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RauhallistaJoulua

LAURA NYYSSÖNEN:

”Olen tekijä ja sellainen 
hörhöilevä kehittäjä.”

KANSIKUVA: MARKKU LESKINEN
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18-vuotias Verneri Salpakari avasi maalitilin  
miesten futsal-liigassa.

Sari Toikkanen | Suonenjoki

”Tuohan se lisäbuustia”, Verneri ’Verkku’ Salpakari myön-
tää iloisena tehtyään liigadebyytin marraskuun lopulla. 
Hän potkaisi Kampuksen Dynamon kuudennen maalin, 
kun vastassa oli Sievi FS. Runkosarjan peli päättyi lopulta 
lukemin 8–2.

Salpakari siirtyi hallitsevan Suomen mestarin so-
pimuspelaajaksi ja sen harjoittelurinkiin viime vuonna. 
Voittoakin enemmän nuorta pelaajaa innostaa nyt pärjää-
minen Suomen huippupelaajien joukossa.

”On hyvä fiilis. Sai näytönpaikan ja käytti sen hyväksi.”

Taktinen laji kiehtoo

Salpakari on urheillut pikkupojasta saakka. Hän aloitti 
jalkapallon pelaamisen viisivuotiaana ja myöhemmin ku-
vioihin tuli mukaan myös talvilaji eli ampumahiihto kil-
pailuineen. Jalkapallo kiinnosti kuitenkin lopulta enem-
män, eikä siitä ollut pitkä loikka futsaliin.

Futsal eroaa jalkapallosta muun muassa siinä, että 
sitä pelataan pienemmällä kentällä ja yleensä sisätiloissa. 
Pallokin on pienempi mutta painavampi, jolloin se ei pom-
pi niin kuin jalkapallo. Kentällä on aina yhtä aikaa neljä 
pelaajaa ja maalivahti kummastakin joukkueesta.

”Itse saa olla enemmän pallon kanssa ja saa paljon 
enemmän vastuuta. Pelissä korostuu yksilölliset taidot.”

”Päätä on käytettävä enemmän ja oltava skarppina”, 
pelaaja vertaa palloilulajeja keskenään.

Treenejä ja lukemista

Salpakari aloitti futsal-uran miesten tasolla ensin Var- 
kaudessa Hukka-Pallon riveissä. Seuraavaksi kaudeksi 
hän siirtyi jyväskyläläiseen Lohikosken Pallokerhoon. Vii-
me vuonna liigaan pääsyn myötä eteen tuli muutto Suo-
nenjoelta Jyväskylään, sillä futsal-kentät alkoivat kutsua 
päivittäin.

Salpakari pitää vahvuuksinaan ketteryyttä, valmiutta 
nopeaan tempoon ja nopeisiin ratkaisuihin. Se on autta-
nut siihen, että nuori mies on edennyt nopeasti liigajouk- 
kueeseen. Innoittajinaan hän pitää suonenjokelaisläh-
töisiä Kytölän veljeksiä, jotka ovat yltäneet maajoukkue- 
tason futsal-pelaajiksi. Suurena tukena on ollut myös oma 
perhe ja etenkin isä kyydityksineen.

Nykyään Salpakarin viikko-ohjelmaan kuuluu kol-
me aamu- ja viisi iltatreeniä. Ne sisältävät kuntosalihar-

joittelua, juoksua ja pallon kanssa treenaamista. Sijansa 
on myös videopalavereilla, joissa analysoidaan aiempia  
pelejä. Viikkoon kuuluu normaalisti myös pelipäivä ja  
vapaapäivä.

Futsalin rinnalla Salpakari on jatkanut lukio-opinto-
jaan jyväskyläläisen Schildtin lukion urheilulinjalla. Hän 
on kuitenkin halunnut hidastaa opiskelutahtia.

”Olen keventänyt opiskelua, kun urheilu on vienyt 
paljon aikaa”, lukiolainen sanoo ja arvelee saavansa lakin 
kolmessa ja puolessa vuodessa.

www.suonenjokilehti.fi

seuraavan kerran 
5.2.2020

Lyhyesti

Salpakari menestyy futsalissa

Verneri Salpakaria viehättää futsalissa nopeatempoisuus ja se,  
että siinä tarvitaan taktista osaamista.

Salpakari tuulettaa tehtyään uransa ensimmäisen futsal-
liigan maalinsa.

Verneri Salpakari on pelannut Kamupuksen Dynamon eli 
KaDyn riveissä nyt puolitoista vuotta. 

Kuntien yhteiset  
sosiaalipalvelut 

SavoGrow –alueen kuntien sosiaalipalvelu-
jen selvitys kuntien käsiteltäväksi.

Savo Grow -alueen kuntien (Keitele, Pielavesi, 
Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto) sosi-
aalipalvelujen selvitys on valmistunut. Selvitys 
esiteltiin kuntien valtuustoille ja pääluotta-
musmiehille 11.12.2019. Selvityksen on tehnyt 
LGR-Consulting Oy/ Jouko Luukkonen.

Selvitysmies ehdottaa, että alueen kunnat 
muodostavat yhteisen sosiaalipalvelujen orga-
nisaation. Selvityksessä on esitetty 6 erilaista 
vaihtoehtoa yhteistyön toteuttamiseksi. Selvitys 
etenee nyt kuntien käsiteltäväksi. Kuntia pyyde-
tään ottamaan kantaa, ryhdytäänkö alueelle val-
mistelemaan yhteistä sosiaalipalvelujen organi-
saatiota ja nimeämään jatkovalmistelua varten 
ohjausryhmän kuntien edustajista.

“Kevein malli olisi verkostoimainen yhteis-
työ, jossa sovitaan tietyt työnjaot kuntien kes-
ken ja toisessa ääripäässä olisi kokonaan uuden 
hallinnollisen organisaation perustaminen. En-
sin täytyy ratkaista lähdetäänkö yhdessä teke-
mään lisäselvityksiä, mutta tahtotila on vahva, 
itse halutaan toimia, eikä jäädä odottelemaan 
valtakunnan ratkaisuja. Kunnat tekevät päätök-
siään tammikuun aikana”, kertoo Suonenjoen 
kaupunginjohtaja Juha Piiroinen.
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Tuomas Kuhmonen luennoi tulevaisuustutkimuksesta joulukuun alussa Vesannolla. Hänen mielestään pitäisi oikeammin puhua tulevaisuuksien 
tutkimisesta, sillä tutkija pohtii aina rinnan useita vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Pelimerkit jaossa
Tutkijan mukaan tulevaisuudesta käydään nyt 
kiivasta taistoa.

Sari Toikkanen | Vesanto

Tuleeko kaikkien muuttaa pääkaupunkiseudulle? Täy-
tyykö kotieläintuotanto lopettaa? Saako metsää hakata? 
Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen Turun yliopiston Tu-
levaisuuden tutkimuskeskuksesta nosti esille kysymyksiä 
luennoidessaan Vesannon seurakuntakodilla.

Kysymykset ovat niitä, joista keskustellaan nyt julki-
suudessa kärjekkäästikin. 

”Käydään aika kiivastakin taistelua siitä, minkä asioi-
den ympärille tulevaisuus on syntymässä”, Kuhmonen sanoi.

Hänen mielestään taistoon motivoi muun muassa ideo- 
logiat, uskomukset, taloudelliset edut ja poliittinen valta.

”Eri tahoilla on huomattu, että eletään sellaista aikaa, 
että pelimerkkejä jaetaan uudelleen. On isompi murros 
käynnissä, kun siirrytään fossiilitaloudesta bio- ja kierto-
talouteen.”

Tulevaisuutta ei näe peruutuspeilistä

Siirtymävaihe tekee tulevaisuuden ennustamisen entis-
täkin haastavammaksi. Tilastoista ei voi vetää suoria joh-
topäätöksiä, sillä ihmisten käyttäytyminen muuttuu mur-
roskaudella.

”Peruutuspeilistä ennustaminen on ongelmallista. Se 
ei huomioi esimerkiksi ilmastonmuutosta.”

Myöskään trendeihin ei voi perustaa. Kaupungistu-
mista on pidetty trendinä, jolle ei voi mitään. Tutkija on 
siitä toista mieltä.

”Kehityssuuntia voidaan tunnistaa, mutta mistään 
trendistä ei tule normia. Jokainen trendi päättyy joskus.”

Päinvastoin tulevaisuustutkija näkee kehittymässä 
olevan maailmanmallin tarjoavan mahdollisuuksia maa-
seudulle. Bio- ja kiertotalous suosii paikallisuutta ja ha-
jautumista toisin kuin öljystä, kivihiilestä ja maakaasusta 
raaka-aineensa saava, suurille toimijoille keskittynyt fos-
siilitalous.

Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa

Luennolla Kuhmonen valotti vuonna 1992 perustetun 
Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen toimintaa. Vuodesta 

2013 alkaen se on ollut Turun kauppakorkeakoulun laitos. 
Pohjoismaiden suurimmassa akateemisen tulevaisuuden-
tutkimuksen yksikössä työskentelee 60–70 henkilöä niin 
ulkomailla kuin useilla paikkakunnilla Suomessa.

”Pääpaikka on Turussa ja toimistoja on Tampereella, 
Helsingissä ja ehkä joskus täällä Vesannollakin”, Kuhmo-
nen sanoi. Hän itse tekee tutkimusjohtajan työtään paljol-
ti kotikunnastaan käsin.

Tulevaisuustutkimusta saatetaan pitää ennustamise-
na, mutta sitä se ei ole.

”Ei voi ennustaa muuta kuin sellaisia asioita, jotka 
toimivat kuin kone. Yhteiskuntapuolella ennustaminen on 
mahdotonta.”

Kukaan ei voi varmaksi tietää tulevaisuutta, koska ih-
miset voivat toimia aina toisin. Se on hyväksytty lähtökoh-
daksi myös tieteellisessä työssä. Tutkijat suunnittelevat ja 
arvioivat siksi useita vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Sillä 
on etunsa.

”Jos suunnitellaan vain yhtä tulevaisuutta, ei ymmär-
retä mitä suljetaan pois.”

”Mitä enemmän pohdimme eri tulevaisuuksia, sitä 
enemmän meille avautuu valintamahdollisuuksia nyky-
hetkessä. Ja sitä paremmin ymmärrämme nykyhetken va-
lintojen tulevat vaikutukset.”

Kahvipöytäkeskustelu johti  
tutkimukseen

Esimerkkitapauksena Kuhmonen esitteli meneillään ole-
vaa tutkimushanketta suomalaisen kotieläintuotannon 
tulevaisuudesta. Idea hankkeeseen syntyi kahvipöydässä. 
Ilmaan heitettiin kysymys ”onko kukaan miettinyt, mitä 
se tarkoittaa, jos kaikki suomalaiset olisivat vegaaneja?” 
Ajankohtainen kysymys jalostui hankesuunnitelmaksi, 
joka sai myös yksityiset rahoittajat liikkeelle.

Hankkeessa on luotu viisi toisistaan poikkeavaa tu-
levaisuuskuvaa. Toisessa ääripäässä kotieläintuotanto 
loppuu Suomessa kokonaan ja toisessa se kaksinkertais-
tuu. Tutkimuksessa arvioidaan, miten niiden toteutumi-
nen vaikuttaa muun muassa ympäristöön, aluetalouteen 
ja ulkomaankauppaan. Kaikki viisi vaihtoehtoa nähdään 
mahdollisina, mutta niiden todennäköisyyteen ja toivotta-
vuuteen ei oteta kantaa. Tutkimustuloksia, ja siten näky-
miä mahdollisiin tulevaisuuskuviin, on odotettavissa ensi 
vuoden puolella. 

Hankkeessa on luotu  
viisi toisistaan poikkeavaa 
tulevaisuuskuvaa.  
Toisessa ääripäässä 
kotieläintuotanto loppuu 
Suomessa kokonaan ja 
toisessa se kaksinkertaistuu.
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Rakennustyöt hyvässä vauhdissa
Uuteen monitoimihalliin pääsee uimaan 
ja pelaamaan reilun vuoden päästä.

Sari Toikkanen | Suonenjoki

Suonenjoen kaupungin tekninen johtaja 
Kimmo Hälinen on tyytyväinen monitoimi-
halliprojektin etenemiseen.

”Hyvin etenee niin kuin on suunniteltu. 
Nyt jo rakennetaan”, hän toteaa.

Monitoimihalli on tulossa entisen 
Kaatron koulun tilalle. Tontilta on ajettu 
maata pois tuhansia kuutioita, paalutus-
työt sekä osa anturoista ja perusmuureista 
on tehty ja lattian alle jäävät pohjaviemärit 
pääosin rakennettu.

Massiivisille pohjatöille on tarvetta, sil-
lä rakennukseen tulee muun muassa useita 
altaita sisältävä uimahalli.

Palvelut haluttiin pitää hyvänä

Hälinen kertoo, että uuden liikuntatilan ra-
kentamiseen päädyttiin paristakin syystä. 
Kaatron koulun sisäilmaongelman takia sen 
liikuntasali oli vain osittaisessa käytössä, ja 
korvaavalle tilalle oli huutava tarve. Samaan 
aikaan valmistuneen uimahallin korjausar-
vion myötä jouduttiin toteamaan, ettei van-
han uimahallin korjaaminen olisi teknisesti 
ja taloudellisesti järkevää. Kuntalaisiltakin 
kysyttiin uimahallin käytöstä. Kyselyyn 
vastasi lähes 900 henkilöä, joista 840 oli sitä 
mieltä, että uimapaikkaa tarvitaan jatkossa-
kin. Niinpä näihin kahteen tarpeeseen pää-
tettiin vastata yhdellä kertaa.

Hankesuunnittelu alkoi syksyllä 2017. 
Seuraavana keväänä päätettiin hallin paik-
ka ja käynnistettiin toteutussuunnittelu. 
Pääsuunnittelija Luovaus-Arkkitehdit Oy 
sai suunnitelmat valmiiksi viime keväänä. 
Paperitöistä siirryttiin maastoon syyskuus-
sa, kun pääurakoitsijaksi valittu Rakennus-
liike U. Lipsanen Oy aloitti työt sivu-ura-
koitsijoineen.

Kokonaiskustannusarvioltaan 16,5–17 
miljoonaa euroa maksavaan monitoimi-
halliin päästään tutustumaan yllättävän-

kin pian.
”Halli valmistuu 2021 maaliskuussa. 

Eihän siihen ole kuin reilu vuosi”, Hälinen 
tuumaa.

Tilat osittain muunneltavissa

Uimahallitilat tulevat rakennuksen mata-
lampaan päätyyn Koulukadun varteen, lä-
hes nykyistä uimahallia vastapäätä. Sinne 
rakennetaan opetus- eli lastenallas ja viisi-
ratainen uima-allas, joka on nykyistä vas-

taavaa allasta kaksi ja puoli metriä leveäm-
pi. Uutta tulee olemaan seinillä erotettu, 
120 neliön suuruinen monitoimiallas muun 
muassa vesijumppaajien iloksi. Halukkaat 
pääsevät piipahtamaan myös kylmässä ve-
dessä.

Liikuntasalitilat tulevat vastaavasti 
Rautalammintien varteen.

”Salin puoli on jaettavissa verhoilla 
kolmeen lohkoon. Ne tulevat palvelemaan 
kaikkia yleisimpiä lajeja: lento- ja koripalloa, 
futsalia, salibandya ja jumppaa.”

Rakennukseen valmistuu myös kunto-
sali, kuusi pukuhuonetta, kanttiini ja mo-
nitoimitiloja, joiden kalustamisesta ja käy-

töstä voidaan päättää tarpeen 
mukaan.

Liikuntasalin rakentami-
sessa varaudutaan siihen, että 
siellä voidaan järjestää myös 
tapahtumia. Reilun parinsadan 
hengen kiinteä katsomo, ison 
salitilan pitkälle sivulle kasat-
tava näyttämö ja valaistustek-

niikka, joka on otettavissa esille, antavat 
puitteet vaikka konsertin järjestämiseen.

Monitoimihalliin tulee suora yhdys-
käytävä viereisestä koulusta, joten koulu-
laiset tulevat olemaan suuri käyttäjäryhmä. 
Kimmo Hälinen toivoo, että halli liikuttaisi 
väkeä kauempaakin.

”Tavoite on, että tilat olisivat tehok-
kaassa käytössä. Niiden varausmenettely 
pitää saada digiaikaan, jotta saataisiin te-
hokas tilojen varaus ja kuntarajoja ylittävää 
yhteistyötä.”

Suonenjoen kaupunki
Pl 13, 77601 Suonenjoki | Käyntiosoite: Keskuskatu 3
017 513 311 (vaihde) | hallinto@suonenjoki.fi
Hallinnon ja talouden palvelut

Avoinna: ma, ke, pe klo 9-15

Voimaa Vanhuuteen Juhla Suonenjoella 
Suonenjoen kaupunki yhteistyökump-
paneineen on ollut vuodesta 2016 alkaen 
mukana Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa. 
Ohjelmakauden lopuksi Suonenjoella jär-
jestetään juhla, jossa juhlitaan ohjelman 
saavutuksia. Voimaa Vanhuuteen Juhla jär-
jestetään Futurialla keskiviikkona 29.1.2020 
klo 11.30-15.00. Juhla on yksi Suonenjoen 
150-vuotisjuhlavuoden tapahtumista.

Juhla pitää sisällään palveluiden ja toi-
mijoiden esittelypisteitä Futurian aulassa ja 
Testeriassa sekä seminaarin auditoriossa. 

Esittelypisteillä pääsee tutustumaan erilai-
siin ikäihmisille suunnattuihin palveluihin, 
kuten siivous- ja kotihoidon palveluihin. 
Esittelypisteitä voi kiertää omaan tahtiin 
klo 11.30-13.00.

Klo 13.00 alkavassa seminaarissa 
kuullaan puheenvuoroja professori Riitta 
Ahoselta Itä-Suomen yliopistosta, Minna 
Säpyskä-Nordbergiltä Ikäinstituutista, fy-
sioterapeutti Eeva-Liisa Oikariselta ja ver-
taisohjaaja Ulpu Kahilahdelta. Juhlan avaa 
kaupunginjohtaja Juha Piiroinen. Puheiden 

välissä taukojumpataan ja nautitaan senio-
ritanssiesityksestä. Seminaarin huipennuk-
seksi sosiaalijohtaja Eija Komulainen ja van-
husneuvoston puheenjohtaja Ismo Laine 
julkistavat kolme parasta ideaa ikäihmisten 
hyvinvoinnin edistämiseksi. Ideoita on syk-
syn aikana kerätty avoimella ideakyselyllä.

Juhlaan ovat lämpimästi tervetulleet 
kaikki asiasta kiinnostuneet. Tarjoilun jär-
jestämiseksi ilmoittautumista pyydetään 
etukäteen 23.1.2020 mennessä. Ilmoittautua 
voi Eveliina Immoselle 044 755 0990.

Halli valmistuu 2021 maaliskuussa. 
Eihän siihen ole kuin reilu vuosi

Suonenjoen kaupunki  
toivottaa kaikille asukkaille

Rauhallista
Joulun Tunnelmaa

 ja  
Onnea Vuodelle 

2020!

KUVA: SUONENJOEN KAUPUNKI

Uimahallitilat tulevat rakennuksen 
matalampaan päätyyn Koulukadun 
varteen, lähes nykyistä uimahallia 
vastapäätä.  
Sinne rakennetaan opetus- eli 
lastenallas ja viisiratainen uima-allas, 
joka on nykyistä vastaavaa allasta 
kaksi ja puoli metriä leveämpi.
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Akkojen keittiössä nauru raikaa ja  
herkullinen ruoka syntyy kuin itsestään.

Minja-Riina Kuikka | Suonenjoki

Vanhat Akat, eli Minna Kaasalainen ja Päivi 
Korhonen, perustivat Suonenjoen Futurial-
le lounasravintolan. Akoilla on myös tarjol-
la pitopalvelut sekä hautauspalvelut. Toisin 

sanoen siis palvelut kaikkiin juhliin mitä 
ihminen elämänsä aikana tarvitsee.

Vaikka lounasravintola Vanhat akat on 
toiminut Suonenjoella vasta hetken, on se 
jo otettu lämpöisesti vastaan ja kävijöitä on 
riittänyt. Ruokailijoita käy lounaalla kuuti-
senkymmentä. Akkojen ruoka onkin laadu-
kasta ja tuoretta. Munkkeja paistellaan ja 
leivätkin leivotaan itse.

Akkojen lounaalta jäänyttä ruokaa voi 
käydä ostamassa kotiin iltapäivä yhden jäl-
keen edullisesti. Näin myös biojätteen mää-
rä on minimaalinen. “Oon tosi iloinen, että 
tultiin tänne”, Minna toteaakin.

Pidot missä vain, ruoka toimitetaan

Pitopalvelu ruuat toimitetaan kotiin tai ne 
voi itse hakea. Akat saa myös emännöimään 
juhlia. Juhlat voi myös pitää Akkojen tilois-
sa Futurialla, tilaan mahtuu noin 90 henkeä. 
Valmiita menuja löytyy, vaikkakin se mie-
luiten suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle 
asiakkaalle. Pitopalvelut järjestyvät nopeal-
lakin aikataululla, mutta ennakoinnilla var-
mistaa, että saa kaiken mitä haluaa.

“Kerran pyydettiin ruuat heti, vähän-
hän siinä kiire tuli, mutta saatiin sekin jär-
jestymään”, Päivi naurahtaa ja Minna jat-
kaa “Minäkin kerran lensin ruokien kanssa 
Norjaan, me mennään sinne minne asiakas 
meidät haluaa.”

Myös pienemmän mittakaavan pidot, 
kuten kahvitukset järjestyvät Akkojen toi-
mesta ja niitä onkin ollut runsaasti.

Hautauspalvelut ihmiseltä ihmiselle

Hautauspalveluihin kuuluu kaikki, kul-
jetukset, arkut, kivet, uurnat myös kukat 
välitetään ja tietysti pitopalvelut ja paikka 
muistojuhlalle löytyy Futurialta.

“Hautaus asioissa voimme mennä vaik-
ka paikan päälle asiakkaan luokse. Tiedäm-
me, että surun lisäksi asiakkaalla on paljon 

hoidettavaa ja näin edes yhdestä pääsee hel-
pommalla”, Päivi kertoo.

Kotona tapahtuva hautajaisten suun-
nittelu onkin helpompaa esimerkiksi van-
hemmille ihmisille, joilla ei välttämättä ole 
ajokorttia.

Minnan ja Päivin yhteistyö on sujuvaa. 
Kummallakin on ollut ja on edelleen omia 
projekteja, yhteistyönä on syntynyt Vanhat 
Akat.

“Lukiosta saakkahan me ollaan tunnet-
tu ja välillä yhteisiä keikkoja tehty. Työtä 
tehdään pilke silmäkulmassa, sen kertoo jo 
ravintolan nimikin”, naiset tuumaavat yh-
destä suusta.

Herkkuruuat arkeen ja juhlaan



8 Suonenjokilehti 12/2019

Leppävirralle kultaa kotikisoissa
LVC Queens Cheerleading joukkue 
nappasi kultaa kotikisoissaan,  
joukkueessa harrastajat myös  
Suonenjoelta ja Rautalammilta.

Minja-Riina Kuikka | Leppävirta

Leppävirralle perustettiin oma Cheer- 
leading joukkue kesällä 2018. Leppä-
virran Virin Cheerleading jaosto on 
erikoistunut harraste- sekä kilpa- 
cheerleadingiin ja harrastajia on nyt 
noin kahdeksankymmentä.

Kilpajoukkue LVC Queens on le-
vel 3 juniorjoukkue, eli siinä kilpailee 
nyt seitsemäntoista 12-16-vuotiasta 
tyttöä. Cheerleading harrastuksen 
Leppävirralle toi nykyinen vastuuval-
mentaja Emmi Kauhanen.

Lajiin pääsee mukaan vapaiden 
harjoitusten kautta ja kisajoukkuee-
seen kerran vuodessa järjestettävien 
karsintojen kautta.

Winter Wildness

Winter Wildness-kilpailu on aloitte-
lija-sarjojen oma syyskauden pääta-
pahtuma ja tänä vuonna kaksipäiväi-
nen kilpailu järjestettiin Leppävirralla. 
Kilpailu järjestettiin yhteistyössä Suo-
men Cheerleading liiton (SCL) kanssa.

Kilpailuun otti osaa noin 2500 
eri-ikäistä urheilijaa lapsista aikui-

siin, useista kilpasarjoista ja ne toteu-
tettiin pääasiassa talkoovoimin.

Omassa sarjassaan kultaa voit-
ti LVC Queens pistein 321,5/500. LVC 
Queens joukkueessa kisaa myös suo-
nenjokelainen Netta Myöhänen ja 
rautalampilainen Tinja Pasanen.

Tietoa vapaista harjoituksista 
ja karsinnoista saa suoraan vastuu-
valmentaja Kauhaselta tai Faceboo-
kista Leppävirta Cheerleading tai 
Instagramista lvc_leppävirta. Uusia 
harrastajia mahtuu lajiin mukaan 
lisää. 

Eskareille uudet sukset
Suonenjoen MLL on kerännyt esikou-
lulaisille neljäkymmentä paria suksia.

Minja-Riina Kuikka | Suonenjoki

Kopolan päiväkodilla oli kuhinaa, 
kun suuri pakettiauto peruutti por-
tille. Auton uumenista paljastui 
tuliteriä suksia, sauvoja ja monoja. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto 
järjesti keväällä valtakunnallisen 
Lapset ensin-keräyksen. Suonenjoen 
paikallisyhdistys ideoi kohteeksi 
eskarilaisten talviurheiluvälineiden 

hankinnan. Keräyksen kohde on 
saanut paljon kuntalaisia lahjoitta-
jiksi, sekä K-Rauta Heiskasen Olli 
Vasiljevin avustuksella myös yrityk-
siä mukaan.

“Neljäkymmentä paria suksia 
on nyt saatu jo ja kampanjointia vas-
ta aloitellaan, paikallisia yrityksiä 
haastetaan mukaan”, suksia eskari-
laisille toimittanut Olli kertoo.

MLL:n Suonenjoen paikallisyh-
distyksen hallituksesta suksia olivat 
toimittamassa Sanna Turunen, Lau-
ra Nyyssönen ja Terhi Paananen.

Hiihtäminen on välineurheilua 
ja sukset maksavat. Kopolan päi-
väkodin johtaja Susanna Kaasinen 
iloitsee, että suksihankinnan kaut-
ta myös eriarvoisuus lasten kesken 
vähenee ja toisaalta hiihtämään 
pääsee milloin vain, eikä vanhem-
pien ole pakko kantaa suksia esi-
kouluun.

MLL:n tavoitteena on lapsiystä-
vällinen Suomi ja Suonenjoen yhdis-
tys haastaakin nyt myös lähialuei-
den paikallisyhdistykset tekemään 
vastaavaa kampanjaa.

Ei arkilounasta 19.12. päätalolla. 
Keittiö suljettu 23.12.-1.1. 

Varaa keittiön tuotteet: Maukkaat Riisipiirakat, 
Muhkeat Joulupitkot, Rouheiset spelttileivät ja
Laatikot etukäteen • Nouda ma 23.12.

Pöytävaraukset ennakkoon!

Viimehetken lahjat: 
   Lahjakortit lounaalle ja ratsastukseen,
      Luomutuotteet, Ravintokirjat, 
         Valmiit lahjapakkaukset...
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Sisäilma puhtaaksi
VHP-puhdistusmenetelmä on kehitetty 
noin 40 vuotta sitten ja se on käytössä 
erilaisissa sairaalaympäristöissä, laitteiden 
ja irtaimistojen puhdistuksessa.  
Se on ollut yli viisitoista vuotta  
hyväksytty myös lääketeollisuudessa,  
nyt se on kaikkien saaatavilla.

Marita Leskinen | Suonenjoki

Juha Rytkönen edustaa Suonenjoella uut-
ta, kotimaista palvelukonseptia nimeltä X- 
HOME, joka tulee hänen mukaansa mullis-
tamaan sisäilman puhdistuksen.

“Konseptin toiminta on käynnistynyt 
tämän vuoden alkupuolella, päätoimipaik-
ka sijaitsee Ylämyllyllä ja nyt palvelua saa 
myös Suonenjoella”, kertoo Rytkönen.

Vetyperoksidikaasutuksessa eli VHP- 
menetelmässä vetyperoksidi muutetaan 
kaasuksi, joka leviää tasaisesti joka paik-
kaan. Laitteisto on kehitetty yhteistyössä 
VTT:n kanssa. Desinfiointikaasutuksessa 
käytetään täysin kotimaista ja uutta Clea-
mix VCS sarjan vetyperoksidikaasutus 
teknologiaa, jolla tuhotaan tehokkaasti ja 
täysin myrkyttömästi mikrobit, bakteerit 
ja itiöt tiloista, irtaimistosta, tekstiileistä ja 
huonekaluista. 

Turvallinen menetelmä

“Desifiointikaasutus on täysin turvallinen 
kaikille pinnoille ja materiaaleille, eikä se 
vahingoita elektronisia laitteita. Se ei kon-
densoidu pinnoille vaan hajoaa vedeksi ja 
hapeksi. Menetelmä on myrkytön. Vety-
peroksidi on luonnon oma tuote. Laitteet on 
helposti siirreltävissä, desifiointi on täysin 
turvallinen ja sopii lähes kaikkialle”, toteaa 
Juha.

Desifiointi sopii toimistoihin, julkisiin 
tiloihin, oppilaitoksiin ja päiväkoteihin sekä 
myös koteihin, veneisiin, majoitustiloihin, 
hevostalleihin ja navetoihin, hoito- ja karan-
teenitioihin ja saniteettitiloihin. 

“Suonenjoen Hammaskeskuksen ti-
loissa on tehty ennakoivaa kaasutusta 
bakteerien vähentämiseksi. Samoin Stefan 
Richterin saunassa tehdään määräaikais- 
kaasutuksia, että julkinen saunatila pysyy 
puhtaana. 

Homevaurion sattuessa ei pelkkä sa-
neeraus riitä. Homepöly ja -itiöt leviävät 
rakenteista joka puolelle huoneilmaan. Kun 

kosteusvaurioituneet materiaalit poiste-
taan ja saneeraus tehdään, tilaan levinneet 
ja jääneet homeiden itiöt voivat siitä huo-
limatta säilyä elinkykyisinä jopa vuosia. 
XHOME-vetyperoksidikaasutus on tehokas 
ja turvallinen keino viimeistellä homesa-
neeraus ja varmistua, ettei homevaurio pää-
se uusiutumaan, kaasutus tuhoaa kaikki 
jäljelle jääneet homeitiöt. XHOME-homeen-
tuhouskaasutus voi olla hyvä menetelmä 
jos ongelman aiheuttajaa ei vielä tarkkaan 
tiedetä.

“Teemme myös säännöllistä homeen- 
tuhouskaasutusta, jolla voidaan myös pa-
rantaa sisäilman laatua väliaikaisesti ennen 
saneerausta”, kertoo Juha.

Puhdistuksesta saa aina kirjallisen ra-
portin. Raportti sisältää tiedot mm. kaasun 
pitoisuudesta, käytetystä ajasta, ilman-
kosteudesta, lämpötilasta ja indikatointi-
tuloksista. Tarvittaessa asiakas saa myös 
näytepohjaiset tulokset ennen ja jälkeen 
käsittelyn. 

Mikäli kalusteissa tai muussa irtaimis-
tossa on hajuhaittoja, tehdään kaasutuksen 
jälkeen otsonointi hajujen poistamiseksi. 
XHOME-desinfiointikaasutus sopii siis 

erinomaisesti erikoispuhdistukseen, kai-
kenlaisissa tiloissa.

 ”Tärkeintä meille, on aina löytää asiak- 
kaalle järkevin vaihtoehto sisäilman pa-

rantamiseen, autamme ongelmien ratkai-
suissa. Asiakaslähtöisyys, luotettavuus, te-
hokkuus ja joustavuus, ovat toimintamme 
peruspilareita”.
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Laura on lasten asialla
Laura Nyyssönen on sosiaalityöntekijänä Kuopiossa. 
Hän nauttii äitiyslomastaan. Suonenjoki on lapsiper-
heelle erinomaisen hyvä ja turvallinen paikka asua. 

Marita Leskinen 
Suonenjoki

Laura ja Juuso Nyyssönen muuttivat Kuopiosta Suonen-
joelle elokuussa vuonna 2011. Heidän esikoispoikansa Nooa 
oli tuolloin puolivuotias. Juuson isä, Pentti Nyyssönen oli 
jäämässä eläkkeelle omasta yrityksestään ja Juuso pohti 
vaihtoehtoa vuorotyölle, jota hän sairaanhoitajana teki, 
niinpä monet asiat loksahtivat kohdalleen.

“Marraskuun pimeinä iltoina joskus mietin, että täällä 
me nyt ollaan Suonenjoella, en tunne ketään, ei ole kaverei-
ta, tuleeko tästä mitään, mutta hyvin nopeasti alkoi löytyä 
ihmisiä ympärille. Minut varmaan pelasti se että olen so- 
siaalinen ja kaipaan kontakteja. Suonenjoella on tosi vilkas-
ta lapsiperhetoimintaa ja pian huomasinkin olevani mones-
sa mukana”, kertoo Laura.

Perheen iltatähti

“Minä synnyin iloisena yllätyksenä, viimeisenä vahingon-
laukauksena tammikuun pakkasille vuonna 1983. Vanhin 
veljeni Marko on syntynyt vuonna 1969 ja siskoni Sari 
vuonna 1967, eli meillä on melkoinen ikäero. Vanhempani 
olivat yli nelikymppisiä, kun minä ilmoitin tulostani”, nau-
rahtaa Laura.

Laura syntyi ja kasvoi Varkauden Kaura-ahossa. Lap-
suus oli onnellista aikaa. Kouluun oli matkaa vain muutama 
sata metriä ja sama opettaja koko ala-aste ajan.

Laura on omaa sukuaan Aholainen ja hänen vanhem-
pansa ovat kotoisin Leppävirralta. Äiti tarkemmin Sorsa-
koskelta Takkulan kylältä ja isän kotitila on Mikkolan pel-
lolla Soisalon saaressa, jossa perhe myös alkuun asui.

“Kasvoin työläisperheessä. Aiemmin vanhemmat pi-
tivät pientä maatilaa, missä vanhemmat sisaruksenikin 
syntyivät, kunnes isältä meni selkä ja hän lähti Helsinkiin 
opiskelemaan sähköalaa, sai töitä Ensolta ja perheemme 
muutti Varkauden Puurtilaan. Äiti oli vaatetehtaassa töissä. 
Kun minä aloitin koulun, äiti lähti opiskelemaan hoitoalalle 

ja ehti vielä olla vanhusten hoitotyössä yli 10 vuotta ennen 
eläköitymistään”, kertoo Laura, “isällä on muistisairaus ja 
hän on jo hoitokodissa, äiti asuu Leppävirralla.”

Kuopioon opiskelemaan

Laura pääsi ylioppilaaksi vuonna 2002 ja pääsi opiskele-
maan yhteiskuntatieteitä Kuopion yliopistoon.

“Halusin työskennellä ihmisten kanssa, sosiaalityö ja 
yhteiskuntatieteet kiinnostivat, mutta ainoastaan kerran 
luin pääsykoekirjat läpi ja pääsin sisään ihan viimeisten 
joukossa, mutta koen olevani omalla alallani sosiaalityön-
tekijänä.”

Laura valmistui yhteiskuntatieteiden maisteriksi 
vuonna 2007. Sitä ennen hän oli tavannut tulevan miehensä 
Juuson. Ystäväporukka heidät johdatti yhteen ja seurustelu 
alkoi Kuopio Rockissa vuonna 2004.

“Onkin sitten käyty aika usein Kuopio Rockissa sen jäl-
keenkin. Opiskeluaika oli aika railakkaa, irtaannuin kotoa 
ja tuli juhlittua ja elettyä täysillä. Juuso opiskeli samaan ai-
kaan sairaanhoitajaksi.

Lauralle tärkeä kokemus opiskeluvaiheessa oli opiske-
lijavaihto Ranskaan Lillen kaupunkiin Erasmus-hankkeen 
kautta. Siellä hän vietti kevätlukukauden vuonna 2005.

“Se oli minulle tosi merkittävä juttu. Ensin iski ihan hir-
veä koti-ikävä, vieras kieli, vieraat tavat ja kulttuuri, mutta 
rohkaistuin siellä paljon, opiskelin sosiologiaa ja sain opin-
tojakin suoritettua”, muistelee Laura.

“Valmistuttuani sain sijaisuuden Kuopion kaupungilla, 
Petosen lastensuojeluyksikössä, silloin koukutuin lasten-
suojelusta ja vuonna 2010 sain viran kaupungin sosiaali-
työntekijänä lastensuojelussa sielläkin. Koen olevani omas-
sa työssäni ja yli 12 vuotta olen tehnyt lastensuojelutyötä. 
Juuso oli sairaanhoitajana Julkulan psykiatrisella osastolla.

Naimisiin ja muutto Suonenjoelle

Laura ja Juuso vihittiin Leppävirran kirkossa 20. maaliskuu-
ta vuonna 2010. Samassa kirkossa missä hänen vanhempan-
sakin oli vihitty 60-luvulla.

“Me haluttiin talvihäät. Siihen aikaan olikin viimeiset 
talvipakkaset. Häitä vietettiin Seurakalliolla ja sinne me 
liu’uttiin potkurilla”, naurahtaa Laura.

Seuraavana vuonna syntyi Nooa. Juuso teki vuorotyö-
tä ja nuorella perheellä oli pohtimisen paikka siinä, millai-
sessa ympäristössä he haluavat lapsia kasvattaa ja millaista 
perhe-elämää viettää.

“Kun Juuso ehdotti Suonenjoelle muuttoa, minä heti 
innostuin ja lähden vaan, kun toinen ehdottaa. Ei olla kyllä 
sitä päätöstä kaduttu. Suonenjoki on ihanteellinen paikka 
lapsiperheelle. Alkuun asuttiin rivitalossa ja hankittiin sit-
ten oma talo. Lapset viihtyvät, kavereita on aivan naapu-
rissa ja koulu sekä eskari ja kaikki muutkin palvelut ovat 
lähellä.”

Laura palasi töihin vuonna 2012 ja seuraavana vuonna 
syntyi Nelli.

“Kotona oleminen kahden pienen lapsen kanssa on 
välillä raskasta. Minä koin synnytyksen jälkeistä alakuloa. 
Olisi hirveen tärkeetä, ettei pienten lasten kanssa jäisi yk-
sin, että on joku jonka kanssa jutella. Minua vähän hirvittää 
sellainen Instagram kiiltokuvaelämä, missä kerrotaan, että 
kaikki sujuu hienosti. Ei se kenelläkään niin mene. Valvotut 
yöt ja väsyminen saavat välillä ihan kummallisia asioita 
päähän, jokainen niitä kokee ja olisi hyvä, että niistä uskal-
lettaisiin puhua, ei tarvitse olla täydellinen”, tilittää Laura. 

Lauran mukaan ei omasta väsymisestä ja turhautumi-
sesta ole välttämättä helppoa aina puhua töistä palaavalle 
kumppanille, paremmin samassa tilanteessa olevat äidit 
toisiaan ymmärtävät.

“Juuso on kyllä niin paras isä, hän osallistuu, tekee 
asioita ja on kotona oleva, vaikka onkin yrittäjä. Hän osaa 
pitää kiinni myös vapaa-ajastaan, mutta silti on eri juttu ja-

kaa kokemuksia muiden äitien ja ystävien kanssa, olisi hyvä 
ettei pelkästään jumiuduta kotiin.”

Vuosina 2015-16 Laura teki sosiaalityöntekijän sijai-
suutta Suonenjoen kaupungilla.

“Tykkäsin myös olla pienemmässä kunnassa töissä, 
työnkuva oli laajempi. Piti kuitenkin miettiä, sanoudunko 
Kuopion virastani irti ja tein tietoisen päätöksen, että en 
halua täällä tietää jokaisen kodin yksityisasioita, halusin 
etäisyyttä niihin ja palasin töihin Kuopioon vuonna 2017.”

Tekijä ja hörhöilevä kehittäjä

Laura aloitti vuonna 2017 työn ohessa erikoissosiaalityön- 
tekijän opinnot ja samana vuonna hänet valittiin kehittäjä-
sosiaalityöntekijäksi Lape-hankkeeseen.

“Se oli huippupesti. Tein töitä koko Pohjois-Savon 
alueella ja oli mielenkiintoista hypätä hankemaailmaan 
luomaan maakunnallista sosiaalityötä moniammatillisena 
yhteistyönä, missä tavoitteena oli perhekeskus, kynnykse-
tön palvelu lapsiperheille ja siihen liittyi myös perhekahvi-
latoimintaa.”

Laura sanoo olevansa hörhöilevä kehittäjä ja käytän-
nön työn tekijä.

 “Lopputyöt on minulle aina tervanjuontia, siksi en ole 
pidemmälle lähtenyt opiskelemaan, mutta erikoissosiaali-
työntekijän tutkinnon sain valmiiksi tämän vuoden loka-
kuussa ja palasin hankkeen päätyttyä takaisin avohuollon 
yksikköön Kuopioon.”

Mukavaa lapsiarkea

Nyyssösen perheen kolmas lapsi syntyi lokakuussa. Ni-
men hän saa loppuvuodesta. Laura nauttii vauvan kanssa 
olemisesta ja äitiyslomasta pienen tauon jälkeen. Nooa käy 
Sammalselän koulua ja Nelli on eskarissa, sinnekin on lyhyt 
matka ja äiti on kotona, kun lapset iltapäivästä kotiutuvat. 
Lauran mukaan lähikoulussa rehtori tuntee kaikki oppilaat 
nimeltä ja siellä on muutenkin hyvä henki.

“Kyllä Suonenjoella on lapsiperheen hyvä olla, nyt sen 
olen oikein huomannut. Kaikki palvelut on lähellä. Kun 
Kuopiossa yrität samaan päivään sovittaa vaikkapa neuvo-
lakäynnin ja lapsen hammaslääkärin, on se aika mahdoton 
yhtälö, kun kaikki yksiköt on erillään. Käytin tässä yhtenä 
päivänä Nelliä hammashoitajalla ja mietin että pitäisi soit-
taa neuvolaan, kun vauvan napa piti tarkistaa, siinä käytä-
vällä Anna-Maija käveli ohi ja sanoi, että tule vaan saman 
tien näyttämään sitä vauvaa. Olen ikuisesti kiitollinen ter-
veyskeskuksen palveluista”, hehkuttaa Laura.

Monista pienistä asioista koostuu hyvä ja toimiva lap-
siperheen arki ja niillä on kokonaisuuden kannalta erittäin 
iso merkitys.

“Pistäydyin kirjakaupassa, hain postista paketin, vaa-
teliikkeestä löytyi housut ja kengät lapselle kenkäkaupasta 
ja ruokakaupan parkkipaikalle sai auton kätevästi ja kaik-
ki hoitui pienten lasten kanssa liikkuessa, sillä muutaman 
sadan metrin säteellä löytyi kaikki nämä palvelut”, toteaa 
Laura. 
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Kyllä Suonenjoella 
on lapsiperheen 
hyvä olla, nyt 
sen olen oikein 
huomannut. Kaikki 
palvelut on lähellä.
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Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää joulua 
&

Onnea vuodelle 2  2   !
toivottaa 

Kehitysyhtiö SavoGrown väki

Toivotamme asiakkaille ja yhteistyökumppaneille      Hyvää Joulua     Onnea ja Menestystä vuodelle 2020!
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Toivomus olisi, että kuvassa olisi mansikkaa ja vadelmaa, mutta jotenkin
jouluisasti....� 
Nähtäväksi:
veikko.raivio@taiminetti.�

Toivotamme asiakkaille ja yhteistyökumppaneille      Hyvää Joulua     Onnea ja Menestystä vuodelle 2020!
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Toivotamme asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Hyvää Joulua     Onnea ja Menestystä vuodelle 2020!
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Vaarin verstaasta veistämö
Niilo Kalsin ei pitänyt eläkkeelle 
päästyään opiskella puunveistoa, 
ryhtyä keksijäksi saati perustaa 
yritystä. Toisin kävi.

Sari Toikkanen | Suonenjoki

Niilo Kalsi on omaksunut ohjenuo-
rakseen eräältä yrittäjältä kuuleman-
sa viisauden.

”Jos mietit ongelmia, niitä alkaa 
tulla. Jos taas mietit, että on mahdol-
lisuuksia, niitä alkaa nähdä”, Kalsi 
kertaa neuvoa.

Hän itse on eläkkeelle jäätyään 
edennyt mahdollisuudesta toiseen.

”Olen kiitollinen, että tällaistakin 
saa vielä elämässään kokea. On kiin-
nostavaa nähdä, mitä tästä kaikesta 
tulee”, tuotteen lanseerausta suunnit-
televa mies sanoo.

Kalusterakenneratkaisu 
julki ensi vuonna

Kalsi esittelee koivuvanerilevyä, ir-
rottaa siitä sahatut palat ja kokoaa 
niistä tuolin. Kappaleet asettuvat 
paikoilleen lovien avulla ilman ruu-
veja, muttereita tai liimaa. Vanerile-
vystä ei jää yhtään hukkapalaa.

”Tämä säästää raaka-ainetta ja 

työtä, ja kun tuotteesta tulee edul-
linen, niin se säästää myös ostajan 
kukkaroa.”

Kalsi kertoo, että samalla idealla 
voi koota tuolien lisäksi myös pöytiä 
ja hyllyjä. Hän on jättänyt tuotteista 
patenttihakemuksen viime kesänä, 
eikä niitä siksi vielä voi esitellä julki-
sesti.

”Tässä vaiheessa pitää olla nöyrä, 
ei voi henkseleitä paukutella. Yhtään 
tuotetta ei ole vielä kaupassa, mut-
ta tuotekehittely on jo pitkällä. Ensi 
vuoden puolella tuotteen pitäisi tulla 
verkkokauppaan.”

Itse asiassa mies on jo siirty-
nyt puuverstaastaan prototyyppien 
ääreltä läppärin taakse laatimaan 
hakemuksia ja selvityksiä. Samaan 
aikaan pari teollista muotoilijaa ja 
pari alihankkijaa kehittävät tuotetta 
eteenpäin.

Verkostosta neuvoa  
ja tukea

Kaikki lähti siitä, kun yhdyskunta-
suunnittelun parissa Suomessa, Af-
rikassa ja Aasiassa työuransa tehnyt 
Kalsi jäi eläkkeelle. Hänellä jäi aikaa 
rakkaille harrastuksilleen puuvenei-
lylle ja puutöille. Mies löysikin itsen-
sä opiskelemasta puuveneenveistoa 

ja valmistui artesaaniksi. Hän rakensi 
itselleen verstaan kodin viereen Ko-
likkoinmäelle arvellen korjailevansa 
siellä veneitä. Lastenlapsille jakka-
roita nikkaroidessaan Kalsi sai kui-
tenkin idean nykyiseen tuotteeseen. 
Se ei jättänyt häntä rauhaan. Meni 
silti vuosi ennen kuin mies rohkeni 
esitellä ideaa ensin elinkeinoasiamies 
Olli Kokanderille. Siitä asiat lähtivät 
etenemään, ja Iisveden Veistämö Oy 
sai alkunsa.

Nyt Niilo Kalsi on jo luonut ym-
pärilleen ison verkoston yritysneu-
vojista, huonekalualan yrittäjistä ja 
muista alan toimijoista.

”Minulla on ollut sellainen aja-
tus, että kannattaa tavata mahdol-
lisimman paljon ihmisiä, joilla on 
tähän alaan liittyvää kokemusta. 
Siitä oppii enemmän kuin kirjoista ja 
oppaista.”

Kalsi on saanut toiminnalleen ta-
loudellista tukea Business Finlandin 
innovaatiosetelistä ja Kehittämisyh-
distys Mansikka ry:n myöntämästä 
perustamistuesta. Uuteen uskaltau-
tunut mies pitää niiden antia myös 
henkisenä.

”Henkinen tuki on ainakin yhtä 
tärkeää kuin taloudellinen. Kun 
muutkin tähän uskovat, niin kyllä 
näissä tuotteissa jotain ideaa on.”
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Yhdistykset

KULTTUURIKUULUMISIA

Pilkkutimpuri 
...eli rimojen välistä
Pilkkutimpuri on jatkoa edelliselle Suonenjoen Kellarikalleriassa  
kesäkuussa olleelle näyttelylle. Kuten Pilkunhyväilijän piirustukset-
kin, myös tämä näyttely on toteutettu mixed media -tekniikalla. 

Tammikuussa olevassa Pilkkutimpuri-näyttelyssä on aiempaa 
enemmän maalauksia. Alaotsikko ”rimojen välistä” viittaa rivien vä-
leihin, monikerroksisuuteen ja monimerkityksellisyyteen, ironiaa 
unohtamatta.

Näyttely jakautuu teemoihin osin värien ja vuodenaikojen mu-
kaan. Talot, rakentaminen, kokoaminen ja purkaminen pala palalta 
kiinnostavat minua. Sanaleikit ja merkitysten merkillisyys kiehtovat 
minua myös. Näistä kahdesta aihepiiristä rakentui näyttelyni nimi.

Näyttelyni ohjelmalliset avajaiset ovat Suonenjoen Kellarikalle-
riassa 8.1. 2020 kello 18 kirjaston alakerrassa Olavi Leskisen katu 12.
Näyttely on avoinna 9. - 31.1.2020.

Anne Matilainen

Historiallinen lautapeli SAVO 
Historiallinen vanhanajan lautapeli johdattaa 
pelaajan savolaisuuteen ja Savon tapahtumiin 
halki vuosisatojen. Peli on aikamatka men-
neessä ajassa. Se kertoo savolaisista ihmisistä, 
kohteista ja ilmiöistä alkaen esihistoriasta, 
päätyen lähes nykypäivään. Pelilaudan mu-
kana on sääntövihko, jota täydentää histo-
riaosuus. Säännöt koostuvat tapahtumista 
ja tarinoista sekä historiallisten henkilöiden 
kohtaamisista. 

Peli on osin kaksikielinen suomi-savo: 
pelilaatikko sekä pelisäännöt on käännetty 
myös savoksi. Suomenkielinen historiaosuus 
avaa oven todellisiin tapahtumiin sekä niiden 
taustoihin. 

Suomen Historiapelit on perheyritys, joka 
tuottaa historiaan perustuvia vanhanajan 
lautapelejä. Pelien idea on johdattaa paikal-
liset asukkaat kotiseutuun ja sen historiaan. 
Matkailijoille ne toimivat hyvinä oppaina 
kulloiseenkin pelimaisemaan. Pelissä pääsee 
aikamatkalle, joka sijoittuu historian kannalta 
tärkeisiin tapahtumiin ja aikakausiin. 

Pelissä pääsee aikamatkalle, joka sijoittuu historian 
kannalta tärkeisiin tapahtumiin ja aikakausiin. 
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Tarvitsemmeko aina kriisin muuttuaksemme?
Näin facebookissa kuvan vessan-
pöntöstä. Pöntön säiliön päällä oli la-
vuaari. Käsien ja hampaiden pesuista 
tavallisesti viemäriin valuvat vedet 
kerättiinkin vessanpöntön säiliöön 
huuhteluvedeksi. Mikä loistava idea!

Yritin päästä kuvan jäljille: mistä 
tällaisia vessanpönttöjä voi oikein os-
taa? Kuvan ohessa oli vain kiinalaisia 
tai japanilaisia, minulle käsittämättö-
miä kirjoitusmerkkejä. Ilmeisesti tätä 
innovaatiota ei siis vielä saa Suomesta, 
totesin pettymyksekseni.

Jo vuosia on kysytty, onko oikein, 
että me ulostamme puhtaaseen ve-
teen, jota moni tarvitsisi juodakseen. 
Kysytty on, mutta onko mitään tehty? 
Muutamat edistyksellisimmät ovat 
vaihtaneet vesivessansa sisätiloihin 
soveltuviin kuivakäymälöihin, mutta 
henkilökohtaisesti tiedän tasan kaksi 
tällaista taloutta. Itsekin vetelen ve-
sivessaa eikä luonnonvaran tuhlaus 
juurikaan pienene siitä, että edes osan 
kesästä saan käyttää mökkiolosuh-
teissa vanhanaikaista huussia.

Hesarissa kerrottiin, millaiseen 
poikkeustilaan Petäjäveden kunta on 
vesipulassaan joutunut: vesikriisissä, 
jossa kuntalaisten vedenkäyttö on 
hankaloitunut merkittävästi. Petäjä-

vesi on emäpitäjän kokoinen kunta 
Keski-Suomessa, vain vedenheiton 
päässä meistä.

Avantouimarien saunasta paloi 
kiuas puhki, kun kuntalaiset tungek-
sivat saunaan, johon vesi nostetaan 
järvestä. Saunan laiteilla keskustel-
tiin vedestä, vesikriisistä, vedensääs-
tövinkeistä, mutta myös siitä, miten 
huolettomasti ihmiset suhtautuvat 
perusasioihin. Lähes kaikkea pidetään 
itsestäänselvyytenä.

Samoilla lauteilla löylytettiin 
myös kunnanjohtajaa, joka keräsi 
sadevesirännistä huuhteluveden ves-
sanpönttöön ja opetti kaksostytöil-
leen, että kerran käytettyä vesilasia ei 
tarvitse laittaa astianpesukoneeseen. 
Likapyykit kunnanjohtaja on käynyt 
pesemässä naapurikunnanjohtajan 
luona Multialla ja saanut uutta pers-
pektiiviä kollegiaaliseen suhteeseen.

Kriisi on siis mahdollistanut uu-
den yhteisöllisyyden rakentumisen. 
Mutta ennen kaikkea kriisi on vah-
vistanut Petäjäveden kuntalaisten 
halukkuutta osallistua asioiden muut-
tamiseen.

Miten monta kertaa sinä olet 
kuullut tai jopa itse väittänyt, että suo-
malaisten ei kannata tehdä mitään, 

koska kiinalaiset ja intialaiset joka 
tapauksessa tuhoavat maapalloamme 
enemmän? Että suomalaisten yrityk-
set vaikuttaa ovat kuin itikan itkua 
valtameressä?

Näin Petäjävedelläkin luultiin: 
kunnes vesikriisistä tiedotettiin ja 
kunnan vedenkulutus puolittui yh-
dessä päivässä. Löydettiin keinoja, 
kyseenalaistettiin ja pohdittiin omaa 
toimintaa. 

Kunnanjohtaja Eero Vainio ver-
taakin Petäjäveden vesikriisiä globaa-
liin kehitykseen.

“Monesti sanotaan, että ei yksit-
täisen ihmisen toimilla ole merkitystä. 
Mutta täällä ihmiset eivät ajatelleet 
niin, ja se pelasti meidät katastrofilta. 
Yksilön tekemisillä on valtava merki-
tys.”

Kuuletko sinä jo korvissasi pihan 
perän kutsun?

Mielen kuvia
Kirjoittaja on Tervossa asuva maalainen, Ouluun työskentelevä etätyöntekijä sekä viestintä- ja muutospäällikkö Netplaza Oy:ssä.

Minna Jaakkola
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Arjen helppoutta
“Kaikki erinomainen on yhtä vaikea-
ta kuin harvinaistakin”, näin ajatteli 
filosofi Baruch Spinoza 1600-luvulla.

“Jos tavoittelisimme vain onnelli-
suutta, kaikki olisi helppoa. Mutta me 
haluamme olla onnellisempia kuin 
muut ihmiset, ja siinä piilee ongelma: 
kuvittelemme muut onnellisemmiksi 
kuin he ovat”, näin pohti puolestaan 
Montesquieu 1700-luvulla.

Tämän lehden haastattelussa 
Niilo Kalsi vuonna 2019 toteaa: “Jos 
mietit ongelmia, niitä alkaa tulla. Jos 
taas mietit, että on mahdollisuuksia, 
niitä alkaa nähdä.”

Kalsi ei ole malttanut eläkkeelle 
jäätyään jäädä sinne, vaan on alkanut 
luoda uutta. Hän teki vaarin verstaas-
ta veistämön ja ensi vuoden puolella 
kuullaan hänen uusista innovaatiois-
taan tarkemmin, kun patenttiasiat on 
kunnossa.

Niin monta harvinaisen erin-
omaista asiaa on vastaan taas tullut 
tätä lehteä tehdessäni, että saattaa 
Spinozakin kääntyä haudassaan. 
Kuopiosta Suonenjoelle muuttanut 
kyläläisemme hehkuttaa Suonen-

jokea mahtavana asuinpaikkana 
lapsiperheille. Muualta tullut näkee 
selvemmin ja osaa ehkä paremmin 
arvostaa niitä itsestäänselvyyksiä, 
joihin tottuneina emme niitä lähel-
lämme huomaa, kuten vaikkapa help-
poa lapsiperheen arkea.

Eräs paikkakuntalainen yrittäjä 
vieraili toimituksessamme ja ehdot-
ti, että Suonenjoen kannattaisi uusia 
asukkaita tavoitellessaan markki-
noida “Arjen helppoutta”. Hänkin on 
perheellinen, pienten lasten isä. Se 
voi lapsiperheillä olla erinomaisen 
harvinaista herkkua isoissa kaupun-
geissa, josta he eivät he välttämättä 
paremmasta osaa uneksiakaan, kun 
eivät siitä tiedä.

Erinomaiselta kuulostaa myös 
tämän seudun kuntien yhteinen tah-
totila yhdessä järjestettävistä sosiaa-
lipalveluista. Täällä ei jäädä tuleen 
makaamaan ja odottamaan valtakun-
nan tason järjestelyjä vaan tehdään ja 
pannaan toimeksi.

Ensi vuonna juhlitaan 150-vuo-
tiasta Suonenjokea. Vuoden aloit-
taa Voimaa vanhuuteen juhla tam-

mikuussa ja kaupungin virastojen 
avoimet ovet päivä. Vuoden aikana 
on luvassa 150 erilaista tapahtumaa. 
Mutta sitä ennen laskeudumme jou-
lun viettoon.

Lämpöistä ja levollista joulua!

Päätoimittajan palsta
Suonenjoki 18.12.2019 | Marita Leskinen, päätoimittaja | marita@suonenjokilehti.fi 
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