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Kenelle kellot soivat

O

lemme palanneet tilanteeseen,
jossa otsikon kysymys on uudelleen relevantti. Taistelu käydään
Euroopassa tällä kierroksella henkisellä tasolla.
Itä-Suomi ja Koskenniemen ympäristö
ovat tulleet tilanteeseen, jossa niiden on kysyttävä, kuinka integroidumme Suomeen ja
sitä kautta Eurooppaan tavalla, joka puhuttelee ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa. Varkauden isolaatiopolitiikka on tullut tiensä
päähän – tien päässä ei ollut valoa, sateenkaarta eikä aarretta. Seikkailu alkakoon siis
uudelleen – vain kartta puuttuu. Ihmisten
inspiraatio ja mielenkiinto sitä kautta on
uudelleen sytytettävissä.
Muuttuvassa Suomessa ja ikääntyvässä
Idässä on viimeinen tiima, löytää se viisasten
kivi, joka saa ihmiset tekemään ja yrittämään
yhdessä kuin kotiseututyön parhaina vuosina. Emme omaa varallisuutta saatikka mahdollisuutta, jonka myötä meillä olisi varaa
enää jatkaa ilman yhdessä yrittämistä. On
ihmisten totuus ja hallinnon totuus. Ihmisten totuus lähtee siitä henkilökohtaisesta
maailmasta, jossa ilot ovat usein pienempiä
kuin surut. Hallinnossa olemme kuin ilmaa
liian monelle. Ihmisten totuuteen on löydettävä uudelleen se ilo ja säpinä, jota parhaina
aikoina olemme saaneet todistaa.
Olen todistanut viimeiset vuodet hallinnon totuutta läheltä ja kaukaa. Kaukaa se
näyttää paremmalta. Lähellä se herättää liian paljon kysymyksiä. Kun asiat tulevat
päättäjälle annettuna vuonna 2017, jolloin
minun ja meidän kaikkien tulisi juhlia 100
vuotiaan demokratian multihuipentumaa,
joka on teoriassa avoimempi, parempi hallinto kuin koskaan maan historiassa; kysyn:
Kenelle kellot soivat? Nimittäin kuulen jo
niiden äänen. Aikanaan kun kellot soivat
koulun tunneille, askarrutti minua luvattoman pitkään kysymys: Mikä on Politbyro?
Olin lukion tokalla saanut jostain käsiini
teoksen Agenda Suomi – Kekkonen – SDP
- NKP (Hannu Rautkallio) ja en saanut selkeää käsitystä, mikä kyseinen härpäke on.
Menin siis historiantohtori Hovin pakeille
tunnin jälkeen ja esitin kysymykseni.

Mikä on Politbyro?

Vastaus: Se on sellainen pieni joukko määrittelemättömiä hallinnon johtohenkilöitä,
jotka päättävät asioista. Tunnelma vastausta saadessani oli erikoinen – se oli aistittavissa. Aistin sen edelleen, kun mietin Politbyroä. (Huom. Vastaus oli asetettu Neuvostoliiton kontekstiin.)
Avoimuus ja kannanotto osallistumisen
puolesta jäävät kuolleeksi kirjaimeksi, jos
ihmisille ei luoda aidosti tilaa ja resursointia
toteuttaa itseään. Eurooppa, Suomi ja Varkaus alkavat olla kahtia jakautuneita: On
olemassa Ihmiset, jotka saavat tehdä ja ihmiset jotka eivät saa/ kykene tehdä. Tästä kahtia jaosta aikanaan syntyi itsenäisyyden julistuksen jälkeinen tila. Ihmisille on luotava
aidosti väyliä osallistua ja toisaalta tulisi jopa
yliresurssoida ihmisten osallistumista ja innostamista. Sote-menot kasvavat – miksi ei
ihmisten aktivoitumiskulut kasva?
Päätöksenteolla pitää olla kasvot ja vielä
tärkeämpää, että on avoimet, näkyvät väylät
jatkossa, joiden kautta ihmiset voivat vaikuttaa. Strategian tulee olla elastinen ja sen
pitää pystyä nyt jatkossa reagoimaan herkemmin ihmisten arjen muutoksiin. Tällä
hetkellä tullaan liikaa jälkijunassa ja toimenpiteet ovat pääsääntöisesti korjaavia,
kun niiden tulisi olla rakentavia.
Maan ja yhteisön yhtenäisyys on kuin perustuslaki. Jos sitä ei noudateta, syntyy pitkässä juoksussa perustavanlaatuisia ongelmia. Suomalaisten arjen ongelmat ovat vielä
pieniä verrattuna moneen muuhun maahan.
Silti kuitenkin kannan huolta tavasta, jolla
tänä päivänä ihmiset kohtelevat toisiaan. Sosiaalisen median huikeat mahdollisuudet
ovat kaventuneet vuosi vuodelta maassamme
kohtuuttomimpien purkaantumisten kautta.
Teet mitä tahansa tänä päivänä, niin some
dumaa ja dumari tappaa. Olemme kaukana
veljeydestä, vapaudesta ja tasa-arvosta, jos
katsoo näitä rankimpia palstoja.
Kellot soivat. Matka on jokaiselle yhtä
arvaamaton, mutta siitä voi tehdä yhteisen
kokemuksen huomioimalla muut ympärillään unohtamatta kuitenkaan itseään. Matka kanssanne päättyy printissä tähän.
Näemme, jos toivomme.
Hyvää totuuden jälkeistä aikaa!

Jaakko Ikonen
toimitus@sykkeessa.fi

Jäähyväiset Printille
Sykkeessä-Media on tehnyt päätöksen
printin ja netin välillä. Nettilehti on tulevaisuus ja printti on menneisyys. Löydät
meidät sykkeessa.fi.
Keskitymme jatkossa nettilehteen, jonka lukijamäärät ovat olleet kuluvan vuoden
ajan nousussa. Olemme saaneet paljon yhteydenottoja toimitukseen. Erityispiirre
yhteydenotoissa on ollut ulkopaikkakuntalaisten aktiivisuus. Verkkolehtemme on
kaikkien luettavissa nyt ja tulevaisuudessa.
Emme ole muurien kannattajia ja sen
vuoksi juttumme ovat kaikkien luettavissa.
Muutos on entistä nopeampaa erityisesti
medioissa ja sen vuoksi emme sano ”ei koskaan”. Jos Sykkeessä- printti ilmestyy vielä
joskus, on asian oltava painava ja tilanteen

poikkeuksellinen. Koska sanomamme on
luettavissa joka sekunti osoitteessa
sykkeessa.fi, olemme siis läsnä jatkossakin.
Kiitämme Printtimme suurkuluttajia ja
onnittelemme niitä, jotka ovat saaneet
uunin syttymään paperillamme – kaikista
ei ole sudenpennuiksi Aku Ankan oppiin.
Juttuvinkit voi edelleen osoittaa vanhaan
tuttuun tapaan osoitteeseen:
toimitus@sykkeessa.fi.
Nykyaikaisella medialla on olemassa mahdollisuus kuulla netissä äänihaastatteluja:
sykkeessa.fi/radio
Ei anneta liekin sammua, vaan puhalletaan
siihen lisää ilmaa!
Valoisamman tulevaisuuden puolesta,
Sykkeessä-joukkue
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Taidemuseon syyskausi
käyntiin nykytaiteella

Illan aloitti Arja Kuisma, joka on julkaissut viisi runokokoelmaa ja kirjoittaa kuudetta kokoelmaa.
Liikkeelle lähdettiin hänen esikoisrunoteoksensa välityksellä – teos "Kivinen rintaneula" ilmestyi
vuonna 1986.

Runobussi kiersi ja pysähtyi
Warkauden Klubille
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Runoyhdistys Nihil Interitin runoilijakiertueella bussilastillinen runoilijoita
kiersi 11.–16.9. Itä-Suomessa. Bussi pysähtyi mm. kouluissa ja kirjastoissa seuraavilla paikkakunnilla: Joensuu, Kuopio,
Heinävesi, Tuupovaara, Varkaus, Siilinjärvi, Mikkeli, Juva, Savonlinna, Imatra,
Lappeenranta ja Hamina. Runoilijat vierailivat ja esiintyivät alueen yläkouluissa.
Viikon aikana runoilijoita voi kuulla iltaklubeilla mm. kirjastoissa.
Varkaudessa Runoklubia vietettiin Warkauden Klubilla tiistai–iltana 12.9. – mukana runoilijat Netta Alanko, J. K. Ihalainen,
Tapani Kinnunen, Arja Kuisma, Marko
Laihinen, Tommi Parkko ja Juho Nieminen.
Lisäksi Varkauden Runoklubi-illassa
kuultiin puolenkymmenen paikallisen runoilijan lausuntaa. Illan järjestäjinä toimivat Kirjallisuusyhdistys Kirja-Varkaus ry ja
Soisalo-opisto. Osanottajia Runoklubilla oli
useita kymmeniä runoudenystäviä ja runoilijavieraiden taholta oltiin sangen tyytyväisiä yleisömäärään ja illan järjestelyihin.
Syksyn kiertueella oli mukana 20 runoilijaa ja paikkakuntakohtaisesti porukka
vaihtui. Kiertue oli osa yhdistyksen RUNOUTTA! Kouluun| Kiertue| Kilpailu-

hanketta, joka vei nykyrunoutta koululaisten ulottuville. Vastaavanlainen kiertue oli
toteutettu jo toukokuussa Varsinais-Suomessa ja Päijät-Hämeessä.
Nihil Interitin RUNOUTTA!–hanke on
osa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuh-

Kuvataiteilija Päivi Allonen (kuvassa oik.) ja kuvanveistäjä Riitta Huttunen tarkastelevat Allosen
teosta Varkauden taidemuseon näyttelytilassa.

Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

"Omnia mutantur – nihil interit" – "Kaikki muuttuu, mikään ei katoa"

laohjelmaa. Se on saanut avustusta myös
Antti ja Jenny Wihurin säätiöltä ja WSOY:n
kirjasäätiöltä. Kaikkiaan RUNOUTTA!kiertue käsittää 100 runokeikkaa.

Nihil Interit
Runoyhdistys Nihil Interit ry on vuonna
1993 perustettu runon kirjoittajien ja lukijoiden yhteisö, joka edistää suomalaisen runouden kirjoittamista, lukemista ja esittämistä sekä runouskeskustelua. Yhdistys
julkaisee
runouslehteä
nimeltään
Tuli&Savu, ylläpitää digitaalisen runouden
sivustoa nimeltään Nokturno ja järjestää
kursseja sekä erilaisia runotilaisuuksia, kuten Tuli&Savu-runoklubeja. Yhdistys jakaa
vuosittain Nihil Interit–runouspalkinnot
parhaalle runoteokselle ja runousteolle.
Yhdistyksen jäseneksi ovat tervetulleita
kaikki runoudesta ja kirjallisuudesta kiinnostuneet. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa: runoutta.fi

Runoklubi-illan alkajaisiksi runokiertueen koordinaattori Tommi Parkko kertoi runobussin kuulumisia ja kiertueen sisältöjä.

Varkauden taidemuseon syyskauden ensimmäisessä näyttelyssä keskitytään nykytaiteeseen – kaksi taiteilijaa, joiden visuaalisena lähtökohtana toimii ympyränmuoto
tilassa. Taiteilijoina ovat vantaalainen kuvataiteilija Päivi Allonen ja pieksämäkeläinen kuvanveistäjä Riitta Huttunen – näyttelyssä lähestymistavoiltaan erilaisina.
Päivi Allosen näyttelyn nimenä on Roolit ja taiteilija käy läpi pääasiallisesti maalauksen ja veiston keinoin ryhmädynamiikan ja vallankäytön teemoja. Allonen käyttää teoksissaan runsaasti kontrasteja – valo
ja varjo ovat vahvasti läsnä näyttelyssä, jossa on esillä kolmiulotteisia teoksia ja maalauksia.
Riitta Huttusen näyttely Immateriaalisia
sommitelmia juontaa juurensa hänen innostumisestaan kolmisen vuotta sitten 3D
–piirtämiseen. Hän liikkuu kolmiulotteisuuden ja plastisen sommittelun parissa
työskennellessään tietokoneohjelmalla –
toteuttaen periaatteita, jotka ovat taiteen ja
taiteilijoiden olemassaolon edellytyksenä –
riippumattomuus ja vapaus. Taidemuseon
Kansasen salissa pyörivä videoanimaatio
on mielenkiintoinen matka ja mielikuvituksen leikkiä.
Näyttelyt ovat esillä 5.11.2017 saakka.
Näyttelyihin liittyen Syys-Vekara-viikolla

17.–19.10.2017 on omatoimityöpaja Pinta ja
Syvyys kaikenikäisille museon aukioloaikana päivittäin klo 10-16. Työpajassa tutkitaan perspektiiviä tekemällä omalla kasvokuvalla varustettu kynäteline.
Näyttelyn taiteilijoiden, Päivi Allosen ja
Riitta Huttusen, äänihaastattelu on kuultavissa osoitteessa:
sykkeessa.fi/radio

Kuva Riitta Huttusen videoanimaatiosta.

Etualalla Päivi Allosen teos "Pyrkimys" ja taustalla Allosen akryylimaalaus "Heijastumia".
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Panelistit pohtivat Varkauden asioita vajaan parin tunnin ajan. Kuvassa (oikealta) Harri Koivistoinen, Jaakko Ikonen, Soile Varpunen-Aalto, Eeva Lemiläinen, Heli Sutinen ja Hannu Itkonen. Yhdessä
tekeminen ja keskustelukulttuuri olivat vahvasti esillä.

Meidän Warkaus – vai Teidän Warkaus
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Wäinölän Areenan paneelikeskustelut olivat
omalta osaltaan rikastuttamassa Varkauden
kulttuurikesää. Paneelikeskustelu otsikolla
”Meidän Warkaus” toi esille varsin mielenkiintoisia näkökulmia ja suoraan sanottuna
– myös rankkaa asiaa – rakentavasti.
Panelisteina oli vajaan parin tunnin ajan
keskustelemassa kiva kattaus eri alojen toimijoita – kaupunginvaltuutettu, monialayrittäjä ja lakimies Jaakko Ikonen, professori Hannu Itkonen, Kirja-Varkaus ry:n puheenjohtaja Harri Koivistoinen, Navitas
Kehitys Oy/matkailun markkinointisihteeri Eeva Lemiläinen, Navitas Kehitys Oy:n
tapahtumatuottaja Heli Sutinen ja kaupunginvaltuutettu, yrittäjä Soile VarpunenAalto. Paneelin vetäjänä toimi Satu Seppä.
Palataanpa otsikkoon. Paneelikeskustelun
teemana oli ”Meidän Warkaus” ja alkuun
kuvailtiin kyseistä sanaparia. Hannu Itkosen
mielestä, puhuttaessa ”Meidän Warkaudesta”, kannattaa olla hieman varovainen.
– Se on paras tapa tukahduttaa paikallisidentiteetti ja erilaiset näkemykset. Olisi
varmaan paljon hedelmällisempää välillä
puhua ”Teidän Warkaudesta” eli erilaisten
ryhmien, erilaisten maailmankatsomusten,
erilaisten ideologioiden ja arvojen yhteentörmäyksestä ja keskinäisestä keskustelusta,
hän totesi ja jatkoi, että oikeastaan hedelmällisimpiä aikoja Varkaudessa on eletty
silloin kun on ollut erilaisia jännitteitä, on
noussut jotakin uutta, jolloin uusi sukupolvi on aidosti haastanut vanhempaa sukupolvea.
Sanaparille pyydettiin kriittistä puheenvuoroa ja juuri sitä Hannu Itkonen toi esille. Pyrkimyksen, että rakennetaan yksi ja

läsnäolon – historiallisuus huokuu joka
paikasta ja siitä on hyvä ammentaa.
Heli Sutisen mielestä Varkaudesta voidaan olla ylpeitä – Varkaus on onnistunut
voittamaan hänet puolelleen. Paikkakunta
antaa kaikki mahdollisuudet, kun vain osaa
niitä hakea.

Luokkayhteiskunta

Professori Hannu Itkosella oli mukanaan oma
julkaisunsa ”Varkauden tutkimukset ja tulkinnat”. Tiesitkö, että Varkaus on kokoluokassaan
mahdollisesti maailman tutkituin kaupunki?

Paneelin katsomossa ollut Jukka Itkonen esitti
tilaisuuden lopuksi Suomi100-juhlavuoden
merkeissä isänmaallisen runon.

yhtenäinen ”Meidän Warkaus”, hän näki
aika kerettiläisenä ajatuksena.
– Nimittäin – sellainen ei tule toteutumaan – siitä tulee hymistelyä ja kiiltokuvamainen käsitys kaupungista, ja se ei ole elävä kaupunki. Elävä kaupunki on sellainen,
missä ihmiset keskustelevat. Täytyy sanoa,
että tässä suhteessa Varkaudella varmasti
olisi aika paljon petraamisen varaa.
Jaakko Ikonen totesi näkevänsä subjektiivisessa elinympäristössään Varkauden
turvallisena, erinomaisena elinpaikkana
perheelle. Turvallisuutta hän sanoi pitävänsä päivä päivältä yhä korkeammassa arvossa. Hän myös toivoi, että yhteisö alkaisi
keskustella.
– Nyt tämä on blokkiutunut, pieni n.

20.000 ihmisen yhteisö. Blokit ja luulot pitäisi korvata tiedolla – silloin kaupunki alkaisi hengittää enemmän ja kaupungista
tulisi dynaamisempi paikka. Varkautelaisuus pitäisi saada jatkossa positiiviseen valoon – silloin yhteisö alkaisi voimaan entistä paremmin.
Soile Varpunen-Aalto mainitsi, että Varkaus on sennäköinen kuin mitä me varkautelaiset itse olemme – kaikki voivat vaikuttaa omalla tekemisellään, olemisellaan ja
aktiivisuudellaan. Hänen mielestään Varkaus on hyvä paikka asua – kaikki on lähellä.
Eeva Lemiläisen mukaan Varkaus antaa
mahdollisuudet kertoa hyviä asioita myös
matkailun saralla. Hän nosti esille turvallisuuden ja Varkauden historian voimakkaan

Harri Koivistoinen tunnusti, että aikoinaan
Suomea työn puolesta kiertäessään hänelle
oli muodostunut mielikuva kahdesta kaupungista, joissa ei haluaisi asua – Pori ja
Varkaus.
– Häpeän sitä edelleen ja olen joutunut
kääntämään takkia, sanoi Koivistoinen ja
jatkoi, että hän kyllä hyväksyy erilaisuuden
ja erilaiset olosuhteet, mutta sanaa ”luokkaero” hän ei hyväksy.
Paneelin toisella kierroksella kysymyksen aiheena olivat kansalaissodan arpien
näkyminen ja luokkaerot tänä päivänä.
Hannu Itkosen mielestä pitää olla varovainen, kun ruvetaan puhumaan haavojen
umpeutumisesta – lääketieteessä kyllä mutta yhteiskuntaelämässä ei.
– Totta kai on luokkaeroja, mutta ei perinteisiä sillä tavalla, että Pirtinvirta on rajana. Mutta Suomi on luisumassa kovaa
vauhtia uudenlaiseen luokkayhteiskuntaan
ja se on järkyttävällä tavalla myös sukupolvikysymys.
– Meillä ei näköjään löydy vastauksia siihen, millä tavalla esimerkiksi nuorten asemaan vaikutetaan. Jos katsotaan korkeasti
koulutettuja nuoria niin he eivät suurelta
osin sijoitu minnekään. Kyllä aikuisväestöllä on paikka katsoa peiliin, että miten
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Kesän paneelikeskustelut eivät olleet pelkää puhetta, vaan mukana oli myös musiikkia. Varkauden
Ukuleleorkesteri soitti 15.7. kivan setin ennen paneelikeskustelun alkua. Kun ukemusiikki soi –
silloin aurinko paistaa.

polarisoituminen ja huono-osaisuuden kasvu pysäytettäisiin. Se näkyy kaikkialla –
odotettavissa olevassa eliniässä, liikuntakäyttäytymisessä ja kulttuuriharrastuksissa
– kaikessa. Tämä on todellisuutta, johon
suomalainen yhteiskunta ja Varkaus ovat
luisumassa.
Heli Sutinen, Eeva Lemiläinen ja Soile
Varpunen-Aalto totesivat luokkaerojen todennäköisyyden myös nykypäivänä. Esimerkiksi pääsylippujen hinta tilaisuuksiin
tai tapahtumiin voi olla kynnyskysymys
osallistumiselle.
Jaakko Ikosen mukaan tutkimukset ovat
jo tämän vuosituhannen alussa osoittaneet
eriarvoisuuden kasvun yhteiskunnassamme. Siviiliammatissaan lakimiehenä hän on
saanut todisteita luokkayhteiskunnan todellisuudesta.
– Väestölukuun suhteutettuna Varkaudessa on kriminaalitilastojen näkökulmasta
keskimääräistä enemmän rikollisuutta.
Eriarvoisuus ja luokkayhteiskunta ohjaavat
syrjäytyneitä nuoria tänä päivänä yhä helpommin ja nopeammin elämän toiseen todellisuuteen. Hahmotan luokkayhteiskunnan niin, että esimerkiksi minun lapsillani
todennäköisesti ei ole tässä maassa enää verovaroin rahoitettua yliopistotutkintoa – silloin todellakin on luokkayhteiskuntaolosuhteet, totesi Ikonen, jonka mielestä liian
paljon tarinoita on ehtinyt mennä multaan.
– Tämän kylän suurin ongelma on, että
ei ole pystytty keskustelemaan kipeistä
asioista. Kansakunnan traumoja ei pitäisi
lähteä pakoon. Toivoisinkin, että Varkaudessa otettaisiin toinen mahdollisuus vastaan ja käytäisiin neutraalia, objektiivista
keskustelua asioista.

Vapaaehtoistoiminta
murroksessa

Kuinka Varkauden kaupunki julkisena toimijana voi rikastuttaa varkautelaisten elämä
ja onko menestyksen avaimia olemassa?
Harri Koivistoinen, kulttuurin parissa
toimivana, totesi, että paljon olisi tekemistä kaupungintalolla.
– On jopa sellaisia asenteita, että sanaa
”kulttuuri” ei voi käyttää puhuttaessa yhdistystoiminnasta tai yhteistoiminnasta.
Totta kai kaupungintalolla on mahdollisuus
auttaa meitä pieniä kulttuurinharrastajia,
mutta ymmärrän, että rahasta on kysymys.
Heli Sutisen mukaan Varkauden kaupungilla on valtavan suuri rooli rikastuttamisessa – varsinkin kun kaupunki ylläpitää
taiteen perusopetusta, on Soisalo-opisto, on

Lastenkulttuurikeskus Verso – eli kaupunki on avainasemassa.
– Toisaalta on todella surullista, että henkilökuntaa on vähennetty, hän sanoi ja totesi, että kaupungin puolella jonkinlainen
toimintakulttuurin muutos ja ajoittainen
työntekijöiden ”ravistelu” olisi tarpeellista.
Eli miten teen omaa työtäni ja voisiko työtä tehdä eri tavalla. Sutinen myös tähdensi
aktiivista asennetta sekä työmotivaation ja
-moraalin tarkennusta – kuten missä tahansa työssä.
Asenne ja vielä kerran asenne. Sitä perättiin Soile Varpunen-Aallon ja Eeva Lemiläisen puheenvuoroissa. Kaupungilta
myötämielistä suhtautumista tapahtumien
järjestämiseen, liiallisen byrokratian poistamista ja kaupungintalolle nimettynä tietty henkilö, jonka kanssa voisi keskustella ja
miettiä, miten esimerkiksi tapahtumista
saataisiin enemmän hyötyä kaupungille ja
kaupunkilaisille. Ja tietty ”kaupungintalon
väki” saisi itse tulla toteamaan tilaisuuksiin
– katsomaan mitä oikeasti tapahtuu.
Jaakko Ikonen nosti esille sanan ”kulttuurimanagerointi”. Hänen mielestään
kaikkien tapahtumajärjestäjien ja kulttuuritoimijoiden ongelmana on kohtaamisten
puute – tuolloin ei voi syntyä spontaania
osallistumista ja yhdessä asioiden jalostamista – joka vuosi parempia tapahtumia
kaikkien hyvinvoinnin eteen.
Hannu Itkonen harmitteli, että kaupungit ovat joutuneet säästöjen nimissä vähentämään henkilöstöjensä määriä. Ihmiset
toimivat kaupungin palveluksessa ja he ovat
yhteydentekijöitä.
– Kunnalliset työntekijät eivät viime kädessä tuota tai tee tapahtumia. Näillä ihmisillä on linkki, rooli siihen kansalaisyhteiskuntaan, järjestöihin ja taiteilijoihin, jotka
tekevät asiaa. Kaupungin työntekijöillä ja
organisaatiolla pitää olla innovoiva rooli,
totesi Hannu Ikonen, jonka mukaan Varkaus kokoluokassaan on mahdollisesti
maailman tutkituin kaupunki. Hän myös
kysyi, kannattaisiko tehdä kulttuuri- ja liikuntasuunnitelma, jossa kartoitettaisiin
kaikki olemassa olevat kulttuuri ja liikuntatilat – kaupungin omat tilat mutta myös
yksityiset tilat. Ja samalla suunnitelmaan
kuuluisi kartoittaa tilatarpeet järjestöiltä.
Jaakko Ikosen mielestä toiminta-avustusten jakamisen suhteen rakenteet tulisi
uusia – esimerkiksi junioriseuroille avustuksia jaettaessa. Jotta köyhimmänkin perheen lapsi pääsee harrastamaan.
– Tiettyyn rajaan asti kolmas sektori jak-
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Kalakukko-katujuna kuului Varkauden kulttuurikesään – tässä kierroksella Päiviönsaaressa.

saa tehdä, mutta aina voimia ei riitä loppuun
asti. Jokainenhan ymmärtää, että tänä päivänä talkootyöntekijöiden määrä on laskenut, totesi Ikonen, jonka mukaan niukkojen resurssien keskellä seurojenvälinen yhteistyö on menestyksen avain. Mitä laajemmalla rintamalla tehdään yhteistyötä, sitä
laadukkaampia tapahtumia pystytään saamaan aikaiseksi. Ikonen iloitsikin siitä, että
viime vuosien aikana Varkaudessa on edistytty ja on lähdetty yhteisvoimin tekemään
konkretiaa.
Hannu Itkosen mukaan vapaaehtoistoiminta on tietynlaisessa murroksessa, joka
tarkoittaa sitä, että vanhasta järjestöaktiivisuudesta ollaan enempi siirrytty tapahtumaaktiivisuuteen. Hänen mielestään nyt sietäisikin miettiä, miten tapahtuma-aktiivisuus kanavoituisi pysyväksi, aktiiviseksi
järjestötoiminnaksi. Yhdessä järjestöjen ja
yritysten kanssa tehdyt kulttuuri- ja liikuntapoliittiset ohjelmat antaisivat mahdollisuuksia toteutuksiin.
– Aktiivisuutta on olemassa, mutta miten
se kanavoidaan sellaiseksi, että se on pysyvää ja samalla uusiutuvaa.

Hyvä startti

Paneeli totesi, että yhdistystoiminta on rikkaus myös harrastuksena. Yhdistykset ja
yritykset voisivat entistä enemmän tehdä
yhteistyötä ja saada aikaiseksi asioita leveämmillä hartioilla. Huolenaiheina löytyivät muun muassa joukkoliikenteen vajaavaisuus, keskustelut tulevasta eli 2020- ja

2030-luvuista, kehityksestä ja piristysruiskeista katukuvaan ja jokapäiväiseen elämään sekä kateudesta, joka kohdistuu monesti menestyviin ja yrittäviin ihmisiin.
Eikä tässä vielä kaikki – edellä kerrottu
oli vain pintaraapaisu mielenkiintoisesta
keskustelusta, jonka sisällöstä paikalle olleet
ovat todennäköisesti lausuneet kommenttejaan ”viidakkorummun” kautta. Wäinölä
Areenan paneelikeskustelun osanottajat
antoivat tilaisuuden päätteeksi kouluarvosanan kotikaupunki Varkaudelle. Arvosanat
ylsivät jopa kymppiin saakka. Nimittäin
täyden kympin läväytti pöytään Jaakko
Ikonen. Perusteluina hänellä oli, että Varkautta kovempaa mentoria ja shamaania ei
nuorelle pojalle olisi voinut olla.
– Kaupunki on opettanut niin paljon erilaisia asioita, joita koskaan en olisi oppinut,
jos en olisi syntynyt täällä. Vaikka käydäänkin äärilaitakeskustelua, lopulta joku viisaus aina löytyy. Tämä on hieno paikka ihmisen elää ja kasvaa.
Taidekeskus Väinölän ja Wäinölä Areenan isäntä Timo Hämäläinen totesi parituntisen olleen ajatuksia herättävää keskustelua, joka toivottavasti luotsaa hedelmällisellä tavalla elämää suhteessa Varkauteen.
Panelistit toivovoivat keskustelukulttuurin
nousua ja ”Meidän Warkaus” -teema oli
varmasti yksi käynnistäjistä. Keskustelun
aikana ja yleisökommenteissa käytiin läpi
muun muassa Niittylän korttelia, Warkauden Klubia ja Varkauden Teatterin avustusmäärärahojen merkityksellisyyttä.

Kaupunkiaarteen

Metsästys
Tunnistatko tämän paikan?

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

Onnea aarteenmetsästykseen!
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Dekkarit – poikkitaiteellinen kesätapahtuma
Warkauden Klubi ja Päiviönsaari olivat Dekkarit-festivaalin keskiössä. Klubin pihaan oli pysäköity Kirjamobiili eli liikkuva kirjakauppa.

Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Dekkaritaiteen näkökulmasta tarkasteltuna,
isolla ponnistuksella toteutettu, toista kertaa järjestetty Dekkarit-festivaali heinäkuun
viimeisen viikonlopun aikana, toi Varkauteen dekkarialan ihmisiä ympäri Suomea
laadukkaisiin keskusteluihin.
Tapahtuman suojelija ja ”kummisetä”,
Mauri Sariola- seuran yli-intendentti Matti
Nummenpää, totesikin avaussanoissaan,
että nykypäivänä Suomessa on valtavasti
laadukkaita kirjailijoita.

”Dekkaritaidetta II”-näyttelyä oli esillä myös
Warkauden Klubin toiseen kerrokseen
johtavien rappusten vierustalla.
Heinäveden Tulilahden kaksoismurha herätti mielenkiintoisen keskustelun Dekkarit-festivaalin
avajaisiltana. Kuvassa taustalla oikealla keskustelun vetäjä, näyttelijä Jarmo Mäkinen.

– veistoksia, eri tekniikoilla valmistettuja
maalauksia, installaatioita, piirustuksia ja
tekstiilitaidetta, 33 taiteilijalta, Varkauden
Kuvataideyhdistyksen ja Vantaan Taiteilijaseuran jäseneltä.

Tulilahti esillä
”Rikospaikkana Varkaus – Dekkarit”-festivaalin
avasi Mauri Sariola-seuran yli-intendentti
Matti Nummenpää.

Dekkarit-kirjallisuus- ja elokuvafestivaalin
ensimmäisen päivän iltatilaisuudessa avattiin Dekkaritaidetta II-näyttely Warkauden
Klubin tiloissa. Elokuun loppuun saakka
esillä olleessa näyttelyssä oli 85 taideteosta

Oliko Tulilahden kaksoismurhassa Heinävedellä vuonna 1959 kyseessä salaliittoteoria, oliko tekijä joku paikallinen vai saksalaismies, mitkä olivat motiivit kaksoismurhalle – monenlaisia spekulaatioita käytiin
läpi True Crime -keskustelun aikana. Keskustelua oli vetämässä Jarmo Mäkinen –
suosittu näyttelijä näyttämöllä, suomalaisissa ja ruotsalaisissa elokuvissa sekä televisiosarjoissa.
Mielenkiintoista oli myös keskustelun

liittyviä kysymyksiä sateli.
Historiallisen dekkarin paneelikeskustelun
veti suomalaisen rikoskirjallisuuden asiantuntija Paula Arvas. Keskustelijoina olivat
vuoden 2014 Johtolanka-palkinnon voittaja
Timo Sandberg ja kirjailija Nina Hurma.
Paula Arvas jatkoi iltapäivän ohjelmassa
keskustelemalla kirjailija Tapani Baggen
kanssa teemasta ”Miten rikoskirjani ovat
syntyneet”.
Navitaksen parkkipaikalla oli ainutlaatuinen tapahtuma, Drive in -elokuvanäytös
Marnie – Tyttö ikkunassa. Iltapäivän aikana Päiviönsaarella selviteltiin kuvitteellista
rikosta Dekkariseikkailun parissa.

ajankohta, sillä tuo raaka asia oli tapahtunut
tasan 58 vuotta sitten.
Avausillan toisena teemana oli dekkareiden moraliteettikysymykset, joista näkemyksiä toi esille kirjailija Juha Tahvanainen.
Dekkarit-festivaalin toinen päivä avattiin
pohdinnalla, miten kirjasta tehdään draamasarjaa ja murhamysteerivirtuaalikokemusta. Onko Suomi-dekkari kuoliaaksi
vaiettu, kysyi rikoskirjailija Ari Wahlsten
teemakeskustelussa, jossa mukana olivat rikoskirjailija Heidi Roth, dekkaristi Jasu
Rinneoja ja toimittaja Vesa Moilanen.
Tunnustetaanko dekkareita kirjallisuu- Dekkarigaalassa
deksi, antaako media riittävästi näkyvyyttä palkintosadetta
kirjallisuudelle, edellytetäänkö kansainvä- Dekkaristi Christian Rönnbackan teos
listä menestystä ennen kuin dekkarit me- Kaikki mikä kiiltää sai Facebookin Dekkanestyvät Suomessa – runsaasti aiheeseen riryhmän ”Paras dekkari 2016-2017” -pal-
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kinnon, joka luovutettiin Rönnbackalle
Dekkarit-festivaalin Dekkarigaalan ja gaalaillalisen yhteydessä lauantai-iltana 29.7.
Warkauden Klubilla. Illan juontajana toimi
rikoskirjailija Ari Wahlsten – tuttu persoona myös Lapinlahden Linnut-yhtyeestä ja
monesta muusta yhteydestä kulttuurin saralla.
Suomen eturiviin kuuluva dekkaristi
Christian Rönnbacka sai aivan uniikin palkinnon, tarinankertojarummun. Soittimen
valmisti varkautelainen yritys Taikalaakso,
joka on erikoistunut shamaanirumpujen
valmistamiseen.
Rumpu on käsin tehty ja kuvioinnin
suunnitteli taidemaalari Arttu Sailo. Crimegriot eli rikostarinankertojan rumpu on
saanut idean arvostetuista, eri kulttuureissa
esiintyvistä tarinankertojista eri Grioteista,
jotka käyttivät tarinankerronnassaan muun
muassa rumpuja.
Saatuaan rikostarinankertojarummun
palkinnokseen, Rönnbacka kertoi olleensa
pikkupojasta lähtien innokas tarinoidenkuuntelija.
– Ehkä se näkyy teksteissäni, että tarinan
haluan kertoa oikeilla mausteilla ja pitää
jännityksen voimassa. Kaikessa pitää olla
vastavoimaa – niin myös tarinankerronnassa. Haluan koskettaa lukijoita teksteilläni ja
mahdollisimman vähillä avainsanoilla saada tarinan kerrottua. Kirjassa yritän kertoa

kaiken tiivistettynä, sanoi Rönnbacka, joka
koko ikänsä on ollut innokas lukija.
– Lukeminen on antanut paljon sellaista
mitä ei tarvitse googlata. Rakastan lukemista, koska silloin jää ihmisen aivoihin asioita, yleistietoa ja sivistystä. Niillä pystyy selvittämään hankaliakin tilanteita.

Televisiokamerat kuvaamassa

Illan aikana palkittiin myös Dekkarit-festivaalin viime keväänä käynnistämä dekkarinovellikirjoituskilpailun parhaat. Kirjoituskilpailu oli varsinainen jymymenestys,
johon tuli kaikkiaan 2015 dekkarinovellia.
Dekkariaiheisen novellikirjoituskilpailun
tulokset julisti Warkauden Klubin isäntä,
Dekkarit-festivaalin promoottori Jaakko
Ikonen yhdessä kilpailun tuomariston jäsenen, Teemu Paanasen kanssa. Jaetulle ensimmäiselle sijalle tuli Harri Linnera novellillaan Isän poika ja kirjailijanimi Vilja
Kesäheinä novelillaan Kim Morlin. Kunniamaininnan sai Kari Elovuori novellillaan Sijainen.
Valtakunnalliseen kirjoituskilpailuun
tuli peräti 205 novellia. Kilvassa parhaiten
menestyneet 13 novellia on laitettu kirjankansien väliin. Novellikokoelma on nimeltään ”13 kuoliaaksi vaiettua rikosnovellia”
ja kirjan julkaisijana on uusi, Klubin kirjasto-kustantamo.
Kaikkinensa heinäkuun viimeinen lau-
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antai oli historiallinen – Warkauden Klubi
täpötäynnä gaalaillallisella. Viime vuoden
Suomen parhaaksi puhallinorkesteriksi
valittu Varkauden Soittokunta avasi illan
fanfaarilla ja ”Kummisetä”-teemamusiikilla. Kirja-Varkaus ry:n hallituksen jäsen
Hilkka Kallio haastatteli uusiseelantilaista rikoskirjailija Grant Nicolia – hänen
kuulumisiaan ja miten hän päätyi Australian, Pohjois-Irlannin ja Islannin kautta
kirjoittamaan Suomeen sijoittuvaa dekkaria.
Rikoskirjailija Tapani Bagge toi esille
puheenvuorossaan, että harrastajille kilpailut ovat erinomainen asia päästä esiin. Bagge onnittelikin kirjoituskilpailun voittajia –
he olivat toteuttaneet sen mistä toiset haaveilevat – kirjoittaneet rikosnovellin.
Myös televisiokamerat seurasivat Dek-
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karit-festivaalin aikana tapahtumaa ja kuvasivat Warkauden Klubia ja sen yrittäjäpariskuntaa. Kyseessä oli Yleisradion uusi
kulttuuri- /matkaohjelma, jota kesän aikana
Yle kuvasi eri puolilla Suomea. Kuvauskohteet olivat valikoituneet yleisön ehdotusten pohjalta. Kuvauskohteita Yle oli hakenut lauseella ”Johdata aarteen jäljille ja
kutsu meidät kylään”. Kymmenosainen ja
kaksikielinen televisiosarja käynnistyy Yle
Teema & Fem-kanavalla alkuvuodesta 2018.
Dekkarit-festivaali omalta osaltaan pyrki
avaamaan Varkauden ainutlaatuista kulttuurihistoriallista puolta matkailun kautta
suurelle yleisölle Egenland- ohjelman välityksellä. Festivaali tuotti kulttuurielämyksiä oman kaupungin ihmisille ja lisäksi tapahtuma sai ihmisiä liikkeelle myös muualtakin Suomesta.

Drive in -elokuvaesitys Navitaksen pysäköintialueella oli ”jokseenkin ainutlaatuinen tapaus” Varkaudessa.

Palvelun Helmi 2017
-kampanja käynnissä
Christian Rönnbacka oli haltioissaan saadessaan palkinnoksi crimegriotin eli rikostarinankertojan rummun. Palkitun tuntemuksia kyseli Kirja-Varkaus ry:n puheenjohtaja Harri Koivistoinen.

Tämän syksyn Palvelun Helmi-kampanjasta tiedotettiin Varkauden Kotiseutukeskuksessa. Lasiverannalla kampanjajulistetta esittelivät Varkauden Nuorkauppakamarin Juha Koponen, viime vuonna parhaaksi palveluhenkilöksi valittu Kati Kraemer (Katik design Puoti) ja Navitas yrityspalveluiden Eeva Lemiläinen.

Kuka on ilahduttanut mieleen jäävällä palvelulla ja missä yrityksessä palvelu pelaa
erityisen hyvin? Jälleen on mahdollisuus
antaa kiitos heille, jotka ilahduttavat päiväämme parhaalla mahdollisella palvelulla
- äänestämällä marraskuun loppuun saakka
olevassa Palvelun Helmi 2017-kampanjassa.
Internetissä ehdotuksia voi antaa osoitKirja-Varkaus ry:n hallituksen jäsen Hilkka Kallio haastatteli uusiseelantilaista rikoskirjailija Grant teissa: www.visitvarkaus.fi ja www.jcwarNicolia.
kaus.fi – lomakeäänestyksen kautta ehdo-

tuksia voi antaa Varkauden kirjastossa ja
Uimahalli Ilopisarassa.
Palvelun Helmi 2017-kampanjan tiedotustilaisuuden yhteydessä 28.9. tehdyssä äänihaastattelussa Navitas Yrityspalveluiden
Eeva Lemiläinen ja Warkauden Nuorkauppakamari ry:n Juha Koponen kertovat
lisää kampanjasisällöstä osoitteessa:
sykkeessa.fi/radio
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"Nunnia ja konnia" – kultakimpale Varkauden Teatterissa
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Suomalaisin
sävelin
Kangaslammin
kirkossa

Juha Kotilainen

Et oo tosissas, sanoo Deloris nunnakuoron johtajalle. Tästä nunnakuoro lähtee aivan uuteen sointiin. (Kuva: Varkauden Teatteri/Jone Matilainen)

Osaamista löytyy

Teksti: Vesa Moilanen

Hyviä "vetoja" – kollektiivisesti ja yksilösuorituksina. Sitä oli Varkauden Teatterin
syyskauden 2017 avauksena nähty ja kuultu
riemukas musikaali Nunnia ja konnia ensiillassaan, jyrähtäessään ilmoille lauantaina
16.9.
Kiteytettynä – säkenöivää naisenergiaa,
"lanteille käyvän" ystävällistä musiikkia,
joka koostuu gospel-, soul- ja diskovaikutteista. Tarina on samanaikaisesti viihdyttävä, koskettava ja mukana on syvällisempääkin sanomaa – kuorrutettuna ripauksella
jännitystä ja romantiikkaa.
Musikaali perustuu Whoopi Goldbergin
tähdittämään elokuvaan Sister Act vuodelta 1992. Sen pohjalta esitettyä näyttämöversiota vuodesta 2006 lähtien on esitetty eri
puolilla maailmaa. Näytelmä vapautui pari
vuotta sitten pykälästä, jonka mukaan näytelmän Deloriksen esittäjän täytyi olla afroamerikkalainen. Tuon pykälän poistuttua
Varkauden Teatterin produktio on Suomessa toinen tuotanto.
Tätä ennen kyseistä teosta ei ole Suomen
teattereissa "puhki tulkittu" – toissa kesänä
teos tuli parrasvaloihin ensimmäisen kerran
Suomessa Turun Samppalinnan kesäteatterissa. Kiinteässä ammattiteatterissa Varkauden Teatteri on ensimmäisiä ja siltäkin
osin mukana on "kultakimpalemaisuutta",
josta voittokulku voi lähteä etenemään
muualle Suomeen.
Näytelmän on ohjannut Varkauden
Teatterin teatterinjohtaja Kari Suhonen –
itsekin taustaltaan näyttelijä. Jo viikkoa ennen ensi-iltaa pidetyssä lehdistötilaisuudessa hän luonnehti teosta sanalla "kultakimpale".
Hänen mielestään teos on erittäin taitavasti rakennettu – musiikin ja dramaturgillisen ajattelun kautta nähtynä. Tarina etenee
jouhevasti, tunnelmat heilahtelevat positiivisen, surumielisen ja iloisen välillä siten,
että teos lähtee vaiheittain kasvamaan ja ää-

Poliisiasemalla kikatetaan – kuvassa
vasemmalta Maija Yrjölä, Ville-Veikko Valtanen
ja Mirja Ryytty. (Kuva: Varkauden Teatteri/Jone
Matilainen)

ripäät menevät yhä kauemmas toisistaan.
Lisäksi musiikki on rakennettu dramaturgillisesti niin, että teemojen toistoja on
riittävästi erilaisissa yhteyksissä ja katsoja
pystyy tunnistamaan biisin.
Nunnia ja konnia -musikaalin säveltäjä
on Alan Menken, sanoitus Glenn Slate,
käsikirjoitus Cheri Steinkellner ja Bill
Steinkeller. Suomennoksen ovat tehneet
Heikki Sankari, Kristiina Vahvaselkä ja
Jussi Vahvaselkä.
Varkauden Teatterin tuotannossa rooleissa ovat: Jussi Immonen, Sanna Jordan,
Annikka Kaistinen, Sakari Kautto, Piia
Kolima, Leena Liimatainen, Ida-Maria
Lius, Jukka-Pekka Löhönen, Kaisa Mäntymaa, Jami Nykänen, Tiina Ruutiainen,
Markku Ryytty, Mirja Ryytty, Petteri
Ryytty, Kari Suhonen ja Ville-Veikko Valtanen. Deloriksen roolin esittää Maija Yrjölä.
Orkesterissa soittavat Anssi Huotari,
Jukka Kolehmainen/Joksi Reijonen, Aku
Nyyssönen ja Sami Ruutiainen, joka on orkesterin kapellimestari. Näytelmän koreografi on Elina Turpeinen, lavastus Riitta
Huttunen, puvustus Taina Peltomäki, kampaukset Kirsti Karttunen, maskeerauksen
suunnittelu Veera Airas, äänet Jussi Heiskanen ja valot Juha Paaso-Rantala.

Maailma on täynnä kaunista musiikkia ja
Pyhäinpäivän seutuun sunnuntaina 5.11.
Kangaslammin kirkossa Suomalaisin sävelin –konsertissa sopraano Eija Kettunen ja
baritoni Juha Kotilainen ilahduttavat äänillään kuulijoita. Pianosäestäjänään heillä
on Andra Kaus. Konsertti tuotto kohdennetaan hyväntekeväisyyteen.
Äänihaastattelussa Eija Kettunen kertoo
tarkemmin konsertista ja myös omia laulukuulumisiaan.
Haastattelu on kuultavissa osoitteessa:
sykkeessa.fi/radio

Kaikkinensa – nyt nähtiin paljon porukkaa
lavalla. Bändi vetää tyylikkäästi ja nunnakuoro alkaa näytelmän edetessä soimaan uudella
tavalla – vapauttaen riemun, energian ja ilon.
Ikään kuin amerikkalainen gospelkuoro olisi
laulamassa asiaan liittyvien koreografioiden
kera. Ja ainakin minua ilahdutti pikku nyanssi – roolipuhe ja kitarointi keskustelemassa
keskenään. Nunnia ja konnia osoitti jälleen
kerran, että Varkauden Teatterilla on lauluvoimaa ja osaamista – kyllä.
Entä näytelmän loppuhuipennus? Kulissit pois, illan orkesteri näkyville soittamaan ansaitusti, koko näyttelijäkaarti laulamassa biisiä Spread the love around –
Rakkaudesta kertomaan ja sitten yhteiseen
iloon mukaan koko Varkauden Teatterin
henkilökunta kukitettavaksi. Yhdessä tehden – mahtavaa.
Esitys kosketti ja sai rytmivarpaan vippasemaan. Nunnia ja konnia jatkaa Varkauden Teatterissa myös kevätkaudella 2018 ja
ennusmerkit ovat sellaiset, että teos saa jatkoa myös ensi vuoden syksyllä – kiinnostus
on ollut siksi positiivista jo tässä vaiheessa.
Näytelmän juonesta sen enempää kerto- Eija Kettunen
matta – vielä muutama asia matkan varrelta.
Yksin ei ole kenenkään tässä maailmassa
hyvä elää. Jokainen tarvitsee yhteisöä ja se
voi olla löydettävissä yllättävistäkin paikoista – esimerkiksi kun kaksi erilaista
maailmaa kohtaavat toisensa. Tuolloin joutuu toisaalta tarkastelemaan itseään ja toisaalta katsomaan erilaisia asioita toisen näkövinkkelistä. Oma ymmärrys alkaa kasvaa
ja löydettävissä voi olla mahdollisuus henkiseen kasvuun – huomata toinen toistaan
tukeminen, vastuu, huolehtiminen ja myös
iloitseminen yhdessä.
Nunnia ja konnia -nunnakuoron tulkinnassa ilmoille laulettiin sanat Gloria in
excelsis Deo ja tuohon kohtaan kuoroa johtanut Deloris kehotti laulamaan kovempaa.
Onhan niin, että ilosanomaa saa kertoa
Andra Kaus
kuuluvasti…
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Nelisormi jatkaa Kit Karisma
–rikosromaanisarjaa
Teksti: Vesa Moilanen

Eero Hyvärisen akvarellimaalauksia.

Eero Hyvärisen
juhlavuoden näyttely
Helsingissä
Teksti: Vesa Moilanen
Kuvat: Seija Paajanen

Leppävirtalaisen Eero Hyvärisen taidetta, akvarellimaalauksia, on juuri näinä aikoina täyttyvän "täysien vuosikymmenien
juhlavuoden" merkeissä Helsingissä esillä
27.10.2017 saakka – näyttelytilana Galleria4-Kuus. Kyseisessä Galleriassa hänen
teoksiaan on ollut esillä aiemminkin.
– Eero Hyvärinen sanoi näyttelynsä avajaisissa, että hän maalaa niin pitkään kuin
käsi, silmät ja järki pelaavat. Hänen kaikissa näyttelytöissään on upeasti samppanjanväriset kehykset – esillä syksyn väririemua,
luontoa, Lapin maisemia ja kuvia Savosta.
Ja miten ihanaa oli kuulla Eero Hyvärisen
yksinlaulua näyttelyn avajaisissa, kertaa tapahtumia galleristi Militza Joki.
Galleristi Militza Joki esittelee Eero Hyvärisen
teosta "Narraajat". Maalaus on jo myyty.
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teattereille ympäri Suomea, on myös ohjannut suuren osan niistä, kirjoittanut televisiolle ja radiolle sekä tehnyt elokuvakäsikirjoituksia.
Ilman juonta rikosromaani ei pärjää ja
Nelisormi pitää juonen kasassa alusta loppuun. Wahlstenin maalaileva tapa kertoa
taustoittaen asioiden ja ympäristöjen yksityiskohtia, nostaa lukijan katsekenttään näkymiä – mielestäni jopa paremmin ja runsaslukuisemmin kuin esimerkiksi television
dekkarisarjoissa. Tuntee olevansa tapahtumissa kokijana.
Kirjan juonen ja sisällön jätän kertomatta – lukijan tulee se itse saada. Kustantajan
kanssa Ari Wahlstenilla on ollut sopimus
kolmesta dekkarista, mutta jospa Kit Karisma tulevaisuudessa onkin uusien toimeksiantojen parissa…

"Nelisormi" on itsenäinen, kolmas osa dekkarisarjaa. Aiemmin ovat ilmestyneet "Kuka pelkää
mustaa miestä?" ja "Lumimies". (Kuva: Vesa
Moilanen)

"Huomenta, jos kaipaatte aamuvirkkua yksityisetsivää, olette löytänyt hänet. Nimeni
on Kit Karisma, miten voin auttaa?"
Edellä kirjoitettu on poimittu Ari
Wahlstenin kirjoittamasta rikosromaanista
Nelisormi (Kustannusosakeyhtiö Kosmos,
2017, 255 sivua), joka ilmestyi syyskuun
alussa. Kirja on kolmas, itsenäinen osa dekkarisarjaa, jota amerikkalaissuomalainen
Kit Karisma tähdittää.
Ari Wahlstenin tyyliä on verrattu jopa
kovaksikeitetyn rikosromaanin mestarin
Raymond Chandlerin ilmaisutapaan. Varkaudessa menneen kesän Dekkarit –festivaalilla aktiivisesti mukana ollut Wahlsten
on kulttuurin monitoimimies ja se on aistittavissa hänen kirjassaan. Hän on kirjoit- Ari Wahlsten vauhdittaa yksityisetsivä Kit
tanut ja dramatisoinut lukuisia näytelmiä Karisman seikkailuja.

Katson maisemaa Taidekeskus Väinölässä
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Anu Ahonen (kuvassa oik.) ja Irja Wilkko ovat lokakuun taiteilijat Taidekeskus Väinölässä

Elsa ja Eero Hyvärinen kuvattuna näyttelytilassa – Galleria4-Kuus, Helsingissä.

Maisema ja luonto kulkevat mukana Anu
Ahosen ja Irja Wilkon yhteisessä näyttelyssä Katson maisemaa Taidekeskus Väinölässä lokakuun ajan.
Näyttelyn ollessa vielä ripustusvaiheessaan, taiteilijoiden kanssa tarinoitiin muun

muassa lapsista ja kuvataiteesta sekä steinerpaperista.
Anu Ahosen ja Irja Wilkon äänihaastattelu sekä teoskuvia näyttelystä osoitteessa:
sykkeessa.fi/radio
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Korona Keittiöt kotiutti toimintoja koneinvestoinnein
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

suomalaisen vaihtoehdon. Kuluttajien hyvin tuntema merkki on viestinyt kotimaisuudesta jo yli 50 vuotta. Merkki kertoo, että
tuote on valmistettu Suomessa ja työllistää
Suomessa.
– Haluamme tuoda esille, että suosittaisiin suomalaista tuotantoa ja laatua sekä
paikallista tekemistä. Tähän liittyy myös
tavoite lisätä kilpailukykyämme. Yksi vaihtoehto olisi lähteä etsimään alihankintaa
halvemmista maista, mutta halusimme uskoa, että Suomessa ja Savossa kannattaa
tehdä näinkin perinteistä hommaa kuin kalusteidenvalmistusta – ja mahdollisesti
alusta asti itse. Investointien kautta pystymme takaamaan toiminnan laadun.
Olemme ylpeitä Avainlipusta ja haluamme pitää sen yhtenä symbolina tekemisellemme.
Vielä nykypäivästä. Pekka Kaukosen
mukaan kalusteissa yhtenä avainsanana on
mekanismit. Uutta asiaa keittiökalusteissa
ovat aamiaiskaapit – siis mitkä?
– Isossa komerot ovet avautuvat rungon
sisään ja sieltä avautuu aamiaiskaapin maailma – laminaattitasot, laatikostot, valaistus,
Jukka Kosunen ja nestaava CNC-linja, joka on yksi vuodentakaisista investoinneista. Konehankintojen myötä myös tuotannon layout uusiutui ja läpistorasiat. Eli ovien sulkeutuessa piilossa
pimenoajat saatiin huomattavasti lyhyemmiksi.
ovat leivänpaahdin, kahvinkeitin, vedenJulkinen sektori on jonakin vuonna ollut keitin, blenderi ja muut aamiaiseen tarvitKehitys ei saa päättyä – suunta on eteen- suus tehdä ns. nollasaumaovet, kertoo Kaupäin. Kaksi vuosikymmentä yrittäjyyttä, konen, jonka mukaan yrityksellä on edelleen jopa puolet yrityksen liikevaihdosta. Yri- tavat asiat. Ja aamiaiskaapit valmistetaan
tehtyjä koneinvestointeja ja uusia suunnit- kaikki vanhat yhteistyökumppanit olemassa. tyksen tuotevalikoimaan kuuluvat entiseen asiakkaan toiveiden mukaan.
teilla, Suomen juhlavuoden kunniaksi
– Aikoinaan on tehty hyviä valintoja tapaan myös kiintokalusteet, kodinhoitoAvainlippu-tunnus ja asiakaslähtöistä toi- hela-, taso- ja ovipuolella. Meillä on ollut huoneiden ja kylpyhuoneiden kalusteet,
mintaa. Siinä poimittuna heti alkuun lep- vuosikausia hyvät, vahvat toimijat. Toimi- komerot ja Kirena-liukuovikaapit.
pävirtalaisen yrityksen, Korona Keittiöt, tusvarmuus ja laatu olivat aikanaan kriteeHenkilökunta avainasemassa
kuulumisia.
reinä yhteistyökumppaneita valittaessa.
Reilu vuosi sitten Korona Keittiöt in– Ihmiset arvostavat hyvin vahvasti laa- Yhteistyökumppaneista puhuttaessa Kauvestoi konekantaan ja kotiutti komponent- tua ja toimitusvarmuutta. Meidän tapamme konen kertoo, että Mikkelissä yhteistyötituotannon "omiin käsiin". Lisäksi inves- toimia on sellainen, että samalla kertaa toi- kumppanina toimii Design Studio Klén,
tointi mahdollisti tiettyjen ovimallien tuo- mitamme koko keittiöpaketin sovittuna ai- joka tekee sisustussuunnitelmia ja kalusteet
tannon. Yrityksen mittakaavassa kyseessä kana – eikä jälkitoimituksia yleensä tarvita. ovat merkittävä osa toimintaa.
oli merkittävä investointi, jonka myötä tuo- Nykyään asiakkailla on koko ajan toivoKahden vuosikymmenen aikana Korona
tannon layout uudistettiin, läpimenoajat muksia parempaan ja omaleimaisempaan – keittiöt on luonut hyvät suhteet asiakkaisiin
saatiin selvästi lyhyemmiksi ja oma tuote- ja tämä näkyy myös Korona-tilauksissa. ja tavarantoimittajiin.
kehitys sai lisävauhtia.
Kun ihmisten vaatimustaso on kasvanut
– On paljon yhteistyökumppaneita, jotka
– Kyse ei ole siitä, että moitittaisiin ai- niin keittiöön halutaan myös laadukkaita ovat olleet mukana yrityksemme alusta alkaen.
empia komponentti- ja ovitoimittajia – ha- koneita, joiden kauppa on myös kasvanut. Periaatteemme oli löytää yhteistyökumppanit
lusimme terävöittää omaa tekemistämme ja
Pekka Kaukosen mukaan tänä päivänä – ei pelkän hinnan vaan toimintamallin ja
sitä kautta löytää lisää tehokkuutta, paran- menee paljolti sileää ovea ja selkeää linjaa. -varmuuden perusteella. Ja se on ollut hyvä
taa entisestään toimitusvarmuutta ja laa- Valkoinen on edelleen myydyin väri ka- kriteeri yhteistyökumppaneita valittaessa.
– Pääsääntöisesti on positiivinen tunne
duntarkkailu on helpompaa, kun tehdään lusteissa, mutta ehkä värien osalta valtaitse, toteaa yrityksen toinen omistaja Pekka kunnallisesti on alueellisia eroja. Korona kahden vuosikymmenen jälkeen. Ei ole tarKaukonen. Toisena omistajana yrityksessä Keittiöt saakin keittiökalustetilauksia vinnut koskaan lomauttaa. Henkilökunon Jukka Kosunen.
ympäri Suomea, luonnollisesti myös eri- nasta on haluttu pitää kiinni. Kaksi vuosi– Oma ovituotantomme on saatu hyvälle koiskalusteiden osalta – koulukalusteita, kymmentä ei olisi ollut mahdollista ilman Pekka Kaukonen lupaa, että Korona Keittiöt toteuttaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan toiveet.
kehityspolulle – on saatu uusia, hyviä ovi- sairaalakalusteita, kaapistoja, komeroita ja hyvää henkilökuntaa.
Vaikka valkoinen on edelleen suosittu, myös väAvainlippu auttaa kuluttajaa valitsemaan riä ja elävyyttä löytyy keittiön materiaaleista.
malleja – Saros-mallisto, jossa on mahdolli- naulakoita.
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Kotiseututyötä vuodesta 1 95 6, Warkaus-seura Ry

PJ:n kynästä

Suomi 100 huipennus lähestyy
Kulunut vuosi on ollut osallistumisen riemujuhlaa. Ihmisille on Varkauden talousalueella tarjottu valtava määrä erilaisia tapahtumia. Niin kuin lähes kaikkialla Suomessa. Ja huipennus on vasta edessä. Warkaus-seura on kunnostautunut monella eri
tavalla ja tasolla yhteisön kanssa vuorovaikutuksessa. Seuralla on ollut niin sanotusti
monta rautaa tulessa vuonna 2017 – Kovat
juhlat edellyttää kovaa työtä.
Seura on saanut olla osana alueen per-

heiden juhlissa jakamalla kaupungin tukemana perheille ja heidän vuonna 2017 syntyneille lapsille perinnekelkkoja. Useita
vuosia valmisteltu kirja juhlavuotta koskien
ja sitä silmällä pitäen on menossa näinä päivinä painoon. Saimaa-brändi hengessä on
käynnistetty toimenpiteet Tyyskänhovin
rannan kunnostamiseksi. Tyyskänhovin rakennuskanta täyttää ensi vuonna 160 vuotta ja olisi mahtavaa saada juhlia sitä Saimaan
rannalla, talon takapihalla. Siinä on jo yksi

nähtävyys niin paikkakuntalaiselle kuin
turistillekin. Oletteko kulkeneet Navitaksen rantaa loppukesän iltoina? Rantabulevardi tekee oikeutta koko alueen historialle
ja saa usein miettimään edellisten sukupolvien puurtamista meidän eteen. Se on samaan aikaan kaunista ja modernia.
Tsempataa yhdessä juhlavuosi loppuun ja
tehdään tilinpäätökset sitten ensi vuonna.
Kovan työn jälkeen ja mukava tarkastella
tuloksia.

Juhlavuoden suuret juhlallisuudet polkaistaan käyntiin Anteron päivänä 30. marraskuuta klo 13.00 Warkaus-Salissa.
Kaikki ovat tervetulleita! Welcome Välkommen!
Jaakko Ikonen,
Warkaus-seura ry:n puheenjohtaja

Kotiseutuliike haluaa
rakentaa kaikille yhteistä Suomea
Suomen Kotiseutuliiton hallituksen pu- paikallisuuden, osallisuuden ja ihmisten
heenjohtajan Kirsi Moisanderin puhe Val- tasapuoliset oikeudet palveluiden saatatakunnallisten kotiseutupäivien avajaisissa vuudessa.
Jyväskylässä 11.8.2017
Keskustelussa ovat nyt myös oikeus
asua ja elää eri puolilla Suomea sekä työn,
Hyvät jyväskyläläiset, hyvä
koulutuksen ja toimeentulon mahdollikotiseutuväki
suudet kasvukeskusten ulkopuolella ja se,
Valtakunnalliset kotiseutupäivät kokoavat huomioidaanko eri puolilla Suomea riitvuosittain yhteen ihmisiä eri puolilta Suo- tävästi kulttuurin ja hyvinvoinnin vahmea tutustumaan toistensa kotiseutuihin vistavaa yhteyttä – siis kulttuuripalveluisekä tutustumaan omaan asuinpaikkakun- den ja toiminnan saatavuuden tasapuolitaan ja maakuntaan vieläkin paremmin. suutta.
Niin tänäkin vuonna, ja kuten näemme,
Kotiseudut ovat muutoksessa. Jyväskyrunsain määrin.
lässä yhä uudet suomalaiset ja muualta tulKotiseutupäivät – kuulostaa museolta tai leet opiskelijasukupolvet hankkivat kaumuuten vaan vanhanaikaiselta – mitä se pungissa koulutuksensa ja siirtyvät sitten
tarkoittaa?
uusille tai vanhoille kotiseuduilleen rakenMeillä jokaisella on kotiseutu. Joillakin tamaan tulevaisuuttaan ja uudistuvaa yhniitä voi olla useampia, ja joku toinen voi teiskuntaa. Osa heistä jää Jyväskylään kauolla sitä mieltä, ettei hänellä ole kotiseutua pungin uusiksi pysyviksi asukkaiksi, osa
ollenkaan. Hän ei ole mistään kotoisin, hakeutuu muualle Suomeen ja maailmalle.
kunnes muistaa, että kyllä minä kuitenkin Jyväskylä on yksi maamme kasvun ja kehiajattelen lämmöllä paikkaa, jossa asuin tyksen vetureista, mutta moni muu paikkamuutaman vuoden.
kunta ikääntyy ja tyhjenee työn ja toimeenSuomi 100 –juhlavuonna Suomi, koti- tulon puuttumisen vuoksi.
seutu ja paikallisuus ovat olleet tärkeitä
Miksi näin? Koulutuksen tasa-arvo on
keskustelun aiheita. Ja ajassamme merkit- myös mahdollisuuksien tasa-arvo. Jokaitävät sote– ja maakuntauudistukset ovat sella on mahdollisuus valita kotiseutunnostaneet entistä keskeisempään asemaan sa, työ- ja asuinpaikkansa. Osaaminen ja

tutkimus ovat korostuneet, imago, elämätapa ja samoin ajattelevien kokoontuminen samoille paikoille keskittävät ihmisiä yhä enemmän kasvukeskuksiin tai vahvasti profiloituneisiin paikkakuntiin ja
alueisiin.
Muualta tulleen on helpompi olla muiden muualta tulleiden kanssa ja rakentaa
yhdessä uutta yhteisöllisyyttä.
Alueiden eroista on siirrytty jälleen keskustelemaan luokkaeroista. Ihmisten sijoittumista luokkiin on pohdittu niin tutkimuksessa kuin Helsingin Sanomien ja monen muunkin median piirissä.
Onko luokkaretki ryhmästä toiseen tänään yhtä mahdollinen kuin se oli 1970–80
luvuilla? Realismia on, että sosiaaliset erot
kasvavat ja muutos näkyy alueellisina eroina
niin toimeentulossa, kouluttautumisessa,
hyvinvoinnissa, terveyden hoidossa kuin rikollisuuden lisääntymisessä tai sen puuttumisessakin.
Alueet, paikat ja ihmisten mahdollisuudet eroavat, mutta mikä meitä yhdistää?
Suomalaisuuden vahva ydin on yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys, joka ei vain sulkeudu
itseensä eikä estä muita tulemasta mukaan,
vaan ottaa vastaan muualta tulevia, heikommassa tai paremmassa asemassa olevia,

erilaisia ja eri tavoin ajattelevia. Me haluamme rakentaa yhteistä Suomea, jossa
kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään.
Huolimatta siitä, että elämä on meitä
kuljettanut milloin minnekin päin maailmaa, meillä on sydämessä tunne siitä, että
kuulumme jonnekin: Suomeen, Jyväskylään, entiseen kotipaikkaan tai kotimaahan,
johonkin joka on rakentanut meistä MINÄn. Sitä kotiseututyö on: huolehtimista
kotiseudusta, kotiseudun mahdollisuuksista ja ihmisistä, iästä asemasta tai paikasta
riippumatta.
Välittämistä siitä, että kukin meistä jaksaa jatkaa työtään ja elämäänsä, huolehtia
lapsista ja vanhuksista, perustaa yrityksiä ja
luoda työtä itselle ja toisellekin, niin että
kotiseudut kasvavat ja kehittyvät.
Luoda mahdollisuuksia osallistua ja
osallistaa sekä ylläpitää kotiseutujen perinnettä yhä uusien ja uusien sukupolvien jatkettavaksi ja uudistettavaksi.
Kaikesta tästä ja monesta muusta kotiseutuja koskettavasta saatte kokemuksia ja
tunnelmia näiden päivien aikana. Kotiseutuväen mukana on mukava olla.
Hyvää itsenäisyytemme juhlavuotta sekä
lämpimästi tervetuloa valtakunnallisille
kotiseutupäiville!

Kreeta Haapasalo – kuka hän olikaan?
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Sirpa Ollikainen

Kreeta Haapasalo soittamassa kannelta. (Kuva: Varkauden museot/A. Ahlströmin kokoelmat)

Kreeta Haapasalo, kanteleensoittajana ja
laulajana omana aikanaan tunnetuksi tullut
kansantaiteilija on Pohjanmaan ulkopuolella jäänyt unohduksiin. Varkaudessa on
Kreeta Haapasalon muistomerkki, jossa
kerrotaan hänen asuneen täällä.
Kreeta Järvilä syntyi 13.11.1813 Kaustisilla Järvilän tilalla, josta sukunimi. Päivistä ja vuosiluvusta ollaan epävarmoja, mutta
ylläoleva ajankohta on yleisesti otettu käyttöön. Kreeta aloitti 6–vuotiaana kanteleensoiton opiskelun naapurin isännän soittimella. Sitten hänen veljensä nikkaroi hänelle oman kanteleen. Viulunsoittoakin hän
opetteli, mutta isäntä oli sitä mieltä, että se
ei ole tyttöjen soitin.
Kreeta meni 13–vuotiaana piiaksi vanhemman siskonsa perheeseen. Siellä hänel-

le tulivat tutuiksi kaikki maalaistalontalon
työt. Muutaman vuoden kuluttua hän palasi vanhempiensa luokse. Sieltä hän kiersi
näppäräsormisena taloissa ompelemassa.
Sitten hän oli muutaman vuoden piikana,
mutta ompeli siinä sivussa.
Avioon Kreeta meni 23-vuotiaana talonpoika Joonas Virkkalan kanssa. He jäivät
asumaan Joonaksen kotitaloon. Yhteiselo
ei kuitenkaan sujunut. He muuttivat Joonaksen saamaan mökkiin, ja siitä Kreetan
vanhempien luokse. Sieltä he muuttivat
Kälviälle, sieltä Yliveteliin ja sitten Halsualle. Joonas oli Kreetan sanojen mukaan
”mies, jolla on liikkuvainen luonto”, jonka
vuoksi he vaihtoivat asuinpaikkaa usein.
Vuosien kuluessa Kreeta ei ollut luopunut kanteleestaan, vaan oli soitellut sitä

omaksi ja perheensä iloksi. Hän oli ruvennut myös laulamaan niin soittaessaan kuin
töitä tehdessäänkin. Ompelemassakin hän
kävi edelleen. Kerran ommellessaan hän jälleen lauleskeli, jolloin räätäli totesi, että jos
hänellä olisi yhtä hyvä ääni kuin Kreetalla,
niin hän ei muuta tekisikään kuin laulaisi.
Tämä painui syvälle mielen sopukoihin.
Perhe kasvoi, ja rahaa tarvittiin enemmän. Lapsia kertyi kaikkiaan 11, joista kaksi kuoli pieninä. Rahan puutteen tullessa
Kreeta otti kanteleensa ja lähti kylälle laulamaan ja soittamaan kannelta. Kävipä hän
soittamassa tansseissakin. Lapsien kasvaessa matkat pitenivät, ja hän rupesi ottamaan
mukaansa pari poikaa. Kuskina usein oli
aviomies Joonas. Parhaiten maksoivat herrasväet, sillä he osasivat kuunnella ja nauttia kuulemastaan. Mukana olevat lapset
hellyttivät kuulijoita, ja naisten kukkaronnyörit ja isäntien lompakot avautuivat
maksajilla reilummin.
Pitkiäkin aikoja, jopa kuukausia kestäneet
kiertelemiset teki mahdolliseksi Kreetan
äiti. Hän oli Kreetan isän kuoleman jälkeen
muuttanut tyttärensä luokse, ja hoiti soittomatkojen aikana lapsia.
Ensimmäisellä Helsingin matkalla v.
1853 professori Zachris, Sakari, Topelius
kirjoitti artikkelin Kreetasta Helsingfors
Tidningariin. Siinä hän esitteli kanteleensoittajan hänen silloisen kotitalonsa mukaan Haapasaloksi. Kreetalle oli sukunimi
syntynyt! Siitä haastattelusta alkoi myös
kansanmuusikon ja –musiikin tunnettavuus

suomenruotsalaisen sivistyneistön piirissä.
Suomen kaupungit Kreeta kanteleineen
kierteli tarkoin. Itä-Suomessa hän viipyi ainakin Kuopiossa ja Joensuussa, josta oli
tarkoitus vierailla sekä Sortavalassa että
Käkisalmessa, mutta siitä matkasta ei ole
kirjoitettua tietoa. Viipurissa hän kävi
useammankin kerran ja Pietarissa kahdesti.
Tampereen ja Turun matka ulottui Tukholmaan saakka.
Kreetan tytär Kreeta Sofia, Fiia, oli
avioitunut Joose Räisäsen kanssa. Heidän
kotinsa oli Leppävirran Sarkamäessä. Fiia
oli kertonut äidilleen ikävästä, jota hän
koko ajan tunsi. Hän pyysi perhettään
muuttamaan vähän lähemmäksi häntä. Niin
Kreeta, Joonas ja lapsista Matti ja Toini
Matilda, Tilda, muuttivat lähelle Varkauden tehtaita v. 1873, nykyiselle Taulumäelle. Tavattuaan Kreetan tehtaan johtaja Paul
Wahl nuorempi, tarjosi heille kodiksi arentitilaa, josta oli maksettava vuokraa, mutta johon
kuului maan nautinta- ja käyttöoikeus. Sopimus tehtiin viideksi vuodeksi. Varkauden
Tehtaan johtaja kuoli, ja sopimus oli uusittava.
Se ei kuitenkaan onnistunut. Oli lähdettävä
pois, ja arentistakin jäi velkaa maksettavaksi.
Arenti-vuosien aikana oli Matti–poika
rakentanut mökin, jossa oli kaksi huonetta.
Siihen mökkiin he siirtyivät asumaan.
Kreeta ja Tilda rupesivat leipureiksi, ja
myymiensä vehnästen tuotolla he saivat rahaa välttämättömään, jopa arenti-velkaakin
maksetuksi.
Fiia oli ennen naimisiin menoaan ollut äi-
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tinsä soittomatkoilla mukana. Avioiduttuaan matkat jäivät. Kreeta tunsi itsensä
kömpelöksi yksin soittaessaan ja laulaessaan, sillä Fiia oli hyvä laulaja ja soittaja.
Muutamia markkinamatkoja hän teki, ja
samoin kävi kutsuttuna konsertoimassa.
Kreeta vietti mökissä hiljaiseloa, mutta
vieraita hänellä kävi soittoa kuuntelemassa.
Hänen luonaan vieraili mm. taidemaalari
Arvid Liljelund, joka maalasi kanteletta
seisaallaan soittavasta Kreetasta taulun.
Siinä oli kuvattuna myös hänen pojanpoikansa, joka seuraa mummin sormia. Maalauksen nimeksi sopisi myös ”Ihminen elämäntyönsä keskellä” tai ”Vanhus ja lapsi”,
toteaa 25–vuotias tuleva kansanrunouden
keräilijä, Lilli Lilius Kreeta Haapasalon,
73-vuotias, sanelemasta ja v. 1887 valmistuneesta kirjoittamassaan Kreetan elämäkerrassa.
Samana kesänä vieraili tohtori Hällströmin kotona Ilmari Krohn. Hällströmien
poika Adolf Johannes, Hannes, muistelmissaan lapsuudestaan ja nuoruudestaan
Tyyskänniemessä, kertoo käyneensä usein
Kreetan mökissä, myös Ilmari Krohnin
kanssa. Mahdollisesti tämä nuori vieras oli
Hällstömeillä musiikki-matineassa kuullut
Kreetan soittamista ja laulamista, jonka sävelmistä suurin osa oli muusikon itsensä
säveltämiä ja sanoittamia. Ilmari Krohn oli
muusikko, ja hän Kreetan luona nuotinsi
tämän soittoja. Tunnetuin sävelmistä on
”Kanteleeni”, jonka hän oli laulanut omilla
sanoillaan. Kaikki kansakoulun käyneet
ovat luultavasti laulaneet tai ainakin kuulleet pastori Kleofas Immanuel Nordlundin
sanoittaman ja Kreeta Haapasalon säveltämän laulun ”Mun kanteleeni kauniimmin
…” Toinen tunnetuksi tullut ja usein joulun
aikaan radiossa soitettu on ”Kreeta Haapasalon joululaulu”, joka tunnetaan myös nimellä ”Köyhän lapsen joulu”.
Varkaudessa vierailustaan v. 1938 tohtori
Hannes Hällström kertoo kävelleensä katsomassa Kreetan mökkiä. Mökki oli entisellään. Sen ympärillä kasvavat koivut ja
pihlajat olivat paikoillaan, mutta paljon
suurempia kuin 50 vuotta aikaisemmin!
Viimeiset pidemmät esiintymismatkansa
Kreeta Haapasalo teki 1880-luvun lopulla.
Hän vieraili laulujuhlilla, joihin hän kutsuttuna tutustui Jyväskylässä v. 1887. Konsertti siellä oli kirjoitusten mukaan mahtava. Mukana soittamassa ja laulamassa olivat
myös tytär Fiia sekä siskontyttö SannaLiisa Östermark. Yleisöä oli täysi lukion
sali, eteistilat ja vielä pihamaallakin, jonne
kaikki ikkunat olivat auki!
Kesällä hän vielä vieraili Viipurissa Yleisessä maanviljelyskokouksessa. Seuraavina
vuosina Laulu- ja soittojuhlat pidettiin
Tampereella, sitten Kuopiossa ja v. 1890 Jyväskylässä. Siellä Kreetalla oli mukana
Sanna-Liisa Östermark. Pääsymaksullinen
konsertti oli esiintyjien itsensä järjestämä,
ja maksullinen kutsu julkaistiin sanomalehdessä. Tämä lienee ollut ainoa Kreetan
itse järjestämä ja maksullinen konsertti!

Warkaus-seura ry vuokraa

-lehtipuhallinta
-oksasilppuria
-maajyrsintä
Lisätietoja puheenjohtajalta
numerosta 040 374 4158

Kreeta Haapasalon ja Joonas Virkkalan
lähes 53–vuotinen avioliitto päättyi
20.5.1890, jolloin Joonas kuoli. Heidän tyttärensä Fiia oli perheineen muuttanut Jyväskylään. Sinne Kreetakin muutti. Hän
soitteli kannelta kaupunkilaisille, jotka
kuuntelivat häntä sankoin joukoin arvostaen hänen taitojaan.
Aamuyöllä 29.3.1893 ”Hellästi rakastettu äitimme nukkui kuolon uneen äkillisen sydänhalvauksen kautta uskossa vapahtajaansa.” Näin oli luettavissa sanomalehti Keski-Suomessa 30.3.1893. Myöhemmin lehdessä oli jatkoa edelliseen:
Edellisenä iltana hän oli ollut vielä soittelemassa erään tuttavaperheen luona. Suremaan jäi neljä lasta, seitsemän lastenlasta, kolme lastenlastenlasta ja kaksi vävyä. Haapasalo olisi tuona vuonna täyttänyt
80 vuotta. Hänet haudattiin Jyväskylän
vanhaan hautausmaahan huhtikuun kolmantena päivänä 1893.
Varkauden kaupungin verkkosivujen
kulttuurisivuilla osiossa taideteokset on otsikko Kansantaiteilija Kreeta Haapasalon
muistomerkki, 1985.
Kulttuurilautakunta oli saanut kesäkuussa 1983 Taulumäen Rotaryklubilta kirjeen,
jossa esitettiin kulttuurilautakunnalle toivomus ryhtyä toimenpiteisiin Kreeta Haapasalon muiston kunnioittamiseksi. Perusteluina he esittivät, että Haapasalo oli vai-

kuttanut Varkauden seudulla pitkän ajan.
He olivat hautakivestä todenneet, että kanteleensoittajan syntymästä tulisi marraskuussa kuluneeksi 170 vuotta.
Muistomerkki pystytettiin nykyisen Soisalo-opiston ja sen vieressä olevan pysäköintialueen väliselle kummulle. Juuri siinä oli
aikoinaan sijainnut Haapasalon mökki.
Muistokiveksi tuotiin muualta Varkaudesta kookas luonnonkivi. Siihen kiinnitettiin
muistolaatta. Sen oli valmistanut Kuopion
Koti- ja taideteollisen oppilaitoksen opiskelijat opinnäytetyönään. Laatassa on kuva
mökistä ja teksti:
KANTELEENSOITTAJA
KREETA HAAPASALO
S. 1813. KAUSTISILLA
K. 1893 JYVÄSKYLÄSSÄ.
ASUI VARKAUDESSA
VUOSINA 1873–1890.

Kreeta Haapasalon muistomerkki Soisalo-opiston vierustalla (Kuva: Vesa Moilanen)

Lähteet: Toimittaneet Ilkka Kolehmainen
ja Vesa Tapio Valo, Kreeta Haapasalo – Ikoni ja ihminen, Kansamusiikki–instituutin
julkaisuja 31, Kaustinen 1990. Hällström
Hannes, Muistelmia elämäni taipaleelta,
Helsinki 1942, Käsikirjoitus, Warkaus-seuran arkisto. Varkauden kaupungin verkkosivut/kulttuuri/taideteokset,
Kansantaiteilija Kreeta Haapasalon muistomerkki, 1985.
Ajanhammas on ehtinyt puraisemaan muistomerkissä olevaa laattaa. (Kuva: Vesa Moilanen)

Vuosikokoustamassa Jyväskylässä
Sirpa Ollikainen
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidettiin 11.8.2017 Jyväskylässä. Kokouksen
avasi Suomen Kotiseutuliiton valtuuston
puheenjohtaja professori Janne Vilkuna.
Tässä yhteydessä palkittiin ansiokaasta toiminnasta kaksi yhdistystä.
Vuoden 2017 kotiseutuyhdistyksenä palkittiin Vantaa – Seura ry. Yhdistys on aktiivinen kaupungin ja maaseudun eri puolet
huomioon ottava kotiseutuyhdistys, joka
luo yhteistä Vantaa – henkeä väestöön.
Vuoden 2017 kaupunginosana palkittiin
Helsingin Vuosaari. Siitä on muotoutunut
perinteisten yhdistystoimintojen lisäksi
useiden kulttuurien ja myös nuorten asukkaiden vilkkaasti toimiva kaupunginosa.
Valinnat suorittaa vuosittain Suomen Kotiseutuliitto.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
180 -juhlavuottaan viettävän Jyväskylän
kaupunginjohtaja Timo Koivisto.
Kokoukseen osallistui virallisia osanottajia 120:stä jäsenyhdistyksestä, sekä kolme
Kotiseutuklubin jäsentä.
Valittiin toimikunta kirjoittamaan kokouksen julkilausuma, jonka otsikko oli
"Kaikilla on oikeus kotiseutuun!" Se esitettiin kokouksen lopuksi viimeisenä asiana.
Kuultiin selonteko vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta. Molemmista keskusteltiin.

Lähiajan toiminnan päälinjaksi hyväksyttiin jo vuosi sitten käsitellyt ja hyväksytyt tavoitteet, jotka on toimeenpantu kuluvan vuoden alussa:
– Kulttuurisesti monimuotoinen Suomi
ja suomalaisuus
– Asukkaiden osallisuuden vahvistaminen
– Uudet toimintamuodot kotiseututyössä
Valtuuston puheenjohtajan, jota myös Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtajaksi kutsutaan, toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtajana on toiminut kaksi kautta Jyväskylän yliopiston museologian professori
Janne Vilkuna Orimattilasta.
Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Markku
Monnonen esitti vaalivaliokunnan esityksenä, että Suomen Kotiseutuliiton puheenjohtajaksi valitaan professori Janne Vilkuna kolmanneksi kaudeksi.
Kokoustajat kannattivat esitystä. Professori Janne Vilkuna valittiin yksimielisesti jatkamaan Suomen kotiseutuliiton
puheenjohtajana.
Suomen Kotiseutuliiton valtuustossa on
puheenjohtajan lisäksi 30 jäsentä. Jokaisesta maakunnasta on oma edustaja. Toimikausi on kaksi vuotta. Se alkaa vuosikokouksesta ja päättyy vuosikokoukseen.
Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.
Lisäksi valtuustossa on asiantuntijajäsenet
Maakuntaliitoista, Arkistolaitoksesta ja

Kaupunkityöstä, yksi jokaisesta. Heidän
toimikautensa ei ole kausiin sidottu.
Maakunnittain valittavat valtuuston jäsenehdokkaat valitaan Suomen Kotiseutuliiton ja Maakuntaliiton yhteisessä kokouksessa. Ajankohtaisten asioiden käsittelyn
lisäksi valitaan alueellinen valtuustoehdokas. Lopullisen valinnan suorittaa Suomen
Kotiseutuliiton vuosikokous.
Toimikausien lukumääräksi Suomen
Kotiseutuliitto suosittaa vähintään kahta ja
enintään kolmea kautta peräkkäin. PohjoisSavosta on valtuuston jäsenenä valittaessa
toiminut varkautelainen, sittemmin Kuopioon muuttanut HTM Jyrki Haapala. Hän
ei enää halunnut jatkaa. Hänen tilalleen
valtuustoon valittiin luokanopettaja AnnaMaija Korhonen Tervosta, joka on myös
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton
hallituksen jäsen.
Eräässä vuosikokouksessa päätettiin, että
vaalivaliokunta koostuu niistä valtuutetuista, jotka jättävät paikkansa valtuustoss.
Vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella
valtuuston vaalia ja tehdä oma ehdotuksensa valinnoista. Nyt nimetyn vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin VTM Risto
Piekka ja lisäksi neljä jäsentä, joista yksi on
HTM Jyrki Haapala.
Ennen kokouksen päättämistä kuultiin
julkilausuma, joka löytyy tästäkin lehdestä.
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Vuoden kotiseututeko-palkinto Rantasalmelle
P

Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt
Vuoden kotiseututeko -palkinnon rantasalmelaiselle yrittäjä Markus Heiskaselle
Hotel & Spa Resort Järvisydämen rohkeasta ja visionäärisestä uudistustyöstä ja uskosta kotiseudun menestykseen matkailun
alalla.
Markus Heiskanen on perheineen luonut
Rantasalmen Porosalmelle keskiaikaisuudesta ponnistavan matkailukonseptin jo
parikymmentä vuotta sitten, kehittänyt
kohdetta paikallisuudesta käsin, ja viimeisimpänä innovaationa on kallioon louhittu
Järvikylpylä.
Luonnosta ammentavan matkailukohteen toiminta jatkuu jo 11:ttä sukupolvea:
ensin kestikievarista matkailutoimintaan ja
nyt täysin uudenlaisella, Saimaan vettä
hyödyntävällä kylpyläkonseptilla.

Matkailualaan kasvanut

Markus Heiskanen on kasvanut matkailualaan. Järvisydämen perusti aikoinaan hänen
isänsä Jari Heiskanen.
Matkailu Rantasalmen Porosalmella alkoi kuitenkin jo vuonna 1658, kun Venäjän
tsaari lahjoitti Heiskasen suvun päämiehelle 600 hehtaarin niemekkeen Porosalmel-

ta kiitokseksi hyvästä sotilaspalveluksesta. Lahjoituksen vastineena oli velvoite
kestikievarin rakentamisesta ja ylläpidosta.
Kestikievarin pyörittäjänä Markus
Heiskanen edustaa suvun yhdettätoista
sukupolvea. Hänelle sukutausta on voimavara.
– Kotiseutu, oma kotitila on rakkain
paikka, enkä haluaisi olla missään muualla.
Omaa Järvisydäntä on ollut mukava tehdä,
etenkin kun mukana on ollut isä ja oma
perhe.

Ruokalistasta lähtien
paikallista

Hotel & Spa Resort Järvisydämen kylpylä
ja elämyshotelli tarjoavat ainutlaatuiset
puitteet virkistäytymiseen luonnon keskellä.
Järvisydämen naapurissa sijaitsee Linnansaaren kansallispuisto, jossa asuvat niin
saimaannorppa ja kuin kalasääskikin. Seutu tarjoaa monia mahdollisuuksia luontomatkailuun, muun muassa norpparetkiä,
patikointia, melontaa, kalastusta ja retkiluistelua.
– Alueen elinvoima syntyy ennen kaikkea

Saimaasta ja Linnasaaren kansallispuistosta,
ainutlaatuisesta järviympäristöstä.
Luontoelämys on tuotu myös Järvikylpylään: kallioseinää, luonnonkiveä, satoja vuosia vanhaa uppopuuta. Vanhat materiaalit kertovat paikan ja yrityksen historiasta ja luovat kestikievaritunnelmaa,
josta ammentaa myös hotellin ruokatarjonta.
Paikallisuuskin on suuressa roolissa Järvisydämen toiminnassa.
– Teemme mahdollisimman paljon paikallisin voimin ja raaka-ainein, ruokalistasta lähtien. Tarjolla on perinteisiä makuja ja
savolaista lähiruokaa.

tä paikallisille yrityksille ja ihmisille, ja
työtä on tarjolla jatkossakin.
Järvisydän kuuluu vuonna 2000 syntyneeseen SaimaaHoliday-yritysverkostoon,
jossa on mukana kahdeksan Rantasalmella
ja Oravissa toimivaa luontomatkailu– ja
majoitusyritystä.
Verkosto hyödyntää Linnansaaren kansallispuiston ja sitä ympäröivien järvialueiden luontomatkailulle tarjoamia mahdollisuuksia. Verkoston toimijoita yhdistää
vahva tahto lisätä kotiseudun ja lähiympäristön tunnettuutta sekä kehittää alueen
matkailua.

Vahva tahto kotiseudun
kehittämiseen

Vuoden kotiseututeko julkistettiin Jyväskylän Valtakunnallisten kotiseutupäivien
avajaisissa perjantaina 11. elokuuta.
Suomen Kotiseutuliitto haluaa edistää
hyvin toteutettua kotiseututyötä. Vuoden
kotiseututeko –palkinnon voi saada hanke,
henkilö tai vaikka hyvä tapahtumakonsepti.
Valintaan vaikuttavat erityisesti asukkaiden ja yhteisöjen omatoimisuus, aloitteellisuus sekä uudet toiminta-ajatukset ja hyvät
ideat. Kotiseutuliitto on valinnut Vuoden
kotiseututeon vuodesta 2005 lähtien.

Matkailukeskus Järvisydämen uudistamiseen käytettiin 10 miljoonaa euroa ja kolme
vuotta. Kallioon louhittu Järvikylpylä on
uudistustyön viimeinen vaihe, joka lisää
kohteen ympärivuotisuutta sekä täydentää
ison alueen matkailupalveluita.
Uudistamisessa ovat olleet mukana niin
Rantasalmen kunta, paikalliset pankit ja
yritykset kuin Etelä- ja Pohjois-Savon ELYkeskuksetkin. Rakentamisvaihe tarjosi töi-

Rakkaudesta kotiseutuun

Muistojen valokuvanäyttely Perinnekelkkoja lahjoitettiin

Teksti ja kuva: Auli Rummukainen

Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Ennätysmäärä perinnekelkkoja lahjoitettiin Varkauden Kotiseutukeskuksen pihapiirissä, jossa tilanne ikuistettiin yhteiskuvaan.
Marketta Palkeinen, 87–vuotias, katseli tuttuja rakennuksia näyttelyssä ja kertoi muistojaan kylältä. Hän syntyi v. 1931, ja asui Käärmeniemessä ukkinsa 1920–luvulla rakentamassa hirsitalossa,
nyt Puusepänkadulla. Talo on purettu. Kuoppakankaalla Palkeinen asui 40 vuotta, josta palasi
Käärmeniemeen, ja asuu siellä edelleenkin.

–Olen asunut lapsena tuossa talossa.
–Tämä on entinen Seppäsen kauppa Käärmeniemessä. Muistan, kun kävin siellä ostoksilla.
–Tässä talossa asuivat minun kummini.
–Vesipostista haettiin vettä.
–En tiennytkään, että Jukolan talo oli ollut
aikaisemmin hotelli.
–Ajatella, Lehtoniemessä kulki linja-auto,
jopa kaksikin!
–Onko Isotalo vielä Lehtoniemessä?
–Oliko Lehtoniemen vanha koulu noin
kaunis? Missä se sijaitsi?
–Muistan, kun nousin lättähattuun Lehtoniemen pysäkiltä.
Tällaisia muisteluita kuului, kun näyttelyyn tutustujat muistelivat menneitä aikoja
kuvia katsellessaan. Joku sanoikin näyttelyä
nostalgiseksi matkaksi menneisyyteen.

Näyttely kiinnosti erityisesti ihmisiä,
jotka olivat joskus aikaisemmin asuneet
Lehtoniemessä tai Käärmeniemessä. Monet löysivät kuvista tuttuja kasvoja, lapsuuden leikkitovereita, naapureita ja koulukavereita. Jotkut kuvien yli 100 vuotta vanhoista taloista ovat vielä pystyssä ja hyvässä
kunnossa, mutta monet rakennukset on purettu. Jokainen kävijä saattoi havaita, kuinka kylät ovat muuttuneet aikojen saatossa.
Lehtoniemen ja Käärmeniemen Kylät
ry halusi osallistua Suomi 100– juhlaan
pystyttämällä valokuvanäyttelyn (5.–15.9.)
kirjaston näyttelytasanteelle. Näyttelyn
teemana oli Kyläläisten elämää Lehtoniemessä ja Käärmeniemessä ennen vanhaan.
Valokuvakopiot ovat kyläyhdistyksen
omistuksessa. Alkuperäiskuvat on kerätty
kyläläisiltä.

Warkaus-seura ry lahjoitti jälleen perinnekelkkoja tänä vuonna syntyneille varkautelaisille vauvoille. Tilaisuus pidettiin Varkauden Kotiseutukeskuksella Päiviönsaaren perhepäivänä 7.10.2017, kelkat luovutti
Warkaus-seura ry:n puheenjohtaja Jaakko
Ikonen.
Luovutustilaisuudessa olivat kelkkoja
vastaanottamassa seuraavat henkilöt: Miia
Ropponen (vauva Tuomas Ropponen),
Laura Saikkonen (vauva Iida Saikkonen),
Jari Tolvanen ja Marianna Turunen (vauva Viljami Tolvanen), Pinja Pasanen ja
Homayoun Sharifi (vauva Mitra Sharifi),
Tanja Janhunen (poikavauva), Jaana Margit Hirvonen ja Tommi Juhani Seppälä
(vauva Enni Julia Seppälä), Heidi ja Mikko Kilpeläinen (vauva Meea Inna Jesmina
Kilpeläinen), Kaisa Moilanen ja Jussi
Anttonen (vauva Ella Anttonen),Teemu ja
Minna Nissinen (vauva Malla Sofia Nissinen), Jani Piiroinen ja Mirva Koponen
(vauva Minja Piiroinen), Miitta Murtoperä ja Jaakko Juvonen (vauva Sofiina Juvonen), Janne ja Saija-Mari Räisänen (vau-

va Jasper Räisänen), Ulla-Riikka Juvonen
(tyttövauva), Jouni ja Sini Koponen (poikavauva), Paula Toivanen ja Tero Ryynänen (vauva Teijo Ryynänen), Sini Korhonen (vauva Sinna Tuomainen), Linda
Vuorela ja Jouni Kotila (vauva Aino Kotila), Jenni Tukiainen ja Janne Karvinen
(vauva Milo Karvinen), Sirpa Antikainen
ja Timo Dillström (lapsenlapsi Joonas Utriainen), Rinja Brorkin ja Arttu Haverinen
(vauva Helmi Haverinen), Panu Räsänen
ja Anne Kilpeläinen (tyttövauva), Tia-Maria Hartikainen ja Joni Hartikainen (vauva Atte Hartikainen), Piia Siljamo ja Tomi
Tuovinen (tyttövauva), Ville Miettinen ja
Niina Immonen (poikavauva).

Seuraava kelkanjakotilaisuus
Kotiseutukeskus, Wredenkatu 4
lauantaina 2.12.2017
alkaen kello 10.00
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Tarinaa kirnusta
Kampikirnu(Kuva:Varkauden museot/Tuomas Toratti)

Sirpa Ollikainen

Voita ruvettiin Suomessa valmistamaan jo
1500–luvulla, mutta vain kartanoissa ja taloissa, joissa oli runsaasti lehmiä. Heillekin
voi oli harvinaista herkkua, sillä sen valmistus oli suuritöistä ja hidasta. Astiana oli
tiivis tuohikko, jossa oli kansi. Sitä kutsuttiin tuohikirnuksi.

Mäntäkirnu (Kuva: Varkauden museot/Tuomas
Toratti)

1700–luvulla ruvettiin nikkaroimaan ns.
mäntäkirnuja, jollainen on Varkauden
museon kokoelmien kirnusta otetussa
ohessa olevassa kuvassa. Se valmistettiin
kuten muutkin puuesineet, ja tiiviys varmistettiin vielä metalli- tai juuripannoilla.
Kirnun korkeutta piti olla niin, että emäntä pystyi kirnuamaan selkä suorana. Kirnun ylälaitaan tehtiin ylöspäin nouseva kädensija, jossa oli reikä. Siitä kirnu voitiin
ripustaa naulaan.
Muoto oli pyöreä. Sisälle oli mahduttava
ylös–alas liikkuva mäntä. Siinä oli pitkä,
pyöreä varsi, jonka alapäähän oli kiinnitetty pyöreä lapa. Siinä oli reikiä hapatetun
kerman loiskumista varten. Kirnuun valmistettiin kansi, jotta kerma ei roiskuisi ulkopuolelle. Männän vartta liikutteli kirnuaja kannen läpäisevästä reiästä ylös–alas.
Mäntäkirnun käyttö vaati käsivoimia ja
rasitti selkää. Niinpä kehiteltiin kampikirnu. Se oli tynnyrin kokoinen ja muotoinen,
mutta molemmat päät oli tasattu. Tynnyrin
tiiviys oli varmistettu metallivanteilla. Sisälle keskelle oli asennettu akseli, johon
keskelle poikittain oli kiinnitetty reiällinen

lapa. Akselin ulkopuolella oli siihen kiinnitetty veivi, jota kirnuaja pyöritti kirnutessaan hapatettua kermaa. Käsivoimia tarvittiin, mutta työn voi tehdä istuallaan.
Kirnusipa kummalla kirnulla tahansa,
niin kirnun puhtaus oli tärkeä. Kirnuamisen jälkeen se tyhjennettiin tarkoin syntyneistä voikertymistä ja erottuneesta happamasta kermasta, jota kutsutaan kirnupiimäksi.
Sitten kirnu huuhdeltiin kylmällä tai
haalealla vedellä, joka vielä otettiin talteen
kirnupiimän jatkeeksi tai ruoanlaittoon.
Puiset välineet pestiin harjalla kalkkivettä,
-maitoa tai -velliä pesuaineena käyttäen.
Pesu- ja huuhteluveden oli oltava kuumaa,
viimeisen kiehuvaa.
Näin puusta hävisi hapan haju, ja puu
pysyi valkoisena ja kovana.
Kun separaattori keksittiin 1870-luvulla, voin valmistus helpottui. Separaattori
erottaa maidosta kerman, joka valuu toisesta putkesta pois koneesta. Toisesta putkesta
valuu rasvaton maito eli kurri. Käsivoimia
tarvitaan separaattorinkin pyörittämiseen.
Maidon erottelu oli tehtävä jokaisen lypsyn
jälkeen, siis aamuin ja illoin. Jo aiemmin oli
syntynyt meijerilaitos.
Jos lypsettäviä oli enemmän ja päätettiin
liittyä meijerin asiakkaaksi, kotiin jätettiin
täysmaitoa juonti- ja käyttötarpeiksi. Meijeristä voitiin tilata ”maitotiliä” vastaan
kaikkia maitotaloustuotteita.
Monet pientilat eivät voineet tai halunneet liittyä meijerin asiakkaaksi. Huokea
margariini korvasi voin, mutta herkutteluun sitä haluttiin. Kauppoihin ilmestyi
sekä lasisia että metallisia pieniä pöytäkirnuja herkuttelukäyttäjille.
Lapsuudessani vietin kesiä mummolassa
maalla. Siellä sain kokeilla mäntäkirnulla kirnuamista tuolilla seisoen, mutta eihän siitä
mitään tullut. Kampikirnun pyörittäminen
tuli kyllä tutuksi. Siinä kului aikaa minulta n.
2½ –3 tuntia. Separaattorin pyörittämiseen
kului 1½–2 tuntia. Omia muistoja!
Nykyisin pientä mäntäkirnua käytetään
koristeena tai esim. sateenvarjo-, makkaratikku- tai muuna telineenä. Alkuperäinen
käyttötarkoitus lienee unohtunut.

Varkaus satavuotiaassa
Suomessa –kirja
Varkaus satavuotiaassa Suomessa –kirjan julkaisuseminaari
Warkaus–salissa torstaina 30.11.2017 klo 13.

Ennakkotilauksia kirjasta ottaa vastaan
Muusan Kirjakauppa, Ahlströminkatu 10, 78250 Varkaus, puh. 017 5522750.
Kirjaa myy julkaisun jälkeen Muusan Kirjakauppa.
Kaikille avoin ja ilmainen juhlajulkaisutilaisuus.

Kaikilla on oikeus
kotiseutuun
Julkilausuma

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous
11.8.2017

Yhä globaalimmassa maailmassa niin maahanmuutto kuin maassamuuttokin ovat lisääntyneet. Yhä useammalla on useita
asuinpaikkoja ja sitä myötä monia kotiseutuja.
Jokaisella on oltava oikeus tulla hyväksytyksi sillä seudulla, jolla asuu ja tuntea
olonsa turvalliseksi. Kulttuurinen moninaisuus rikastuttaa kotiseutuja. Kaikilla on
oltava oikeus olla osa yhteiskuntaa ja vaikuttaa asuinalueeseensa.
Suomen Kotiseutuliiton vuosikokouksen
Lähteet:
Jyväskylässä perjantaina 11. elokuuta antaEmännän tietokirja osat 2–4, toim. Mandi ma julkilausuma pohjautuu Kotiseutuliiton
Hannula e.a. Porvoo 1939.
toiminnan päälinjoihin, jotka ovat kulttuuWikipedia
risesti monimuotoinen Suomi ja suomalai-

suus, asukkaiden osallisuuden vahvistaminen sekä uudet toimintamuodot kotiseututyössä. Etenkin näiden teemojen alla Kotiseutuliitto tarkastelee, tukee ja tuo esille
kotiseututyötä 100-vuotiaassa Suomessa.
Suomen Kotiseutuliitto on kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö ja
maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö.
Kotiseutuliiton yhdistysjäsenkentässä
toimii yli 150 000 aktiivista kansalaista.
Kotiseutuliitto on aktiivinen paikallisuuden puolestapuhuja, joka edistää monimuotoista suomalaista kulttuuria ja paikalliskulttuurien arvostusta sekä kehittää ja
tukee kotiseututyötä.
Kotiseutuliitto vastaa myös seurantalojen korjausavustuksen jaosta ja tarjoaa
asiantuntija-apua seurantalojen korjauksiin
liittyvissä kysymyksissä.
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SVK:n hallitus
kalavesillä
Varkaudessa

6/2017 | 14. lokakuuta 2017

Päiviönsaaren
perhepäivä –
yhdessä tehden
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Lauantaiaamuna väkeä virtasi runsaasti syyssäässä Varkauden Kotiseutukeskukseen
Varkauden SVK:n hallituksen kokousviikon aikana mukana olleet yhteiskuvassa Varkauden
Kotiseutukeskuksen edustalla. Kuvassa oikealta: Jaakko Ikonen, Timo Hartikainen, Esko Ijäs, Jorma
Kaaretkoski, Hannu Puustinen, SVK:n hallituksen puheenjohtaja Stina Koivisto, Jarmo Niitynperä,
Veli-Matti Mäenpää ja Jorma Kaaretkosken puoliso Mirja Kaaretkoski. (Kuva: Veijo Saastamoinen)

Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Suomen Vapaa-ajankalastuksen Keskusjärjestö ry:n (SVK) hallitus piti kokouksensa
syyskuun lopulla Varkaudessa – ensimmäistä kertaa pitkään aikaan maakunnassa.
Hallitus keskustelikin viikonlopun aikana myös uuden perinteen aloittamisesta, jonka myötä hallituksenkokous järjestetään kerran vuodessa eri puolella Suomea. Kokousasioiden ohella SVK:n hallitus teki kalastusmatkan Taipaleen kanavan yläpuolisille vesille Keski-Savon Järvipelastajat ry:n aluksella. Ja saalistakin
tuli – jopa "mittakuha", ihan hyvä ruokakala.
Aluksen rantauduttua Taipaleen vierasvenesatamaan, tarjoutui mahdollisuus jutella tuokio kahden hallituksenjäsenen
kanssa – Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastapiirin puheenjohtaja Esko Ijäs ja Lapin Vapaa-ajankalastajat ry:n puheenjohtaja Jorma Kaaretkoski kertoivat alan kuulumisia.

Lauantaina 7.10. lukuisat varkautelaiset
toimijat järjestivät ikimuistoisen päivän –
Päiviönsaaren perhepäivän. Tapahtumien
keskuspaikkoina olivat Varkauden Kotiseutukeskus ja Warkaus-sali. Runsaasti oli
väkeä liikkeellä molemmissa paikoissa.
Suomen Vapaa-ajankalastajat ry on puhunut
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen paloaujo pitkään kalapaikkojen esteettömyydestä. to ja poliisiauto Kotiseutukeskuksen vie– Kuntiin ja kaupunkeihin on oltu yh- rustalla olivat kiinnostuksen kohteina, kuteydessä ja kaupungit ovat lähteneet teke- ten myös kanat ja Kaverikoirat pihamaalla.
mään lähikalastusalueita. Ne ovat matkaiTarkkuusheittoa, tutustumista kalastusluvaltteja – tuovat rahaa ja työtä paikka- perinnehuoneeseen, ohrapuuroa ja syksynkunnalle.
satoa sekä askartelua käpylehmien ja nappiKaupunkitaajamien lähikalastuspaikkoja pitäisi markkinoida entistä enemmän ja
lupajärjestelmän tulisi olla niin helppo, että
luvan saisi mahdollisimman nopeasti, mainitsi Kaaretkoski. Esko Ijäs puolestaan toi
esille, että helppo ja nopea tapa on hakea
kalastuslupa R-Kioskilta.

hyrrien valmistamiseksi.
Warkaus-sali oli aamukymmenen jälkeen
melkein täysi ja ohjelmaa oli riittoisasti –
musiikkia ja tanssia. Poskimaalaukseen oli
pitkät jonot ja aamupäivän aikana 63 lapsukaista sai ihan ikioman kasvomaalauksen, halutessaan myös käteen. "Katusoittajat" soittivat ja puoliltapäivin ilahdutti lastenkonsertissa Orffit-orkesteri. Jälleen monta kokemusta rikkaampana oli kiva lähteä kotiin.
Perhepäivästä kuvasatoa osoitteessa:
sykkeessa.fi

Suomen Vapaa-ajankalastajat ry:n hallituksen jäsenet Esko Ijäs ja Jorma Kaaretkoski Pelastuslaitoksen paloauto ja poliisiauto olivat Ihanaa – kasvomaalaus Päiviönsaaren
totuttuun tapaan kiinnostuksen kohteina.
perhepäivänä.
äänihaastattelussa osoitteessa:
sykkeessa.fi/radio

Työpajassa mentiin liikenteessä "poliisien"
opastuksella.

Suomen Vapaa-ajankalastajat ry:n hallituksen jäsenet Jorma Kaaretkoski (kuvassa oik.) ja Esko
Ijäs totesivat, että kalastusretki Varkauden Saimaalla oli antoisa ja saalistakin tuli.

Warkaus-salissa oli runsaasti ohjelmaa – tässä
kuvassa tanssiryhmän esitystä.

Kotiseutukeskuksen piharakennuksessa sijaitsevassa Kalastusperinnehuoneessa oli mahdollisuus
tutustua vanhoihin pyyntivälineisiin.

6/2017 | 14. lokakuuta 2017

Sykkeessä-lehden blogi: www.sykkeessa.fi

17

Liikenneturvallisuutta rasittamassa useat tekijät

Autoliiton Varkauden osasto toimii aktiivisesti ja jäsenmäärä on kasvanut. Puheenjohtaja Jyrki
Haapala kurkistaa "Team Ahma" Saabin takaa Auton Päivän tapahtumassa.

Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Tänä päivänä auton omistaminen ja autolla
ajaminen edellyttää kuljettajalta viitseliäisyyttä ja autoiluun liittyvän toiminnan rytmittämistä vuodenaikojen mukaan – pitää
itse ymmärtää, mitä kulloinkin autolle pitää
tehdä liikenneturvallisuuden kannalta. Autoliiton Varkauden puheenjohtaja Jyrki
Haapalan kanssa kävin pienen juttelutuokion syyskuun ensimmäisenä lauantaina,
jolloin Suomessa vietettiin Autoliiton perinteistä, vuotuista tapahtumaa, Auton päivää.
Syksyyn ja talveen valmistautumiseen
kannattaa Haapalan mukaan kiinnittää
ajoissa huomiota, koska kosteus ja kylmyys
alkavat vaikuttamaan auton tekniikkaan ja
toimintaan. Tarkastuslistalle hän nostaa
esille mm. nesteiden pakkasenkestävyyden –
jäähdytysneste, pissapojanneste, jarruneste ja
polttoainesuodattimen vaihtaminen, ettei
tule ongelmia mahdollisesti kesän aikana
suodattimeen kertyneen veden vuoksi.
Listalla on tietenkin myös se, että hyvissä
ajoin varmistaa talvirenkaiden kunnon – kulutuspintaa on riittävästi ja nastat ovat säilyneet renkaissa – ellei aja kitkarenkailla. Kaikkinensa syystarkastus on merkittävä turvallisuustekijä. Syksyn ja talven ajokeleihin on
syytä lähetä vain hyvin huolletulla autolla.
"Eikä tässä vielä kaikki". Haapala näkee
syksyn oivaksi ajaksi hankkia uudet kesärenkaat, jos näyttää siltä että kesärenkaidenhankinta on ajankohtainen seuraavaa
kesäkautta ajatellen. Vaikka lainsäädännössä kesärenkaiden urien minimisyvyydeksi
on määritetty 1,6 millimetriä, Haapalan
mukaan turvallisuuden vuoksi urasyvyyden
tulisi olla neljä millimetriä.
– Mitä muutoin tulee turvallisuuteen,
voidaan todeta, että tämä vuosi näyttää liikenneturvallisuuden osalta hyvältä siinä
mielessä, että ehkä päästään hieman alhaisempiin uhrilukuihin liikenteessä kuin viime vuonna. Mutta siitä huolimatta – jokainen uhri on liikaa, toteaa komisario Jyrki
Haapala, jonka mielestä onnettomuuksia
voi hyvin vahvasti estää liikenteen infran
rakentamisella.
– Kun olisi tiestöön varaa lisätä rahaa
niin lisättäisiin turvallisuutta. Voitaisiin
rakentaa lisää esimerkiksi keskikaideteitä,
jotka estävät nokkakolareita. Eritasoliittymät ovat yksi turvallisuustekijä, mutta lo-

maamme tiestöllä. Tähän listaan hän lisää
myös ikääntyneet kuljettajat, jotka ehkä eivät välttämättä enää selviydy liikenteessä,
epäkuntoiset ajoneuvot ja pahasti hiipunut
raskaanliikenteen valvonta.
– Meidän ongelmamme liikenteessä ovat
todellakin muualla kuin pienissä ylinopeuksissa, joita kamerat poimivat. Tielle
tarvittaisiin merkittävästi lisää "elävää" ja
ammattitaitoista poliisin suorittamaa liikennevalvontaa.
Haapalan mukaan, ei pelkästään Liikkuvan
poliisin perinneyhdistyksen mielestä, vaan
myös valtakunnan ylimpien päättäjien joukossa on merkittävä määrä ihmisiä, joiden
näkemyksenä on, että Liikkuvan poliisin
lakkauttaminen aikanaan säästöperusteella
oli virheellinen ratkaisu.
– Uskon, että jossakin vaiheessa perinneyhdistys joutuu yhdessä sidosryhmiensä
kanssa tuomaan eduskuntaan asti aloitteen
siitä, että Suomeen luotaisiin uudelleen
kansallinen liikennepoliisi. Se olisi yhden
"sateenvarjon" alta johdettu poliisi, kuten
Liikkuva poliisi oli. Tuolloin poliisi pääsisi
keskittymään vahvaa ammattitaitoa vaativaan liikennevalvontaan sen sijaan, että nykyisen liikennepoliisin partiot ovat liiallisesti sidottuja muiden poliisitehtävien hoitamiseen. Jokainen autoilija voi tehdä omat
havaintonsa siitä, kuinka paljon liikennettä
valvotaan esimerkiksi pääteillä. Valvonta on
merkittävästi vähentynyt Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen, hän toteaa.

bookin kautta jaossa on merkittävästi liikenneturvallisuustietoa – Liikenneturvan ja
kaikkien yhteistyökumppaneiden materiaalia – kulloiseenkin ajankohtaa liittyviä
asioita liikenteestä. Facebookin kautta Autoliiton Varkauden osasto tiedottaa luonnollisestikin omasta toiminnastaan.

Lexikon

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

VM

on onnistuneiden
proj ektien kumppani.

Ota yhteyttä:
nea. ikonen@vmmaj oitus. fi

Autoliitto Varkaudessa

Tässä se on – valtakunnallisestikin kuuluisa "kameratolppa" Varkauden paloaseman tuntumassa.

pulta kuljettaja ratkaisee sen, miten turvallisesti autoa ajetaan – siellä on suurin ongelma.

Liikenneturvallisuustyö
"oikeaan asentoon"

Komisario Jyrki Haapala on Liikkuvan poliisin perinneyhdistys ry:n puheenjohtaja.
Nopeusvalvontakameroista eli "kameratolpista" puhuttaessa hän on sitä mieltä, että
nopeusvalvontatolpat eivät yksin ratkaise
liikenneturvallisuusongelmia Suomessa.
– Uppiniskainen kameroiden lisääminen
tien päälle ei ole ratkaisu liikenteen todellisiin ongelmiin. Niillä poimitaan ylinopeutta ajavat ja koen, että kyseessä on enempi
kansan kurittaminen kuin pelkkä liikenneturvallisuustoiminta. Toisaalta – kameroita
tarvitaan, esimerkiksi risteyksiin, päiväkotien, koulujen ja palvelukotien läheisyyteen.
Mutta joskus tuntuu siltä, että kamerat ovat
"keskellä ei mitään" ja silloin miettii, että
onko kyseisen kameravalvonnan tavoitteena todellakin liikenneturvallisuuden lisääminen.
Haapalan mukaan suurimmat riskit liikenteessä nykyisellään ovat päihtyneet kuljettajat, huumausaineiden vaikutuksessa
ajavat kuljettajat ja muuten terveydentilaltaan puutteellisessa kunnossa ajavat kuljettajat.
Myös itsetuhoisuus on liian yleistä

Autoliiton Varkauden osastolle kuuluu hyvää – jäseniä on jo toistatuhatta, mutta aktiivijäseniä mahtuisi toimintaan mukaan.
Osaston toimintaan on tullut mukaan autourheilulajina Karting, jota on tarkoitus
lähteä viemään varkautelaisten ja KeskiSavon nuorten harrastusmahdollisuudeksi.
Tavoitteena on saada useampi nuori ajamaan Karting-autoa Autoliiton lisenssillä.
– Investoimme tämän syksyn aikana Autoliiton Varkauden osastolle yhden Kartingauton, jotta voimme tarjota nuorille mahdollisuuden saada ajokokemuksia. Olemme
myös hakeneet kahta Karting-autoa
FlyingFinn-projektista, joka on osa Suomi100-hanketta. Olemme laajentamassa
toimintaamme nimenomaan Karting-puolelle, koska haluamme osaston aktiiviseen
toimintaan mukaan myös nuoria ihmisiä.
Ja Karting tuntuu kiinnostavan nuoria, sanoo Autoliiton Varkauden osaston puheenjohtaja Jyrki Haapala.
Mutta hypätäänpä ikärakenteen toiseen
päähän – ikäautoilijat. Kyseiseen teemaan
on tulossa valistusta, kun Autoliiton Varkauden osasto järjestää ikäautoilijakoulutuksen torstaina 2.11. Varkauden Osuuspankin koulutustilassa. Tuolloin keskusteluissa on ikääntymisen mukanaan tuomat
haasteet liikenteessä ja pohditaan ratkaisuja haasteiden voittamiseksi. Ja syksyn aikana on tulossa jo perinteeksi muodostunut
Isänpäivän-turvallisuustapahtuma sunnuntaina 12.11. Varkaudessa Tokin pysäkillä. Tapahtumassa puhutaan liikenneturvallisuudesta ja tapahtumassa tarjotaan isille ja
heidän perheilleen perinteinen hernekeitto.
Autoliiton Varkauden osasto elää ajassa
on mukana sosiaalisessa mediassa. Face-

Sykkeessä Media Tarjoaa 100-vuotiaan
Suomen kunniaksi
Finnvitsit Klubilla tiistaina 5.12.2017 alkaen
klo 19.00. Paikkoja 100 ensimmäiselle.
Ilmoittautumiset: toimitus@sykkeessa.fi
Esittäjänä teatteriryhmä Savon Pariisi
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Majakka loistaa, ohjaa oikeaan paikkaan ja
on toivon symboli
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Myrsky lyö majakkaan – suurikokoinen juliste toimiston seinällä.

Mitä syntyi, kun kolme oikeustieteen opiskelijaa pohtivat Helsingissä yrityksen perustamista? Siitä syntyi prosessioikeuden
tentin jälkeen 3.7.2007 kirjoitettu, Patenttija rekisterihallitukseen lähetetty perustamisasiakirja, josta lopullinen tieto saapui
9.10.2007 – Lakiasiantoimisto Majakka Oy
oli syntynyt.
Yhtiön vuosikymmenen matkasta tämä
kirjoitus on "pelkkä pintaraapaisu". Aineksia tarinaan löytyisi vaikka elokuvakäsikirjoituksen verran. Mainittakoon sen verran
tässä yhteydessä, että perustamisasiakirjan
saapumisen jälkeen yhtiökumppanit läksivät neljän päivän kalastusretkelle Rantasalmelle. Ja kalastusretki muodostuikin yhtiölle perinteeksi.
Opiskelijat Kalle Hytönen, Jaakko Ikonen ja Martti Nieminen olivat likimain
vuoden ajan pohtineet yrityksen perustamisasiaa ja vielä tänäkin päivänä on tietyllä
tavalla mysteeri – miksi nimeen Majakka
päädyttiin.
Yksi selitys siihen on, että Ikonen kulki
Helsingissä aamuin illoin eräässä antikvariaattiliikkeessä olevan majakkataulun
ohitse. Ranskalainen valokuvaaja oli ottanut
kolmen kuvan sarjan majakasta, johon iso
aalto iskee keskellä aavaa merta. Tuolloin
hänellä ei opiskelijana ollut varaa ostaa
taulua – nykyisellään hän on kyseisen taulun, yrityksen perustamisen liikkeelle panevan voiman omistaja. Taulusta tuli Ikoselle voimanlähde, jota hän katsoi aamuin

ka–nimihän muodostui etunimistä – Martti, Jaakko, Kalle. Matkan varrella Martti ja
Jaakko ostivat Kallen osakkuuden yrityksestä ja kahdestaan jatkavat Lakiasiantoimisto Majakka Oy:n osakkaina. Osakeyhtiön kotipaikka on edelleen Helsinki. Yhtiöllä on konsernirakenne, jossa on tytäryhtiöitä Varkaudessa.

Pentti Moilasen lahjoittama taulu "Matka" on
Jaakko Ikoselle erityisen rakas. Taulun alla on
teksti: "Uskallatko seurata pyrstötähteä. Myrskytuuleen yksin lähteä? Uskallatko astua aarrelaivaan, jota eivät muut näe. Kuuletko jo tuulessa paukkuvat purjeet?"

illoin ohi kulkiessaan. Ja salaisesti hän toivoi, että firman nimeksi tulisi Majakka.
– Majakka loistaa ja johtaa oikeaan paikkaan. Ihmiset tarvitsevat sielun etsikkohetkissään majakkaa – tarvitsevat valoa, että
näkevät jossakin toivon. Mielestäni valo
symboloi toivoa, mutta samalla sen pitäisi
toimia myös navigaattorina, suunnannäyttäjänä eksyneelle, epävarmalle ihmiselle tai
taholle, joka ei tiedä mitä pitäisi tehdä. Tätä
ajatusta johdan päässäni ja sielussani, kun
teen töitä ihmisten kanssa "majakanvartijana", hän sanoo.
Majakka-nimi kirkastui sittemmin kavereille myös toisella tapaa. Vaikka alunperin ei ollut ideaa ja ajatusta, niin Majak-

kilö oli jo kääntynyt toisen asianajotoimiston puoleen ja käynyt häviämässä jutun
Hallinto-oikeudessa. Juttu tuli Lakiasiantoimisto Majakalle, selvitettiin asiaa ja löydettiin hallintolaista sellainen määräaikapykälä, jolla mentiin Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja saatiin juttu käännettyä
asiakkaan eduksi, Nieminen kertoo tapahtumien kulkua. Tuolloin nuoret miehet taVoitto KHO:ssa
jusivat, että ihan oikeasti he osaavat lakiYrityksen perustamiseen liittyen Martti Nie- asioita ja on mahdollisuus pärjätä alalla.
minen toteaa, että kolmella oikeustieteen
opiskelijalla oli kova into tehdä asioita ja liik- Uutta toimintatapaa
keelle lähdettiin aika ennakkoluulottomasti. Palveluasenteesta puhuttaessa – Jaakko
– Alusta lähtien oli selvää, että Jaakko oli Ikonen toteaa, että yhtiötä perustettaessa
"kärki" ja me olimme häntä tukemassa, hän lakiala näyttäytyi äärimmäisen konservatiisanoo.
viselta, jopa paikalleen jämähtäneeltä.
Nuorina henkilöinä firman osakkaat vi– Me vähän yli parikymppisinä kavereisioivat yhtiön markkinointia ja sijoittivat na olimme jossakin määrin radikaaleja –
verkkosivuihin – tuossa tilanteessa aika mer- lähdettiin siitä, että erotutaan selkeästi pekittävän summan. Se oli välittömästi askel rinteisistä toimijoista. Uskoimme, että se
eteenpäin ja lakiasiantoimistolle alkoi tulla voisi kiehtoa ihmisiä.
toimeksiantoja eri puolilta Suomea – yhtey– Alusta alkaen asiakaslähtöisyys on oldenottoja alkoi tulla verkkosivujen kautta.
lut meille tärkeää – palvella asiakkaan lähKohtuullisen pian yhtiö sai juhlia en- tökohdista käsin, asettumalla asiakkaan
simmäistä voitettua oikeusjuttua, jossa asemaan pyrkien olemaan mahdollisimman
voitto tuli Suomen valtiosta KHO:ssa, pitkälle asiakkaan tukena ja apuna.
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. TuolMyös Martti Nieminen korostaa toiminloin kukaan yhtiön perustajista ei ollut val- nan asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan ja yhteimistunut lakimiehiksi.
sön luottamuksen saavuttamista – uudella
– Kiinnostava juttu sattui heti ensim- tavalla toimimista.
mäiseksi – virkamiesoikeudellinen tapaus,
– Asiakaslähtöinen ajattelu ja toimintajossa työantaja oli irtisanomassa työntekijää malli ei ole mystistä ja ihmeellistä. Tullaan
ennen hänen eläkeikäänsä. Kyseinen hen- ihmisen tasolle, ihminen on mukana ju-
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Toimiston seinällä on Jaakko Ikoselle merkityksellisiä maalauksia. Kaksi taulua "Oman unelmansa arkkitehti" ja "Valon talossa" muodostavat tietyn kokonaisuuden symboliikallaan – toisessa on
tunnistettavissa kylmyys, hiljaisuus ja yksinäisyys, toisessa tähdenlento toivomuksineen.

tuissa, häntä ei ulkoisteta.
– Uuteen toimintatapaan liittyy – paitsi
asiakkaan kohtaaminen uudella tavalla –
myös se, että yrityksilläkin on annettavaa
ympäröivälle yhteisölle, pystyen sitä tukemaan. Tietyllä tapaa on myös yrityksen
oman edun mukaista olla mukana esimerkiksi kansalaisjärjestötoiminnassa omalla
alueella, sanoo Nieminen ja jatkaa, että Lakiasiantoimisto Majakan omistajien omat
taustat huomioiden, pinnalla on ollut mm.
urheiluseurojen tukeminen, nuorisourheilu
ja kulttuuritoiminta – nimenomaan paikallistasolla. Lisäksi yhtiö on rekrytoinneissaan pyrkinyt antamaan nuorille mahdollisuuksia, esimerkiksi palkkaamalla kesätyöntekijöitä.
– Tämäntyyppiset asiat ovat olleet meille
tärkeitä. Eikä pelkästään yksisuuntaisesti,
että olisi jotakin annettu, vaan todella paljon
saa itsekin. Luottamuksenrakentamisessamme ja markkinointistrategiassamme voidaan toiminnassamme nähdä, että haluamme tukea paikallista vapaaehtoistyötä ja yhdistystoimintaa.
Martti Niemisen mukaan Warkauden
Klubin siirtyminen yksityisomistukseen
Jaakko Ikoselle, on ollut Lakiasiantoimisto
Majakan alkuperäisajatuksen mukaista toimintaa – elvyttää Varkauden kulttuurielämää.
– Jo vuosikymmen sitten Jaakolla oli ajatus, että Varkaudella on tietyllä tavalla potentiaalia historiallisesti merkittävänä kaupunkina monella elämänalueella. Jo silloin
hän näki, että perinteinen, vahva asema on
palautettavissa ja Varkautta pystytään kehittämään – mutta se vaatii aktiivisia toimijoita. Jaakko halusi olla yksi suunnannäyttäjä.
– Harva henkilö palaa heti opintojensa
jälkeen ja perustaa kotipaikkakunnalleen
yrityksen, alkaa tukea kehitystä ja perustaa

urheiluseuran. Kotiseutunäkökulma on
Jaakolla ollut erittäin vahvana koko ajan,
sanoo tamperelainen yhtiökumppani Martti Nieminen.

Lisäarvoa asiakkaalle

Lakiasiantoimisto Majakka on yleisjuridinen toimisto palvellen hyvin laajalla skaalalla. Yhtiöllä on paljon yhteistyötahoja,
jotka ovat erikoistuneet erilaisiin oikeuden
erikoistumisaloihin. Käytössä on koko ajan
asiantuntijaverkosto, jos selvitettävänä on
asioita, jotka eivät ole ihan jokapäiväisiä.
Näin syntyy kokonaispalvelupaketti.
– Meillä on erittäin hyvä lähtökohta hoitaa myös yritysten asioita. Jaakolla on erikoistumisaloina osakeyhtiö- ja sopimusoikeus. Minulla on veropuoli, joka tietyllä tavalla on monille ehkä hankalampi, samoin
minulla on työoikeudelliset asiat. Yritysten
toimintoihin liittyvät keskeiset oikeudelliset asiat ovat erityisosaamistamme, sanoo
oikeustieteen maisteri, kauppatieteen tohtori Martti Nieminen. Varkautelainen lakimies Jaakko Ikonen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja on opiskellut myös
kauppatiedettä.
– Yritykset eivät ole kovin valmiita satsaamaan palvelupaketin hankintaan ennalta ehkäisevästi – ostavat sitten suojaa jälkikäteen, Ikonen toteaa.
Pääsääntöisesti Lakiasiantoimisto Majakan asiakaskunta tulee Pohjois-Savon alueelta, mutta toimeksiantoja on maantieteellisesti hyvin kattavasti, esimerkiksi EteläSuomesta.

Lakiala murroksessa

On sanonta, että laki on niin kuin se luetaan.
Jaakko Ikosen mielestä, vaikka tiettyä toistuvuutta ja monistettavuutta on nähtävissä,

mutta silti aina on kyse yksittäisistä tapauksista.
– Kaikki asiat ovat loppujen lopuksi tulkinnallisia. Joku juttu voi näyttää ensi näkemältä lukemalta 100–0 jompaan kumpaan
suuntaan. Mutta pääsääntöisesti – jos molemmilla osapuolilla on omat lakimiehet –
asetelma voi alkaa keikahdella, hän sanoo ja
jatkaa, että eihän lakimiehen eettisesti ole
perusteltua lähteä ajamaan sellaista asiaa,
jossa ei ole puntarointiasetelmaa.
– Ainahan lakimiehen pitää omalla työpanoksellaan luoda päämiehelleen lisäarvoa. Käyn aina itseni kanssa keskustelua,
jossa pitää pystyä olemaan rehellinen ja
riippumaton. Sinänsä – on todella vaikeaa
antaa yleispäteviä lainalaisuuksia. Asiakassuhteessa lakitoimiston tietoisuus voi
muuttua – asiakas on ehkä tahtomattaan tai
tarkoituksellisesti voinut jättää kertomatta
faktoja, sanoo Ikonen, jonka mukaan asiakassuhteessa lakimieheen ihmiset käyttäy-

tyvät hyvin lojaalisti ja pyrkivät kertomaan
kaiken käytettävissä oleva tiedon liittyen
kulloiseenkin tapaukseen. Hänen mielestään nykyisellään oikeudelliset kysymykset
ohjaavat ihmisten elämää yhä enemmän –
ja ihmiset eivät välttämättä tiedosta sitä.
Sekä Niemisen että Ikosen mukaan lakiala on murroksessa – modernin liiketoiminnan elementit korostuvat päivä päivältä
yhä enemmän. Asiakkaat hakevat lakitoimistolta heille soveltuvaa toimintakulttuuria – kuten Lakiasiantoimisto Majakka
Oy:llä – yhteistyöverkostojen kautta saatavaa asiantuntemusta hyvin sujuvasti, mistä
päin Suomea tai maailmaa tahansa.
Lakiasiantoimisto Majakka Oy:n vuosikymmenen on ollut hallitun kasvun aikaa –
on edetty tasaisesti luottamuksen tiellä.
– Lakimiehillä on ehkä perinteisesti ollut vähän huono maine. Mutta meidän ajatus on, että näin ei tarvitse olla, Martti Nieminen toteaa.

"Pistin vai vaalilippu - Työväen kaksi tietä sotaan
Pohjois-Savossa"
Warkauden Klubin sivistysillat jatkuvat torstaina
16.11.2017 klo 18
Historian tohtori Mika Siironen pitää avoimen luento-/keskustelutilaisuuden teemalla,
joka ei jätä ketään kylmäksi - "Pistin vai vaalilippu - Työväen kaksi tietä Pohjois-Savossa".
Sisältönä Varkauden ja Iisalmen tapahtumat tammikuuhun 1918 saakka, painopisteen
ollessa vuodessa 1917.
Tilaisuuden järjestää Warkauden Klubi. Vapaa pääsy.
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Yhteispotretti näytöksen jälkeen Warkauden Klubilla.

Savon Pariisi - kiertävä
teatteriryhmä
Teksti ja kuva: Vesa Moilanen

Haastattelun yhteydestä löytyy myös kuKahdeksan eri tarinaa, joista jokainen tarvittaessa toimii myös itsenäisesti – siinä si- vagalleriaa esityksestä "Joron jäljillä – tarisältö harrastajateatteriryhmä Savon Pariisi noita Decameronesta" Warkauden Klubilla.
ry:n tuoreimmasta tuotannosta nimeltään
"Joron jäljillä – tarinoita Decameronesta".
Suomi 100
Tällä hetkellä ryhmä pitää pientä taukoa,
J uhlaillallinen
mutta ideoita alettiin kasata yhteen välittömästi Warkauden Klubilla nähdyn esityksen jälkeisissä tuumaustalkoissa.
Warkauden Klubilla keskiviikkona
Muutaman vuoden ajan toiminut Savon
Pariisi-harrastajateatteriryhmään kuuluu
6.12.2017 klo 18.
nykyisellään kymmenkunta näyttelijää.
Ryhmän kuulumisia kertoo äänihaastattelussa ohjaaja Tuomo Salmela.
Linnanjuhlat katsottavissa screeniltä
Haastattelu on kuultavissa osoitteessa:
Illalliskortti 35 euroa,
sykkeessa.fi/radio

Warkauden Klubi on
varattavissa kevään
juhliin (esim.
ylioppilasjuhlat,
häät, perhejuhlat).
Kysy lisää:
nea.ikonen@vmmajoitus.fi
040 849 6665

puh. 040 849 6665/Nea Ikonen

Hukka-Pallon F-juniorit
tarjoaa mahdollisuuden liittyä
sudenpentuihin
Treenit
Ti 18-19.30
To 17-18
Paikka: Walterin koulu, ex.
lukion sali
Yhteydenotot: Tarja Kolari,
puh. 0405762157

TALVIRENKAAT SAAPUIVAT, VARAA NYT!
Kunnostettuja, katsastettuja autoja 590 € alkaen
Auton saat mukaasi jopa ilman käsirahaa

Meiltä saat syksy- ja talvivarusteita,
sekä laadukkaita sisäpelivarusteita!
Ota yhteyttä: Juuso Koponen, 050 302 8313.

Meiltä saat nyt hajutonta pissapojannestettä!
Pikaremontit nopeasti ja ammattitaidolla
Öljynvaihdot, tuulilasit, pakoputket ym. hoituu

AUTO-SOININEN
Kaura-ahontie 31 (katsastusasema), 0400- 321 296
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Piirakkapajalla toiveikkaat
tulevaisuudennäkymät
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Vesa Moilanen

Yrittäjä Katja Miettinen istahti pöydän ääreen
– kauppaliikkeeseen lähtevien tuoreiden piirakoiden kera Cafe Piirakkapajassa.

Varkautelaisen Piirakkapajan piirakoita
menee nykyisellään jos useaan paikkaan
myyntiin Savon alueella.
Mikä onkaan Piirakkapajan piirakoiden
reseptinä – muun muassa siitä ja Piirakkapajan kuulumisia kertoo yrittäjä Katja
Miettinen syyskuun puolivälissä käydyssä
keskustelussa.
Äänihaastattelu on kuunneltavissa
osoitteessa: sykkeessa.fi/radio
Taidokasta käsityötä lähituotteista – piirakanteossa Taimi Mykkänen.

Joroisten Oma osuuskunta – yhteistä hyvää
paikkakunnalle
Teksti: Vesa Moilanen

Joroisten Oma osuuskunnan pankkikiinteistö.

Suomen pankkiliiketoiminnassa tapahtui
suuria muutoksia 2000–luvun taitteen molemmin puolin. Monet paikallispankit –
jopa suuret alueelliset pankit, ovat yhdistyneet suurempiin kokonaisuuksiin – palvelu- ja kilpailukykynsä turvaamiseksi ja finanssialan sääntelyn kiristymisen vuoksi.
Joroisten Osuuspankki pysyi kuitenkin
menestyvänä yhden kunnan alueella toimivana pankkina. Vuonna 1997 OP Ryhmän
ryhmärakenteen tiivistämistä ja keskinäisen
yhteisvastuun kasvattamista vastustanut
Joroisten Osuuspankki muuttui "koivunlehtipankiksi" liittymällä Paikallisosuuspankkiryhmään, jossa pankeilla oli mahdollisuus toimia itsenäisemmin.
Sittemmin kiristyneen sääntelyn pakottamana POP Pankkiryhmä alkoi suunnitel-

la oman yhteenliittymänsä tiivistämistä ja
keskinäisen yhteisvastuun kasvattamista,
johon Joroisten Osuuspankki ei halunnut
lähteä mukaan.
– Joroisissa on pankkitoimintaa aina
harjoitettu kannattavasti ja vastuullisesti.
Keskinäisen vastuun yhteenliittymäratkaisuissa joroislaisille helposti lankeaisi maksumiehen rooli, toteaa Joroisten Oma
osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja
Raimo Memonen. Pankin osuuskunnan
kokous teki 28.4.2015 päätöksen Joroisten
Osuuspankin pankkiliiketoiminnan luovuttamisesta Oma Säästöpankki Oyj:lle
1.10.2015 alkaen, jolloin pankkitoimintaa
alkoi tarjota Oma Säästöpankki Joroisten
konttori.
– Ratkaisun perustana oli, että pystytään

turvaamaan hyvät pankkipalvelut ja samalla säilyttämään Joroisten Osuuspankin mittavat pääomat joroislaisessa omistuksessa –
tuomaan merkittävästi hyvää paikkakunnan
eri toimijoille, kertoo Memonen, jonka mukaan vuosien 2015 ja 2016 tuloksesta osuuskunta on jakanut peräti 200.000 euroa yleishyödylliseen toimintaan. Kriteerinä käytetään verottajan määrittelyä yleishyödyllisestä toiminnasta. Eli kyseessä ovat voittoa
tavoittelemattomat toimijat – kaikille avoimet seurat ja järjestöt, jotka jollakin tavalla
hyödyttävät toiminnassa mukana olijoita.
– Avustukset ovat kohdentuneet läpi elämänkaaren. Nuorisotyöhön on satsattu
koulujen vanhempainyhdistysten ja urheiluseurojen kautta ja on autettu myös ikäihmisten toimintaa, esimerkiksi hankkimalla
Joroisten Mansikkapaikalle riksapyörä.
Myös luontoarvot ovat osuuskannalle tärkeitä ja avustuksia on jaettu esimerkiksi vesistöjenhoitotyöhön, Memonen kertoo
osuuskunnan arvoista. Osuuskunta omistaa
Joroisissa pankkikiinteistön, jossa on sitouduttu käyttämään Vihreää sähköä sekä
muutamia asunto-osakkeita – osuuskunta
elää nykyajassa katse tulevaisuuteen.
Nykyisellään Joroisten Oma osuuskunnalla on n. 2.200 jäsentä, joille osuuskunta
maksaa hyvää korkoa jäsen-, lisä- ja tuottoosuustalletuksien osalta. Jäsenilleen osuuskunta tarjoaa erilaisia palveluja. Viime vuoden syksyllä osuuskunta rekrytoi toiminnanjohtajan, koulutukseltaan varatuomari.
Jäsenilleen osuuskunta antaa myös lainopillisia palveluja riidattomiin lakiasioihin, kuten esimerkiksi perunkirjoitukset ja

testamentit.
Osuuskunnan laaja historiankirjoitus on
käynnissä – pian ikää on täydet sata vuotta.
–Osuuskunta on perustettu vuonna 1919.
Osuuskunta on lähtenyt liikkeelle pienestä
kyläosuuskassasta ja kirja tulee sisältämään
myös pankkihistoriaa – liittyen aika laajasti pitäjän muuhunkin kehitykseen. Osuuskunnan ja pankin vaikutus on ollut merkittävä muun muassa maatalouteen ja rakentamiseen, toteaa osuuskunnan hallituksen
puheenjohtaja Raimo Memonen, jonka
mukaan historiateos valmistuu tämän vuoden puolella. Kirja painetaan ensi vuonna ja
on valmiina juhlavuonna 2019.

Joroisten Oma osuuskunnan hallituksen
puheenjohtaja Raimo Memonen osuuskunnan
toimiston ovella.
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Virkamiesklubi Päiviönsaaren keskiössä

Vierailu nykyisellä Warkauden Klubilla toi Pertti Anteren mieleen hyvinkin pikkudetaljeja Varkauden Virkamiesklubin ajoilta.

Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen

Varkauden Virkamiesklubin elämä Päiviönsaarella oli aikanaan hyvin vilkasta –
tapahtui kaikennäköistä. Kun Ahlströmin
vieraat majoittuivat Klubille – ainakaan
huhut eivät lähteneet kiertämään kaupungille. Muiden kaupunkilaisten kannalta
Klubi oli varmaankin äärimmäisen suljettu
paikka, jota ei edes uskallettu lähestyä –
jonkinnäköinen tabu.
Edellä sanottu on mietteitä varkautelaissyntyiseltä Pertti Antereelta (s.1951),
jonka kanssa muisteltiin asioita nykyisellä Warkauden Klubilla. Lapsuutensa ja
nuoruutensa hän vietti Varkaudessa, josta
1970-luvun alussa muutti Kuopioon. Hänen isänsä Bertel Antere (1915–1993)
toimi Varkaudessa Ahlströmin konepajan
teknisenä johtajana Pirtinniemessä –
niinpä Pertti Antereella oli vapaa oikeus
viettää aikaansa Klubilla, jonne mukanaan sai viedä vain yhden vieraan.
– Tänne sai tulla kuin kotiinsa ja menin
kirjastoon lukemaan lehtiä. Kirjasto oli
mukava paikka ja toinen oli yläkerran aula

vmmajoitus.fi
Pyydä meiltä
majoitustarjous!
Kotiseutumatkailuun
tarjolla edullinen
majoitus.

takkoineen – kaksi vakituista oleskelupaikkaa. Kirjastossa oli hyvä valikoima myös
tietosanakirjoja luettavaksi.
– Kirjasto on muuttunut aika paljon, joskin osa vanhoista kirjahyllyistä on edelleen
paikoillaan. Aikoinaan Klubilla oli Alvar
Aallon huonekalut, design-valaisimet – valitettavasti ne ovat nykyisestä sisustuksesta
lähteneet muualle. Ja biljardisalin seinillä oli
karikatyyrejä klubin jäsenistöstä.
– Eteisessä oli pari Artekin tarjoiluvaunua ja ritiläpenkki, johon rouvat voivat
laskea käsilaukkunsa siksi aikaa kun kävivät rouvien karderoopissa yläkertaan johtavien rappusten alla. herrojen karderoopi oli
kirjastoon mentäessä ja siellä oli siihen aikaan tarpeelliset kalossitelineet. Klubi oli
tyylikkäästi sisustettu ja ovesta saliin sisään
tultuaan sai heti arvokkaan tunteen.
– Klubilla tarjoilijan sai paikanpäälle
painamalla soittokellon nappia, joita oli
aina käden ulottuvilla. Saapuneelle tarjoilijalle esitettiin sitten kohteliaasti pyyntö,
jotta saataisiinko jotakin juomaa ja pöytään
tuotiin pienet Coca-Cola-pullot. Hienossa
pöydässä oli lasilevyn alla pöytäliina. Juomalasi kilahti kivasti lasilevyyn. Varmaankin jotakin kautta laskut menivät isälle,
joka koskaan ei maininnut asiasta, hän
muistelee.

Aktiviteetteja lapsille

Pertti Antere kertoo, että hänellä oli kolme
isosiskoa ja pikkuveli. Hänen lapsuusaikana oli hyvin jyrkkä "ihmistenlajittelu" –
ketkä olivat työläisiä ja ketkä muuta väkeä.
– Se oli nuorelle hankala tilanne, en ty-

kännyt siitä. Halusin, ettei olisi mitään rajoja ja voisi leikkiä niin kuin lapsen kuuluu leikkiä. Mutta se ei aina onnistunut
myöskään ystävien vanhempien taholta –
joskus oli vaikeita tilanteita.
Leikeistä puhuttaessa – Päiviönsaarella oli
tuolloin aktiviteetteja lapsille. Alueella oli
hyvinkin puolensadan lapsen lauma juoksentelemassa.
– Usein pelattiin piilosta ja alueena oli
koko Päiviönsaari. Pelin aloitus tapahtui
silloisen elokuvateatteri Keskus-Kinon läheltä, syyspimeällä tuikkujen kanssa. Pelattiin myös pesäpalloa tasaisella nurmikentällä – oli hyvät joukkueet. Ja myös seikkailtiin Pirtinvirran ylittävällä rautatiesillalla – onneksi isä ja äiti eivät siitä tienneet,
hän kertoo ja jatkaa, että kun silloinen Pirtinvirransilta vanhan koneistonsa vuoksi
juuttui auki asentoon, niin silloin kaupunki oli ihan sekaisin.
Kaikkinensa Päiviönsaari oli tuolloin
pienelle pojalle oikea seikkailujen saari ja
myös Klubin ympäristö tarjosi leikkipaikkoja. Klubin pihapiiri ja todella kaunis
puutarha ovat erityisesti jääneet Pertti Anteren mieleen. Puutarhasta pääsikin kätevästi hiekkakäytävälle ja sitä pitkin puutarhan takaportille , josta edelleen rautatien yli
ja edelleen puisten kaarisiltojen yli Kalapirtille. Aurinkoisina päivinä matka suuntautui sinne ja Kalapirtin läheisyydessä
olevalla saarella oli valkoinen uimahuone.
Saareen johti puinen kaarisilta, joka sittemmin korvattiin pengerryksellä isoine aukkoineen vesivirtausta varten. Mutta vettä ei
mennyt tarpeeksi läpi ja useasti oli niin valtava tulva ettei saareen päässyt lainkaan.
Mutta – ennen Kalapirtille pääsemistä oli
yksi este – Vihavaisen saunan luona oleva
rautaportti.
– Siihen avain saatiin Klubilta, josta
otettiin limpparipullot mukaan – sanottiin
"Lehtoniemen vesivärjäämön tuotteeksi" eli
Lehtoniemen Virvoitusjuomatehtaan tuotteita. Ja Kalapirtiltä sai silloin tällöin ostaa
jäätelöä. Kalapirtillä asui perheemme palvelija ja hänen puolisonsa – heillä oli kioskimyyntiä. He huolehtivat Kalapirtin järjestyksestä ja kunnosta. Järjestyksenpitoon
kuului seurata keitä siellä kävi uimassa, Kalapirttihän oli Klubin uimaranta ja noudatti luonnollisesti Klubin vierailusääntöjä.

Forellipuro

Mennäänpä vielä Klubin takaportilta hieman Ämmänkosken ylävirtaan, Vihavaisen
saunan luo. Siellä oli Ämmänkoskesta tulevalle vedelle sulkuportti, jota pojat kävivät
joskus "säätämässä" – ja silloin alkoi saunalta rautatien ali Pirtinvirran suuntaan menevä puro tulvia. Virkamiesklubin kohdalla oli pieni pato säätelemässä vedenkorkeutta.
– Puroa sanottiin forellipuroksi, jossa oli
jatkuva virtaus. Klubin kohdalla purossa oli
vähän leveämpi kohta, jossa lapsuusaikana
käytiin kahlailemassa.
Bertel Anteren perhe asui Tyyskänniemessä, nykyisen Varkauden Kotiseutukeskuksen talossa. Tyyskänniemi oli aikanaan
sananmukaisesti niemi, joka nykyiseen
asuunsa on muotoutunut voimakanavan
työmaasta tulleella täytemaalla. Ennen
maantäyttöä Klubikin oli rannalla ja puro

on muodostettu täytemaan ja vanhan rannan väliin.
"Forellipuron" virtaus johdettiin täytemaan sisällä olevan puisen putken kautta
Pirtinvirtaan konepajan vastarannalle. Putkeen oli tehty tarkastusluukuja, jotka olivat
hyviä aukkoja pojille laittaa kaarnaveneitä
lipumaan Pirtinvirtaan. Loiskis – ja sitten
kipaisten virranrantaan odottamaan kaarnaveneiden saapumista.
Myös Ämmänkoski oli poikien seikkailupaikkana.
– Aina kun Ämmänkoski meni kiinni,
tultiin pärekopan kanssa ja saatiin isoja ankeriaita, jotka myytiin Klubille ja KeskusHotellille. Muutoinkin – kun koski oli kuivana, kivienkoloista sai käsin kerättyä haukia ja jopa lohia.
Tyyskänniemen läheisyydessä oli
myös valtavat puruvuoret, jotka tarjosivat jännittäviä leikkipaikkoja – ehkäpä
nykyisellään ajatellen jopa hengenvaarallisia.
– Vedessä oli tukkeja ja rannalla oli hakkurilaitos, josta puruvuodet muodostuivat –
raaka-aineeksi edelleen tehtaalle toimitettavaksi. Kun puru oli ollut kasoissa 1-2
vuotta, jolloin siitä oli poistunut riittävästi
ligniiniä, se kelpasi paremmin sellun keittoon, mainitsee Antere ja jatkaa, että tehtaalta tuli kuorimojätettä ja sahanpurua
lautatarhalta hakkurilaitoksen viereen. Puruvuoriasiaan liittyy myös toimintoihin
kuuluva hevosenkengänmuotoinen iso
kuuppa, jossa pojat joskus ottivat kyytiä –
rohkeita kun olivat – eivätkä työntekijät oikein tykänneet.

Simsetit kaulaan

Palataanpa Virkamiesklubille. Klubin
pumppuhuoneen takana oli kanala ja sika,
joita lapset kävivät katsastamassa. Jouluksi
sika pistettiin lihoiksi ja silloin tällöin sunnuntaina syötiin klubin omaa kanaa.
– Meillä sunnuntaipäivään kuului, että
ensin kotona Tyyskänniemessä takan edessä
nautittiin pitkä aamupala ja sitten isän kanssa lähdettiin kävelykierrokselle konepajalle
katselemaan. Sitten oli vuorossa vaatteidenvaihto Klubin sunnuntailounaalle lähtöä
varten – sunnuntait olivat aika ohjelmoituja.
Megalomaaniselle sunnuntailounaalle pukeuduttiin hienosti – "simsetit kaulaan".
Pikkupojalle se oli melkoista kärsimystä,
kun talviaikaan näki, miten kaverit laskivat
jäädytettyä pulkkamäkeä tammikujaa pitkin. Sunnuntailounas alkoi klo 14 ja kesti
pari tuntia.
– Ensin otettiin alkupalat seisovasta
pöydästä – kylmää kalaa ja leikkeleitä. Sitten odotettiin, että jotakin tapahtuisi. Seuraavaksi pöytiin tarjoiltiin liemi – ja taas
odotettiin – lämminruoka ja jälkiruoka
pöytiin tarjoiltuna. Kun oli päästy kahvivaiheeseen, vanhemmat ottivat kahvin ja
konjakin, niin vasta sitten lapset saivat luvan lähteä kävelemään pois pöydästä –
mentiin biljardisaliin palloja työntelemään.
Ja lounastilaisuuden päätyttyä piti nopeasti
kipaista vaihtamaan vaatteet ja pääsi pulkkamäkeen.
Pertti Anteren mukaan myös tehtaanjohtaja Leif Glöersen oli useasti mukana
sunnuntailounaalla, joka tietyllä tavalla oli
sosieteetin näyttäytymispaikka, jossa Ahl-
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strömin eri osastojen johtajat keskustelivat.
Sunnuntailounas oli sosiaalinen velvoite
mennä koko perheen kanssa syömään.
– Vappupäivän perinteeseen kuului aamulla mennä kuuntelemaan, kun Varkauden Mies-Laulajat lauloivat Veikkolan
rappusilla. Klubilla vappulounaan ajan
kamariorkesteri soitti musiikkia Mikko
Parviaisen johdolla ja Elvi Buchert soitti
pianoa. Klubin sali oli aivan tupaten täynnä ja pöytiä salissa mahdollisimman tiukasti.

Neuvotteluja, Kinkamo,
tennistä

Virkamiesklubin keittiö toimi lähes ympäri vuorokauden, koska Klubilla käytiin paljon liikeneuvotteluja. Klubin holvikellari
oli yksi "neuvottelutaktinen paikka". Kun
ensin oli syöty, siirryttiin kellarin puolelle
"kaffelle ja konjakille". Kylmästä kellarista
takaisin lämpimään kabinettiin siirtymisen
jälkeen neuvottelut sujuivatkin useasti sutjakkaasti.
Pertti Antereelle tuli tutuksi myös Ahlströmin Kinkamon lomamaja, jossa vietettiin hiihtolomaviikkoja. Kinkamossa oli
emäntä koko ajan "pitämässä silmällä" hiihWarkauden Klubi nykyasussaan kuvattuna puutarhan puolelta syyskuun lopulla 2017.
tolomalaisia.
– Jos joskus oli paha keli ja hiihtämällä ei
päässyt kotiin takaisin, niin hälytettiin autonkuljettaja Ahlströmin limusiinillä hakemaan kotiin hiihtolomalaiset.
Kesäliikuntaan liittyen – Varkauden nykyisen uimahallin paikalla oli Klubin tenniskenttä kivipengerryksen alapuolella. Tuohon aikaan seuran nimenä oli Varkauden
Verkkopalloklubi.
– Tenniskursseja järjestettiin, tehtaan sisäisiä kilpailuja pidettiin ja tennisvuoroille
oli "varauslukujärjestys". Tennistoiminta oli
vilkasta ja joskus oli hankala saada peliaikaa
– "lukujärjestys" täyttyi aika rivakasti.
Tenniskentällä oli punainen massapinta,
jota piti pelaamisen jälkeen pitkillä harjoilla edestakaisin kävellen harjata määrättyjen
kuvioiden mukaan, niin että syöttöpaikka
tuli tasaiseksi.
– Pukeutuminen oli erittäin tarkkaa – Näkymä entisajoilta – "Ruukinpatruunan" asunto eli villa. Kuva: Varkauden museot, A.Ahlström osakeyhtiön kokoelma/ Ivar Ekström
tenniskengät ja valkoinen asu – valkoiset
shortsit ja valkoinen pikeepaita. Pukeutumisetikettiä täytyi noudattaa, Pertti Antere
kertoo.

Myös holvikellari oli Pertti Anteren lapsuusajan
leikkipaikka. Kellari pitkine pöytineen toimi
myös liikeneuvottelujen neuvottelutaktisena
paikkana. Nykyisellään kellari on entisessä sisustuksessaan.

Kellarikäytävän vanha teksti tutkistelun kohteena.
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Sykkeessä-lehden
menovinkkejä
Kansallispukutarkistus –
mitähän sekin on? –luento

Yleisöluento: Suoliston
mikrobit

Oivalluksia arkeen: Tietoa ja
tukea ADHD-piirteisten lasten
perheille

Vesku Ruotsalainen –
lauantaitanssit

Varjentiinin sali, Heinävesi
ma 30.10. klo 17–19.30

Kaupunginkirjasto, Varkaus
la 14.10. klo 10–15

Ravintola Tyyskänhovin RootJamit
Ravintola Tyyskänhovi, Varkaus
la 21.10.2017 klo 20

Queen Musikaali Champions
Warkaus-sali, Varkaus
la 28.10.2017 klo 19

Avomielinen Anneli
–musiikkikomedia

Kulttuuritalo Tempo, Mikkeli
la 14.10.2017 klo 19–21

Mannerheim 150-luentosarja:
Mannerheim ja suomalainen
ratsuväki
Päämajamuseo, Mikkeli
su 15.10.2017 klo 13.15–14.15.

Seutuopisto, Pieksämäki
ti 17.10.2017 klo 18

Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
la 14.10.2017 klo 21

Miesten 2-divisioonan
salibandyottelu: Nilsiän Apassit
– VehVe (Kuopio)
Nilsiän liikuntatalo, Kuopio
to 19.10.2017 klo 18.30

Kivikasvot-juhlashow:
Satumaani Suomi

Kuopion Musiikkikeskus, Kuopio
la 21.10.2017 klo 17

Finlanders – naistentanssit
Rauhalahdessa
Kylpylähotelli Rauhalahti, Kuopio
ke 25.10.2017 klo 20

Pekka Hiltusen taidenäyttely

Jokeri Pokeri Box 40-v.
juhlashow

Aikuisten Allergia–, iho– ja
astma –vertaisryhmä

Halloween konsertti

Juvan kirjasto, Juva
tiistaisin 19.09.–14.11.2017 klo 17–18.30

Neste K Puijonlaakso, Kuopio
ti 24.10.2017 klo 18

Nilsiän Manttu, Kuopio
pe 27.10.2017 klo 18

Kuopion kaupungintalo, Kuopio
pe 27.10.2017 klo 19

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

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

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

Vesa Moilanen
toimitus@sykkeessa.fi

Myynti:

Timo Leppänen, 040 833 3232

Ilmoitus- ja sivunvalmistus:
Teemu Kantonen
aineisto@sykkeessa.fi

Painatus: Lehtisepät Oy, Pieksämäki
Seuraa Sykkeessä-lehteä netistä
osoitteessa sykkeessa.fi

sykkeessa.fi

Benjamin Enroth & Veijarit –
tanssit Rauhalahdessa

Älywapaa ST-Ajot

Juvan kirjasto, Juva
30.09.–31.10.2017

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

Nuorisoseurantalo Seurakallio
la 28.10.2017 klo 19–23.00

Donkkis Big Night –ilta
junioreille

Rantakylän seurakuntakoti, Mikkeli
to 19.10.2017 klo 17.30–19.30
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kannatustilaaminen

on mahdollista! Minne
päin maailmaa tahansa!
Vain 29 € vuodessa!
Printtinä tai sähköisenä!
Lisätietoa: toimitussihteeri
Juuso Koponen,
toimitus@sykkeessa.fi
Sykkeessä-kaupunkilehteä
jaetaan näissä paikoissa:
Warkauden portti, Piirakkapaja, Kahvila Aaretti, Sepon
Lihatori myymälät, KauraAhon kioski, Kukkakauppa
Pelakuu, Iskender,
M-Market, Könönpellon
baari, Autokari Varkaus ja
Pieksämäki, Sale Jäppilä ja
Ullan kellaripuoti.

Aulikki Etelärinne oli esittelemässä kestovaippoja ja niiden ominaisuuksia Päiviönsaaren
perhepäivänä Warkaus-salin aulassa.

Vuoden 2017 -kestovaippateko
Aulikki Etelärinteelle
Varkauteen
Vuoden 2017 –kestovaippateko on myönnetty varkautelaiselle Aulikki Etelärinteelle pitkäjänteisestä työstä kestovaippojen ja
muiden kestotuotteiden käytön edistämisessä sekä Kestovaippayhdistyksen aktiivisena jäsenenä toimimisesta.
Kestovaippayhdistyksen hallitus myöntää vuotuisen tunnustuksen yritykselle, organisaatiolle tai yksityishenkilölle, joka on
vuoden aikana edistänyt kestovaippojen
käyttöä Suomessa.
Aulikki Etelärinne on viiden vuoden aikana ollut monessa mukana. Vuonna 2012
hän aloitti kestovaippalainaamon pitäjänä,
jonka jälkeen hän on toiminut Kestovaippayhdistyksessä muun muassa paikallistoi-

minnan vetäjänä, tapahtumanjärjestäjänä,
Kesto-lehden avustajana, kestovaippaesittelijänä, tukihenkilönä ja paikallisyhdistyksen varapuheenjohtajana.
Lisäksi Etelärinne on vuosien varrella
ollut aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja
edistänyt toiminnallaan kestovaippojen
tunnettuutta. Valokuvausharrastajana hän
on myös ottanut monia kestovaippa-aiheisia valokuvia, joita on voitu hyödyntää viestinnässä ja muun muassa Kesto-lehdessä.
Aulikki on idearikas aktiivijäsen, josta on
ollut suuri apu monessa projektissa ja kehitystehtävässä. Hän on myös muun muassa ollut mukana lanseeraamassa Suomeen kansainvälisen Suuren vaipanvaihtotempauksen.

