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Lyhyesti

Apteekki kutsuu jouluglögille
Rautalammin apteekissa vietetään 
teemapäivää joulun alla. Puoli 
vuotta apteekkarina toiminut Kirsi 
Putkonen kutsuu kyläläisiä tutus-
tumaan uuteen hyvinvointilaittee-
seen.

Marita Leskinen | Rautalampi

“Puoli vuotta sitten juotiin avajaiskah-
veja, paljon on ollut tekemistä, mutta on 
tuntunut tosi kivalta ja hyvin on meidät 
otettu täällä vastaan. Joulua edeltävän 
viikonvaihteen perjantaina meillä viete-
tään teemapäivää ja esitellään hengitys-
harjoituslaitetta ja glögiä tarjotaan sekä 
perjantaina että lauantaina”, kertoo ap-
teekkari Kirsi Putkonen.

Hengitysharjoittelulaite on apteek-
karin mukaan nykyaikainen höyryhen-
gityslaite, joka sopii myös urheilijoille ja 
äänityöläisille. Hengitysharjoituslaitteen 
mekanismi perustuu kahteen perintei-
seen menetelmään: höyryn hengittä-
miseen  ja vastapainepuhaltamiseen eli 
perinteiseen pulloon puhaltamiseen. Me-
netelmät ovat lääkäreiden suosittelemia 
keinoja hengitysongelmien helpottami-
seen.

“Tähän hyvinvointilaitteeseen kan-
nattaa tulla tutustumaan, laite on suo-
malainen keksintö, turvallinen ja helppo-
käyttöinen”, toteaa apteekkari.

Vahvistava höyryhengityslaite avaa 
ja kosteuttaa hengitysteitä sekä vahvis-
taa hengityslihaksia. Sen toiminta pe-
rustuu säädettävän hengitysvastuksen 
sekä lämpimän vesihöyryn vaikutuk-
seen. Säädettävissä oleva vastusteinen 
ulos- ja sisäänhengitys vahvistaa hengi-
tyslihaksia, avaa hengitysteitä ja edes-
auttaa laitteen tuottaman höyryn pääsyä 
syvemmälle keuhkoihin. Lämmin höyry 
kosteuttaa limakalvoja ja auttaa irrotta-
maan limaa sekä vähentää tukkoisuutta.

Höyryhengityslaite on hyödyllinen 
hengitysvaikeuksista tai pinnallisesta 
hengityksestä kärsiville, kuorsaajille, 
ikääntyneille, urheilijoille tai ammatik-
seen ääntään käyttäville ja se voi helpot-
taa myös flunssan oireita.

Laite saa hapen kiertämään ja syk-
keen laskemaan, minkä vuoksi se helpot-
taa stressin oireita. Stressi saa ihmiset 
hengittämään pinnallisesti, mikä johtuu 
autonomisen hermoston ylikierroksesta 
ja sykkeen kohoamisesta. Kiireisen arjen 
vastapainoksi ihmisille suositellaan ren-
touttavaa tekemistä, joka laskee sykettä 
ja auttaa kehoa palautumaan stressiti-
lasta. Hengitysharjoittelu on tähän sekä 
helppo että tehokas keino, ja perusta 
myös monille rentoutusharjoituksille.

Laitteen avulla tehtävällä hengit-
ysharjoittelulla voi saada apua monissa 
hengitysteiden sairauksissa, mutta tutki-
musten mukaan erityisesti astmaatikot 

ja keuhkoahtaumataudista kärsivät voi-
vat hyötyä tästä merkittävästi. Astmaa-
tikoille hengitysharjoittelulla voi olla 
astmakohtauksia vähentävä vaikutus ja 
siten se toimii lääkehoitoa tukevana me-
netelmänä. 

Apteekki on Kirsin mukaan myös 
joululahjakauppa mistä löytyy monen-
laisia, pukinkonttiinkin sopivia tuotteita 
ja lahjakortteja. 

“Vaikkapa joku käpälänhoitojuttu 
sopii varmasti monelle”, naurahtaa ap-
teekkari.

Joulusiivoa vanhat lääkkeet

Joulusiivouksen yhteydessä on hyvä pa-
lauttaa kaappeihin jääneet vanhat lääk-
keet.

“Lääkkeet ovat ongelmajätettä, niitä 
ei saa laittaa roskiin eikä vetää alas ves-
san pöntöstä”, kertoo Kirsi Putkonen.

Lääkejätteet lähtevät apteekista 
joka toinen viikko Riihimäelle Fortumin 
voimalaitokselle poltettavaksi. Vanhat 
lääkkeet voi tuoda apteekkiin. Foliolius-
koissa olevat lääkkeet voi laittaa liuskoi-
neen kirkkaaseen muovipussiin, samoin 
lääkepurkeissa olevat pillerit voi tyhjen-
tää muovipussiin. Joditabletit pakataan 
erikseen. Pahvikuoret ja nimilaput irroi-
tetaan ja nesteet tuodaan omissa astiois-
saan. Neulat ja ruiskut on hyvä laittaa 
lasipurkkeihin tai muovirasioihin.

Pohjois-Savon Tervastulet  
Rautalammilla

Tämän vuoden perinteiset Pohjois-Savon 
Tervastulet järjestetään Rautalammilla 14. 
joulukuuta Kerkonkosken satama-alueel-
la. Tilaisuus alkaa kello 15.00, mutta nuo-
tiolla keitettyä nokipannukahvia on tarjol-
la jo kello 14.00 alkaen. Ohjelman alkua voi 
odotella paistamalla tervaksentuoksui-
silla nuotioilla Kerkonjoen koululaisten 
myymiä makkaroita, joiden tuotto tulou-
tetaan lyhentämättömänä koululaisten 
hyväksi.

Tervastuli -tapahtuman päävastuulli-
sina järjestäjinä toimivat Suomen Metsäs-
täjäliiton Pohjois-Savon piiri ja Pohjois-Sa-
von Kennelpiiri. Käytännön järjestelyistä 
vastaavat paikalliset metsästysseurat. Val-
tiovallan eräterveiset yleisölle tuo kansan-
edustaja Anne Kalmari. Lisäksi kuullaan 
Rautalammin kunnan tervehdys.

Illan odotetuin ohjelmanumero on 
uuden erämiehen julkistaminen. Tilaisuu-
dessa muistetaan myös vuoden kenneltoi-
mijaa.

Muusta ohjelmasta mainittakoon 
musiikki- ja koululaisten runoesitys sekä 
pienoisnäytelmä. Perinteisen joulurauhan 
ihmisten ja eläinten välille julistaa edelli-
sen vuoden Erämies Pentti Mielonen.

KIITOS  
ilmoittajille ja 
yhteistyökumppaneille  
tästä vuodesta. 
 
Levollista Joulun Aikaa  
Onnea ja Menestystä  
Vuodelle 2020!
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Konneveden Osuuspankin tj Ari Heikkilä (vas.), Hannulan Osuuspankin tj Tuija Riikonen,  
Hannulan Osuuspankin hallituksen pj Eero Siikki ja hallintoneuvoston pj Ismo Häyrinen,  
Konneveden Osuuspankin hallintoneuvoston pj Pekka Liimatainen ja hallituksen pj Mikko Varis.

POP Pankki vahvistuu
Konneveden Osuuspankki ja  
Hannulan Osuuspankki suunnittele-
vat pankkiliiketoimintojensa  
yhdistämistä. Suunnitelmien  
mukaan konttoriverkosto säilyy 
entisellään ja perinteinen pankki-
asiointi onnistuu myös jatkossa.

Marita Leskinen | Konnevesi

Kahden pankin yhdistyessä Konneveden 
Osuuspankkiin liittyvät Hankasalmen, 
Lievestuoreen, Sumiaisten ja Suolahden 
konttorit. Yhdistyminen ei aiheuta muu-
toksia asiakkaiden arkeen ja tuttu hen-
kilöstö säilyy entisellään. Konneveden 
Osuuspankin jäsenmäärä tulisi olemaan 
noin 2000 ja asiakasmäärä 14 000.

Toimitusjohtaja Ari Heikkilän mu-
kaan tavoitteena on vahvistaa elinvoimai-
suutta Savon ja Keski-Suomen alueella. 
Yhdistymisellä luodaan alueellisesti en-
tistä vahvempi POP Pankki, joka tarjoaa 
monipuoliset pankki- ja rahoituspalvelut. 
Erityisenä vahvuutena näillä kahdella 
pankilla on vahva maa-, metsä- ja biota-
louden tuntemus.

”Fuusiossa ei ole kysymys pakkolii-
toksesta, päinvastoin, haluamme taata 
palvelujen saatavuuden ja laadun en-
tistä paremmin. Lopullisen päätöksen 
fuusiosta kuitenkin tekevät omistajat 
osuuskunnan kokouksessa, tilinpäätös-
ten valmistuttua helmikuussa”, toteaa 
Heikkilä, “tämä on paremminkin sellai-
nen rakkausavioliitto.”

Kummallakin pankilla on yli sata-
vuotinen historia. 

“Meillä on hallinnossa uskallettu 
aina tehdä rohkeita ratkaisuja, siitä iso 
kiitos luottamushenkilöillemme. Täl-
lä ratkaisulla pystymme tehostamaan 
liiketoimintaamme ja kehittää alueem-
me elinvoimaisuutta, haluamme sykkiä 
elinvoimaisina laajentuvalla markki-
na-alueellamme.”

Pankki  
joka palvelee

“Meillä on hyvät uudet värkit, on 
POP-mobiilit ja verkkopankit, mutta 
meillä myös palvellaan, kaikkia asiakkai-
ta ei tungeta samaan muottiin, kontto-
rimme ovat avoinna joka päivä”, kertoo 
Hannulan Osuuspankin toimitusjohtaja 
Tuija Riikonen.

Poppankissa halutaan varmistaa, 
että palvelujen saatavuus ja laatu toimii. 
Kaiken pankkitoiminnan pitäisi Heikki-
län mukaan panostaa elinvoimaisuuteen 
ja siihen miten investointeja saadaan vie-
tyä eteenpäin.

“Meille voi edelleen soittaa suoraan, 
silloin kun asiakas palvelua tarvitsee ja 
asiakaspalvelijamme ovat konttoreissam-
me palvelemassa asiakkaita heidän ta-
vallisessa arjessaan, henkilövähennyksiä 
ei fuusion yhteydessä ole näköpiirissä”, 
lupaa Heikkilä.

Uuden pankin toimitusjohtajaksi esi-
tetään Ari Heikkilää ja varatoimitusjohta-
jaksi Tuija Riikosta.
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Vanhan Korpilahden puku on kolmas 14-vuotiaan 
Jaakko Rikalaisen valmistama kansallispuku. Kuva 
Tapani Kalari.

Konneveden Joulu
Konneveden Joulussa pyörivät 
myllyt ja rukit.

Reijo Rantanen | Konnevesi

Konnevedellä valmistaudutaan tuleva-
na kesänä peruskorjaamaan museon 
150-vuotiasta tuulimyllyä. Konneveden 
Joulussa, 42. kertaa ilmestyvässä koti-
seutulehdessä, kerrotaan paitsi oman pi-
täjän, myös koko maan ja maailmankin 
myllyistä.  

Vuodesta 1982 lehteen kirjoittaneen 
professori Janne Vilkunan esiteltävänä 
ovat nyt rukit.  Kansallispukujen teki-
jänä maankuuluksi tullut nuori Jaakko 
Rikalainen osaa myös kehrätä. Taitavan 
nuorukaisen uusi aluevaltaus on met-
sästys. Hän kaatoi ensimmäisen hirven-
sä syksyllä. 

Viljan viljelystä ja makoisasta kon-
nevetisestä ruisleivästä on tarinaa. 
Esiteltävänä on myös Konnevedeltä 
löytynyt vuoden savusauna, joka läm-
mitetään ensimmäistä kertaa joulusau-
naksi. Viisi vuosikymmentä pyörineessä 
Konneveden Bingossa voitti joulupukki 
ajoporon vuonna 1971. Lehden sivuilta 
selviää myös mikä on vesipapp. Helmi-
kuussa kuolleen runoilevan kunnanjoh-
tajan Yrjö Junikan elämänvaiheista on 
mielenkiintoinen artikkeli.

Kotiseutuyhdistyksen toimittama 
julkaisun on taittanut Konnevedeltä ko-
toisin oleva taiteilija Minja Revonkorpi. 
Seiskaluokkalaisten Pirkko Järvikylän 
ja Emilia Liimataisen kansikuvat on 
arvioitu vuosikymmenten parhaitten 
joukkoon. Kaikkien kolmen alakoulun 
ekaluokkalaiset toivottavat jouluiloa 
keskiaukeaman piirroksillaan.

Konneveden liikkeissä kaupan 
olevassa ja postitsekin toimitettavassa 
suosikkijulkaisussa uutisoidaan kuvin 
museon kesästä ja pitäjän tapahtumista. 
Mukana on runsaasti koululaisten tuo-
toksia.
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KESKIVIIKKO 11.12.
klo 10 Perhekerho seurakuntatalolla.
klo 18 Kauneimmat joululaulut 
Kerkonkoskella Seuralassa.
klo 18 Lapsen ja tärkeän ihmisen ilta 
seurakuntatalolla.

TORSTAI 12.12.
klo 10 Kehitysvammaisten joulujuhla 
kirkossa ja seurakuntatalolla.
klo 18 Kirkkokuoro ja kuoron kokous 
seurakuntatalolla.

PERJANTAI 13.12.
klo 10 Sukka ja sävel seurakunta-
talolla.
klo 18 Joulukonsertti: Joose Vähä-
söyrinki ja Vesa Kajava kirkossa.
Ohjelma 10 €.

SUNNUNTAI 15.12.
klo 10 Messu kirkossa.
klo 18 Kauneimmat joululaulut 
kirkossa, Matti Lohen koulun kuoro.

MAANANTAI 16.12.
klo 14-17 EU-ruokakassien jako seu-
rakuntatalolla. Joulupuuro, maksuton.
klo 15 Raamattupiiri kirkkoherran-
virastossa.

KESKIVIIKKO 18.12.
klo 9.30 Lasten joulukirkko kirkossa, 
1.luokkalaisten joulukuvaelma.
klo 10 Perhekerho seurakuntatalolla.
klo 16 Diakonian joulujuhla: 
viikkomessu ja jouluruoka srk-talolla.
klo 18 Nuorten pikkujoulut seura-
kuntatalolla.

TORSTAI 19.12.
klo 23.30 Lukion yökirkko kirkkossa.

PERJANTAI 20.12. 
klo 10 Virsikahvila seurakuntatalolla. 
klo 11.45 Perusopetuksen ekumee-
ninen joulukirkko kirkossa.

SUNNUNTAI 22.12.
klo 10 Messu kirkossa.

JOULUAATTO 24.12.
klo 15 Jouluaaton hartaus 
kirkossa, kirkkokuoro.

JOULUPÄIVÄ 25.12. 
klo 7 Sanajumalanpalvelus kirkossa, 
Wartetti.

TAPANINPÄIVÄ 26.12. 
klo 10.30 Messu Törmälässä.

TERVETULOA KIRKKOON 
JA SEURAKUNNAN 

TAPAHTUMIIN!

SUNNUNTAI 29.12. 
klo 10 Sanajumalanpalvelus 
kirkossa.

UUDENVUODENAATTO 31.12. 
klo 18 Uudenvuodenaaton vesper 
kirkossa. Tiina Pietiläinen ja Niina 
Lyytinen.

UUDENVUODENPÄIVÄ 1.1.2020
klo 10 sanajumalanpalvelus 
seurakuntatalolla.

KIRPPUTORI 14.12. glögitarjoilu.
Kirpputori avoinna lauantaisin klo 10–13. 
Suljettu 15.12.2019–29.2.2020.

Joulukonsertti

                   Vapaa pääsy 

 kuoron, orkesterin  ja  solistien

Schildtin lukion 

musiikkilinjan

johtaa Jukka Parviainen

Maanantaina  16.12.2019 klo 11.30 

            Rautalammin kirkko

Lukiojoukkueen 
koululais- 
konsertti
Rautalammin seurakuntaan on tulossa joulukuussa 
lukiojoukkue Jyväskylästä pitämään koululaiskon-
sertin, joka on avoin kaikille muillekin. 

Konsertin ohjelma on monipuolinen leikkaus 
joulunajan musiikkia nuorekkaina versioina erilai-
sissa kokoonpanoissa. Esiintymislavalla on parhail-
laan yli 60 opiskelijaa.

Schildtin lukiolla on musiikin valtakunnallinen 
erityistehtävä. Opetusministeriön 1.8.2018 tekemän 
päätöksen mukaisesti Schildtin lukion musiikkilin-
jan opiskelijoiden on suoritettava vähintään 12 mu-
siikin kurssia erityisen koulutustehtävän mukaisia 
opintoja. Suomessa on tällä hetkellä 13 musiikin eri-
tyistehtävän saanutta lukiota.  

Schildtin musiikkilukio tuo ja luo kulttuuri-
tarjontaa, kuten konsertteja ja esityksiä omalle 
alueelleen sekä toimii yhteistyössä Suomalaisen 
musiikkikampuksen sekä Jyväskylä kulttuurilaitos-
ten kanssa. Schildtin lukioon haetaan yhteishaussa 
Opintopolussa. Musiikin valintakoe järjestetään  
27-30.4.2020.

Joulun aika Rautalammin 
seurakunnassa 2019:

Rauhallista ja siunattua  
Vapahtajan syntymäjuhlaa!



7Rautalampilehti 12/2019

Puutarha juhlii
Rauhalan puutarha täyttää 85 vuotta 
ensi vuoden alussa. Sitä juhlistetaan 
jo nyt kukkasidontanäyttelyllä.

Sari Toikkanen | Suonenjoki

Nallella on krysanteemista sidottu kravat-
ti kaulassaan, ja mollamaija on istahtanut 
vaaleanpunaisen kukkalämpäreen vie-
reen. Lapsille riittää tutkittavaa.

”Meillä käy paljon lapsiperheitä. 
Olen halunnut tehdä heille värikästä ja 
hauskaa”, Ulla Summanen sanoo. Hän 
mainitsee ukin ja mummin silmäterän, 
seitsemänvuotiaan Miljan olleen suuri in-
noittaja näyttelyn tekemisessä.

Mieli seilaa -näyttelyssä on myös toi-
senlaisia teoksia.

 ”On myös tyylikkäämpi ja dramaatti-
sempi puoli”, floristimestari viittaa paljolti 
luonnonmateriaaleista koottuihin asetel-
miin.

Luonnonainesten lisäksi töissä on 
hyödynnetty kirpputorien ja kotinurk-
kien löytöjä, joten näyttelystä voi poimia 
myös kierrätysideoita.

”Cd-telinekin on ihan valmis asettelu-
pohja”, tekijä esittelee erästä työtään.

Jouluun asti avoinna olevalla näytte-
lyllä Ulla ja Pekka Summanen juhlistavat 
85 vuotta täyttävää puutarhaa ja heidän 
35-vuotista yrittäjätaivaltaan.

Kovalla työllä kukoistukseen

Puutarha oli 85 vuotta sitten varsin erinä-
köinen kuin nyt näyttelyn ja joulukukkien 
värittäessä näkymää.

”Aku ja Hilja Markkanen tulivat tälle 
paikalle 1935. Alussa se oli hyötykasvien 
viljelyä avomaalla. Ihmisillä oli enemmän 
leivästä pula”, Pekka Summanen tietää.

Kukkapuoli tuli mukaan, kun Helena 

Suksi ja Viivi Vauhkonen ostivat paikan 
1956. Kylmätiloja ei tuolloin vielä ollut, 
joten puutarhurit säilyttivät hyödettävät 
sipulikukat ulkona aumoissa. He myös 
lämmittivät kasvihuoneita haloilla, pak-
kaskaudella vuoroöin, ennen kuin inves-
toivat öljylämmitykseen.

”He nostivat kovalla työllä tämän pai-
kan kukoistukseen.”

Summaset ostivat puutarhan vuon-
na 1985 ja jatkoivat investointeja. Vielä 
samalla vuosikymmenellä valmistui tila 
leikkokukkien viljelyä varten ja nykyi-
set, tien varrella olevat suuret kasvihuo-
neet. Sittemmin, tuontitullien poistuttua 
EU:n jäsenyyden myötä, leikkoruusun ja 
-krysanteemin viljely piti kannattamatto-
mana lopettaa. Myös öljyn hinnan nousul-
la oli omat seurauksensa.

”Siirryttiin takaisin puulämmityk-
seen. Kaksikymmentä vuotta on nyt tuo-
tettu lämpöä puhtaasti metsähakkeella.”

Vihreästä virtaa

Kuluttajille puutarha näyttäytyy kukkata-
lona, joka on komeimmillaan joulun lisäk-
si alkukesästä.

”Kesäkukat on meidän bravuuri. 90 
prosenttia kaikista kesäkukista kasvate-
taan itse.”

Kukkapaljous myydään aina juhan-
nukseen mennessä, joten parilta kuukau-
delta tulee 80 prosenttia liikevaihdosta. 
Vaikka tili tehdään kukkivilla, niin Pekka 
Summasta miellyttää myös helmi–maalis-
kuussa heräävä kasvu.

”Pienet taimet ovat ihan parhaan nä-
köisiä. Ne oikein uhkuu vihreyttä ja ener-
giaa.”

Yrittäjäpariskunta kertoo saavansa 
virtaa työhön juuri kasveista, vaihtuvista 
sesongeista ja mukavista, juttelemaan jää-
vistä asiakkaista.

Pekka ja Ulla Summanen valmistelevat näyttelyä.
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Mun harrastus on...

Hiihtäminen
Hyvillä välineillä on hyvä harrastaa. Risto 
Kuusimäelle tulee hiihtokilometrejä vajaa 
tuhat vuodessa.

Minja-Riina Kuikka | Rautalampi

“Isä oli innokas hiihdon harrastaja ja toivoi minus-
ta kilpahiihtäjää”, kertoo Risto Kuusimäki, joka on 
aloittanut hiihtämisen jo alle kouluikäisenä.

Risto vannoo hyvien välineiden nimeen, jotta 
innokkuus lajiin saadaan säilytettyä.

“Lapsesta asti minulla oli hyvät sukset, sa-
man päivän aikana kun kolmet sukset mäessä ri-
koin, niin silloin sain isältä kyllä moitteita”, Risto 
naurahtaa.

Jääkiekkoakin Risto on harrastanut, alkuun 
hieman salaakin. Neljätoistavuotiaana hän pääsi 
Pohjois-Karjalan piirin joukkueeseen leirille Vie-
rumäkeen.

“Silloin sain uudet luistimet ja kuten siihen 
aikaan, niihin otettiin hieman kasvunvaraa, luis-
timet oli nelivitoset, nyt jalkani on nelikakkonen” 
Risto kertoo hymyillen

Lappiin päästävä joka talvi

Vuonna 1970 Ristosta tuli Rautalammin kunnan 
liikunta-, raittius- ja nuoriso-ohjaaja. Risto valmis-
tui liikunnanohjaajaksi Suomen nuorimpana, vain 
17-vuotiaana, taskusta löytyy myös hiihtovalmen-
tajan koulutus.

Hiihtoharrastus kukoisti Rautalammilla 
etenkin 80-90-luvuilla, jolloin viikkokisoissa saat-
toi käydä jopa 120 lasta ja useampi rautalampilai-
nen hiihtäjä pärjäsi jopa Suomenmestaruustasol-
la. Risto on ollut mukana käynnistämässä nuorten 
hiihdon harjoitus- ja kilpailutoimintaa.

Lappi on aina vetänyt Ristoa puoleensa. 35 
vuoden ajan hän on ollut mukana järjestämässä 
hiihto- ja lasketteluretkiä nuorille pohjoiseen. 
Riston omat lapset asuvat myös pohjoisessa, 
toinen Rovaniemellä ja toinen Ylläksellä. Niinpä 
Risto suuntaakin vaimonsa kanssa joka vuosi 
pohjoiseen, tavoitteenaan hiihtää 100 kilometriä 
viikossa.

“Rauhassa hiihdellään 25-30 kilometriä päi-
vässä, semmoista vauhtia, että voi rupatella siinä 
samalla. Eväät mukaan ja retkeen käytetään koko 
päivä”, Risto sanoo.

Risto toivoo, että lasten ja nuorten urheilu-
harrastuksiin panostettaisiin. Hyvät välineet ta-
kavaat innostuksen varmemmin ja nykyisin on 
hiihtäjille huoltovapaita suksiakin.

Kirppiksellä uudet tilat ja uusi ilme
Rautalammin Kirppis muutti 
marraskuun lopussa isompiin 
tiloihin.

Minja-Riina Kuikka | Rautalampi

Rautalammin Kirppis muutti marras-
kuun viimeisenä päivänä uusiin suu-
rempiin tiloihin, entisen K-Marketin 
paikalle. Nyt hyllyväleissä mahtuu 

liikkumaan vaikka vaunujen kanssa.
Kirppiksen pitäjät Sari Halonen 

ja Minna Kirjavainen ovat tehneet 
hienoa työtä uuden kirppiksen kans-
sa ja kuten kirpputorin kierrätys- 
teemaan kuuluu, myös vanhan kau-
pan kylmähyllyt on otettu uusiokäyt-
töön ja hyllyille on kauniisti aseteltu 
suomalaista lasia ja posliinia.

“Ilman rautalampilaista talkoo-
henkeä tämä ei olisi onnistunut, suu-

rin kiitos siis kuuluu talkooporukal-
le”, Sari sanoo.

Kirpputorin yhteydessä on nyt 
myös Hetken kahvio. Pöydät on ase-
teltu suurten ikkunoiden eteen, josta 
voi kahvikupposen kanssa ihmetellä 
kylän elämää. Uutta on myös irto-
karkkihylly.

Avajaiset olivat onnistuneet ja 
kävijöitä oli Kuopiosta aina Jyväsky-
lään saakka. 

Lapsesta asti minulla oli hyvät 
sukset, saman päivän aikana kun 
kolmet sukset mäessä rikoin, niin 
silloin sain isältä kyllä moitteita.
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Parasta palvelua paikallisesti
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Juhalapuheen piti Pohjois-Savon liikunnan aluejohtaja Risto Kovanen.

Upeat 90-vuotisjuhlat
RautU:n järjesti aivan erinomaisen 
onnistuneet juhlat 23. marraskuuta 
työväentalolla. Hugo Miskala juon-
si juhlaillan omalla persoonallisen 
humoristisella tavallaan. Tila oli ko-
risteltu kauniisti, ruoka- ja kahvitar-
joilut olivat maittavat. Kaikki sujui 
supsikkaasti, ohjelmaa oli sopivasti ja 
esiintyjät sangen luontevia.

Puheenjohtaja Jouko Korhonen 
lausui tervetulosanat jämäkästi. Jii-

pee esitti RautU-marssin uutena sovi-
tuksena ja RautU:n junioreista koottu 
bändi, The Musical five, esiintyi Anne-
li Tarvaisen johdolla.

Juhlapuheen piti Pohjois-Savon 
liikunnan aluejohtaja Risto Kovanen. 
Kunnan tervehdyksen toivat kunnan-
johtaja Anu Sepponen ja sivistysjoh-
taja Olli Lipponen. Tervehdyksessään 
Sepponen lupasi seuralle, että liikun-
nan panostuksista ei säästetä. Seuran 

merkitys ja  toiminta 
ja erityisesti Janne 
Mensosen työpanos 
saivat ansaitseman-
sa hehkutuksen.

RautU:n nuorten ja lasten liikut-
taja, seuratyöntekijä Janne Mensonen 
on esiintymislavalla yhtä kotonaan 
kuin urheilukentälläkin. Seura palkit-
si urheilijoita ja muuten aktiivisesti 
seurassa toimineita.

Rautulaisissa on kasvanut myös juontaja Hugo Miskala.

Tervetulopuheen lausui seuran puheenjohtaja Jouko Korhonen

Tekijät 
Ismo ja Janne

Ismo Noronen ja Janne Mensonen ovat kasvaneet ur-
heilukentällä ja uimalaitoksella. Siellä he ovat viettä-
neet lapsuutensa ja varhaisnuoruutensa.

“Kesäaikaan välillä joskus kävin kotona, päivät vie-
tettiin urheilukentällä, sieltä uittikselle ja taas takaisin, 
kyllä me asuttiin siellä kentällä ja uimalaitoksella”, nau-
rahtaa Ismo.

Ismon lajeina olivat yleisurheilu ja hiihto, myöskin 
jääkiekko. Pituushypyssä hän kilpaili piirinmestaruus-
tasolla ja pääsipä kerran SM-kisoihin ainoana koko 
Kuopion seudulta, mutta ennen kisoja oksennustauti 
kaatoi nurukaisen sänkyyn ja se oli katkera paikka.

“Jo ennen kouluikää isä vei Vänärille juoksukilpai-
luihin joka viikko ja Kuusimäen Ripen neuvot lätkää 
pelatessa kaikuu korvissa vieläkin. Ihan mieletön juttu 
oli tämä ansiomerkin saaminen tässä juhlassa, se tuli 
minulle täytenä yllätyksenä ja olen siitä kiitollinen 
koko porukalle”, kiittää Ismo.

Janne Mensonen on ollut RautU:n kasvatti siitä 
saakka, kun on kynnelle kyennyt. Hänen esikuviaan oli-
vat Kuusimäen Risto, Papatsu ja Sikasen Pekka.

“Kokeilin moniakin lajeja ja jäin niihin ihan kouk-
kuun, jalkapalloa pelasin ja jääkiekkoa pelasin SuKi-
Ka:N 2-divaria useamman vuoden”, kertoo Janne.

Janne on RautU:n seuratyöntekijä ja hän liikuttaa 
viikoittain 150 lasta ja nuorta eri ryhmissä ja kokoon-
panoissa.

Kunnan terveiset toivat Anu Sepponen ja Olli Lipponen.

Seuratyöntekijä  
Janne Mensonen 
liikuttaa viikoittain 
150 lasta ja nuorta. 
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RautU jakoi ansiomerkit
Seura muisti ansioituneita seuran parissa uu-
rastaneita henkilöitä kultaisin ansiomerkein.

Janne Rissanen, 
jalkapallon oppi-ISÄ

Janne Rissanen on Rautalampilaisen jal-
kapallon oppi-ISÄ. Hän toimi valmenta-
jana aktiivisesti yli 10 vuoden ajan. Janne 
käynnisti jalkapalloharjoitukset junioreil-
le ja valmensi parhaimmillaan kolmea ju-
niorijoukkuetta yhtä aikaa. Myöhemmin 
hän aloitti myös miesten joukkueen toi-
minnan, josta joukkueen runko kasattiin 
omista junioreista.

Ismo Noronen, tiedottaja

Ismo Noronen on toiminut hiihtojaostos-
sa yli 15 vuotta. Hän on ollut valmentajana, 
huoltajana, toimitsijana ja talkoolaisena. 
Hiihtojaoston edustajana Ismo on kuu-
lunut seuran johtokuntaan useamman 
vuoden ajan. Ismon käsistä on lähtenyt 
lukemattomia suksipareja hiihtokisoihin 
ja hän on itse ohjannut lukuisia tunteja 
pururadalla opettaen juniorihiihtäjiä hiih-
don pariin. Lisäksi Ismo on tunnettu jaos-
ton sisällä tiedottamisesta-> Spiriitti hiih-
dot Iisalmessa t: vismo

Terho Oksanen, puheenjohtaja

Oksasen Terho on toiminut RautU:n pu-
heenjohtajana viiden vuoden ajan. Suun-

nistusjaoston veturina ja johtokunnan 
jäsenenä Terho on ollut yli 20 vuotta.

Virpi Korhonen, 
pesäpallon tukipilari

Virpi Korhonen on toiminut pesäpal-
lojaostossa yli 15 vuoden ajan. Virpi on 
rautalampilaisen pesäpallon tukipilari 
ja ilman hänen ahkeruuttaan ei seu-
rassamme olisi joka kesä pyöritetty na-
pero- ja pesiskouluja sekä lady-pesistä. 
Muutamana vuonna Virpi on joukku-
eenjohtajana kasannut myös pesäpallon 
kilpajoukkueen sarjatoimintaan. Kolme-
na viimeisenä vuotena Virpi on uskal-
tautunut myös pelinjohtaja tehtäviin, 
kun juniorit ovat kiertäneet lähialuei-
den junnusuper peleissä. Lisäksi Virpi 
on ollut seuran johtokunnassa varapu-
heenjohtajana monta vuotta ja toiminut 
myös yhden vuoden puheenjohtajana.

Ari Virta, jokapaikanhöylä

Ari ”Viri” Virta on ollut RautU:n jokapai-
kanhöylä yli 15 vuotta. Hän on ohjannut 
jääkiekko- ja jalkapallojunioreita. Ari on 
toiminut jalkapallopeleissä kuuluttajana 
ja kiekkopeleissä toimitsijana. Alamäki-
luistelukisoissa Ari on toiminut sähkö-
vastaavana ja kerännyt aina ympärilleen 
ison määrän talkoolaisia tennisveljis-
tään. Viime vuonna Ari kehitti ruohon-
leikkurista jäädytykseen pintaviimeiste-
ly koneen.

Palkitut urheilijat

RautU palkitsi juhlatilaisuudessaan 
ansioituneita urheilijoita ja muita 
jaostojen aktiivisia liikkujia. Suun-
nistusjaosto palkitsi Pekka Hyvö-
sen. Alamäkiluistelujaosto palkitsi 
Aku Hännisen, Elias Vauhkosen ja 
Juho Oinosen. Jousiammuntajaoston 
palkinnon sai Emmi Paananen. Sali-
bandyjaosto palkitsi Onni Hännisen. 
Jalkapallojaosto palkitsi Oskari Luk-
karisen, Eelis Paanasen ja Tuukka 
Jääskeläisen. Lentopallojaosto palkit-
si Aada Jaamalaisen. Pesäpallojaoston 
palkinnon saivat Helmi Korhonen ja 
Ilari Laitinen ja hiihtojaosto palkitsi 
Iina Toikkasen, Eveliina Lindsbergin 
ja Emilia Silkkolan.

Kuvassa palkintojen saajat ylärivi vasemmalta: Pekka Hyvönen, Elias Vauhkonen, Tuukka Jääskeläinen,  
Onni Hänninen, Emmi Paananen ja Juho Oinonen. Keskirivi vasemmalta: Emilia Silkkola, Eveliina Lindsberg, 
Aada Jaamalainen ja Aku Hänninen. Eturivi vasemmalta:  Oskari Lukkarinen,Eelis Paananen, Ilari Laitinen,  
Iina Toikkanen ja Helmi Korhonen.

Terho (vas.), Ismo, Janne, Virpi ja Ari.

JiiPee (kuvassa vasemmalla) esitti RautU-marssin uutena sovituksena ja The Musical Five-bändi on Rautulaisista koottu.

Juha Putila palkittiin RautU:n viirillä. Kalevi Jämsisen muistelut ja kiitokset saivat Risto Kuusimäen liikuttumaan.

Eveliina Lindsberg 
valittiin myös seuran 
parhaaksi urheilijaksi 
vuonna 2019.
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Karjalaisena savolaisten seassa 

Eulalia Kaivola sanoo olevansa sielultaan ja mie-
leltään karjalainen, vaikka on savossa syntynyt ja 
kasvanut, juuret eivät unohdu.

Marita Leskinen 
Rautalampi

Eulalia Kaivola, omaa sukuaan Satuli ja entiseltä nimel-
tään Hänninen, syntyi Pukkiharjun kylässä, viisilapsisen 
perheen kolmantena lapsena vuonna 1952. 

“Minulla oli keskimmäisenä lapsena hyvä näköala 
molempiin suuntiin. Timon kanssa meillä on ikäeroa vain 
puolitoista vuotta ja hän oli lähin leikkikaveri. Seija ja 
Unto ovat minua vanhempia ja heistä katsoin mallia, etten 
tekisi ainakaan samoja virheitä”, naurahtaa Eulalia.

Nuorimpaan Ilkka-veljeen Eulalla on ikäeroa seitse-
män vuotta ja alle kymmenvuotiaana tyttösenä hän sai 
kerran pikkuveljen pelastettua joesta.

“Joen varrella pikkuveljen kanssa oltiin leikisti ongella, 
kun hän sitten vahingossa pulahti veteen ja oli siellä vedes-
sä yhtäkkiä mahallaan. Vaistonvaraisesti hyppäsin perään 
ja nostin velipojan penkalle ja huusin mammaa apuun, kyl-
lähän ne säikähti ihan hirveästi. Sinne jäi minulta varvas-
sandaalit joen mutaiseen pohjaan”, muistelee Eula.

Lapsuus Satulin perheessä oli turvallista ja mukavaa 
aikaa.

“Paljon keskusteltiin mamman ja papan evakkotaipa-
leesta ja aina sunnuntaisin tulivat naapurit ja tuttavat ky-
läilemään, se oli hyvin yhteisöllistä elämää.”

Kotona opittiin työntekoon pienestä pitäen, niin kuin 
siihen aikaan oli tapana.

“Lanttupellolla oltiin kitkemässä ja aputöissä heinäpel-
lolla heti kun kynnelle kyettiin. Koulumatkaa oli kolme kilo-
metriä ja muistan sen tunteen, kun hiihdin koulusta kotiin 
ja siellä tuoksui juuri paistettu lanttukukko ja perunakukko, 
ei mitään parempaa voisi lapsella olla”, huokaa Eula.

Juuret Karjalassa

Vuonna 1993 kaikki Satulin sisarukset pääsivät käymään 
vanhempiensa, Maria ja Johannes Satulin synnyinseudul-
la Karjalassa. Niin karjalainen sanoo Eula olevansa, että 
vieraiden ihmisten kanssa on helppoa keskustella mistä 
vaan ja ihmisten kanssa on helppoa tulla toimeen.

“Mamma on lähtöisin Salmin Orusjärveltä ja pappa 
Uudesta kylästä, joka on aiemmin tunnettu Satulin kylänä. 
Vietimme siellä papan 70-vuotispäiviä ja juotiin kakkukah-
vit pellonreunalla hänen syntymäkotinsa paikalla. Tänä 
kesänä kävin samoilla seuduilla uudestaan tiistaiseuran 
järjestämällä matkalla”, kertoo Eula.

Eulan mukaan Satulin perheessä mamma piti kuria ja 
pappa oli taas hiljaisempi.

“Tupakanpoltosta pysyin erossa, mamma nimittäin 
uhkasi meitä tyttöjä, Seijaa ja minua, että jos hän meidät 
tavoittaa tupakanpoltosta, hän syöttää meille koko tupak-
katopan”, siitä otin opiksi.”

Eulan isä kuoli vuonna 1999 ja hänen äitinsä eli 92-vuo-
tiaaksi ja kuoli tämän vuoden tammikuussa.

“Mamma sairastui Altzheimerin tautiiin ja oli puoli-
toista vuotta hoitokodissa. Alkuun se oli vaikeaa, hän vaan 
pakkasi tavaroitaan ja oli muuttamassa, sairaus muutti hä-
nen persoonallisuuttaan, se oli raskasta aikaa ja surutyötä 
ehdin tehdä koko sairauden ajan. Hän sai elää pitkän elä-
män”, kertoo Eula.

Vielä raskaampaa aikaa Eulalle oli hänen sisarensa 
kuolema vuonna 2012.

“Seija sairasti syöpää kahdeksan vuotta. Olimme lä-
heisiä ja yhtäkkiä ei ollutkaan sisarta, jolle soittaa ja jakaa 

asioita. Sen jälkeen ollaan veljien kanssa lähennytty ja soi-
teltu enemmän.”

Mieli teki maailmalle

“Olin miettinyt keskikouluun lähtemistä ja meillä oli opet-
taja käynyt kotonakin vanhemmilleni puhumassa, että Eu-
lan pitää lähteä keskikouluun, niin naapurin tyttö pelotteli, 
että siellä on aivan hirveetä, ei kannata mennä ja niinhän 
minä uskoin häntä eikä päätäni käännetty ja kävin vain 
kansalaiskoulun”, naurahtaa Eula.

Eula asui vielä vuoden kotona ja lähti sitten kirkon-
kylälle kotiteollisuuskouluun ja asui Kirjavaisen vintillä 
tätinsä hoivissa yhden talven.

“Tykkäsin hirveesti kutomisesta ja piirtelin omia mal-
leja. Meitä oli sitten kolme tyttöä, kun haettiin Kuopion 
kotiteollisuuskouluun kutojalinjalle ja valmistuin sieltä 
kutojaksi.”

Eula meni naimisiin vuonna 1971 ja perheeseen syntyi 
kolme lasta; Pilvi vuonna 1972, Toni vuonna 1975 ja Kimmo 
vuonna 1976. Suonenjoella Eula asui kaikkiaan yli 20 vuot-
ta. Talo oli rakennettu Harakkaniemeen 80-luvulla.

Ennen lasten syntymää hän ehti olla töissä Suonen-
joen Sokoksella, joka silloin juuri avattiin ja hän oli siellä 
hyllyjä täyttämässä ja myyjänä herkkupisteessä. Eula toi-
mi sitten perhepäivähoitajana lasten ollessa pieniä.

Kaipuu kangaspuihin 

Eulalla oli kuitenkin suuri kaipuu kangaspuihin ja kun lap-
set jo lähtivät kouluun, perusti hän kutomon kotinsa ala-
kertaan ja alkoi tehdä tilaustöitä.

“Ensimmäiset Sisä-Savon messut oli minulle hyvä läh-
töpotku, pääsin tekemään omia malleja ja tilauksia riitti. 
Kudoin mattoja ja seinävaatteita. Merkittävin tilaus ural-
lani oli se, kun Mäkirinnan Timo pyysi minua kutomaan 
matkahuovan, jonka hän vei viemisiksi Patriarkka Demet-
riokselle Istanbuliin.”

Astma keskeytti lähes kymmenen vuotta kestäneet 
kutomistyöt.

“Sveitsistä tuli kerran eräs suomalainen rouva, joka ti-
lasi yli kolmimetrisen, käsinpunotun villakangasmaton ja 
laittoi minulle säkillisen villalankoja, joista tein matkahuo-
pia ja hänen tyttärensä olisi halunnut ryhtyä niitä myy-
mään Amerikassa, mutta parahiksi sairastuin astmaan ja 
minun piti lopettaa kutominen, siihen tyrehtyi kansainvä-
listymisaikeet”, kertoo Eula.

Musiikintäyteistä elämää

Musiikki on aina kuulunut Eulan elämään. Ensimmäinen 
ahaa-elämys kuorolaulusta hänelle tuli lapsena, kun hän 
pääsi ortodoksikirkkoon vanhempiensa mukana.

“Sieltä minulle lähti kuorokipinä, ajattelin silloin, että 
jos noin saisin joskus laulaa.”

Eula oli mukana Tuulantei-kuorossa sen perutamises-
ta lähtien. Hän lauloi myös Nikolaos-kuorossa ja Rauta-
lammille muutettuaan Cantilenassa ja nykyisin hän laulaa 
myös Wartetissa.

Eulan avioliitto päättyi vuonna 1989 ja sen jälkeen hän 
työskenteli Suonenjoella urheiluliikkeessä. Töitä oli siellä 
vain pari kolme päivää viikossa, joten lisätienesteille oli yk-
sinhuoltajalla tarvista.

“Olin mukana Suonenjoen Soitto -tapahtuman toi-
mikunnassa ja siellä tapasin nykyisen mieheni Esko Kai-
volan, kun hän oli pianoja virittämässä. Hän vissiin sitten 
ensin iski minuun silmänsä ja kirjoitti minulle runon, siitä 
se lähti”, muistelee Eula.

Esko vinkkasi Eulalle Musiikkikeskuksen vahtimesta-

Perhe kiikkumassa kuvassa vasemmalta lukien Mamma, sylissään nuorin 
veli Ilkka, pappa, Timo, keskellä vaalea poika on Markku serkku, sitten 
vanhin veli Unto, Seija ja oikealla Eulalia 12v.

Eulalia Pukkiharjun koulun pihassa 13v.

Rippikuva.

Joen varrella pikkuveljen kanssa oltiin leikisti 
ongella, kun hän sitten vahingossa pulahti 
veteen ja oli siellä vedessä yhtäkkiä mahallaan. 
Vaistonvaraisesti hyppäsin perään ja nostin 
velipojan penkalle ja huusin mammaa 
apuun, kyllähän ne säikähti ihan hirveästi.
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Eulalian kutoma matkahuopa oli tuomisina Isä Timolla arvovieraille.

rin paikasta ja sinne hän hakeutuikin ensin viikonlopputöi-
hin, kunnes toimi vakinaistettiin ja nimike muuttui palvelu-
vastaavaksi. Siellä Eula työskenteli eläkkeelle jäämiseensä 
saakka koko Musiikkikeskuksessa.

Vadelmapeltojen keskelle

Esko asui Kontiolahdella ja kun oli aika lyödä hynttyyt yh-
teen, Esko osti talon Virrankylältä Rautalammilta. Hän oli 
sitten soittanut Eulalle, että talon ympärillä kasvaa vähän 
vadelmaa.

“Kun näin sen kolmen hehtaarin vadelmaviidakon, joka 
oli vähän hoitamattomassa tilassa, ajattelin, että mihinkähän 
minä olen ryhtymässä”, naurahtaa Eula, “mutta parin vuoden 
ahkeran työskentelemisen jälkeen saatiin vadelmat riveihin.”

Eulalia ja Esko menivät naimisiin vuonna 1995. Eula 
innostui vielä suorittamaan maaseutuyrittäjän tutkinnon 
ja valmisti omista vadelmista tuotteita. Nykyisin hän tekee 
herkkuja lähinnä joulumyyjäisiin.

“Aitan nurkalta löysin isolehtisen kasvin ja todettiin, 

että se on piparjuurta, joka on myös aika kova leviämään. 
Kehittelin siitä piparjuurihyytelöä ja piparjuurisinappia, 
niitä minulla on hillojen lisäksi aina joulumyyjäisissä”, ker-
too Eula, “mutta nyt on vadelmaviljelyä ajettu alas, lähinnä 
omiin tarpeisiin enää kasvatetaan.”

Eulalla on yhdeksän lastenlasta. Tonin ja Kimmon per-
heet asuvat Suonenjoella. Pilvi lähti kokeilemaan siipiään 
Maaningalle, kun hänen lapsensa jo aikuistuivat.

“Vanhin lastenlapsistani valmistui juuri terveydenhoi-
tajaksi, nuorin on kymmenvuotias.

Eulalia Kantola ajattelee, että vierivä kivi ei sammaloi-
du ja hän on opetellut eläkepäivinään soittamaan harmo-
nikkaa ja tekee taas käsitöitä.

“Viime jouluna neuloin koko porukalle villasukat, vii-
sitoista paria. Oma aika on nykyään parasta, kun olen taas 
löytänyt käsityöt uudestaan. Tässä sitä rauhassa vanhe-
taan, tykkään hurjastella päältä ajettavalla ruohonleikkuril-
la puskien välissä ja hoidella puutarhaa. Tulevia en yleensä 
murehdi etukäteen, kaikella on aina tapana jollain tavoin 
järjestyä.”

KYLÄLÄINEN

Eulan kotikutomo kuva Sisä-savon messuilta  v. 1986.

Häät Puroniemessä v. 1995.

Eulalia jäi eläkkeelle Musiikkikeskuksesta.

Merkittävin tilaus urallani oli se, kun Mäkirinnan Timo pyysi minua kutomaan 
matkahuovan, jonka hän vei viemisiksi Patriarkka Demetriokselle Istanbuliin.
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Rautalammin kunnalle valtakunnallinen 
Ikäystävällinen teko -palkinto

Vahva usko tulevaisuuteen
Vaikka talous on tiukalla ja säästöjä 
haetaan, ei Rautalammin kunnassa 
jäädä tuleen makaamaan. Kunnassa 
on tehty isoja investointeja ja monet 
asiat ovat hyvällä mallilla.

Kunnanjohtaja Anu Sepponen ja kun-
nanhallituksen puheenjohtaja Matti 
Kärkkäinen katsovat tulevaisuuteen 
valoisin mielin. Heidän mielestään 
olisi tärkeää saada kaikki kuntalaiset 
mukaan tulevaisuuden talkoisiin. 

Kunnassa on tehty isoja inves-
tointeja. Koulut on remontoitu, päi-
väkoti on investointilistalla. Infra on 
hyvässä kunnossa moneen muuhun 
vastaavaan kuntaan verrattuna. Kun-
nan talouden tasapainottamissuun-
nitelmia on tehty. Suurin ja ennakoi-
mattomin asia on kasvavat sosiaali- ja 
terveydenhuoltomenot.

“Sosiaali- ja terveydenhuoltome-
not ovat kasvaneet yli miljoonalla eu-
rolla edellisvuoteen verrattuna, mutta 
ne on hoidettava, oli rahaa tai ei”, tote-
aa Matti Kärkkäinen, “kun ollaan osak-
kaina sairaanhoitapiirissä, maksetaan 
myös KYS:n alijäämät ja ne summat 
tämän vuoden osalta tiedetään vasta 
ensi keväänä.”

Kärkkäinen muistuttaa, että kun-
nan on hoidettava lakisääteiset teh-
tävänsä ja palvelunsa, niistä ei mihin-
kään pääse ja sen päälle monenlaiset 
vapaaehtoiset hommat.

“Viime kevään eduskuntavaalieh-

dokkaana oleminen oli monella tapaa 
silmiä avaava kokemus, kiersin niin 
monet Pohjois-Savon kunnat ja po-
sitiivinen havainto oli se, että meillä 
on asiat erittäin hyvällä mallilla mo-
neen muuhun kuntaan verrattuna. 
Sanoisin, että vanhustenhuollossa ja 
varhaiskasvatuksessa ollaan kärkilis-
toilla.”

Nyt tarvitaan lisää asukkaita

“Suurin tulolähde kunnassa on palk-
kaverot, yhteisöverojen osuus on huo-
mattavasti pienempi. Mutta pointti on 
siinä, että yritysten hyvinvointi ja uu-
sien yritysten saaminen on elinehto, 
sillä ne työllistävät ja tuovat sitä kaut-
ta palkkatuloja meille, sen vuoksi ha-
luamme tukea yrittäjyyttä, sieltä niitä 
verotuloja saadaan”, hehkuttaa Matti.

Kärkkäisen mukaan Rautalam-

pibrändiä on rakennettu 459 vuotta ja 
se on vahva brändi, sitä ei tarvitse kek-
simällä keksiä.

“Kaikki mitä me omasta kunnas-
tamme puhutaan tuolla muualla, on 
sitä brändinrakentamistyötä”, toteaa 
Anu Sepponen, “siihen tarvitaan kaik-
kia kuntalaisia ja uskon, että meillä on 
mahdollisuuksia vaikka mihin.” 

Kärkkäisen mukaan keinot ovat 
olemassa, kun toimitaan johdonmu-
kaisesti ja tehdään asioita suunnitel-
mien mukaan, eli toteutetaan stra-
tegiaa. Tarvitaan tekoja. Iso kuva on 
selkeä.

“Meillä on hyvää yhteistyötä naa-
purikuntien kanssa ja se on tärkeää. 
SavoGrow luo hyvää pöhinää tällä 
alueella ja siellä on paljon hyviä hank-
keita, joita pitää vielä paremmin kun-
nassamme hyödyntää”, toteaa Matti.

“Alueellamme tehtävä kuntake-
hittäminen on aivan uutta koko Suo-
men mittakaavassa”, sanoo Sepponen, 
yhteistyö SavoGrown kanssa on men-
nyt hienosti eteenpäin. Hyvältä näyt-
tää, kun linja pitää ja saadaan haastet-
tua niin yrittäjät kuin kuntalaisetkin 
yhteistyöhön yhteisten asioiden puo-
lesta. Kuntalaisia varten täällä ollaan 
ja töitä tehdään. Vaikka on tiukat ajat, 
on palvelujen uudistamista mietittävä 
ja uudenlaista toimintakulttuuria vie-
dään eteenpäin kunnassamme.”

“Täällä ollaan kaikki samaa Rau-
talampipuoluetta”, sanoo Matti Kärk-
käinen.

E-kirjasto
Rautalammin kirjastossa on palvelu jonka kautta 
voit lukea sanomalehtiä, aikakauslehtiä, e-kirjoja 
tai katsoa elokuvia. Ainoa mitä tarvitset on kirjas-
tokortti ja pin-koodi. Kirjastokortilla ja pin-koodilla 
luet lehdet ja katsot elokuvat.

“Tämä on hyvä esimerkiksi Rautalammilla 
lomaileville, voi lukea myös oman paikkakunnan 
sanomalehdet. Tätä palvelua ei saa vielä kaikkialta, 
meille on tullut jopa pääkaupunkiseudulta asiak-
kailta saakka kyselyjä kuinka  tätä voisi käyttää”, 
kirjastonjohtaja Seija Österberg kertoo.

Kirjaston elokuvakokoelma milloin ja missä 
vain haluat, käyttämällä kirjastokorttia. Viddla si-
vuston kautta löytyy katsottavaa koko perheelle, 
elokuvia voi lainata vuoden alusta viisi kuukaudes-
sa. Käyttö on helppoa ja kirjastossa ohjataan lisää 
mikäli tarvitsee. Älylaitteiden opastukseenkin saa 
kirjastolla säännöllisesti apua.

“Älylaitteiden opastus ei ole kurssi, sinne voi 
halutessaan tulla kysymään apua pulmiin laittei-
den kanssa vaikka kerran vain. Aikataulut ovat 
nähtävissä kirjastolla”, Seija opastaa.

Kunnanjohtajan joulukahvit  kunnanvirastolla pe 13.12.2019 klo 9.

Suomen vanhin valtakunnallinen 
eläkeläisjärjestö Eläkeläiset ry on 
syksyn mittaan kampanjoinut 
Suomessa ikäystävällisen kunnan 
puolesta.

Osana kampanjaa olemme kannusta-
neet jäsenyhdistyksiämme etsimään 
esimerkkejä ikäystävällisistä teoista 
Suomen kunnissa.

Eläkeläiset ry:n hallitus päätti 
saamiemme ehdotusten pohjalta 
15.11.2019 kokouksessaan palkita Rau-
talammin kunnan liikuntatoimen esi-
merkillisestä toiminnasta ikäystäväl-
lisyyden puolesta. Aloitteen asiasta 
teki jäsenyhdistyksemme Rautalam-
min Eläkeläiset ry.

Ikäystävällinen teko 2019 -kunnia-

kirja luovutettiin Rautalammin kun-
nan edustajalle Eläkeläiset ry:n 60- 
vuotisjuhlassa Kulttuuritalolla Helsin-
gissä keskiviikkona 4.12. juhlaluennon 
yhteydessä.

“Rautalammin kunnan tarjoama 
Ikäihmisten liikuntakalenteri ja syk-
syllä toteutettu penkkilenkki ovat 
oivallisia esimerkkejä siitä, kuinka 
voidaan pienin konkreettisin teoin 
edistää ikäihmisten liikuntamahdol-
lisuuksia, joista toivoisi Suomessa 
otettavan oppia laajemminkin”, sanoo 
Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Jan 
Koskimies. “Haluamme palkinnolla 
korostaa ikääntyneiden liikkumiseen 
merkitystä kansanterveyden ja hyvin-
voinnin kannalta, ja muistuttaa että 
ikääntyneiden liikkumiseen satsaa-
minen ja palveluiden maksuttomuus 

ovat kunnalle viisas ja edullinen tapa 
edistää asukkaidensa terveyttä.”

Rautalammin kunnanjohtaja 
Anu Sepponen on tunnustuksesta 
iloinen.

“Onhan tämä todella hieno tun-
nustus. Arvokkainta on, että myöntei-
nen palaute tulee palveluiden käyttä-
jiltä”, eläkeläisiltä itseltään.  

Sepponen sanoo, että Rautalam-
min kunnassa pyritään tekemään 
mahdollisimman paljon ennaltaeh-
käisevää terveystyötä ja edesautta-
maan sitä, että ikäihmisetkin pysyvät 
hyvässä kunnossa.

“Viime vuonna esimerkiksi 
jaoimme ilmaisia askelmittareita ja 
kenkien liukuesteitä, turvallisen liik-
kumisen innoittajaksi ja tueksi”, kelis-
tä riippumatta.

Haluamme kiittää kuntalaisia joustavuudestanne 
kuluneen vuoden vesikatkosten suhteen. 
Kahvittelun yhteydessä kerromme lisätietoja siitä 
kuinka runkovesiputken uudistaminen etenee.   
Tervetuloa!

Ikäystävällinen teko -kunniakirjan luovutti Kulttuuritalolla Helsingissä 
Eläkeläiset ry:n valtuuston pj Kalevi Kivistö ja vastaanotti Rautalammin 
kunnan kotihoidon vastaava Anne Haukka.
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Helmikuun alussa maailman parhaat 
alamäkiluistelijat ottavat jälleen 
toisistaan mittaa Rautalammin ur-
heilukentän yhteyteen rakennetulla 
alamäkiluisteluradalla. 

Mukaan odotetaan yli sataa luisteli-
jaa jopa 20 eri maasta. Myös suomalai-
sia luistelijoita on mukana paljon, rau-
talampilainen Team Timmi mukaan 
lukien. Rautalammin osakilpailu on 
ainoa MM-tason kilpailu Suomessa 
tänä vuonna.

Alamäkiluistelun MM-osakilpai-
luja on järjestetty Rautalammilla kol-
me kertaa aiemminkin. Tänä vuonna 
kilpailu kuuluu ensimmäistä kertaa 

MM-sarjan toiseksi korkeimpaan eli 
ATSX500-kategoriaan. Vesitornin juu-
relta liikkeelle lähtevä Rautalammin 
rata on noin 350 metriä pitkä ja se on 
koko maailmassa yksi harvoista jat-
kuvasti ylläpidetyistä alamäkiluiste-
luradoista. Rataa pidetään kunnossa 
talkoovoimin. Tänä vuonna rata kokee 
hieman uudistuksia, mutta mukailee 
pitkälti viime vuodelta tuttua rataa.

Kisaviikonloppu alkaa jo perjan-
taina aikalaskuilla, joissa luistellaan 
kelloa vastaan. Myös yleisö. Yleisön 
on mahdollista tulla seuraamaan 
myös aikalaskuja. Aikalaskut luovat 
asetelmat seuraavan päivän kisaan. 
Miesten sarjassa 32 nopeinta pää-
see suoraan lauantain finaaliin, kun 

taas sijoille 33-96 sijoittuneet käyvät  
lauantaiaamuna karsintakisan vii-
meisistä finaalipaikoista. Naisten ja 
junioreiden sarjoissa finaaliin pääsee 
16 nopeinta. Finaalit pyöräytetään 
käyntiin lauantaina puoliltapäivin. 

Vauhdikas laji on hyvin yleisö- 
ystävällinen ja helposti seurattava 
myös ensikertalaisille. Kisassa radal-
le lähtee kerrallaan neljä luistelijaa, 
joista kaksi ensimmäisenä maaliin 
saapunutta jatkavat seuraavalle kier-
rokselle, kaksi viimeistä tippuvat pois 
kilpailusta. Näin jatketaan niin kauan 
kunnes jäljellä on enää neljä parasta. 
Vauhtia, tiukkaa kilpailuja ja kansain-
välisen urheilujuhlan tuntua ei var-
masti tule tästä viikonlopusta puut-
tumaan. Lippuja kilpailuun voi ostaa 
paikan päältä.

Rautalammilla luistellaan myös 
alamäkiluistelun SM-kisat pari viik-
koa myöhemmin, lauantaina 22. hel-
mikuuta.

Alamäkiluistelun MM-sarja  
saapuu taas Rautalammille

Uudenvuoden vastaanotto ja valoshow 
kirkkopuistossa ti 31.12. klo 21.00

Järj. Rautalammin Yrittäjät ja Rautalammin kunta  |  Valoshown toteuttaa Viking Pro Oy

Koko kylä kasvattaa 

Parasta kirppis-
myyjää etsitään
Lauantaina 11. tammikuuta Rautalammilla 
järjestetään Kunkkukirppis-tapahtuma, jonka 
yhteydessä kuvataan uutta TV-ohjelmaa. 
Tapahtuman järjestää Rautalammin kunta 
yhteistyössä Rabbit Films- tuotantoyhtiön kanssa.

Rautalammin työväentalolla järjestettävälle kirppik-
selle voi tulla myymään, ostamaan, tekemään löytöjä 
tai vain ihmettelemään. Jos kuitenkin koet olevasi 
seutukunnan kovin kaupantekijä kannattaa hakea mu-
kaan kilpailuun. 

Kilpailussa kolme kirppismyyjää kilpailevat päi-
vän ajan paremmuudestaan ja päivän päätteeksi yksi 
myyjistä korjaa koko potin. Ohjelma vaatii myyjäl-
tä hieman pelisilmää; millaisia tavaroita hän laittaa 
myyntiin, minkälaisella hinnalla ja kuinka houkutel-
la asiakkaat oman pöydän ääreen. Tulisiko panostaa  
volyymiin ja myydä paljon romua pienillä summilla? 
Vai ottaako riski ja yrittää myydä vain yksi arvokkaam-
pi tuote ja netota sillä suoraan kisan korkein potti?

Myyjien välistä kilpailua kuvataan uuteen TV-oh-
jelmaan, jota juontaa Duudsoneista tuttu Jarppi Lep-
pälä. Jarppi on myös Rautalammin kirppispäivässä 
mukana. Kun toimit nopeasti ehdit vielä hakea mu-
kaan kilpailuun osoitteessa: www.mtv.fi/osallistu

Jos et tahdo osallistua kilpailuun, mutta haluat 
tulla myyjäksi Kunkkukirppikselle voit varata pöydän 
Rautalammin kunnan neuvonnasta puhelimitse nu-
merosta 040 164 2000 tai sähköpostitse rautalammin.
kunta@rautalampi.fi. Pöytämaksua ei ole. Myös yhdis-
tykset voivat varata myyntipöytiä.

Kunkkukirppis
Rautalammin 

työväentalolla
la 11.1.2020 

klo 10 -15
Lisätiedot: 

www.rautalampi.fi/
kirppis

Ryhmän tavoitteena on lapsen hyvinvoin-
ti ja vanhemmuuden tukeminen. Hyvin-
vointiryhmän työ liittyy Suomen, jo edel-
lisen hallituksen aloittamaan Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelmaan. Hy-
vinvointiryhmä keskittyy muun muassa 
ennaltaehkäisevään työhön, osallista-
maan ja aktivoimaan. Hyvinvointiryh-
mään kuuluvat: etsivä nuorisotyöntekijä 
Nora Tauren, koulukuraattori Sanna Kor-
honen, kouluterveydenhoitaja Meiju Pel-
likka, perhetyöntekijä Anna Kaipiainen, 
avohuollon ohjaaja Anu Hotti, nuoriso-
pastori Emilia Jalkanen, kasvatusohjaaja 
Pirjo Laitinen sekä pakolaisohjaaja Karo-
liina Miskala. 

Kouluterveydenhoitaja 
Meiju Pellikka

Toimin Rautalammin kouluterveyden-
hoitajana. Työni tavoite on oppilaan kas-

vun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoin-
nin turvaaminen sekä oppilaan erityisen 
tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen 
tunnistaminen ja tukeminen. Työhöni 
kuuluvat terveystarkastukset, yksilölli-
sen tarpeen mukaiset tapaamiset ja kou-
lupäivän aikaisten sairastumisten sekä 
tapaturmien hoito.

Työssäni parasta on päästä tutustu-
maan erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. 
On mahtavaa seurata lasten ja nuorten 
kasvua ja kehitystä. Minusta on tärkeää, 
että muistamme ihmisen perustarpeet. 
Niin lapset kuin aikuisetkin kaipaavat ra-
joja ja rakkautta. Ota yhteyttä: 040 7218419. 

Koulukuraattori Sanna Korhonen

Olen paljasjalkainen rautalampilainen. 
Olen fysioterapeutti, terveystieteiden 
maisteri ja pedagogi. Toimin koulukuraat-
tori Minttu Mannisen sijaisena. Työni on 

koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistä-
mistä. Se tarkoittaa oppilaiden, opettajien 
ja vanhempien tukemista tilanteissa, jois-
sa oppilaalla on huolia ja haasteita kou-
lunkäyntiin, ihmissuhteisiin, kasvuun tai 
kehitykseen liittyen. Tuki on kuuntele-
mista, keskustelua ja ratkaisuvaihtoehto-
jen etsimistä sekä tarvittavan muun tuen 
järjestämistä. Yksilötasolla tehdään töitä 
oppilas-/opiskelijakohtaisesti ja yhteisö-
taholla esimerkiksi luokassa tai pienryh-
mässä. Tuen tarve ja muodot kartoitetaan 
ja järjestetään tapauskohtaisesti  ja yh-
teistyössä tuettavan kanssa. Parasta työs-
säni ovat oppilaat ja opiskelijat. Pidetään 
kaikki yhdessä hyvää huolta meidän kun-
nan lapsista ja nuorista. Tarjotaan heille 
parhaat mahdolliset kasvun, kehityksen 
ja oppimisen puitteet kodeissa, koulussa 
ja vapaa-ajalla. Muistetaan, että heidän 
käsissään on tulevaisuutemme. Ota yh-
teyttä: Sanna 040 1787002.

Rautalammin esi- ja perusopetuksen hyvinvointi-
ryhmä aloitti toimintansa syksyllä 2019. 
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Toivotamme
Joulurauhaa ja
Vauhdikasta Uutta Vuotta!

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää joulua 
&

Onnea vuodelle 2  2   !
toivottaa 

Kehitysyhtiö SavoGrown väki
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KONNEKULJETUS OY
KONNESERVICE OY

Kuljetusalan ammattilaiset 
palveluksessasi

KULJETUS • HUOLTO • MYYNTI
www.konnekuljetus.fi • www.konneservice.fi
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Toivotamme Joulurauhaa 
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ja Vauhdikasta Uutta Vuotta!
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Yhdistykset

Satulateatteri  
sukeltaa 1960-luvulle
Satulateatteri sukeltaa 1960-luvulle 
uusimmassa produktiossaan uudessa 
musiikkinäytelmässään.

Rautalammin lukion Satulateatterin uusin mu-
siikkinäytelmä Persoonallisuushäiriö -Do you 
love me? sijoittuu tällä kertaa 1960-luvulle ja 
musiikkina kuullaan tietenkin tuon ajan hittejä. 
Ihmissuhdekiemuroihin pureutuvan näytelmän 
on käsikirjoittanut Virpi Uusiperhe, joten luvas-
sa on tunneskaalaa laidasta laitaan. Musiikin 
ohjauksesta ja tuotannosta vastaa tuttuun ta-
paan Anneli Tarvainen. Mukana on jälleen yli 60 
nuorta laulajaa, soittajaa ja näyttelijää. 

Satulateatteri on tarjonnut nuorisoteatteria 

Rautalammilla jo yli 20 vuoden ajan ja lähes joka 
vuosi lukiolaisten teatteri on osannut yllättää 
katsojakunnan niin aiheella kuin esityspaikal-
lakin. Vuosittain Satulateatterin esitykset ovat 
keränneet yleisöä 800-1200 henkeä viikon aika-
na, joten tulevaankin esitykseen kannattaa liput 
hankkia ennakkoon, mikäli mielii näkemään 
1960-luvun glamouria ja hienoa nuorison heit-
täytymistä teatterimaailmaan. 

Tänä vuonna näyttämö rakennetaan Ra-
vintola Nuapurin saliin ja teatteriesitysten 
yhteydessä on mahdollista myös ruokailla 
maittavan teatterimenun parissa. Satulateatte-
rin esitykset 17.-26.tammikuuta Ravintola Nua-
purissa, liput ennakkoon Arttelista tai Liveton 
verkkokaupasta. 
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Lämsä
Jussi-Pekka Lämsä | j-p@elisanet.fi

Neljännes- 
vuosisadan joulut

Hankimme sähköttömän mökin 
vaikeakulkuisen tien päästä 
syksyllä 1993. Ensimmäisen pe-

räkkäisistä neljännesvuosisadan jouluista 
vietimme vapaa-ajan asunnollamme heti 
tuoreeltaan samana vuonna. Pirtin poh-
japinta-alaksi sauna mukaan luettuna las-
kettiin vajaat 50 neliömetriä, laajennus to-
teutettiin 2010 ensimmäisten lastenlasten 
syntyessä rikastuttamaan elämäämme.

Pienessä tuvassa viisihenkisen per-
heen tunnelma kehkeytyi talvella varsin 
tiiviiksi muulloinkin kuin jouluna. Kym-
menen ikävuoden kahta puolta käyvät 
kolme poikaamme pitivät asiasta huolen. 
He asustelivat varaavan takan yläpuolel-
la savupiipun tuntumassa sijaitsevalla 
parvella aamut, illat ja yöt pukeutuneina 
pääasiallisesti sylttääntyneisiin kalsarei-
hin. Tasainen murina kuului koko ajan ja 
joka kolmas minuutti syntyi tappelu. Päi-
vällä ottelut jatkuivat saman kaavan mu-
kaan oman rannan jäällä luistimet jalassa 
räkätappien kirnutessa punoittavissa 
nenissä. Usko pukkiin karisi Vantaan Koi-
vupäässä, kun pienet miehet tunnistivat 
naapurin Pekan tämän kumisaappaista.

Pelkäsimme poikien mökki-innon 
laantuvan murrosiässä. Maalle heidät 
kuitenkin sai joululomilla helposti. Nyky-
ajan vimpaimet puuttuivat, mutta parvel-
la hypähteli toki Super Mario ja johtimen 
päässä sijaitsevalla pyssyllä ammuttiin 
mulkosilmätelkkarista ankkoja. Samai-
nen Nintendo viihdyttää edelleen myös 
lapsenlapsiamme. Tuntuvat isätkin ki-
soihin osallistuvan välillä varsin äänek-
käästi.

Kaksospoikamme näkivät ison vai-
van yläasteen viimeisellä luokalla repi-
mällä keskiarvonsa reilusti päälle yh-
deksään, jotta pääsivät Ressun lukioon. 
Yrityksen onnistuttua he kertoivat minul-
le aikeistaan suorittaa asepalveluksensa 
laskuvarjojoukoissa. Kerroin tosiasioita 
rankasta pääsykokeesta, jolloin koulu-
kirjat saivat uuden merkityksen. Niitä 
mitattiin reppuun kahdeksan kiloa ja 
nuoret miehet säntäsivät aamulenkille 
ennen kuutta taakka selässään viisi ker-
taa viikossa. Yhtenä pääsykokeena piti 
hiihtää sotaväen suksilla kymmenen ki-
lometriä. Ensin vitonen kapiaisen perässä 
ja sitten toinen rupeama niin kovaa kuin 
pääsee. Laji näyttäytyi eteläisen Suomen 
1980-luvun puolivälissä syntyneille outo-
na, sillä Vantaalla ala-astetta 1990–luvulla 
käyneet eivät paljon hiihtämään pääs-

seet. LJK:n pääsykoe järjestettiin Utissa 
tammikuussa 2003. Minä hankin syksyllä 
2001 pojille Ruotsin armeijan ylijäämä-
sukset ja alumiinisauvat. Eräkaupasta 
haettiin huopatäytteiset nokialaiset ku-
misaappaat. Opastin sinänsä melko yk-
sinkertaisen lajin saloihin. Heti lumien 
tultua alkoi ankara murtomaahiihtämi-
nen mökkijärven jäällä jokainen viikon-
loppu ja talvi- sekä joululomilla. Vuoden 
2002 loppupuolella iskivät julmat pak-
kaset, mutta miehet eivät luovuttaneet.  
Yhtenä päivänä mittarit näyttivät yli kol-
meakymppiä, jolloin äiti esti ladulle läh-
dön. Ukot läpäisivät pääsykokeet helpos-
ti ja kävivät pokkaamassa ihan kelvolliset 
ylioppilastodistukset sotilaspuvut päällä, 
kun palvelukseen piti astua 22.4. eli reilu 
kuukausi ennen lakkiaisia.   

Vuodesta 2010 täysin uutta sisältöä 
juhlapyhien viettoon ovat luonnollisesti 
luoneet lapsenlapset.  Joulupukki palasi 
vuosien jälkeen aaton vieraaksi. Pienet 
tuntuvat viihtyvän mökkiolosuhteissa 
muulloinkin kuin päivänä, jolloin paketit 
levitellään pirtin lattialle. Mikäpä sen hie-
nompaa.

Joulu 2018 näyttäytyi kelien puoles-
ta mukavan talvisena. Minä eläkeläise-
nä sain lähteä pitkään juhlarupeamaan 
perjantaina 21.12. vapaaherrana ja palata 
työpaineitta takaisin Helsinkiin sunnun-
taina 30.12. Säät pysyivät pääsääntöisesti 
pakkasella, eikä plussan puolella välillä 
pyörähtänyt ulkoilma lumia kyennyt 
tyystin sulattamaan. Lapset ja heidän 
perheensä sekä 86-vuotias appiukko kä-
vivät kaikki jossakin kohti juhlapyhiä 
perinteisillä aterioilla sekä yökylässä.  
Ammattitaitoinen Erkki-pukki viihdytti 
aattona asianmukaisesti. Ajatukseni vii-
pyilivät jälleen Rautalammin kauniilla 
hautausmaalla, minne tiesin kynttilöiden 
syttyneen äitini, isäni, veljieni ja siskoni 
miehen haudoille. Tänä jouluna tuohon 
rakkaaseen joukkoon on liittynyt vanhin 
sisaremme.  

Mökille tullessamme mittasin jäätä 
reilut parikymmentä senttiä ja niinpä 
kolasin lapsenlapsilleni sekä vähän muil-
lekin kunnon kentän. Vielä murjoin jäälle 
myös jonkunmoisen ympyrän. Nuorin 
pojantyttäremme Ilta sisäisti talviurhei-
lun täydellisesti ja viihtyi erinomaisesti 
potkukelkan kyydissä.  Poikamme katsoi-
vat arvostelevasti järjestelyjä lausuen: ”Et 
muuten ikinä tehnyt meille näin isoa ja 
tarkkaan kolattua kenttää.” 

Kotiseutusi tarinoita ILMAISEKSI  
kotiin kannettuna kerran kuukaudessa  

ja netissä joka päivä! 
www.rautalampilehti.fi   |   www.suonenjokilehti.f

Tässä juttusarjassa esittäytyy Rautalammin lukio.

Kuka olet?
– Pirkko Uslu. Filosofian maisteri 
Kuopiosta. Naimisissa, ei lapsia.

Mitä teet työksesi?
– Olen kouluttaja työvoimapoliittisissa 
maahanmuuttajien kotoutumiskoulu-
tuksissa. Tällä hetkellä työpisteeni on 
Rautalammin lukiolla. Ryhmässäni on 
yhteensä yhdeksän maahanmuuttaja-
taustaista opiskelijaa

Mitä harrastat?
– Vieraita kieliä ja kulttuureja sekä 
lukemista.

Mikä on parasta työssäsi?
– Kun opiskelijat kiinnostuvat suomen 
kielestä ja kulttuurista.

Miten kuvailisit Rautalammin lukiota?
– Rento paikka ja ystävällinen 
henkilökunta.

Miten päädyit Rautalammille?
– Tulin väliaikaiseen työhön.

Mitä haluat kysyä seuraavalta 
haastateltavalta? 
– Mikä Rautalammilla on parasta?

Koko kylän yhteinen joulukalenteri
Rautalammin joulukalenteri on tänä 
vuonna koko kylän kokoinen. Jokaises-
ta joulukalenterin luukusta löytyy jou-
luista tekemistä tai ihmeteltävää. 

Kalenteriin on koottu eri toimijoi-
den tapahtumia ja lisäksi keskuspuis-
ton punaisen ilmoitustaulun luota löy-
tyy joulupöytä, johon ilmestyy jouluisia 
yllätyksiä.  

Jouluaatoksi keskuspuiston luo 
tehdään joulun tapahtumia kuvaava 

jouluasetelma, johon kuka tahansa voi 
tuoda omia leikkieläimiään, esimerkiksi 
pehmoleluja, kuvaamaan raamatun tari-
nan mukaisia tallin eläimiä. 

Tarkempia tietoja kalenterista ja 
sen luukuista tullaan julkaisemaan rau-
talampi.fi/joulu-sivuilla sekä keskus-
puiston joulupöydällä, Torikujan ja Kuo-
piontien risteyksessä. 

Kalenteri on toteutettu eri toimijoi-
den yhteistyöllä.
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Vuoden parhaat bileet
Marraskuun loppupuolella järjestetty RautU:n 90-vuotis- 
juhla oli vaikuttava kokemus. Nämä ovat niitä paikkoja, 
joissa tekijät saavat kunniaa ja voivat kokea ansaitsemaan-
sa arvostusta. Tavallisessa arjessa kaikki hyvä jää niin usein 
sanomatta. Näissä juhlissa myös aikuisen miehen silmäkul-
maan sopii kyynel, eikä sitä tarvitse hävetä. Näissä pidoissa 
miehet halaavat ja herkistyvät.

Urheiluymmärrykseni avartui. Olen aina ihmetellyt 
miten aikuiset miehet jaksavat kilpaa päästellä jäällä pie-
nen, mustan palikan perässä tai nuohota nurmikolla palloa 
pyöritellen, mutta siinähän onkin paljon suuremmat voi-
mat pelissä. 

Kun olen kuunnellut näitä urheilukentällä kasvaneita, 
heidän tarinoitaan ja ryhmiin, jaostoihin ja muihin yhteisöi-
hin kuulumisiaan, on sen merkitys valtavan paljon suurem-
pi kuin pelkästään urheileminen, kunnon kasvattaminen, 
kilpaileminen tai voittaminen. Urheilukenttä on ollut ja 
on monelle lapselle ja nuorelle ihmiseksi kasvamisen kas-
vualusta. Se on välittämisen, huomion saamisen, tunteiden 
purkamisen, osaamisen näyttämisen ja johonkin mukaan 
kuulumisen paikka. Se on ollut vuosien saatossa monelle 
kuin toinen koti.

Rautalampilehti lahjoitti RautU:lle lehdestä ensi vuo-
deksi kymmenen tyhjää sivua. Eli jokaisessa on lehdessä 
ensi vuonna tarinoita, historiaa, tapahtumia ja kuulumisia 
vähintään sen yhden sivun verran. Seuran historiikki on 
myös koottu ja sen on kirjoittanut Leena Pakarinen. Jul-
kistamme lehdessä myös tätä historiikkia jokaisessa nu-
merossa.

Ostan hatun, jotta voin nostaa sitä seuratyöntekijä 
Janne Mensoselle. Varmaankin kaikki kylän lapset osallis-
tuvat ainakin viikkohiihtoihin ja kesäisin viikkokisoihin. 

Jannen hiihtokouluissa ja muissa urheiluryhmissä viihtyy 
viikoittain noin 150 lasta. He ovat hyvissä käsissä. 

Seuraava juhla onkin joulu. Joulu on vähän niin kuin 
saunominen. Siihen ei koskaan kyllästy. Leppoisaa joulun 
aikaa ja kiitos tästä vuodesta tekijöille ja lukijoille!
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