkiksi
kauppamerenkulun väylien läheisyydessä
liikuttaessa.Veneilykauden alkaessa on hyvä
kerrata myös muut veneilyyn liittyvät turvallisuusasiat ja tarkastaa veneen varusteet.
Tähän löytyy opastusta sekä Trafin että Rajavartiolaitoksen nettisivuilta.
Kuvituskuva: Vesa Moilanen.
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Pelastetaan Saimaa-Päijänne!
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Pohjois-Savon liiton maakuntahallitukseen
tuotiin maakuntakaavan arviointia varten
24.4. Pohjois-Savon Ely-keskuksen esitys
Päijänne-Saimaa-kanavavarauksen kumoamisesta voimassa olevasta maakuntakaavasta. Perusteluna oli, että kanavavaraus hankaloittaa ja nostaa kustannuksia Leppävirran
kohdalla. Maakuntavaltuuston puheenjohtajana ja VT 5:n useampaakin hanketta
eteenpäin vieneenä Kari Rajamäki tyrmistyi
pinnallisesta tarkastelusta. Hän puuttui valmisteluun ja tarpeeseen laajemmin arvioida
liikennejärjestelmiä ja niiden vaikutusta
alueemme ja myös vesimatkailun ja -kuljetusten tulevaisuuteen. Maakuntahallitus järjestikin asiasta kuulemisen perjantaina 5.5.
– Kanavat ja vesitiet ovat muodostaneet
koko itäisen Suomen tärkeiksi taloudellisen
kehityksen vauhdittajiksi. Vesistöjemme
muodostamat kuljetusreitit ja luontomme
tarjoamat voimakkaat vetovoimatekijät tulee
hyödyntää myös alueen kehityksen ja matkailun vahvistamiseksi myös jatkossa, toteaa
Rajamäki, jonka mukaan ns. Savon kanavana tunnettu, Saimaan ja Päijänteen yhdistävä kanava nousi esille Euroopan laajimpana
yhtenäisenä järvialueena erityisesti 2000-luvun alussa keskeiseksi hankkeeksi.
– EU:n Tavoite 1 -ohjelman puitteissa
maakunnan käsissä oli päättää sen rakentamisesta. Eduskunnan päätöksen ja hallitusohjelman mukaisella tavalla hankkeeseen osoitettiin sen tarvitsema vastinraha,
sanoo Rajamäki, joka aikanaan oli Vanhasen

1.hallituksen sisäministerinä. Hän oli tuolloin liikenneministeri Leena Luhtasen
infraministeriryhmässä, joka näytti vihreätä valoa toteuttaa hanke, jolla luodaan pitkällä tähtäimellä onnistumisen mahdollisuudet kukoistavaan matkailuelinkeinoon.
Rajamäen mielestä kanavavarauksen kumoamisella voimassa olevasta maakuntakaavasta betonoitaisiin käytännössä mahdottomaksi myöhempi toteutus.
– Esitys on jälleen esimerkki vesiteiden
”isännättömyydestä” ja visionpuutteesta
järvimatkailun uusien muotojen ja mahdollisuuksien osalta. Suomalaiset järvimatkailualukset voivat erikoistua järjestämään risteilyjä kotimaisille ja myös Keski-Euroopasta tuleville ulkomaisille asiakkaille.
– Suomi voi muodostua tukikohta-alueeksi EU:sta Venäjälle suuntautuvalle järvimatkailulle. Euroopan oloissa ainutlaatuisen kauniit vesistömme sekä vesistöjen äärellä saatavissa olevat matkailijoiden tarvitsemat palvelut luovat yhteisen haasteen ItäSuomen kehittämiselle. Reilu kymmenen
vuotta sitten ei unelmoitukaan käsillä olevasta kiinalaisten matkailijoiden vyörystä.
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simatkailuun liittyvää yritystoimintaa. Erityisesti meillä on tarvetta luoda liikesuhteita
keskieurooppalaisiin matkailuyrityksiin.
– Suomen keskeinen teollisuus, mm.
metsäteollisuus, on syntynyt vesistöjen luomien kuljetusteiden ja toimintaedellytysten
ääreen. Teollisuuden ja elinkeinoelämän
vesitiekuljetustarpeiden rinnalla on järvimatkailun uudet muodot ja mahdollisuudet
tulossa voimaan. Itä-Suomen kehittämisen
ja vesiteiden kohtalonyhteys edellyttää pitkäjänteistä liikennejärjestelmien kehittämisnäkökulmaa tämän päivän päättäjiltä ja
toimijoilta ja entistä vahvempaa Konnuksen ja Taipaleen henkeä itäisen ja koko Suomen kilpailukyvyn ja tulevaisuuden varmistamiseksi.
Rajamäki pohtii Päijänne-Saimaa-kanavan vaikutuksia Lahdesta, Jyväskylästä ja
Savosta aina Pohjois-Karjalan kautta EteläKarjalaan – unohtamatta Sisä-Savon ja Varkauden-Leppävirran aseman korostumista.

Hänen mielestään nyt on esillä ratkaisevan matkailu- ja elinkeinorakenteen varmistaminen sekä ylimaakunnallinen, kansallinen asia. Kuitenkaan vaikuttavuusarviointi ei voi perustua yhden tiepätkän kustannusarvioon, vaikka Viitostien keskeisen
kehityskäytävän kehittäminen on välitön
ensisijainen hanke VT 23:n ohella.
– Tarvitaan laajempaa ylimaakunnallista
maakuntaliittojen yhteistä arviointia teollisuuden ja aluekehittäjien kanssa. Optio hyvään tulee varmistaa eikä sitä tuhota.
– Niukkuuden synnyttämää eri liikennemuotojen vastakkainasettelua tulee välttää. Vesiteiden kehittämistä tai rahoitusta ei
tehdä VT 5 -rahoilla, mutta ei myöskään
toisin päin liikennejärjestelmien kokonaisuuden ja alueellisen vetovoiman murentamista tule tehdä yhden liikennemuodon
hankesuunnittelulla, toteaa Pohjois-Savon
liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja
Kari Rajamäki.

Konnuksen ja Taipaleen henkeä

Kari Rajamäki sanoo, että Päijänne-Saimaakanava on nyt juuri keskeinen osa Itä-Suomen maakuntaliittojen yhteistä ylimaakunnallista Lakeland-projektia,
– Saimaa- ja Lakeland-hankkeilla on nyt Vesitiet ovat kautta aikojen olleet tärkeitä taloudellisen kehityksen vauhdittajia. Vajaa neljä vuotta
vihdoin tuettava venevuokraus- ja muuta ve- sitten otetussa kuvassa Warkaus VII Navitaksen laiturissa.

Saimaa-brändin kautta kansainvälisille matkailumarkkinoille
Vesa Moilanen

Varkauden matkailutoimijoille esiteltiin
Saimaa-brändiä – Lake Saimaa – puhtainta
Suomea. Paikalla olleiden matkailutoimijoiden mielestä nyt ollaan lähdössä oikeaan
suuntaan, johon Varkauden kaupunki on
viitoittamassa tietä.
Saimaa-brändin sisällöstä ja mahdollisuuksista oli kertomassa Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:n matkailujohtaja Maisa
Häkkinen, joka on äänihaastattelussa tilaisuuden jälkeen.
Kuuntele äänihaastattelu osoitteessa
sykkeessa.fi/radio
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Viesti nuorisolle: Yrittäkää! Pienestä voi syntyä suurta

6

Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Unelmat on tehty toteuttamista varten.
Kannattaa pitää ympärillään ihmisiä –
mentoreita ja sparraajia, jotka auttavat sinua
etenemään unelmien kanssa. Kun on aloittanut jotakin, se saattaa poikia lisää.
Kyllä. 16-vuotias Tiitus Hopia kertoi
Nuori yrittäjä-seminaarissa Varkaudessa
omia kokemuksiaan yrittäjäurallaan, joka
käynnistyi nettisivujen tekemisellä jo vuosia sitten. Nykyisellään yritys nimeltään
Lizardic tarjoaa joustavaa ja innovatiivista
palveluaan monialaisesti – peitoten ennakkoluuloja ja toteuttaen unelmia – muun
muassa IT-palveluja, tapahtumajärjestämistä, ohjelmatoimistotoimintaa, musiikkijulkaisupalveluja. Niin – ja yrityksen
omia tuotteita Liskolippis, Liskosukat,
Liskobixerit. Niin – ja Tiitus luennoimassa
kouluissa ja erilaisissa tilaisuuksissa – puhumassa yrittäjyydestä nuoren näkökulmasta.
Projekteja oli kertynyt siksi paljon, että
idea yrityksen perustamisesta välähti. Tiitus toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana toiminimellä, koska se on hänen mielestään helpoin tapa alaikäisenä aloittaa ja
myöhemmin edetä yrittäjäuralla. Viestinä
nuorille hän vakuutti, että yrittäjäksi lähtemiseen on mahdollisuus – asioita pystyy
lähteä toteuttamaan. Ja ehkä nuorten yrittäjien kasvava määrä auttaisi peittoamaan
ennakkoluuloja nuoria yrittäjiä kohtaan.
Liskofest on Lizardicin toimintojen yksi
merkkipaalu. Nyt Liskofest täysi-ikäisille
oli 6.5. Varkaudessa Next Stepissä, pääesiintyjänä on Stepa. Ja tapahtumajärjestämisen puolella on toukokuussa lisää –
Kuoppakankaan koululle 19.5. tulee esiintymää hevibändi Reliquerat.
Näin kertoi Tiitus Hopia – 16-vuotias
varkautelainen yrittäjä, peruskoulun 9luokkalainen, jolla seuraavana opiskeluissa
on suuntana lukio ja samanaikaisesti myös
ammattikoulutuksen puolella ITC-opinnot.

tään yli 200 henkilöä. Tehtävänämme on
keksiä uusia, parempia ratkaisuja asioihin,
joita kuuluu kunnossapidon maailmaan.
Globaalista toiminnasta on toki kyse
Elcoline Groupilla jo tänäkin päivänä –
suuria teollisuusasiakkaita on ympäri maailmaa – Ruotsi, Kreikka, Portugali, Espanja, Italia, Singapore, Etelä-Korea, Bahama –
kotimaamme Suomen ohella.
Puheenvuorossaan Jere Räisänen toi
esille ryhmän voiman – huippusuoritukset
saadaan aina ryhmän kautta – ei sooloilulla
eikä kahden miehen showlla. Hänen mielestään yritysyhteisöissä ja organisaatioissa
on hyvä, että mukana on erilaisia ihmisiä.
Hyvä porukka koostuu erilaisista tekijöistä.
”Liberté, Égalité, Fraternité” – vapaus,
tasa-arvo, veljeys – Ranskan tasavallan tunnuslause. Jeren mukaan jotakin vastaavanlaista ihminen haluaisi työelämältä – näin
ovat jotkut organisaatiotutkimukset tuoneet
julki.
Itsensä ja yrityksen organisaation kehittämisen hän sanoi aina tuovan uutta.
– Mitä enemmän asiasta oppii, sitä
enemmän ymmärtää, miten vähän lopulta
ymmärtää. Tulee tietynlaista nöyryyttä.
Jere myös kertoi, kuinka Elcoline on sosiaalisen median käytöllä ”rikkonut toimialan pyhiä sääntöjä” – esimerkiksi videoiden välityksellä tarinankerronta yrityksen osaamisalueista YouTubessa.
– Saa olla rohkeutta – välittämättä siitä,
mitä muut ajattelevat.
Omalla esimerkillään Elcoline haluaa
inspiroida muita yrityksiä. Entä se tarina
sadasta leijonasta?
”Jos rakennat armeijan sadasta leijonasta, mutta niiden johtaja on koira, missä tahansa taistelussa leijonat kuolevat. Mutta
jos rakennat armeijan 100 koirasta ja johtaja on leijona, niin kaikki koirat taistelevat
missä tahansa taistelussa kuin leijonat.”

100 leijonaa

Miehellä ikää 36 vuotta – Nicolas Prieto,
joka kertoi yrittäjähenkisyyden syntyneen
hänessä 16-vuotiaana. Äiti kotoisin Joroisten Huutokoskelta, isä espanjalainen. Töitä
vapaana toimittajana, kolmisen vuotta vetämässä Lastenklinikoiden Kummien
”Elämä lapselle” -kampanjaa, työskentelyä
SPR:n nuorisotoiminnan johtajana ja vastikään hän on perustanut sosiaalisen median
kanavan nimeltään Byyri – jalkapallon kannattajakanava.
Tässä vasta pieni otos hänen työurastaan.
Nuori yrittäjä -seminaarissa hän kertoi, että
”lautanen on täynnä erilaisia hommia” –
myös työskentelyä yritysten hallituksissa.
Mielenkiintoisimpana niistä hän pitää Tallinnaan perustettavaa uutta nykytaiteen
museota.
– Yrittäjähenkisyys on aina elänyt minussa. Yleensä olen lähtenyt kiinnostavien
töiden perään – pelkäämättä yrittämistä. Jos
lähtee yrittäjäksi, työnteko on koettava
mielekkääksi. Yrittäjän kannalta kotielämän pitää olla kunnossa, silloin käytännön
asiat menevät paremmin. Töistä kotiin tultua pitäisi unohtaa työ. Pienetkin asiat voivat väsyneenä muuttua kammottavan ko- Nicolas Prieto on monessa mukana. Hänen mielestään yrittäjän on pystyttävä hallitsemaan
koisiksi, hän totesi.
ajankäyttöään ja merkityksellistä on se, että kotiasiat ovat kunnossa.

Opetuksia oivallettavaksi – liittyen yrittäjyyteen – esitti Elcoline Groupin hallituksen
puheenjohtaja Jere Räisänen, joka sanoi
henkilökohtaisen missionsa olevan edistää
suomalaista yrittäjyyttä ja johtamista – ennen kaikkea nuorten yrittäjyyttä. Yrittäjäperheestä lähtöisenä hän oppi, että ”raha ei
kasva puussa”, vaan pitää tehdä töitä. Sitä
kautta ymmärtää ansainnan logiikan.
Alle kaksikymppisenä, ”nollasta” yritystoiminnan aloittaneena matka on jatkunut
erilaisten vaiheiden kautta. Muutaman
vuoden kuluttua kahden miehen yritys
voitti valtakunnallisen ”Nuori yrittäjä”
-palkinnon ja vuosien mittaan on palkintoja tullut lisää.
– Ja välillä on tullut turpaan, kuten Jere
sanoi kuvainnollisesti. Hänen kertomansa
tarina yrittäjyydestä ja Elcolinesta oli nimeltään ”100 leijonaa” – suositeltava tarina
koettavaksi yrittämisen sisällöistä. Nykyisellään Elcoline on kasvanut n. 130 henkeä
työllistäväksi kunnossapitoalan toimijaksi
raskaan teollisuuden parissa – pääasiallisesti pitkillä palvelusopimuksilla.
– On päätetty, että vuonna 2020 toimitaan
aktiivisesti ympäri maapalloa ja työlliste-

Mielekästä työntekoa

Nicolas Prieto muistutti, että yrittäjänä
olet vastuussa ja tilivelvollisena itsellesi. Ja
heti, kun yrityksessä on työntekijöitä ja
kumppaneita, olet tilivelvollinen myös
heille.
– Ennen kuin raha liikkuu, sopikaa rahankäyttö ja vastuut. Ja kannattaa hankkia
hyvä kirjanpitäjä, hän muistutti katsomossa olleita nuoria.
Nicolaksen mielestä verot ovat ”ok”,
koska Suomessa saadaan todella paljon palveluja.
– Yrittäjäksi hakeutuessaan vaaditaan
aika paljon tietotaitoa ja paljon täytettäviä
papereita. Toiminimen hankkiminen ei
maksa paljon, mutta tietyllä tavalla yrittäjyyteen lähteminen voisi olla helpompaa.
Nicolas toimii TWIC Helsinki -yrityksen
toimitusjohtajana. Yritys palvelee suomalaista yrityskenttää tarjoamalla vaate- ja
tuotesuunnittelua, tuotannon sekä erilaiset
verkkokaupparatkaisut. Lähtökohtana on
aina luoda lisäarvoa brandeille eri tuotteiden kautta markkinoinnillisesta näkökulmasta. Nicolaksen kertoman mukaan asiakkaina ovat mm. Suomen jääkiekkomaajoukkue, Mikael Gabriel, Isaac Elliot, Rähinä Records ja Rovio. Siistiä!
Nicolas Prieto haluaa tehdä myös kulttuuri- ja taidetyötä. Hän on perustanut taidekollektiivin, jossa on 14 taiteilijaa. Taidekollektiivi tekee yhteiskuntakriittistä taidetta, jonka projekteihin hankitaan rahoitusta.
– Haluan tehdä töitä elääkseni – en halua
elää tehdäkseni töitä, kiteytti Nicolas sanomaansa.
Nuori yrittäjä-seminaari Warkaus-salissa olisi mieluusti toivonut nuorta kuulijakuntaa oppilaitoksista olleen enemmän
paikalla. Mutta – ehkäpä niin, että ”ei se
määrä vaan laatu”. Jospa kuulijakunta olikin sitä ”parasta A-ryhmää”.

Tuomas Hopia toimii yksityisenä
elinkeinonharjoittajana toiminimellä.
Ysiluokkalainen suuntaa opinnoissaan lukioon
ja samanaikaisesti kouluttautuu ITC-alalle,
suorittaen aikanaan kaksoistutkinnon.

Jere Räisänen kertoi tarinan sadasta leijonasta.
Hänen esityksensä osoitti, että myös sosiaalisen
median kautta pystytään saamaan hyviä
tuloksia yritysmaailmassa.
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Työharjoittelussa Nepalissa huumevieroitusyksikössä
Teksti: Vesa Moilanen,
kuvat: Tarja Nyyssösen matka-albumi

Suosittelen aikuisena opiskelemaan lähtemistä – on se erilaista. Jos olisin nuorena
käynyt lähihoitajakoulun, en olisi saanut
läheskään näin paljon irti koulutuksesta.
Löytyi intoa opiskella koulun ulkopuolellakin ja työharjoittelua olen saanut tehdä
seitsemässä paikassa.
Näin kommentoi varkautelainen lähihoitajaopiskelija Tarja Nyyssönen, jonka
opiskeluvaiheen viimeisenä työharjoittelupaikkana on Varkauden Työterapinen Yhdistys ry:n toimintoihin kuuluva Päiväkeskus Kaleva. Lähihoitajaksi hän valmistuu
tänä keväänä.
Työharjoitteluun kuuluu muun muassa
viriketuokioiden järjestäminen ja siitä esimerkkinä oli kohta vapun jälkeen reilun
tunnin mittainen diaesitys vanhasta Varkaudesta – vuosikymmenien takaa. Ja kylläpä kuvienkatsominen synnytti runsaasti
kommentteja ja muistoja paikalla olleessa
katselijakunnassa.
Tarja oli vastikään palannut Nepalista
viiden viikon työharjoittelujaksolta. Hän
työskenteli Patanissa miesten huumekuntoutus ja -vieroitusyksikössä, jossa oli kolmisenkymmentä 18–60-vuotiasta miestä.
– Työharjoittelujakson aikana minulla oli
mahdollisuus tutustua myös mielenterveystyöhön ja kehitysvammatyöhön. Näin
muitakin huumevieroitusyksikköjä, muun
muassa poliisin ylläpitämä yksikkö ja sain
tutustua erilaisiin menetelmiin huumevieroituksessa, kertoo Tarja, jonka mukaan hänen työharjoittelupaikassaan ei käytetty
mitään korvaushoitoa – keinona oli korvaakupunktio.
– Tilanne Nepalissa on aika raju. Perheet
saattoivat soittaa pojan huumeongelmasta ja
vieroitusyksikön työntekijät menivät illalla, pojan nukkuessa, repimään hänet sängystä suoraan hoitoon – vähän eri meininki
kuin meillä Suomessa.
– Muutamilla hoidokeilla oli sellaisia
oloja, että he halusivat karata. Kuitenkin –
kun vieroitusoireet tasoittuivat, moni halusi
anonyymien narkomaanien ohjeilla edetä
hoitoprosessissa, kertoo Tarja, joka vei Nepaliin suomalaista kulttuuria viriketoiminnan myötä. Mölkynpelaaminen onnistui
mainiosti tyhjillä vesipulloilla.

Ikimuistoinen kokemus

Periaatteessa Tarjan oli määrä olla opiskelunsa viimeinen työharjoittelujakso eli
kahdeksan viikkoa Päiväkeskus Kalevassa.
– Opettaja sanoi, että voin lähteä ulkomaille ja Nepal kiinnosti. Siellä olisi voinut
tehdä myös mielenterveystyötä ja kävinkin
monessa mielenterveyspaikassa. Pääsin
mielenterveysjärjestö Chhahari Nepalin
kenttätyöntekijöiden mukana kiertämään
muutaman mielenterveyskuntoutujan kotona.
– Nepalissa mielisairaiden asema on todella huono, sillä yhteisö ja suku, joskus
jopa oma perhe hylkää. On uskomus, että
sairaus voi tarttua ja että sairastunut on demonin riivaama. Edelleenkin Nepalissa
skitsofreniasta kärsiviä saatetaan pitää pienissä häkeissä, koska perheet pelkäävät taudin tarttuvan ja pelkäävät väkivaltaista käy-

Nepalilainen ruoka on todella tulista. Mausteita
käytetään kuitenkin hyvin eli ruoka maistuu
aina jollekin – joko currylle, chilille tai vaikkapa
kurkumalle.
Nepalissa on normaalia työskennellä kuusi päivää viikossa, vain lauantait ovat vapaita. Yhtenä
lauantaina kävimme koulukaverini Pihlan kanssa Chandragirin vuorilla – taustallani näkyy
Himalajan vuoristo, Tarja Nyyssönen sanoo.

töstä. Lääkityksellä on kuitenkin saatu hyviä tuloksia ja sairastuneet voivat elää suhteellisen normaalia elämää.
Kaikesta rankasta näkemästään huolimatta Tarja sanoo, että Nepal on edelleen
mielessä kokemuksena, jonka muistaa lopun ikänsä. Kiintyi ihmisiin ja sai ystäviä.
Ja on erittäin iloinen, että sai mahdollisuuden lähteä.
– Olin välillä ihan poikki, itkin paljon ja
näin sellaisia ihmiskohtaloita ja köyhyyttä,
mitä Suomessa ei ikinä näe. Yhteiskunnalta ei saa minkäänlaista tukea ja ihmisillä ei
ole rahaa mihinkään.
– Itselläni oli voimaton olo – mitä voi
tehdä ihmisten hyväksi. Mutta kyllä jotenkin heillä oli elämänilo, vaikka oli vaikeaa
– se oli lohduttavaa. Ja huumevieroitusyksikön työntekijät olivat tekemässä hyvää
työtä ja ottautuivat asialleen.
Nepalin lämpötila oli ollut viiden viikon

ajan 32 asteessa – nepalilaiset pukeutuivat
toppatakkeihin.
– Sanoivat, että kesä on vasta tulossa.

Eläinavusteinen hoito

Nepalilainen teema on esillä Päiväkeskus
Kalevassa tiistaina 16.5. puoliltapäivin alkaen.
– Teen nepalilaista ruokaa eli linssikeittoa, riisiä, curryvihanneksia ja kanaa – hyvin tyypillistä nepalilaista ruokaa. Lihaa
Nepalissa syödään korkeintaan kahdesti
viikossa, koska liha on kallista.
– Työharjoittelujakson aikana otin noin
900 valokuvaa, valitsen niistä kuvia katsottavaksi ja kerron Nepalin kulttuurista ja
miten päihdehuolto siellä toimii. Saman
esityksen menen pitämään myös Pieksämäen päivätoimintakeskukselle, kertoo
Tarja, joka koko eksoottisen matkansa ajan
piti blogia. Se oli purkautumiskeino, jonka

avulla hän sai jotenkin ajatuksiaan järjestykseen.
– Iltaisin oli aika ahdistunut olo.
Tarja Nyyssönen kertoo, että mielenterveystyö on aina kiinnostanut häntä. Eikä
lähihoitajakoulutukseen lähtemistään ole
tarvinnut katua.
– Oli iso hyppäys koulunpenkille takaisin, mutta kuitenkin löysin itsestäni opiskelijan ja opiskeluinnon. Hoitopuolella tekisi mieli kehittää itseään eläinhoitoon. On
olemassa eläinavusteisen ohjaajan koulutus,
jonka myötä eläimiä, esimerkiksi koiria ja
kanoja, pystyisi hyödyntämään hoitotyössä.
Minua kiinnostaa, jotta pystyisi paremmin hyödyntämään omaa luontosuhdettaan, sanoo Tarja, joka haluaisi tehdä lähihoitajakoulutusta vastaavaa työtä päihde- ja
mielenterveyspuolella. Tällä hetkellä vakituisia työpaikkoja ei ole näköpiirissä. Niinpä Nyyssönen on valmistumisensa jälkeen
palaamassa takaisin toimittajan työhön
Yleisradiolle, jossa hän on työskennellyt
kymmenkunta vuotta ennen lähtemistään
lähihoitajakoulutukseen.

Työharjoittelujaksollaan Tarja laajensi lähihoitajan työtehtäviä koskemaan myös koiria. Kuvassa hän pesee huumevieroituskeskuksen vieroitettujen
kanssa keskuksen Gunu-koiraa kirppushampoolla. Kathmandussa on n. 35.000 katukoiraa ja vain vähän rotukoiria lemmikkeinä.
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Naivistitaiteen suurkatselmus
koko kesän Varkaudessa
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Marja-Muusa Hämäläisellä on tulossa mielenkiintoinen ja kiireinen kesä. Nukketeatteriesityksiä
ja muita tapahtumia on ohjelmaan listattu elokuun puoliväliin saakka.

Nukketeatterille uudet tilat
Taidekeskus Väinölässä
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Unelmat toteutuvat vähitellen. Nyt MarjaMuusa Hämäläisen nuoruuden unelma
nukketeatterista on totta ja Päiviönsaaressa
Taidekeskus Väinölän toisessa kerroksessa
on ihan oikea nukketeatteritila, jonka avajaisia vietettiin vapunaattona. Nukketeatterilla on ihan ikioma paikka, joka mahdollistui, kun taiteilija Meeri Torvisen ateljeesta toinen puoli kalustettiin nukketeatterille ja työpajoille.
Tilassa esitetään nukketeatteria, tehdään
kapusta- ja varjonukkeja sekä pidetään
nukketeatteripäiviä koko perheelle. Esillä
on erilaisia nukketeatterinukkeja iloksi ja
innostukseksi.
– Avajaispäivänä oli liikuttavaa, kuinka
pieni hetki saa innostuksen aikaan lapsiin.
Ja moni vanhempi henkilö tuli kertomaan,
kuinka tärkeää tämä on kaikenikäisille. Ja
totta on, sillä olen huomannut yli neljän
vuoden kokemuksen pohjalta, että kun esityksen ja työpajat tekee kohderyhmille – ne
toimivat. Meillä on ollut erilaisia ryhmiä,
joille olemme räätälöineet sopivan toimintahetken – vammaisryhmiä, huostaan otettuja nuoria ja viime kesänä Suomen Borrelioosiyhdistys piti kesäpäivät meillä, MarjaMuusa kertoo.
Nukketeatterin lumon tietää siitä, että
he, jotka ovat käyneet nukketeatterissa ja
työpajoissa, tulevat uudestaan.
– Tälle kesälle on jo ryhmien varauksia
eli aikaisempina vuosina käyneet tulevat
uudelleen – ja he ovat muualta kuin Varkaudesta.
Marja-Muusa on opiskelujensa ja koulutuksiensa ansiosta voinut hyödyntää taitojaan kokonaisvaltaisesti tehdessään nukketeatteria eri ikäisille ja erilaisille ryhmille.
Mutta mistä kaikki alkoikaan?
Suunnitellessaan puolisonsa, galleristi
Timo Hämäläisen kanssa valtakunnallista
taidenäyttelyä ”Iloa Itä-Suomeen – naivistit
Varkaudessa 2013”, syntyi idea, että VekaraVarkaus-festivaaliviikon jälkeen kesän
alussa voisi tuoda jotakin lisää naivistinäyttelyn yhteyteen. Tuolloin nähtiin, että oli
luontevaa tuoda nukketeatteria Taidekeskus
Väinölään. Innostajana oli Lastenkulttuu-

rikeskus Verson Mervi Riikonen, joka innosti nukketeatterikasvattajakoulutukseen,
josta Marja-Muusa valmistui vuonna 2015.
– Ensin nukketeatteriesitykset olivat
Väinölän alakerrassa, monet kerrat pyydettiin työpajoja ja niinpä Meeri Torvinen antoi luvan työpajoihin hänen ateljeessaan. Ja
niin alkoivat suositut Kapustanukke-työpajat, jotka ovat levinneet kaupungin muihin
toimipisteisiin. Eli motto ”Annetaan hyvän
kiertää” jatkuu ja olen tottunut, että kun jotain jakaa, se kasvaa moninkertaiseksi.

Nukketeatterin lumoa

Nukketeatteri on kiehtonut ihmismieltä
kaikkina aikoina eri kulttuureissa. Nukke –
on se käsi- tai paperinukketeatterin nukke
– joskus jopa kömpelökin olemus, on ollut
omiaan kiinnittämään katsojan huomion
itseensä. Se on ollut oivallinen väline tarinoidenkertomiseen.
– Nykyään nukketeatterin merkitys korostuu ennen muuta välineenä, jonka avulla
voidaan ohjata lasta taiteen pariin, aktivoida hänen luovuuttaan ja innostaa leikkiin.
Nukketeatteriesitystä seuratessaan lapsi
vastaanottaa elämyksiä, tietoa ja tunnelmia
niin näkö- kuin kuuloaistinkin avulla.
– Nukketyöpajoissa tarjoutuu monia
mahdollisuuksia ja elämyksiä. Nukketeatterin visuaaliset mahdollisuudet ovat rajattomat ja antavat tilaisuuden luovuudelle,
kokeilulle ja kekseliäisyydelle.
Useimmiten kuitenkin pelkistetty nukke
ja viitteellinen lavastus johtavat parhaaseen
lopputulokseen. Ne antavat tilaa katsojan
mielikuvitukselle, sanoo Marja-Muusa Hämäläinen, jonka mukaan ”Nukketeatterin
lumoa” -työpajat ovat koko perheelle suunnattua, kädentaitoja ja ilmaisua yhdistävää
toimintaa. Työpajojen tarkoitus on, että lapset ja aikuiset saavat itse yhdessä tuntea tekemisen iloa ja kokea yhteisöllisyyden tunnetta.
Nukketeatterin esitykset ja muut tapahtumat kesällä 2017 löytyvät osoitteessa:
www.taidekeskusvainola.fi – osiossa ”Iloa
Itä-Suomeen – Naivistit Taidekeskus Väinölässä”.

Taidematka monine vivahteineen kaikille
aisteille on jälleen mahdollista Varkaudessa, kun ”Iloa Itä-Suomeen – Naivistit Varkaudessa” -taidenäyttely on esillä Taidekeskus Väinölässä 27.5.–26.8.2017. Tämän kesän näyttelyn teemana on ”Iloa yhdessä –
Täällä Pohjantähden alla”.
Nyt kyseessä on kuudes naivistien yhteinen kesänäyttely. Vuonna 2012 käynnistynyt
jatkumo syntyi unelmasta paremmasta maailmasta, jossa taideteokset välittäisivät iloa,
toivoa ja luottamusta siihen, että elämä kantaa.
– Oli myös toive, että joku saa maalauskipinän ja uskalluksen toteuttaa omaa unelmaansa. Naivistien ystävät ja myös naivistit
ovat saaneet uusia ystäviä ”Iloa”-näyttelyn
myötä – 17 naivistin joukko on kasvanut
60:een, joista nyt 13 on uusia naivisteja Varkauden näyttelyssä. Kaikilla taiteilijoilla on
esillä uudet teokset ja näyttely uusiutuu jatkuvasti, kertoo näyttelyn kuraattori MarjaMuusa Hämäläinen.
Eri puolilta Suomea 60 naivistia saapuu
teoksillaan ”kesäkotiin” Taidekeskus Väinölään naivistitaiteen suurnäyttelyyn Varkauteen.
– Näyttelyyn tulee Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi yhteisteos, johon jokainen
naivisti on maalannut ainakin yhden maalauksen. Yhteisteoksessa on kaikkiaan 100
maalausta – 100 kuvaa elämästä teemalla
”Täällä Pohjantähden alla”. Yhteisteos julkistetaan perjantaina 26.5. näyttelyn avajaisissa, hän jatkaa. Yhteisteoksen kooksi tulee 2,5 x 1,0 m ja se muodostuu 12,5 cm:n
kokoisista maalauksista. Teoksen yksittäisiä
maalauksia myydään tarjouskaupan periaatteella eli jo ennestään tarjottua hintaa voi
korottaa. Yhteisteoksen yksittäisiä teoksia
taiteilijat eivät itse hinnoittele.
Yhteisteoksen maalaukset mukaan luettuina näyttelyssä on esillä kaikkiaan lähes
1.000 teosta. Näyttely avautuu nyt jo toukokuun lopulla ja taidenäyttelyn voivat myös
koululuokat käydä kokemassa.
– Jokaiselle koululuokalle räätälöidään
oma, kokonaisvaltainen taidejuttu taidepolkuineen ja -seikkailuineen, sanoo Mar-

ja-Muusa Hämäläinen, jonka mukaan naivismissa on monta kädenjälkeä ja jokaisella
taiteilijalla on oma tyylinsä.
Kuvataiteen isminä naivismi määritellään monimuotoiseksi, esittäväksi taidesuuntaukseksi, joka pyrkii yksinkertaiseen,
perinteisistä taideopeista, perspektiivistä ja
mittasuhteista vapaaseen ilmaisutapaan.
Usein naivistisiin teoksiin sisältyy myös
kertomus – vaikkapa arkielämän sattumuksista, luonnosta, eläimistä ja kotoisista maisemista…

Wäinölä Areena

Naivistinäyttelyn yhteydessä avautuu Taidekeskus Väinölän pysäköintialueen takana
Wäinölä Areena, jossa on kesän aikana
muun muassa taiteilijatapaamisia, useita
paneelikeskusteluja ja musiikkia. Idea Wäinölä Areenasta on Taidekeskus Väinölän
galleristi Timo Hämäläiseltä.
– Areena on 9,5 x 4,0 m:n valkea telttakatos, jossa on äänentoisto ja katoksen edessä
runsaasti penkkejä yleisöä varten. Samoilla
penkeillä väki on istunut vuonna 1952 Kämärin kentällä pidetyssä tilaisuudessa. Juhlan aiheena oli viimeisen sotakorvaustavaraa kuljettavan junan lähtö Varkaudesta
Neuvostoliittoon, hän kertoo.
Wäinölä Areenan paneelikeskustelujen
otsikkoina on 4.7. ”Meidän Suomi”, 15.7.
”Meidän Warkaus”, 18.7. ”Hyvinvointia
kulttuurista” ja 25.7. ”Tarinasta kuvaksi,
kuvasta tarinaksi”.
– Jotta yleisö saadaan osalliseksi mukaan
– muutoinkin kuin kuulemaan – panelisteille voi etukäteen lähettää kysymyksiä ja
keskustelunaiheita kirjallisena tai sähköpostitse, Timo Hämäläinen sanoo. Taidekeskus Väinölän postiosoite on: Ahlströminkatu 8–10, 78250 Varkaus ja sähköpostiosoite: info@taidekeskusvainola.fi
Taidekeskus Väinölän ja Wäinölä Areenan monipuoliseen kesätarjontaan pääsee
tutustumaan internetissä osoitteessa:
www.taidekeskusvainola.fi – osiosta ”Iloa
Itä-Suomeen – Naivistit Taidekeskus Väinölässä”.
Marja-Muusa ja Timo
Hämäläinen tekevät
nyt jo kuudetta kertaa
naivistitaiteen
kesänäyttelyä
Taidekeskus
Väinölään – meidän
kaikkien iloksi.
Pöydällä
taidenäyttelyn
yhteisteoksen
maalauksia, jotka
tulevat ihasteltaviksi,
kun yhteisteos
julkistetaan näyttelyn
avajaisissa 26.5.
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Kotiseututyötä vuodesta 1956, Warkaus-seura Ry

PJ:n kynästä

Muutoksen virtaa Tyyskässä
Jotain pitää kuolla, jotta uutta voi syntyä.
Toinen katsoo luontodokumenttia, toinen
ympäröivää luontoa. Molemmat voivat kokea turvan.
Luonto ja ihminen uusiutuu – joskus
huomaamattomasti. Toisinaan muutos on
silmin nähtävissä. Varkauden muutos on
silminnähtävissä, jos menee museoon. Toisaalta muutos 2000-luvulla on taas vaikeammin hahmotettava. Silti muutos saattaa olla suurempi kuin uskommekaan.
Macronin innoittamana totean, että
meidän pitää uskaltaa muuttua eikä juuttua.

Varkautelaisia on vuosisatoja siunattu
muutoksilla. Nyt on aika toivoa ja uskoa
muutoksen voimaan. Suunta kohti tulevaa
on aina lähempänä oikeaa, kun uskomme
siihen, mitä teemme.
Kesä on aika uudistua ennen kuin edessä on jälleen kuolemaa. Aletaan siis uudistamaan yhdessä kaupunkiamme nyt eikä
huomenna.
Juhlitaan valon riemua ja annetaan tilaa
kaikelle uudenlaiselle ajattelulle sekä toiminnalle!
Hyvää kesää!

Perinnekelkka
sai omistajansa
Vesa Moilanen

Warkaus-seura ry:n hallitus päätti viime
syksynä teettää ja lahjoittaa kaikille varkautelaisille vauvoille tämän vuoden aikana
perinteisen, puusta valmistetun kelkan –
muistoksi Suomi100-juhlavuodesta. Varkauden kaupunki on rahallisesti tukemassa
projektia.
Tiistaina 11.4. perinnekelkka sai jälleen
uuden omistajaperheen, Kati Penttinen ja
Joonas Leva sekä poikavauva. Varkauden
Kotiseutukeskuksen piharakennuksen Såltinin Salissa yhteistä iloa oli jakamassa ja

Tuohilöppösistä nahkasaappaisiin

tuomassa Varkauden ev.lut. seurakunnan
seurakuntapastori Arja Päivärinta, joka toi
seurakunnan tervehdyksenä poikavauvalle
villatumput. Villatumppuja ovat muun
muassa seurakunnan vapaaehtoistoimijat
neuloneet aktiivisesti.
Kuva: Varkauden museo/Tuomas Toratti.

Sirpa Ollikainen

Kuvia varhaisista jalkineista löytyy egyptiläisistä seinä- ja kreikkalaisista maljakkomaalauksista. Roomalaiset kehittivät sandaaleista nahkasaappaat.
Muoti on aina määrännyt kengän ulkonäön. Keskiajalla ylhäisö suosi pitkä- ja
suippokärkisiä kenkiä, 1600-luvulla muodissa olivat korkokengät, joissa oli jopa
puolimetrinen korkopohja. Samalla vuosisadalla keksittiin kengännauhat, ja niistä
nauhakengät.
Kenkien sarjatuotanto alkoi 1700-luvulla, jolloin aloittivat toimintasa myös ensimmäiset kenkäkaupat. Kun 1800-luvulla
keksittiin ompelukone, niin kengän valmistus nopeutui ja kehittyi.
Suomessa varhaisimmat tunnetut jalkineet ovat olleet tuohisiisnoista, nauhoista,
valmistettuja. Työjalkineiksi tarvittiin jotain jalkaan. Tarpeen täyttivät tallukkaat,
löppöset. Ne oli helppoja pujotella suorakuteisesti, eikä niissä ollut kantapään pujottelua. Kestävyyttä lisäsi, kun niihin pujoteltiin kolminkertainen pohja. Ne olivat oivat
jalansuojat pehmeällä ja kostealla maalla.
Aikaa ja taitoa vaati pyhäjalkineiden, virsujen, tekeminen. Ne pujoteltiin vinokuteisesti, ja ne olivat kengän malliset, mutta tasapohjaiset. Niihinkin punottiin ainakin 2kerroksinen pohja. Näitä pujotellaan edelleen mm. matkamuistoiksi.
Aikoinaan eläinten nahat parkittiin
maataloissa itse eläinten teurastuksen jäl-

keen. Se oli hidasta puuhaa, joka kesti puolesta vuodesta vuoteen. Mitä suurempi,
paksukarvaisempi ja -nahkaisempi eläin oli,
sitä kauemmin työ kesti. Syntyi ammattikunta, nahkurit, jotka tekivät päätyönään
nahkojen käsittelyä. Sivutyönään monet
heistä rupesivat korjaamaan ja valmistamaan saappaita. Pian suutarin työt eriytyivät suutareille. Kiltatoiminnan, ammattikuntalaitoksen, alettua suutariksi kouluttauduttiin 3-osaisesti. Oppipoika oppi mestarin opissa perusasioita muutaman vuoden.
Sitten hän saattoi suorittaa kisällin tutkinnon ja tehdä itsenäisestikin töitä. Kun hän
oli julkisesti osoittanut taitonsa, hänellä oli
mahdollisuus suorittaa mestarin tutkinto.
Sitten hän sai perustaa oman verstaan, ottaa
oppipoikia ja kisällejä töihin. Moni lopetti
opiskelun kuitenkin jo oppipoika-asteelle.
He rupesivat kiertämään kylästä kylään
tehden niitä töitä, joita olivat oppineet.
Heitä kutsuttiin kyläsuutareiksi. Saattoivat
he laittaa oman työtilankin, jossa tekivät
töitä. Kisälliä, joka ei ollut suorittanut mestarintutkintoa, kutsuttiin rajasuutariksi.
Kyläsuutarilla kierrellessään talosta taloon oli mukanaan tarvitsemansa työkalut.
Talossa olivat käsitellyt nahkat. Miehille
tehtiin saappaita ja naisille varsikenkiä.
Vasta kenkäkauppojen yleistyessä ruvettiin
käyttämään matalia kenkiä.
Kun suutari aloitti kenkien teon, hän otti
mitat asikkaan jaloista. Mallin selvittyä

suutari valmisti mukanaan tuomia kaavoja
apuna käyttäen kaavat asiakkaan kenkiin.
Nahasta hän leikkasi kaavojen mukaiset
nahat. Suutarilla oli omat veitsensä niin nahan leikkuuseen kuin reunojen ohentamiseen. Sitten valittiin sopiva lesti, joka kyläsuutarilla oli puusta. Verstaassa työskentelevällä oli raudasta valmistettu jalustin,
jonka päähän valittiin sopiva rautalesti.
Tämä oli nimeltään kylmäsuutari.
Varkauden museon kokoelmista Tuomas
Toratin ottamassa kuvassa on kylmäsuutarin
lesti, koukkukärkisen työsaappaan puisia
lestejä, neulanaskali ja taltan näköinen väline, jolla puhdistettiin nahkoista epäpuhtauksia. Väline voi olla nahkurinkin työkalu.
Saapasnahka vedettiin lestin päälle ja
ommeltiin muotoonsa suutarinneulalla.
Ennen ompelua nahka piti rei'ittää. Se tapahtui teräväkärkisellä piikillä, ompelu-

naskalilla. Ompelemiseen käytettiin pikilankaa. Ensin ommeltiin yhteen välipohja
ja päällinen. Pohjanahka, joka oli tukevampaa, ja jota usein oli suutarilla mukanaan,
rei'itettiin naulanaskalilla vasaraa apuna
käyttäen. Tässä työssä kylmäsuutari toimi
tukevana alustana. Pohjan kiinnittämiseen
käytettiin puunauloja.
Kumisaappaat tulivat kauppoihin 1930luvulla. Niistä muokkautuivat nopeasti kumiteräsaappaat. Niissä oli kumisaappaan
kenkäosa, johon suutari ompeli nahkavarren. Näitä käyttivät niin naiset kuin miehet
työjalkineina.
Nykyisinkin valmistetaan käsin kenkiä.
Myös Suomessa on tällaisia supermestareita, mutta suosiossa ovat englantilaiset.
Heillä on taitoa käsitellä eri materiaaleja.
Valmistusaika saattaa olla pitkä, jopa vuosia,
ja hinnat ovat huikeat.

Tarinoita Tyyskän menneisyydestä
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Mitä on ruskeassa laatikossa Perinnehuoneessa?
Teksti: Sirpa Ollikainen, kuvat: Vesa Moilanen

Mikä on tuo ruskea laatikko pianon edessä?
Tuota miettii moni Kotiseutukeskuksen
Perinnehuoneessa kävijä, ja jotkut kysyvätkin. Se on selloviulun säilytys- ja kuljetuslaatikko. Seuraava kysymys kuuluu: onko
sen sisällä sello? Ei ole selloa, vain pelkkä
laatikko!
Perinnehuoneet monet esineet on saatu
lahjoituksena Hällströmin Sukuyhdistys
ry:ltä v. 1992 Kotiseutukeskuksen perusteellisen saneerauksen jälkeen. Lahjoitetusta esineistöstä on lyhyt käsinkirjoitettu
luettelo, jossa mainitaan vain osa esineistä.
Ne ovat kaikki joko tohtori Sannfrid Hällströmin tai hänen perheensä omistuksessa
olleita.
Luettelossa kerrotaan sellokotelosta seuraavaa. Siinä kuljetetulla sellolla soitettiin
Kumtähden kentällä 13.5.1848. ensimmäisen kerran Johan Ludvig Runebergin runoon Fredrik Paciuksen säveltämä Maamme-laulu. Soittajana oli Sannfrid Hällström.
Sello on edelleen soittokunnossa. Sen haltija on (v. 1992) rovasti Jorma Helasvuo.
Tätä kirjoitusta varten etsin kyseistä paperia arkistosta. Sieltä osui käsiini v. 2008
Warkaus-seuran puheenjohtaja Raimo Sikasen saama kirje Hällströmin Sukuyhdistykseltä. Liitteenä oli alkuperäinen ja tarkka koneellakirjoitettu luettelo lahjoitetuista

esineistä. Siinä kerrotaan, että sellokotelon
alkuperäinen omistaja oli Karl Adolf Hällström. Sello oli hankittu nuorelle Karl
Adolfille Varkauden kotiin. Kun nuori
mies, Jorma Helasvuo läksi Elli-mummonsa saattelemana Taipalsaarelta Helsinkiin
opiskelemaan, hän otti sellon mukaansa.
Monet Hällströmit suomensivat nimensä
Helasvuoksi.
Kun esineluetteloiden tiedot ovat täysin
toisistaan poikkeavat, aloin tutkia niitä tarkemmin. Sannfrid Hällströmistä tiedetään,
että hän lauloi 1840-luvulla opiskeluaikanaan Fredrik Paciuksen perustamassa kuorossa ja soitti samoin Paciuksen perustamassa ja johtamassa orkesterissa. Mitä instrumenttia hän soitti, sitä ei mainita. Karl
Adolf Hällströmistä mainitaan Sukuyhdistyksen lyhyessä historiikissä, että hän oli
mm. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin perustajajäsen v. 1881 sekä Lappeenrannan työväenyhdistyksen perustajajäsen.
Näistä tiedoista ei löytynyt selvitystä asiaan,
ei myöskään vastausta siihen, oliko Jorma
Helasvuo mahdollisesti Karl Adolfin poika,
vai kuka hän oli.
Vielä oli yksi selvitettävä asia, Maammelaulu. Aleksanterin yliopiston opiskelijoilla
oli ollut tapana viettää 13.5. Floran eli Kukan päivänä yhteistä kevätjuhlaa. Nyt siihen

ei kuitenkaan ollut saatu lupaa 12. vuoteen.
Vuonna 1848 kansleri oli virkavapaana, ja
sijaiskansleri oli myötämielinen juhlalle.
Johan Ludvig Runeberg oli v.1846 kirjoittanut runon Vårt land (Maamme), joka julkaistiin Borgåbladetissa (Porvoon lehdessä).
Nyt pyydettiin yliopiston musiikinopettaja
Fredrik Paciusta säveltämään se. Aikaa oli
neljä päivää. Soittajiksi oli kutsuttu Kaartin
torvisoittokunta ja laulusta vastasi Akademiska Sångföreningen, joka oli Paciuksen
perustama kuoro. Fredrik Pacius loi runoon
melodian, sovitti sen torvisoittokunnalle ja
kuorolle.
Kumtähden kenttä sijaitsi n. 3 km Helsingin keskustasta. Sinne mentiin marssimalla. Pitkänsillan kohdalla alkoi soittokunta soittaa uutta sävellystä, ja soitti sitä
koko loppumatkan. Kuoro lauloi mukana.
Näin opittiin sekä sanat että sävel. Vårt landissa on 11 säkeistöä! Myös perillä sävellystä soitettiin ja laulettiin useita kertoja, niin
että se tuli kaikille mukanaolijoille tutuksi.
Yliopiston kieli oli tuolloin ruotsi.
Kevätjuhlan juhlapuheen piti kirjallisuudentutkija ja suomalaisuuden julistaja
Fredrik Cygnaeus. Muusta ohjelmasta ei
ole tietoa. Soittikohan siellä Fredrik
Paciuksen orkesteri, jolloin mukana olisi
voinut olla myös sello.

Julius Krohnin johdolla työryhmä oli
tehnyt runosta suomennoksen 1867, mutta
sitä ei hyväksytty. Paavo Cajanderin johdolla suomennos valmistui v. 1889. Siinä ensimmäinen ja viimeinen säkeistö on suoraan
Julius Krohnin työryhmän suomennoksesta. Ne ovat juuri ne säkeistöt joita me laulamme laulaessamme kansallislauluamme.

II PU T

P

Klubi-illoissa hymy on
herkässä ja taputukset
kaikuvat!
Teksti: Sirpa Ollikainen, kuva: Auli Rummukainen

Varkautelaiset ovat jälleen saaneet kuukausittain viettää illan ”olohuoneessa” ystävien tai muuten samanhenkisten ihmisten
seurassa. Mahdollisuuden tähän on tarjonnut Varkauden Teatterin Klubi. Iltojen
isäntänä on toiminut teatterinjohtaja Kari
Suhonen.
Tilaisuuksiin on tultu hyvissä ajoin, niin
että on ehditty pöytäseurueen kanssa vaihtaa kuulumisia ja nauttia Teatteri-Baarin
antimista. Teatteri-Baari palvelee yleisöä
koko tilaisuuden ajan.
Tärkein asia on kuitenkin illan ohjelma.
Teema on tiedossa etukäteen, samoin mahdolliset vierailijat, joita on ollut sekä Varkaudesta että kaupunkimme ulkopuoleltakin. Ohjelma kuitenkin on aina erilainen ja
yllätyksellinen. Myös yhteislauluja on lauleskeltu. Teatterin näyttelijät ovat esiintyneet ja esittäneet ohjelmaa monin eri tavoin.
On tullut esille, että meillä on teatterissamme hyvät lauluvoimat! Yleisö on viihtynyt
hyvin illoissa, ja ne ovat olleet ”koukutta-

Yhteinen, jaettu ilonhetki Såltinin Salissa –
kuvassa (oik.) seurakuntapastori Arja
Päivärinta, Kati Penttinen ja Joonas Leva.

via”, mikä näkyy osallistujamääristä.
Kevään viimeinen Klubi-ilta oli toukokuun alussa. Ohjelman oli suunnitellut ja
esitti näyttelijä Marja Sundgrén. Teemana
oli ”Kevyesti nousee askel”. Hänellä oli
muutama iso pahvilaatikko, jotka olivat
kulkeneet mukana muutosta toiseen. Niitä
hän tutki, kunnes löysi mieleisensä esineen.
Siitä tai sen mieleentuomasta muistosta hän
esitti laulun. Säestäjinä toimivat pianossa
Sami Ruutiainen ja kitarassa Kari Suhonen. Lauluja oli kaikkiaan 17. Oli siinä yhdelle solistille laulamista. Esitykset olivat
upeita ja eläytyminen mahtavaa! Kiitos
mielenkiintoisesta ja muistoja herättävästä
musiikki-illasta.
Illan päätteeksi teatterinjohtaja Kari Suhonen kertoi mm. Klubi-iltojen jatkuvan
syksyllä. Tieto otettiin vastaan raikuvin taputuksin!
Suuret kiitokset Varkauden Teatterin
Klubille menneestä kaudesta!

Jyväskylä saa kotiseutuväen liikkeelle elokuussa
Jyväskylä isännöi Valtakunnallisia kotiseutupäiviä 10.–13.8.2017 teemalla ”Kotiseutu
liikkeessä – on the move!” Iloisesta tapahtumasta löytyy jokaiselle jotain: ulkoilmakonsertteja, retkiä, rytmiä ja kotiseututyöhön vaikuttamista.
Kotiseutupäivät ovat kansallisen kulttuurimme keskeinen kesätapahtuma, jolla
on pitkät perinteet. Kotiseutuliikkeen vuosittainen päätapahtuma kokoaa yhteen runsaasti kotiseutuaktiiveja eri puolilta Suomea
juhlistamaan kotiseututyötä ja ennen kaikkea sen tekijöitä.
Tänä vuonna on Jyväskylän ja KeskiSuomen vuoro valloittaa kotiseutuväen sydämet. Nelipäiväinen tapahtuma on myös
kaikkien jyväskyläläisten yhteinen juhla!
Jyväskylän kaupunki järjestää Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2017 yhdessä Suomen Kotiseutuliiton ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Tapahtuman suojelijana on Tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Jyväskylän Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat osa Kotiseutuliiton Suomi 100juhlavuoden ”Rakkaudesta kotiseutuun”
-ohjelmakokonaisuutta sekä Jyväskylän
kaupungin itsenäisyyden juhlavuoden päätapahtuma.

Runsaasti ilmaisohjelmaa

Jyväskylän kotiseutupäivät tarjoavat runsaasti kaikille avoimia tapahtumia. Lounaispuiston ilmaistapahtumien esiintyjinä
ovat keskisuomalaiset tutut Ilmavoimien
Soittokunta, Arja Koriseva ja Seminaarinmäen Mieslaulajat. Lounaispuisto kutsuu
myös Leffapiknikille elokuun iltaan.
Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki
paukuttaa nuijaansa Kotiseutuhuutokaupassa Toivolan Vanhalla Pihalla. Samassa
paikassa raikaa myöhemmin yhteislaulu.
Kotiseututori valtaa kävelykadun kahdeksi päiväksi. Kompassiaukiolla tanssahdellaan kotiseutupäivien avajaiset ja julkistetaan Vuoden kotiseututeko.

Puhetta koulutuksesta, ympäristöstä ja arkkitehtuurista

Kotiseutupäivien avajaisseminaarissa ”Seminaarinmäeltä Abu Dhabiin” keskustellaan perusasteen koulutuksesta ja pohditaan
sen tulevaisuutta. Keskustelemassa ja kommentoimassa ovat muun muassa professorit
Jouni Välijärvi, Jari Ojala, opettajankoulutuslaitoksen johtaja Tiina Silander ja varajohtaja Matti Rautiainen sekä Suomen
johtavan koulutusvientiyhtiön EduCluster

Finlandin edustaja Elise Tarvainen. Seminaarin juontaa Andre Noël Chaker.
Tapahtuman keskustelukammareissa
puheenaiheina ovat muun muassa resurssiviisaus, lähiruoka, seurantalot, sauna ja
arkkitehtuuri.

Retkiä, juhlaa ja palkintoja

Kotiseuturetket vievät kotiseutupäivien
osallistujat kauniin Keski-Suomen maakuntakohteisiin ja Jyväskylän kaupunkikierroksille. Retkillä tutustutaan muun muassa Kivikauden kylään, Unescon maailmanperintökohteisiin ja Alvar Aallon arkkitehtuuriin
sekä alueen huipputeknologiaan.
Kotiseutupäivillä pidetään perinteisesti
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous, jossa
muun muassa valitaan liiton valtuusto sekä
julkistetaan Vuoden kotiseutuyhdistys ja
Vuoden kaupunginosa. Kesän iloisen kotiseutujuhlan kruunaa gaalailta, jossa jaetaan
kotiseututyön ansiomitalit.
Kotiseutupäivien aikana järjestetään
myös paljon oheisohjelmaa. Kotiseutupäivien ohjelmatarjontaan pääsee tutustumaan
osoitteessa www.jyvaskyla.fi/kotiseutupaivat/ohjelma

Valtakunnalliset kotiseutupäivät 2017:
• 69. kotiseutupäivät järjestetään
Jyväskylässä 10.–13.8.2017
• Kotiseututyön vuosittainen
päätapahtuma.
• Päiviä on järjestetty vuodesta 1949
lähtien joka vuosi.
• JärjestääjäJyväskylän kaupunki yhtei
työssä Suomen Kotiseutu-liiton ja
Jyväskylän yliopiston kanssa.
• Teemana ”Kotiseutu liikkeessä – on the
move”.
• Suojelijana Tasavallan presidentti Sauli
Niinistö.

vmmajoitus.fi
Pyydä meiltä
majoitustarjous!
Kotiseutumatkailuun
tarjolla edullinen
majoitus.
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Arttu Sailo mallina
öljyvärimaalauskurs
silla Varkaudessa.

Dekkarituomaristo Warkauden Klubin edustalla. Kuvassa (vasemmalta) Vuokko Viljakka, Harri
Koivistoinen, Teemu Paananen ja Juhani Virnes.

Dekkarinovellikirjoituskilpailun
taso on erittäin kova
Maaliskuun lopussa päättyneeseen kilpailuun tuli yli 200 rikosnovellia ympäri Suomen joista tuomaristo valitsee parhaimmat.
Parhaista novelleista koostetaan antologia
joka julkaistaan vuoden 2017 aikana. Raadin jäseninä toimivat Dekkariseuran perustaja jäsen Juhani Virnes, Kirja-Varkaus ry:n
puheenjohtaja Harri Koivistoinen, Savon
Sanomien toimittaja Vuokko Viljakka sekä
Dekkarit-festivaalin kulttuurituottaja Teemu Paananen. Kaikkia heitä yhdistää rakkaus tähän Suomen suosituimpaan kirjallisuuden lajiin. Tuomaristo on kokoontunut
syyskuusta saakka kerran kuussa novellien
äärelle – nyt on tiukka lukuvaihe menossa,
sillä toukokuun lopussa jokainen tuomari
on valinnut novelleista omasta mielestään
parhaat jatkoon.
Kirja-Varkauden Harri Koivistoinen
kuvaa tasoa kaiken kaikkiaan erittäin kovaksi; mukana on selvästi ammattikirjailijoidenkin novelleja ja valtaosa oletettavista
harrastelijakirjoittajien teksteistä ovat erittäin hyviä. Tuomaristohan ei etukäteen tiedä ketkä ovat kirjoitusten takana; he näkevät vain nimimerkin. Koivistoisen systee-

WANTED!
Etsimme pääyhteistyökumppaneita
Dekkarit-festivaaleille. Haluaako
yrityksesi ”Koplan johtajaksi” vai
”Sankaripolliisiksi” upeaan ja
viihdyttävään
kulttuuritapahtumaan?
Tarjoamme näkyvyyttä tapahtuman
ennakkomarkkinoinnissa ja
mahtavan festivaalipaketin
osallistujille – ilmaiset sisäänpääsyt
dekkariseikkailulle ja yritykselle, oma
pöytä gaalaillalliselle.
”Vihjepuhelin”:

Myyntineuvottelija Teemu Kantonen
044325 0900
teemu.kantonen@gmail.com
kotisivut www.brott.fi

minä on ollut pistää näin ensilukemalta
kirjoitukset kahteen pinoon: mielenkiintoiset ja vähemmän mielenkiintoiset.
– Tässä vaiheessa mielenkiintoisen rajan
ylittäneitä on yksi kolmasosaa kirjoituksista – mikä on paljon, Koivistoinen kertoo.
– Kärkipää on hurjan laadukas niin tekstin laadulta, juoneltaan kuin sisällöltäänkin.
Myös henkilöhahmot ja tapahtumapaikat
ovat tärkeässä roolissa. Päähenkilöinä on
poliiseja, ”ganstereita”, tavan pulliaisia sekä
harrastelijaetsiviä, Koivistoinen selventää.
– Kirjoituksen teemat vaihtelevat laidasta laitaan; petoksesta murhaan, veijaritarinasta kovan luokan rikostarinaan. Varkauteen sijoittuviakin novelleja on tullut vastaan ainakin kolme ja muitakin tunnistettavia kaupunkeja on teksteissä ainakin Oulu,
Tampere ja Helsinki, nimeää Koivistoinen,
jonka mukaan myös paikkakuntien sisällä
tapahtumien paikat ovat hyvin mielenkiintoisia: rikoksia ja ratkaisuja nähdään taksissa, sovituskopissa, metsässä ja jopa Varkauden Klubilla.
– Näitä on erittäin vaikeaa pistää paremmuusjärjestykseen, hän kertoo.
Tuomariston jäsen Teemu Paananen
luonnehtii kilpailun tasoa myös erittäin
laadukkaaksi; paljon on hyviä tekstejä mukana. Novelleista löytyy viihdyttäviä ja
myös huumorilla sävytettyjä tekstejä karumpien tarinoiden rinnalla. Tekstien määrä yllätti Paanasen.
– Tämä oli jymymenestys, markkinointi
onnistui ja kilpailu tuli tunnetuksi laajalti
Suomessa ulkomaita myöten – tekstejähän
postitettiin mm. Irlannista, Saksasta ja Itävallasta saakka. Vetoapua saatiin myös lehdistöltä; mm. Sykkeessä-kaupunkilehdessä,
Warkauden Lehdessä ja Savon Sanomissa
oli juttua kilpailusta. Etelä-Suomen Sanomissa kerrottiin kilpailusta rikoskirjailija
Tapani Baggen kirjoittamiseen liittyvän jutun yhteydessä.
”Rikosnovellien mestari” Tapani Baggea
kuullaan Dekkarigaalassa Varkauden Klubilla 29.7.2017 Gaalassa yksi tai useampi
kirjoituskilpailun voittaja palkitaan. Palkintosummana on 1000 euroa.

Dekkaritaidetta II -näyttely
avautuu Warkauden Klubilla
heinäkuun lopussa
Näyttelyn yhdeksi priimusmoottoriksi
on noussut taidemaalari Arttu Sailo
Varkauden kuvataideyhdistyksen dekkariteeman kesänäyttely avautuu yleisölle Dekkarit-festivaaliviikonloppuna 28.7. Näyttelyä voi käydä katsomassa Klubin aukioloaikoina elokuun loppuun saakka.
Kuvataideyhdistys järjesti huhtikuun
alussa Taidemaalari Arttu Sailon vetämän
öljyvärimaalauskurssin Tehtaan Koululla.
Kurssilla sai halutessaan maalata dramaattista dekkariteemaa ja opettaja itse poseerasi ”vankilakundina” oppilaille. Kurssin aikana syntyi kolmisenkymmentä maalausta
joista suurin osa nähdään tulevassa kesänäyttelyssä. Tyylejä maalata on niin monia
kuin oppilaitakin; näyttelyyn tulevissa
maalauksissa on mm. naivismia, abstrakteja maalauksia, surrealismia ja expressiivisesti maalattuja töitä.
Kuvataideyhdistykseen on liittynyt vuoden alusta peräti viisi uutta jäsentä ja on
hienoa, että yhdistys kannustaa myös nuoria liittymään mukaan toimintaan ilmaisjäsenyydellä. Vuosina 1998–2004 syntyneet
saavat kahden vuoden ilmaisjäsenyyden ja
mahdollisuuden saada töitään esille näyttelyihin.
Arttu Alpo Sailo itse on taidemaalarina
urbaanin todellisuuden kuvaaja. Hänen
projektinaan on ollut jo pitkään kuvata jalkapalloyleisöä – sitä, mitä tapahtuu kun
massat kohtaavat. Sailo kuvaa maalauksissaan agressiota, sitä miten anonyymius
mahdollistaa toimet joita ei muuten tekisi.
Sailon omintakeinen tyyli on saanut laajalti kiitosta ja hänen töitään oli tänä vuonna

Kaapelitehtaalla Taidemaalariliiton teosvälityksessä.
Sailo on Varkauden kuvataideyhdistyksen jäsen ja toinen seura, mihin hän kuuluu,
on Vantaan taiteilijaseura. Vantaalla innostuttiin Varkauden dekkariteemasta ja yhteistyökuviota viritellään parasta aikaa – on
mahdollista että ensi kesän näyttelyssä
Warkauden Klubilla nähdään myös dekkariteemaan ja dramatiikkaan pureutuvia
teoksia Vantaa taiteilijaseuran jäsenistöltä.
Dekkarit-festivaali jakaa lauantaina 29.7.
Klubilla järjestettävässä dekkarigaalassa
palkintoja; valtakunnallisen rikosnovellikirjoituskilpailun-palkinto, Dekkariseikkailun paras ratkaisu-palkinto sekä lukijoiden valitsema vuoden 2016–2017 Paras
dekkari -palkinto kirjailijalle. Äänestys kirjasta tapahtuu FB Dekkariryhmässä, jossa
on yli 6000 jäsentä.
”Paras dekkari” -palkinto on upea – varkautelaisena käsityönä valmistettu ”CrimeGriot”-rikostarinankertojarumpu, jonka
taiteellisesta puolesta ja visuaalisesta ilmeestä vastaa Arttu Sailo. Hän suunnittelee
palkintorumpuun kuvioinnin.
Päiviönsaaren alueesta on tulossa parasta aikaa oikea kesän taidehelmi ja kulttuurimatkailun kohde. ”Iloa Itä-Suomeen”
-naivistinäyttely Taidekeskus Väinölässä on
vetänyt jo vuosia taidematkaajia koko Suomesta, vieressä on upea Taidemuseo näyttelyineen ja Ahlströminkadun toisella puolella avautuu yleisölle Warkauden Klubin
”Dekkaritaidetta II” -kesänäyttely.
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Rönnbackan dekkarisarjaan uusi kirja syksyllä
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Teksti: Vesa Moilanen

Dekkaristina tunnettu Christian Rönnbacka näkee mielenkiintoisena, että Suomeen on alkanut syntyä dekkaritapahtumia.
Varkaudessa Dekkarit-festivaaleilla hän on
lauantaina 29.7. gaalaillassa Warkauden
Klubilla tavattavissa ja haastateltavana –
kertomassa tuoreimpia kuulumisiaan.
– Todella jännä käydä katsomassa, millaista Varkaudessa on. Ohjelma näyttää laajalta ja hyvältä, hän totesi vähän ennen vappua. Jo tuossa vaiheessa hänen vähän aiemmin ilmestynyt ensimmäinen tietokirjansa
Kävikö käry oli ensimmäisen painoksen
osalta lähestulkoon loppuunmyyty.
– Ei lainkaan huono avaus tietokirjapuolelle, hän kommentoi.
Rönnbacka on viimeksi kuluneet 14
vuotta toiminut vakuutusetsivänä vakuutusyhtiössä ja sitä ennen toistakymmentä
vuotta työskennellyt poliisina pääkaupunkiseudulla.
– Vakuutusetsivä ehkäisee ja tutkii vakuutusyhtiöön kohdistuneita petoksia. Sen
tiimoilta tein tietokirjan petoksista.
Rönnbackan esikoisteos Operaatio Troijalainen ilmestyi vuonna 2012. Tuolloin

käynnistyi Antti Hautalehdosta kertova
dekkarisarja, jossa on ilmestynyt dekkarit
Julma, Rakennus 31, Kylmä syli ja Kaikki
mikä kiiltää. Sarjan seuraava kirja Tuonen
korppi ilmestyy tulevana syksynä.
Internetin ihmeellisessä maailmassa Wikipedia kertoo, että Rönnbackan dekkarit
ovat tulleet tunnetuiksi omaleimaisesta
huumoristaan. Kirjailija sanookin näkevänsä maailmaa vähän ”Fingerporin silmälasien läpi”.
Dekkarikirjallisuuden esillä olemisesta
ja arvostuksesta hän toteaa, että tietenkin
arvostus voisi olla suurempi.
– Kirjailijaliiton jäsenenä en muista, että
onko liiton lehdessä parin viimeisen vuoden
aikana ollut dekkareista sanaakaan. Arvostus voisi olla kovempi, mutta ainoa tapa
vastata – on kirjoittaa parempia dekkareita.
Dekkarikirjallisuudesta on puhuttu ja hauRönnbacka odottaa mielenkiinnolla
kuttu – mutta enempi on tykätty. Kuitenkin Christian
Varkauden Dekkarit-festivaaleja, jonne hän
suomalaiset dekkaristit ovat myynnin kär- saapuu heinäkuun lopulla.
kisijoilla aika hyvin ”Mitä Suomi lukee”
-listoilla, jossa Rönnbackakin on näkynyt.
Jatkosta kysyttäessä Rönnbacka vastaa: Minulla ura on vasta alkuvaiheessa. Jos kir-

Maalaisjärjellä ja yhteistyöllä
pakohuonepeli ratkeaa
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Dekkarit-festivaaliin liittyen, viimeisenä
päivänä 30.7. perhepäivän ohjelmassa on
myös Pakohuonepeli Enigma Xperiencessa
osoitteessa Savontie 30. Tuolloin tapahtuu
ja pääsee katselemaan, ihmettelemään ja
kuulemaan Pakohuonepelin arvoituksellisista asioista – ehkäpä…
– Suunnitelmissa on tarjota minipeliä ja
pulmapähkinä dekkarifestivaalien hengessä
ja perheen pienimmille piirtämistä, kertoo
Enigma Xperiencen yrittäjä Johanna Teivainen. Toimintansa Pakohuonepelin merkeissä yritys käynnisti reilut puoli vuotta
sitten. Tällä hetkellä pelattavana on yksi
huone ja rakenteilla on toinen huone, joka
valmistuu kesän aikana.
Tiettävästi ensimmäiset tosielämän pakohuonepelit pelattiin vuonna 2008 Japanissa, josta pelit rantautuivat Eurooppaan
Unkarin kautta 2010-luvun alussa ja Suomeen vuonna 2013.
– Meillä on kaikenikäisiä pelaajia käynyt
ihan mukavasti – nuorimmat pelaajat perheidensä kanssa. Viikonloput ovat olleet
suosituinta aikaa ja pelaamaan tullaan 2–6hengen ryhmissä. Pakohuonepelissä on yksi
tunti aikaa ratkaista arvoituksia, tehtäviä ja
lukkoja. Arvoituksia ja lukkoja on 28, kertoo Johanna, jonka mukaan pelaamassa on
käynyt myös polttari- ja synttäriporukoita
sekä yrityksiä.
– Yrityksille pelaaminen on siinä mielessä erinomainen, että se saa työpaikalle
”pöhinää” ja herättää kahvipöytäkeskusteluja pelin ongelmien ratkaisemista ja tiimin
suoriutumisesta. Olen kuullut, että työka-

joittaa yhtä vanhaksi kuin Donner, niin ei
ole mitään hätää. Joka vuosi tunnettavuus
paranee ja lukijat lisääntyvät.
Rönnbackan mukaan dekkariaiheisilla
tv-sarjoilla on koko ajan tilausta, mutta hän
itse on siltä osin huono kuluttaja.
– Näen siellä kuitenkin aika paljon asiavirheitä. Etenkin – jos satsataan paljon rahaa, niin mielestäni pitäisi tehdä kotiläksyt
ja perustyötä. Aina löytyy konsultteja auttamaan.
Työura poliisina ja nykyisellään vakuutusetsivänä – aiheita riittää dekkareihin.
– Kun saan kirjan tehtyä, niin sieltä jostakin loksahtaa seuraava aihe ilmiselvänä
vastaan. Kun löydän jonkun teeman, pyöritän sitä, lähden sen päälle kirjoittamaan ja
katson, mitä tapahtuu.
Dekkarin kirjoittamisprosessin aikajanasta puhuttaessa Christian Rönnbacka sanoo, että puoli vuotta on hyvä, mutta neljässäkin kuukaudessa pystyy tekemään. Mutta
siinä aikataulussa kuvioon astuu mukaan jo
”torpparin aurinko”. Kun aurinko laskee ja
nousee kuu – kirjoittaminen jatkuu ”torpparin auringon” valossa.

Dekkaritfestivaaleille
kylttejä ja
rekvisiittaa
Heinäkuun lopun Dekkarit-festivaaleille
valmistuu opaskylttejä ja rekvisiittaa spraymaaleilla, varkautelaisten taiteilijoiden,
Mikko Tiainen eli MRTEESAVO017 ja
Ville Pehkonen eli Pehmee, toimesta. Suurimmat rekvisiitat ovat kooltaan 2,5 x 3
metriä. Rekvisiitaksi tulee muun muassa
”valokuvaustaulu”, jossa voi olla mukana
kurkkaamassa rekvisiitan aukosta – ja
ikuistuttaa tilanne valokuvaksi.

Enigma Xperiencen yrittäjä ja pelinohjaaja Johanna Teivainen – rekvisiittanaan lukko ja iso nippu
avaimia. Enempää ei voi kertoa…

verit on nähty jopa uusin silmin. Vaikka
olisi pitkäänkin työskennellyt yhdessä, niin
uudessa tilanteessa voi ollakin yllättävääkin,
miten itse hoksaa ja toinen hoksaa asioita.
Pakohuonepelissä on erilaisia juttuja, visuaalisesti hoksattavia ja aivopähkinöitä, sanoo Johanna ja jatkaa, että monesti pelaajia
voi jännittää – päästäänkö ensimmäisestäkään tehtävästä läpi.
– Mutta perusmaalaisjärki riittää ja pe-

liohjaajalta saa apuja koko ajan. Yrittäjänä
ja peliohjaajana näkee, että pelaamisesta saa
yhteisiä muistoja, onnistumisten kokemuksia ja huomaa toisista ja läheisistä ihmisistä miten itse kukin hoksaa asioita.
Pakopelihuoneen sisältöihin pääsee sukeltamaan tietyiltä osin netissä osoitteessa
www.enigmax.fi ja netissä on peliin ajanvarauskalenteri. Peliaikoja voi varata myös Kuvassa Ville (etualalla) ja Mikko
puhelimitse ja sähköpostitse.
luonnostelemassa rekvisiittoja.
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Dekkarit-festivaali
Tapahtumapaikka: Varkauden Klubi ja

Päiviönsaaren alue

Mukana rikoskirjailijat: Christian

Rönnbacka, Timo Sandberg, Tapani
Bagge, Paula Arvas, Johanna Tuomola,
Ari Wahlsten, Nina Hurma, Jasu Rinneoja, Grant Nicol, Juha Tahvanainen
ja Heidi Roth
Esiintyjät: Jarmo Mäkinen – TrueCri-

me osio, Varkauden soittokunta ja
Kukka yhtye

Järjestäjät: Pro Päiviönsaariyhdistys,

Luonnonapu ja Kirja-Varkaus

Yhteistyökumppanit: Warkauden

kaupunki, Warkaus-seura, Taikalaakso,
Lakimajakka, Sykkeessä lehti, Varkauden Kuvataideyhdistys, Varkauden
museot, Kustantamot Reuna, Aviador ja
Book for U, Mekaanisen Musiikin
museo, Mauri Sariola seura, Aarne
”Outsider” Haapakoski seura, Varkauden Kopiolaitos, mono1 markkinointitoimisto, Taidekeskus Väinölä
Oheisohjelma: Enigma Xperiences,

Dekkariseikkailu

Majoitus, ravintolat ja salakapakat:

Tyyskänhovi, VM-majoitus, Hotelli
Oscar, Z1
Ohjelma osoitteessa www.brott.fi

Sykkeessä-lehden blogi: www.sykkeessa.fi
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Tulossa heinäkuussa:
Drive In -elokuva
jättiscreeniltä!
Koe ainutlaatuinen elokuvaelämys
Varkaudessa.
Komisario Palmun erehdys

perjantaina 28.7 kello 21
jännityskomedia
Mika Waltarin romaaniin
pohjautuva rakastettu klassikko.

”Komisario Palmun erehdys kuuluu
vääjäämättä kaikkein parhaimpiin
suomifilmeihin. On mielestäni myös
erittäin mahdollista, että se on
kaikkein paras.”
- Leffatykki
Hinta: 16.50e/per auto
– liput myy Tiketti
Paikka: Navitaksen parkkipaikka,
Wredenkatu 2
Elokuvissa mukana:
Warkauden kaupunki
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Peruna uuteen nousuun!

Sykkeessä-lehden blogi: www.sykkeessa.fi

Apupöydän
kannen ja osien
työstäminen
meneillään.
Kuvassa (oik.)
valmentavan ja
monikulttuurisuud
en asiantuntija
Kirsi-Maria
Siltanen, Kasem
Abedalmhdi,
puualan lehtori
Jukka Korhonen ja
Mohamad Wahod.

Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Peruna on pyöreä, peruna on soikea, peruna
on ruoka ihan oikea. Näin kerrotaan lastenlaulussa. Eli perunaa kannattaa syödä ja
kampanjoinnilla peruna halutaan takaisin
myös nuorten lautasille ruokapöytään. Varkaudessa perunasta tarjottiin napakka tietopaketti huhtikuun lopulla Savon ammatti- ja aikuisopiston yksikössä ”Pure peruna”
-tapahtuman välityksellä.
Maa- ja kotitalousnaisten ja Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun yhteisessä ”Pure
peruna” -hankkeessa tavoitteena on lisätä
perunan vahvuuksien, ominaisuuksien ja
käyttömahdollisuuksien tuntemista erityisesti nuorten ammattikeittiötoimijoiden,
nuorten kuluttajien keskuudessa ja siten lisätä perunankulutusta – saada peruna uuteen nousuun. Hanketta rahoittaa maa- ja
metsätalousministeriö.
– Maa- ja kotitalousnaiset jalkauttavat
hanketta tämän vuoden aikana ympäri Suomea. Infotapahtumilla halutaan nostaa erittäin hyvä elintarvike esille ja lisätä sen vahvuuksien, ominaisuuksien ja käyttömahdollisuuksien tunnettavuutta. Jotta muistettaisiin, että peruna on lähellä tuotettua, erittäin
hyvää ja ravintorikasta ruokaa, sanoi PohjoisSavon maa- ja kotitalousnaisten ruoka- ja
elintarvikeasiantuntija, restonomi amk Sanna Louna, joka myös tähdensi perunan merkitystä työpaikkojen tuojana Suomeen, työpaikat perunanviljelijöinä ja -jalostajina.
– Perunan vesijalanjälki on hyvin pieni,
verrattuna esimerkiksi pastaan tai riisiin.
Samoin hiilijalanjälki on erittäin ympäristöystävällinen. Ihmisiä ja ruokavaliota ajatellen – perunassa on vähän energiaa, mutta paljon hyviä ravintoaineita ja vitamiineja. Riisiin tai pastaan verrattuna peruna on
ainoa, jossa on C-vitamiinia. Perunan kannattaa ehdottomasti olla ruokavaliossa, yhtenä osana kokonaisuutta.

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

nea.ikonen@vmmajoitus.fi

040 849 6665
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Ammattitaito edellä maahanmuuttajien koulutuspolulla
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Pohjois-Savon maa- ja kotitalousnaisten ruokaja elintarvikeasiantuntija, restonomi Sanna
Louna piti ”Pure peruna” -hankkeen tietoiskun
Savon ammatti- ja aikuisopiston kampuksella
Varkaudessa.

Perunankäytössä nuorten osuutta Louna
ei koe muita ikäryhmiä huolestuttavampana.
– Nuoret on haluttu ottaa kohderyhmäksi siksi, että lukio- ja ammattikouluikäiset
ovat aloittelemassa omaa elämää ja muuttamassa pois kotoa. Nuoret ovat äärimmäisen
otollinen kohderyhmä ruokakasvatukseen
ja -valistukseen – näin he saavat käytäntöjä
suoraan omaan elämään.
Sanna Lounan mielestä peruna on senioriväestölle ”sisäänrakennettu” ja perunan
kuuluu olla ruokapöydässä – koska se on aina
ollut. Perunan monipuolisuudesta kertoo
myös se, että perunasta voi tehdä myös makeaa ruokaa – ei pelkästään keitettyjä perunoita, perunamuusia tai -laatikkoa, perunasalaattia. Mahdollisuuksia on paljon – perunasorbetti, perunaserpentiini, perunasuklaakakku – mahdollisuuksia on paljon.
– Toivon, että uusia perunareseptejä keksittäisiin lisää, kun perunaa kampanjoidaan.
Tämä vuosi juhlitaan Suomi100-teemaa ja
ensi vuonna juhlitaan 85-vuotiasta Maa- ja
kotitalousnaiset-järjestöä.

Tilaa meiltä kaikki tarvittava
kesän urheiluun ja liikuntaan!
Ota yhteyttä: Mikko Häkkinen, 040 7030 401.

Kielitaidosta riippumatonta ammatillisen
osaamisen kartoittamista aidoissa työtehtävissä on lähdetty ennakkoluulottomasti
testaamaan Savon ammatti- ja aikuisopistossa, jossa ensimmäisiä kartoituksia suoritetaan parhaillaan Kuopiossa puualalla.
Oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille suunnattu hanke on käynnistynyt viime vuoden loppupuolella ja kestää tämän
vuoden loppuun.
– Maahanmuuttajat tuovat mukanaan
paljon erilaista ammatillista osaamispääomaa
alueelle, joka jää varsinkin alkuvaiheessa
puutteellisen kielitaidon taakse. Usein osaamiseen sisältyy myös erityisosaamista, jota ei
olisi edes osattu odottaa, ellei kielitaidosta
riippumattomien, aitojen työtehtävien tekemistä olisi mahdollistettu. Tämän ammatillisen osaamisen näkyväksi tekeminen ja
käyttöön saaminen työmarkkinoille mahdollisimman pian ja tehokkaasti – on kaikkien etu, toteaa valmentavan ja monikulttuurisuuden asiantuntija Kirsi-Maria Siltanen Savon ammatti- ja aikuisopistolta.
– Ammatillisen osaamisen kartoittaminen käytännön työtehtävissä auttaa myös
sanoittamaan osaamista – varsinkin jos
omia virallisia koulu- ja työsuhdetodistuksia ei ole saatavilla. Ammatillisessa oppilaitoksessa ammattiopettajan ohjauksessa tehdyt kartoitukset mahdollistavat maahanmuuttajan osaamisen tarkastelun suoraan
työelämän ammattitaitovaatimuksista käsin. Kartoituksella on tarkoitus nopeuttaa ja
tehostaa pääsyä työelämään, hän jatkaa.
Savon ammatti- ja aikuisopiston puualalla hankkeen kautta opiskelee kaksi syyrialaista henkilöä – Mohamad Wahod ja
Kasem Abedalmhdi. Suomen kielen opinnoissa he ovat lähteneet liikkeelle latinalaisten aakkosten opettelulla. Puualalta
heillä on molemmilla yli kahden vuosikymmenen kokemus – myös yrittäjyydestä
kokemusta.
– Aiemmin kotoutumiskoulutuksessa on
lähdetty kielitaito edellä. Nyt ajatuksena on,
että kartoitetaan ammattitaito ja siten rakennetaan polku ammattiin tai työelämään
– ja suomen kieli kulkee rinnalla. Ja siten
pystytään todentamaan ja antamaan
lausunto ammattitaidosta. Tulee paperi
suomalaisen yhteiskunnan tavan mukaisesti. Nyt näen, että tällä tavalla tehdään tulevaisuuden mallia kotouttamisen polkujen
nopeuttamiseksi inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti elinkeinorakenteen näkökulmasta, Kirsi-Maria Siltanen sanoo.

Ammattitutkintotasoinen
opiskelu

Savon ammatti- ja aikuisopiston puualan
lehtori Jukka Korhonen, että oppilaitoksen
puualalla ”parhaimpina päivinä” on ollut
opiskelemassa yhdeksän eri kansallisuuden
opiskelijaa – ympäri maapalloa. Nyt käynnissä olevan hankkeen kaltaista toteutusta
ei ole aiemmin tehty.
– Heillä on kova tekemisen kädentaito.
Mutta on aika iso hyppäys, kun heillä on
työssään ollut käytössä senttimetrit, meillä
millimetrit ja millimetrin kymmenysosat.
Hankkeen aikana katsotaan testijaksolla,
millä tasolla on heidän osaamisensa suomalaisessa puusepänkulttuurissa. Ja katsotaan,
mille tasolle he tarvitsevat lisätietoa.
– Meillä on uudet koneet ja erilainen tekemisen kulttuuri, mutta periaatteessa
heillä on ammattitutkintotasoinen opiskelu
meneillään, sanoo Korhonen, jonka mukaan
suunnitteilla on syyrialaisopiskelijoiden
tutustuminen paikalliseen yritykseen. Kyseessä on laadukkaita perinnehuonekaluja
valmistava yritys, jonka tuotteet vaativat
myös koristeveistoa.
Oman työnsä kannalta Korhonen kertoo,
että ”normaaliarjesta” se poikkeaa siten, että
syyrialaisopiskelijoille pitää puhua yksinkertaisilla, lyhyillä lauseilla ja käsillä asiat
selostaen. Arabiankielen tulkkausta käytetään yleensä päivittäin puhelinsovelluksen
avulla. Tässäkin nykypäivän tekniset mahdollisuudet astuvat kuvaan mukaan.
– Kun otettiin työvaiheeseen pintakäsittelyaineet, silloin piti puhua työturvallisuudesta tulkkauksen välityksellä.
Puhelimen välityksellä tapahtuvaa tulkkausta käytettiin myös haastattelutilanteessa Mohamadin ja Kasemin kanssa. Todellakin – molemmat ovat työskennelleet Syyriassa yli kaksi vuosikymmentä puualalla –
valmistaneet yrityksissään huonekaluja,
pöytiä, tuoleja, sänkyjä – monenlaista. Tuotantovälineistöstä puhuttaessa he kertoivat,
että konekanta on vanhaa.
– Täällä koneet ovat todella tärkeitä –
tehdään millimetrien tarkkuudella. Syyriassa ei, koska suuri osa tuotteista tehdään
käsityönä ja koneilla tehtäessä mittatarkkuus on senttimetreissä. Täällä on paljon
parempi ja tarkempi, sanovat Mohamad ja
Kasem, joiden mukaan opiskelusta Savon
ammatti- ja aikuisopiston puualalla on jo
tässä vaiheessa ollut heille paljon hyötyä. He
ovat saaneet tutustua uusiin tuotantovälineisiin ja tekniikoihin.
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On hienoa päästä katsomaan millaisia tehtäviä finaalissa on ja viedä ensimmäisten joukossa lukiolaisia kilpailemaan,
kertoo opettaja Jyrki Tikanmäki, jonka vierustalla Juuso Kolari, Pyry Nissinen ja Alpo Kosunen.

Varkauden lukiosta kolmikko
Taitaja2017-finaaliin
Vuosittain järjestettävä Taitaja-kilpailu,
nuorten ammattitaitokilpailu, on tarkoitettu kaikille ammatillisessa koulutuksessa
oleville, kilpailuvuonna 21 vuotta täyttäville tai sitä nuoremmille. Taitaja2017-kilpailussa kokeillaan ensimmäisen kerran lukioja ammattikorkeakouluopiskelijoiden osallistumista ammattitaitokilpailuihin. Lukioja ammattikorkeakoulukilpailijat kilpailevat SM-kilpailun ulkopuolisina kilpailijoina, mutta samoilla tehtävillä ja säännöillä
kuin SM-kilpailijat.
Savon koulutuskuntayhtymän Taitajajoukkueessa on 15 Savon ammatti- ja aikuisopiston edustajaa sekä ensimmäistä
kertaa kolme Varkauden lukion edustajaa.

Lukion kolmasluokkalaiset, Alpo Kosunen, Juuso Kolari ja Pyry Nissinen osallistuvat Taitaja2017-finaaliin Helsingissä.
Viime syksynä perustettu yritys AJ
Sounds & Lights Ay ei jäänyt Varkauden
lukion opettaja Jyrki Tikanmäeltä huomaamatta. Hän ehdottikin tuoreille yrittäjille,
Alpo Kosuselle ja Juuso Kolarille, osallistumista Taitaja-semifinaaliin, olihan lukiolaisten osallistuminen mahdollista ensimmäistä kertaa.
– Innostuimme heti ja selvää oli, että
joukkueeseen pyydetään mukaan Pyry Nissinen, kertovat Alpo ja Juuso.
AJ Sounds & Lights tarjoaa äänentoistoja valotekniikkapalveluita tapahtumiin.

Taitaja2017-kisaan
parhaalla
työnjäljellä
Savon ammatti- ja aikuisopiston puualalla
Kuopiossa opiskeleva, Varkaudesta kotoisin
oleva Matti Ruuska harjoittelee toukokuussa Helsingissä järjestettävään Nuorten
ammattitaidon SM-kilpailuun, Taitaja2017kisaan.Taitaja-kisaan hän osallistuu toista
kertaa, viime vuoden sijoitus oli neljäs –
0.23 pisteen erolla kolmanteen sijaan.
– Sitä tänä vuonna lähdetään kuromaan
kiinni. Tänä vuonna uho on kovempi ja
harjoittelen enemmän, myös ihan perusjuttuja. Yritän tehdä vähemmän virheitä kuin
muut finalistit, Matti sanoo.
– Puu on hieno, kestävä ja ekologinen
materiaali, josta voi tehdä mitä vaan. Tulevaisuuden suunnitelmissa mielessä siintävät kirkkaana ammatit: arkkitehti, rakennusarkkitehti, rakennusmestari. Minua
kiehtoo ajatus puukerrostalojen rakentaminen isoista elementeistä. Siihen tarvitaan

Matti Ruuskalla on puualan
opiskelut loppusuoralla ja
hän on harjoitellut
aktiivisesti Taitaja2017kilpailuun finaaliin.
Taitaja2017-kilpailu on
Helsingissä 15.–18.5.
(Kuva: Vesa Moilanen.)

uutta osaamista ja uusia näkemyksiä, toteaa
Matti.
– Kun teen itselle, asiakkaalle tai kilpailuun töitä, se motivoi minua tekemään parhaan työnjäljen. Kilpailussa teen kaiken
viimeisen päälle, sanoo Matti, jolla juuri
ennen viime vuoden kilpailua päättyi NYvuosi. Tälläkin hetkellä hän tekee koko ajan
asiakastöitä. Opintojen ohessa Matti ajaa
myös Varkauden taksissa yövuoroa.
Savon ammatti- ja aikuisopiston puualan
lehtori Jukka Korhonen valmentaa Mattia
jo toista vuotta peräkkäin.
– Kilpailijana Matin vahvuuksiin kuuluu
nopeus, tarkkuus ja työn viimeistelyn taso
on hieno. Matti on itseohjautuva, huumorintajuinen ja vahvasti oma-aloitteinen.
Opinnot ovat jo hyvänaikaa olleet loppusuoralla, mutta Matti viihtyy koululla
harjoittelemassa, valmentaja kuvailee.

Yritys on ollut hoitamassa esimerkiksi Megatärskyjen äänentoiston. Ja jos on tarvittu
lisäapua vaikkapa roudaamiseen, on Pyry
kutsuttu apuun.
– Lajinamme Taitaja-kilpailussa on yrittäjyys. Osallistuimme semifinaaliin Iisalmessa, tehtävät olivat haastavia ja palautteissa vahvuudeksemme mainittiin tiimityötaidot, kaverukset kertovat.
Semifinaalin jälkeen kolmikolla alkoi

kirjoitukset. Tällä hetkellä aika jaetaan Taitaja-finaaliin valmistautumisen ja pääsykokeisiin lukemisen kesken. Armeijakin vilahtaa tulevaisuuden suunnitelmissa.
– Teemme tavallaan Varkauden lukiossa
historiaa, olemme ensimmäiset Taitaja-finalistit. Opettajat, kaverit ja lähipiiri on ollut hienosti mukana ja onhan tämä ”aika
siistiä”, nuoret kertovat.
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Kuntavaalien ”ääniharavat”
Varkaudessa
Kuvat: Vesa Moilanen

Uudet kaupunginvaltuutetut aloittavat
työnsä kesäkuussa. Oikeusministeriön tulospalvelun mukaan Varkaudessa äänestysprosentti oli 53,9. Äänioikeutettuja oli
17.997, joista äänioikeuttaan käytti 9.696.
Varkauden kaupungin keskusvaalilautakunta on 12.4. pitämässään kokouksessa
vahvistanut kuntavaalien 2017 lopullisen
tuloksen ja laittanut sen nähtäville kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
Vekara-Varkaus-festivaaliviikon tapahtumatuottaja Heli Sutinen, WIN-hankkeen kenttäpäällikkö kaupungintalolle.
Arto Yletyinen, Savonia-ammattikorkeakoulun sisustuksen, arkkitehtuurin ja muotoilun lehtori
Kuntavaaleissa Varkaudessa yli 300 äänHeikki Nevalainen, StoraEnso Varkauden LVL-tehtaan tuotantoinsinööri Jukka Silvennoinen ja
Navitas Kehitys Oy:n yritysasiamies, WIN-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Lönnroos tä saivat seuraavat ehdokkaat: Kari Rajaesittelivät Vekaramökki-näyttelyn pienoismalleja.
mäki, SDP, 733, Matti Semi, VAS, 554, Kari Rajamäki
Katja Saraketo, SDP, 437, Timo Suhonen,
SDP, 399 ja Jaakko Ikonen, SDP, 329.

LVL-elementeistä Vekara-mökki
festivaaliviikolle Varkaudessa
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Puuasian puolesta puhumaan tarvitaan
”julkimo” ja kasvot. Näinhän itse asiassa on
jo suomalaisissa televisio-ohjelmissa, mutta
toivottavasti ”puu-uskoon” hurahtaa yhä
useampi suomalainen. Onneksi – esimerkkejä on olemassa – kun puusta oli rakennettu koulu, niin sisäilmaongelmat olivat loppuneet välittömästi. Ja mitäs sanotte siitä,
että 16.3.2017 päivätyn tiedotteen mukaan
Honkarakenne näyttää suuntaa terveelliselle julkiselle rakentamiselle toimittamalla 34 hirsipäiväkotia Suomeen vuoden 2020
loppuun mennessä.
Edellä kerrottu oli ”alkulämmittelyä”
ennen tiedotustilaisuuden alkua Varkaudessa ”tikkutiistaina” hiljaisella viikolla
ennen Pääsiäistä. Eri yhteistyötahot olivat
kokoontuneet Vekaramökki-näyttelyyn,
jossa pienoismalleja oli esillä. Vekara-mökki liittyy Varkaudessa kesäkuun alussa vuosittain järjestettävään Vekara-Varkaus-festivaaliviikkoon, joka järjestetään 12.–18.6.
2017.
Siis – mikä Vekara-mökki? Kyseessä on
Vekara-Varkauden, Savonia-ammattikorkeakoulun ja StoraEnson kanssa yhteistyössä suunniteltuja innovatiivisia Vekaramökkejä. Vekara-Varkaus-festivaalin käyttöön suunnitellun mökin rakennusmateriaalina tullaan käyttämään StoraEnson Varkauden LVL-tehtaan levyä. Suunnittelussa
on otettu huomioon rakentamisen ja muotoilun mahdollisuudet, joita uusi rakennusmateriaali tarjoaa.
Suunnittelutyön on organisoinut itäsuomalainen puualan kehityshanke WIN –
Wood Innovation Network, jonka tavoitteena on Itä-Suomen alueella toimivien
kasvu-, kehitys- ja muutoshaluisten puualan
yritysten sekä Itä-Suomen alueella toimivan
puualan innovaatioverkoston uusiutuminen yhteistyön avulla ja markkinoiden
edellyttämällä tavalla. Tavoitteen saavuttamiseksi ja kansainvälistymisen lisäämiseksi suositaan vähähiilisiä ratkaisuja
Vekara-mökki pienoismallien näyttelyssä oli reilut parikymmentä toinen toistaan
mielenkiintoisempaa rakennelmaa. Savonia-ammattikorkeakoulun sisustusarkkitehtuurin toisen vuosikurssin opiskelijat

olivat ryhmissä suunnitelleet – yksi ehdotus
oli tullut kyseisen oppilaitoksen rakennusarkkitehtiopiskelijoilta, myös toiselta
vuosikurssilta.
Ideointia, 3D-mallinnusta ja visualisointia, laser-tekniikalla pienoismallien
”polttaminen” lentokonevaneriin.
Eli loistava esimerkki tuotekehityshankkeen tuomisesta opetuksen sisälle.

Rakentamisesta asentamiseen

Tiedotustilaisuudessa yhteistoimijat eli Vekara-Varkauden, Savonia-ammattikorkea- Matti Semi
koulun, StoraEnson ja WIN – Wood Innovation Network-hankkeen edustajat päättivät, että innovatiivinen Vekara-mökki on
ehdotus nimeltään ”Leikkivitonen”, jonka
olivat suunnitelleet Kaisu Hintikka ja Katri Kangasharju.
Ratkaisun luonnehdittiin nousevan positiivisella outoudellaan mielenkiinnon kohteeksi, se sisältää ystävällisiä muotoja, siinä
on rytmiä ja siihen on helppo samaistua. Ja
toivottavasti siitä voisi muodostua ikoni.
”Leikkivitonen” tulee Vekara-Varkausfestivaaliviikon ajaksi Varkauden Päiviönsaarella sijaitsevaan Tyyskän Koskipuistoon
– ja se on olennainen osa viikon ohjelmatarjonnassa Seikkailujen Saaressa. Vekara-mökin toteuttaa Stora Enson Varkauden LVLtehdas – samoin kuin WIN-hankkeen tuot- Katja Saraketo
taman LVL-rakentamisen pilottikappaleen
esittelytarkoitukseen, esimerkiksi erilaisiin
tapahtumiin kesän aikana. Tämä liikuteltava mökki on nimeltään ”Stiili”. Molempien
rakennelmien osalta tapahtuu vielä jatkotyöstäminen ennen niiden lopullista valmistumista.
avoin tennisturnaus
StoraEnson Varkauden LVL-tehdas on
1.7.2017
hyvässä vauhdissa. Tuotanto käynnistyi pari
vuotta sitten, työntekijöiden määrä alkaa lähestyä sataa ja töitä paiskitaan 24/7-rytmillä.
Ilmoittautumiset:
LVL eli viilupuusta tehtävä levymäinen
toimisto@lakimajakka.fi
tuote ei ehkä vielä tänään ole julkisuudessa
kovin tunnettu. Se on onneksi saanut jo jalansijaa suomalaisessa rakentamisessa. TieSarjat:
dotustilaisuudessa singahtikin esille mieNaiset, miehet, lapset
lenkiintoinen asia – nyt voidaankin puhua,
että kehityssuunta on rakentamisesta asensekaneluri ja nelinpeli
tamiseen.

Majakka Open
2017

Timo Suhonen

Jaakko Ikonen

Lexikon

– paikallinen käännöstoimisto.
Ruotsi, englanti, saksa, venäjä.
Ota yhteyttä: 040 849 6665.

VM

on onnistuneiden
projektien kumppani.
Ota yhteyttä:
nea.ikonen@vmmajoitus.fi
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Varkaus:
Vappua
juhlittiin
myös
marssien
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Ruukin Ruusa-patsas sai perinteisesti valkoisen lakin Päiviönsaaren torilla vappuaattona – nyt viidettä kertaa. Ennen lakitusta pitämässään vappupuheessa Jaakko
Ikonen taustoitti vapun alkuperää ja olemusta 700-luvulta lähtien.
Vappu-nimi tulee 700-luvulla eläneestä
baijerilaisesta abbedissa Valburgista. Vappua on juhlittu keskiajalta lähtien – myös
Suomessa toukokuun ensimmäisenä päivänä, joka on myös Valburgin pyhimykseksi
julistamisen päivä. Sen mukaisesti päivä on
Vapun ja Valpurin nimipäivä. Suomessa
vappua on liputettu vuodesta 1979 lähtien.
Työläisten kansainvälinen juhlapäivä,
ranskaksi Fête du Travail, sai alkunsa Yhdysvalloissa 1800-luvulla. Toukokuun ensimmäinen päivä oli Yhdysvalloissa ollut
vanhastaan ”moving day”, päivä, jolloin
työsopimukset oli uusittu ja työpaikkaa oli
vaihdettu. Useimmissa muissa maissa päivä
on tullut juhlapäiväksi työväenliikkeen
myötä, joka 1800-luvun lopulla valitsi sen
kansainväliseksi juhlapäiväkseen.
Suomalaisen talonpoikaskulttuurin vappu perustui luontoon eläimiin ja maatöihin.
Suomessa tunnetaan vapun aikaan vietetty
vanha kevään juhla, hela eli toukojuhla, jolloin pelloille ja muille avoimille paikoille
sytytettiin kokkoja, helavalkeita. Muinaissuomalaiset polttivat helavalkeita ja soittivat kelloja pahojen henkien pois ajamiseksi. Juhlissa juotiin simaa ja tanssittiin. Karja on usein päästetty ensi kerran laitumelle
ja ajettu tulien läpi sairauksien ehkäisemiseksi. Germaanikansojen kokkotulien perinne jatkuu nykypäivän Ruotsissa, lähinnä
Sveanmaalla.
Nykyisen vapun Jaakko Ikonen sanoi
perustuvan pitkälti akateemisen ja porvarillisen väestönosan perinteisiin, jotka ovat
suurelta osin peräisin lähinaapuristamme
Ruotsista. Nykypäivän vappu esittäytyikin
aurinkoisessa säässä vappuaamuna Päiviönsaaren torilla, jonne monien vuosien
jälkeen saapui Varkauden kaupungintalolta
startannut vappumarssi. Ilahduttavaa oli
myös se, että Päiviönsaaren tori lähestulkoon täyttyi väestä, joka oli tullut kuulemaan Työwäen yhteisen Wappujuhlan ohjelmaa.

Pitkästä aikaa Vappumarssi Varkaudessa – kaupungintalolta Päiviönsaaren torille.

Ruukin Ruusa lakitettuna vappuaattona.

aikana on kuultava enemmän kaupunkilaisia heidän tarpeistaan.
– Koskee se sitten terveyspalveluihin
pääsyn vaikeuksia, perheiden sosiaalipäivystyksen vastaamatonta puhelinta tai nuoren koulutus ja työpaikan saamista sekä
myös työkyvyttömyyshakemuksensa kanssa taloudellisesti ja inhimillisesti mustassa
aukossa kamppailevaa ihmistä, sanoi Rajamäki, jonka mukaan Varkauden vahvojen
keihäänkärkien, metsäteollisuuden ja biotalouden, kone- ja energiateknologian kansallinen osaamiskeskittymä etenee vain yhdessä.
– Ilman vahvaa seudullista yhteistyötä ei
työmme näy minnekään eikä matkailun ja
uusien investointien hyödyntäminen onnistu. Varkauden riskinkanto ja takaukset
ovat koko ajan riskinkantoa koko alueesta
ja sen työpaikoista. On viimeinen hetki
koota yhteinen urakkaporukka. On vahvemmin linkityttävä maakunnan ja valtakunnan päätöksentekoon kansainvälisen
teollisuutemme toimintaedellytysten, mm.
osaamisemme ja liikenneyhteyksiemme
sekä saavutettavuutemme parantamiseksi.
Seudullinen yhteistyö
– Vastuuta ammatillisesta ja ammattiJuhlan avauspuheessaan Varkauden kau- korkean koulutuksesta ja lukiosta ei voi ulpunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Ra- koistaa. Lukion ja opiskelun vetovoiman
jamäki (sd.) totesi, että alkavan vaalikauden parantaminen myös kaupungin omin toi-

Vuoden 2016 puhallinorkesteri, Varkauden soittokunta, oleellinen osa Varkauden vapussa 2017,
soittamassa Työwäen yhteisessä Wappujuhlassa.

min on meille vetovoimatekijä ja edistää nen on osallistunut tasavertaisesti ruuanmaakunnankin strategisten alojen kehittä- hankintaan ja töiden tekoon miehen rinmistä Varkaudessa.
nalla.
– Naisten asema suomalainen yhteisSyrjäytymisen tie
kuntarakenteen ja koulutuksen avulla kasKansanedustaja Matti Semi (vas.) käsitteli vanut enemmän tasa-arvoiseksi. Suomalaijuhlapuheessaan muun muassa pitkäaikais- nen, lähes ilmainen koulutusjärjestelmä on
työttömyyden vuosi vuodelta pahenevaa ti- mahdollistanut työläisille, niin naisille kuin
lannetta.
miehille, tasa-arvoisen mahdollisuuden
– Työttömille tarjotaan keppiä ja päivä- edetä urallaan.
rahaleikkauksia. Yhä useampi joutuu oleKuitenkin Semi kysyi, että onko tilanne
maan Veikko Hurstin perillisten ja seura- todella näin?
kuntien leipäjonossa, kun rahat eivät riitä
– Kun tarkastelee tällä hetkellä naisten
ruokaan ja asuntoon, hän totesi ja jatkoi, että menestymistä koulutuksen osalla, se on
tänä päivänä monet koulukiusatut nuoret, huomattavasti miehiä parempaa. Kun sitten
työttömät ja yksinäiset vanhukset ovat pu- tarkastelee asiantuntija- tai johtajatyöpaikdonneet syrjäytymisen tielle.
koja, niin naisten asema on huomattavasti
– Pelkästään jo siksi, että Suomessa tä- miehiä heikompi. Järjestään kaikki tutkimän päivän hallitus leikkaa koulutuksesta, mukset todistavat sen.
tutkimuksesta, työllisyysmäärärahoista,
Yhdessä tehden syntyy – niin myös
vanhustenhoidosta. Niin muiluttaako nyt Wappujuhla Suomi100-tapahtumana. Ilahhallitus meidän yhteiskunnan heikompios- duttavaa oli nähdä Teatteriryhmä Nimettöasia, kun se on nakertamassa heikompien mien tulkintaa 100-vuotiaan Suomen mattukiverkkoja? Esimerkiksi opiskelijoiden kan varrelta – Suomen parhaana palkitun,
opintotukea on leikattu, oikeutta ansiosi- Varkauden soittokunnan säestämänä. Viime
donnaiseen työttömyysturvaan on lyhen- vuosisadan tyyliin pukeutuneita löytyi yleinetty ja vanhusten huollosta hallitus leik- sön joukosta ja Päiviönsaaren tori todellakasi 70 miljoonaa euroa.
kin täyttyi Wappujuhlayleisöstä aurinkoiSemi nosti esille, että suomalaiseen työ- sessa säässä.
läiskulttuuriin on aina kuulunut, että nai-
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Sykkeessä-lehden
menovinkkejä
Sadan vuoden löytöretki,
Kevätnäyttely
Varkauden kaupunginkirjasto
9.5.–21.5.2017

Max ja Moritz – Tähtivierailu
Varkauden Teatteri 12.–17.5.2017

Anne Leinonen kertoo
uutuuskirjastaan

Juvan kirjasto, ke 17.5.2017 klo 17–19

Soalin varjo V – pöytäroolipeli
Otavan Opisto, Mikkeli 19.–21.5.2017

Luonnon päivät,
100 pannua – Paula Ruuttusen Villiinny keväästä
näyttely
Pirteä Pässi, Heinävesi, la 20.5.2017 klo 9–12
Studio Wäkewä, Mikkeli, 12.–27.5.2017

Blaze Bayley

Kulttuuritalo Tempo, Mikkeli
la 13.5.2017 klo 20–24

Kalevala Korun 80vuotisnäyttely
Kuopion museo
13.5.–26.8.2017

Sami Hedberg & Niko Kivelä
Stand Up Show
Kuopion Musiikkikeskus
13.5.2017 klo 18 ja 21

Korkeakosken ”Kanjonin
kahvilan” avajaiset
äitienpäivänä
Korkeakoski, Kuopio
su 14.5.2017 klo 11–17

Mielen tiloja, katseen
kokemuksia

Luontopolun avajaiset

Vihtarin kyläkartano, Heinävesi
la 20.5.2017 klo 12–14

Koko kylän talkoot

Harjurannan Kylätupa, Varkaus
la 20.5.2017 klo 9–14

Terveyspsykologian
yleisöluento

Kuopion kaupunginkirjasto, luentosali
la 20.5.2017 klo 10–11:30

Retro Disco

Hotelli Savonsolmu, Pieksämäki
la 20.5.2017

Juhli Suomen luontoa
– Villiinny keväästä

Pilppa, Kuopio la 20.5.2017 klo 14–20

The Nordic Historical
Keyboard Festival

Taidekeskus Mikkelangelot Ry:n Sininen Kuopion alue, 22.–30.5.2017
talo, Mikkeli
15.–20.5.2017 klo 10–17
Puijon poluilta

Speedway SM-liiga

– Ah minun rakas lintusein

Varkauden Speedway Stadion ti 16.5.2017

Kuopion museon kokoushuone
ti 23.5.2017 klo 14

Kevätkonsertti

KuPS – SJK

Soisalo-opisto, Varkaus
ti 16.5.2017 klo 18

Savon Sanomat Areena, Kuopio
ke 24.5.2017 klo 18:30
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Sulo Turunen muisteli menneitä aikoja ennen 100-vuotissyntymäpäiväjuhliensa alkamista.

Nykypäivän asiat
kiinnostavat 100-vuotiasta
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Suomi täyttää 100 vuotta 6.12. ja Sulo Eemeli Turunen täytti 100 vuotta vappupäivänä, toukokuun ensimmäisenä. Juhlatilaisuutta vietettiin sukulaisten kesken Louhirinne 2:ssa, Käpykankaan palvelukeskuksessa Varkaudessa. Pirteä päivänsankari
jaksoi viettää juhlaansa usean tunnin ajan.
Juhlapöydän keskipisteessä komeili tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion lähettämät
sydämelliset onnittelut 100-vuotispäivän
johdosta. Onnitteluissa sanottiin seuraavasti: ”Vietämme juhlavuotta. Te omassa
elämässänne ja koko Suomen itsenäisyyden
ajassa. Omalla työllänne olette ollut mukana rakentamassa itsenäistä maatamme. Jälkipolvet eivät tule unohtamaan toimianne
Suomen ja suomalaisten hyväksi.”
Onnittelun mietelauseeksi oli otettu Z.
Topeliuksen sanat:
”Se mikä on pysyväistä ja antaa elämälle
arvon, ei ole maine, ei ylistykset, se on tehtävä, olkoon suuri tai pieni, jonka hyväksi
olemme eläneet.”
Tarinointihetkemme alkajaisiksi kysyin
päivänsankarilta, jotta miten toimitaan.
Vastauksena oli, että ”suap sinutella”.
Turusen perheen seitsemästä lapsesta
Sulo on vanhin – synnyinpaikka entisellä
Kangaslammilla Leväsalon kylässä, Viljolahden suunnalla.
– Viime vuosisadan alkupuolella olot olivat sellaiset, että nälkää nähtiin, ei ollut leipää eikä kouluja, kertoi Sulo, joka kävi rippikoulun. Perheen nuoremmat lapset pääsivät aikanaan kouluun ja sitä kautta tuli
oppia.
– Rengin ammattihan minulla oli – rengiksi menin aika vanhana. Työnä oli hevosella ajaminen. Kylän maitoja kuskasin ja
iltapäivällä vaneripuukuormia. Talviaikaan
puunajoa hevosella, en minä jalkamiehenä
ollut savotassa.
Asevelvollisuus eli ”vakinainen väki”
sujui Haminassa. Sodassa meni kaikki vuo-

det – sota-ajan asiat ovat vahvasti muistissa.
– Sotaväkeen lähtiessä rahaa oli 40 markkaa ja siitä oli taskunpohjalle jäänyt markka. Aina kun meni kauppaan, rapulla piti
pysähtyä – ei ollut rahaa
Sodan jälkeen Sulo osti oman hevosen
savottahommia varten, teki rakennustöitä
kesäaikaan – aina eläkkeelle jäämiseen
saakka.
Louhirinne 2:ssa Sulo Turunen on ollut
pari vuotta ja sitä ennen viimeksi Käärmeniementiellä omassa osakkeessaan, jonka
hän myi. Käpykankaan palvelukeskuksessa
asuminen on hänen mielestään hoidon
puolesta ihan hyvää, mutta ruoka saisi olla
parempaa.
– Kyllä ruuallakin toimeen tulee kun ei
mitään tee. Ja nykypäivän asioita seuraan
tarkasti. Huoneessani on hyvä televisio.
– Olen sanonut, että uutta sotaa ei tarvitsisi tulla. Ei ole tekijöitä eikä lähtijöitä Suomessa.
Tähän loppuun vielä tasavallan presidentin ja hänen puolisonsa onnittelujen
loppusanat:
”Syntymäpäiväonnittelumme lisäksi haluamme lämpimästi kiittää Teitä kaikista
toimistanne isänmaan puolesta.”
Tasavallan
presidentin
ja hänen
puolisonsa
onnittelut
päivänsankarille.

