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KH Prehab Oy
prehab.fi

Kuntoutuksen ja valmennuksen koulu-
tetut ammattilaiset Henri Eskelinen, Kari 

Kuivalainen ja Marjo Korhonen

 • Fysioterapia (klinikkavastaanotto  
   sekä kotikäynnit)                                                                               
 • OMT-fysioterapia
 • Hieronta
 • Liikunta - ja ravitsemusvalmennus
 • Personal Training
 • Luento – ja koulutuspalvelut

Vastaanotto Pieksämäki
Tasakatu 3,
76100 Pieksämäki
050 3234621

Vastaanotto Jäppilä
Heikinlammentie 3,
77570 Jäppilä
050 3225055

KH Prehab Oy
info@prehab.fi

Keskuskatu 16, Pieksämäki • 040 168 5570 • www.optikko-kello.fi

Ma-pe 10-17, 
la 10-14

6 kk  
kulutonta  

ja korotonta  
maksuaikaa!

YLPEÄSTI

Y K S I T Y I N E N

76v.

YKSITYISTILAISUUS
SINULLE JA YSTÄVILLESI
kehysten ja korujen parissa?

Tarjoamme teemailtaa 
näön, korujen tai 
vaikka muodin parissa. 

Nautitaan pientä 
purtavaa ja kuplivaa. 
Tehdään illasta teidän 
näköinen. 

Kuulostaako hyvältä?
Ole yhteydessä.

Kyläkauppa
Siikamäen

Suoramyynti

suoramyyntihalli.fi
5-vuotissynttärit
sekä joulukauden avaus
LA 23.11.2019

Täytekakkukahvit 
100 ensimmäiselle

Maistiaisia ja yllätys-
tarjouksia alk. 0,05€

Joulupukki klo 11-13
jakaa lapsille makeisia!

TULE SYNTTÄREILLE JA 
OSALLISTU ARVONTAAN!

Kävijöiden kesken 
arvotaan JOULUKINKKU

Tervetuloa!

Avoinna ma-pe 10-18
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Lapsiperhetapahtuma Kaikki kyytiin 
HOP Pieksämäen Veturitorilla ensi 
sunnuntaina. 

Lapsiperhetapahtuma juhlii tänä vuon-
na jo 5-vuotissynttäreitä. Ensimmäinen 
Kulttuurikeskus Poleenissa järjestetty 
tapahtuma vuonna 2015 oli vielä nimetön, 
mutta 2016 vuodesta saakka on vietetty 
Kaikki kyytiin HOP! -tapahtumaa Vetu-
ritorilla.

Järjestäjänä toimii Pieksämäen 
lapsiperhetoimijoiden verkosto, johon 
kuuluvat Pieksämäen omaishoitajat, 
kulttuuritoimi, seurakunta, Perheiden 

talo, kirjasto, nuorisotoimi, urheiluseuro-
ja, Vaalijala, Länsiväylän katsastus sekä 
muita rekisteröityjä tai rekisteröimättö-
miä yhdistyksiä, jotka toimivat lapsiper-
heiden asialla.

Tapahtuman kummina toimii tänä 
vuonna pieksämäkeläislähtöinen TV- 
kasvo Mikko Kekäläinen ja pääesiinty-
jäksi saapuu lastenmusiikkiyhtye Orffit, 
joka on tuttu mm. Pikku Kakkosesta ”Lau-
lujen osto- ja myyntiliike” -ohjelmasta.

Iltapäivän aikana lavalle nousee Orf-
fien lisäksi Kontiopuiston koulun kuoro, 
pieniä soittajia sekä Seutuopiston tanssi-
ryhmiä. Tapahtuman juontaa Nazia Asif. 
Tapahtumassa kuullaan myös ensiesityk-

senä Mari Nykäsen sanoittama ja sävel-
tämä tapahtuman tunnuslaulu.

Tapahtumassa on toiminta- ja 
esittelypisteitä sekä myyntitori. Nuo-
risotoimen Veturi-tila on avoinna koko 

tapahtuman ajan ja Ukko -ravintolassa 
on katettu buffet-pöytä lapsiasiakkaita 
silmällä pitäen. Tilaisuuden järjestää 
Pieksämäen lapsiperhetoimijat ja sinne 
on vapaa pääsy.

Osaamista jo vuodesta 1942

Lasten tapahtuma Veturitorilla 24.11. klo 13-17

Kari Seppänen on optikko jo  
kolmannessa polvessa.

Minja-Riina Kuikka 
Pieksämäki

Pieksämäellä toimiva Optikko ja Kello 
Seppänen Oy on harvoja yksityisiä optik-
koliikeitä. Nykyisten omistajien, Kari ja 
Mika Seppäsen isoisä perusti liikkeen jo 
vuonna 1942. Siihen aikaan oli yleistä, että 
samassa liikkeessä oli optikko ja kultase-
pän palvelut ja samalla sapluunalla yritys 
on toiminut jo seitsemänkymmenenseit-
semän vuoden ajan. Myös Karin isä toimi 
liikkeessä optikkona ja hänen äitinsä myy-
mälävastaavana.

Kari pyörittää nyt vaimonsa Kia Berg- 
strömin yritystä Pieksämäen lisäksi Jy-
väskylässä ja Kangasniemellä. Myös Kia 
on optikko ja pariskunta tapasi toisensa 
opiskeluaikaan.

“Ei oltu saatu opiskeluja vielä loppuun 
kun Karin isä joutui auto-onnettomuuteen 
ja vähän yhtäkkiä meistä tuli tähän yrit-
täjiä. Vuodesta 1997 tässä ollaan oltu.” Kia 
kertoo.

Luotettavaa ja 
 henkilökohtaista  

palvelua

Optikko ja Kello Seppäselle asiakas on 
tärkein. Töitä ei tehdä kiireellä vaan asiak-
kaan kanssa vietetään aikaa juuri niin pal-
jon kuin hän tarvitsee. 

“Eräs asiakas löysi liikkeestämme it-

selleen kahdet sopivat kehykset ja hieman 
niiden kanssa empi. Hain sitten lisää so-
pivia muista liikkeistämme ja asiakkaalle 
oli kymmenet kehykset joista valita”, Kari 
sanoo.

Optikko ja Kello Seppäsellä on oma 
paja jossa lasit valmistetaan ja parhaillaan 
asiakas saakin lasit itselleen jo seuraavana 
päivänä.

“Täällä tehdään kaikki itse mitä tarvi-
taan. Vaihdetaan kellojen paristot, valmis-
tetaan ja korjataan silmälasit ja rei‘itetään 
korvat. Siinä kun isojen ketjujen odotus-
ajat ovat parhaillaan muutaman viikon, 
meillä voi saman palvelun saada parissa-
kymmenessä minuutissa”, Kari toteaa.

Trendikkäät  
kehysvalikoimat

Kari ja Kia päättävät itse millaisia kehyksiä 
heidän liikkeissään myydään. He ovat har-
joittaneet maahantuontia jo viidentoista 
vuoden ajan.

“Ensimmäinen kerta, kun haettiin 
kehyksiä Milanosta, oli vielä hieman epä-
varmuutta, mutta vuosien kokemus har-
jaannuttaa. Rohkaisen usein asiakasta ko-
keilemaan jotain vähän uutta ja erilaista ja 
yleensä hyvin tuloksin”, Kia kertoo.

Pieksämäki on pariskunnalle tärkeä 
paikka edelleen, vaikka koti onkin Jyväs-
kylässä.

“Lapsuuden ja nuoruuden täällä vie-
tin, joten vietämme edelleen paljon aikaa 
myös täällä, tärkeä paikkahan tämä on”, 
Kari toteaa.

Täällä tehdään kaikki itse mitä tarvitaan. Vaihdetaan kellojen paristot, valmistetaan ja 
korjataan silmälasit ja rei‘itetään korvat. Siinä kun isojen ketjujen odotusajat ovat parhaillaan 
muutaman viikon, meillä voi saman palvelun saada parissakymmenessä minuutissa.
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Seutukunnan 
maukkaimmat lihat!

Hyvätuuli
Highland

Myymälä avoinna:
Joulun avaus 30.11.        klo 10-13
Lauantaina 14.12.           klo 11-14
Jouluna 21, 22. ja 23.12. klo 11-17

tai soita ja sovi aika:
puh. 015 430 1690

Jäppiläntie 1383
77570 Jäppilä

www.hyvatuuli.fi

Apua arkeen
Vuonna 2012 Tomi Haapsaari sai 
kahvikupin äärellä ystävänsä 
kanssa ajatuksen, ajatuksesta 
tuli yritys.

Minja-Riina Kuikka 
Pieksämäki

Kun lukee itsensä ensin puusepäksi, 
sitten prosessinhoitajaksi ja lopulta 
vielä lähihoitajaksi voidaan puhua 
moniammatillisuudesta. Pieksämä-
keläinen Tomi Haapsaari on tätä 
kaikkea. 

“Kahvikupin äärellä istuttiin ys-
tävän kanssa, hän ehdotti yhteistyö-
tä ja siitä ajatus lähti ja syntyi yritys 
nimellä Tompan-palvelu. Ensin ol-
tiin raksapuolella ja mökkitalkkari 

hommissa, mutta sosiaalipuoli veti 
puoleensa ja keväästä 2018 saakka 
onkin toiminut Pieksän KotiHoiva”, 
Tomi kertoo yrityksensä alkutaipa-
leesta.

Nyt Tomi työllistää itsensä li-
säksi kolme työntekijää ja tekemis-
tä riittää. Yrityksen voivat ostaa tai 
vuokrata työvoimaa Tomilta.

Asiakkaan ehdoilla

Yrityksen toimintaan kuuluu laaja- 
alainen sosiaalipalvelujen tuottami-
nen kunnille, yhteisöille sekä yksi-
tyisille. Avustaminen voi tapahtua 
laitoksissa tai kodissa ja kodin ulko-
puolella. Pieksän KotiHoiva järjestää 
myös viriketoimintaa asiakkailleen 
heidän toiveidensa ja voimavarojen-
sa mukaan.

“Eräs asiakas oli kova automies, 
hänen kanssaan ajeltiin tutuissa 
paikoissa ja käytiin kahvilla, nämä 
voivat olla todella voimaannuttavia 
hetkiä asiakkaalle”, Tomi sanoo.

Pieksän KotiHoivassa avustaja 
avustaa niissä asioissa, mitä asia-
kas tekisi itse, mutta ei syystä tai 
toisesta pysty. Toimintaan kuuluu 
esimerkiksi omaishoitajan vapaa-
päivien sijaistaminen, ikäihmisten 
ja vammaisten avustaminen. Palve-
lu ulottuu Pieksämäeltä Mikkeliin 
ja aina Rautalammille ja Hankasal-
melle saakka. Pieksän KotiHoivassa 
suunnitellaan palvelut yksilöllisesti, 
parhaiten asiakasta palvelevaksi ko-
konaisuudeksi.

Työ Pieksän KotiHoivassa on 
monipuolista, työskentelemään pää-
see niin avopuolella kuin laitoshoi-
dossakin. Työ tehdään asiakasläh-
töisesti ja asiakkaan voimavarojensa 
mukaan.

“Mielellään otamme myös opis-
kelijoita tutustumaan vaikkapa työ-
harjotteluihin”, Tomi lupaa.

Ensin oltiin raksapuolella ja 
mökkitalkkari hommissa, mutta 
sosiaalipuoli veti puoleensa 
ja keväästä 2018 saakka onkin 
toiminut Pieksän KotiHoiva

Toimintaan kuuluu 
esimerkiksi omaishoitajan 
vapaapäivien sijaistaminen, 
ikäihmisten ja vammaisten 
avustaminen.
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Kokonaisvaltaista ihmisen kohtaamista
Hoivakehitys on aitoa kohtaamista ja 
läsnäoloa tarjoava kotisairaanhoidon 
ja kotihoidon tukipalvelu yritys.

Minja-Riina Kuikka 
Pieksämäki

Pieksämäkeläinen Hoivakehitys tarjoaa kat-
tavan palvelun ihmisten koteihin sekä asu-
misen palveluita mielenterveysasiakkaille. 
Tarjolla on kotisairaanhoidon ja kotihoidon 
palvelut, psykososiaalinen kotikuntoutus 
ja perhetyö. Työtä tekee moniammatillinen 
tiimi, jossa on sairaanhoitajia, lähihoitajia ja 
sosionomeja.

“Meillä satsataan työntekijöihin ja 
heidän työhyvinvointiinsa. Hyvinvoiva 
työntekijä tekee myös työnsä hyvin. Rekry-

toinnista ja työhyvinvoinnista meillä vas-
taa henkilöstöjohtaja Johanna Jauhiainen, 
hänellä on aina aikaa työntekijöille, oli asia 
mikä tahansa”, kotisairaanhoidon johtaja 
Mervi Jouha kertoo.

Kotisairaanhoito  
ja kotihoito

Kotisairaanhoidon ja kotihoidon palvelut 
suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti. Ne 
tukevat hyvää ja turvallista elämänlaatua 
kotona ikäihmisille tai sairauden yllättäessä 
myös vaikka lapsiperheille.

“Meillä on aikaa asiakkaalle. Asiakas on 
se joka määrittelee tarpeensa ja sen myötä 
hänen luonaan käytettävän ajan, palvelu-
kartoituksessa teemme suunnitelman yh-
dessä”, Mervi sanoo.

Kotihoidon etuna on se, että hoitaja 
voi lähteä vaikka kauppareissulle yhdessä 
asiakkaan kanssa, tällä tavoin yksinäinen 
ikäihminen voi saada positiivisia kokemuk-
sia päiväänsä.

Lapsiperheille on omat kotipalvelut tu-
kena esimerkiksi vanhempien sairastuessa 
tai monilapsisessa perheessä tukiverkkojen 
puuttuessa, sekä kasvatuksen pulmissa.

Psykososiaalinen  
kotikuntoutus

Se on arjessa rinnalla kulkemista, keskuste-
lua ja yhdessä tekemistä. Psykososiaalinen 
kuntoutus on ennaltaehkäisevää työtä ja 
tukea sairauden eri vaiheissa mielenterve-
yskuntoutujille.

“Usein tukeudutaan perheeseen tai 

ystäviin, mutta ammattilainen katsoo ti-
lannetta yleensä hieman eri näkökulmasta”, 
Mervi toteaa.

Asumisen palvelut

Hoivakehityksellä on kolme asumisyksik-
köä jotka on tarkoitettu mielenterveys-
asiakkaille. Hoitosuhde voi olla lyhyempi 
jakso tai tutkimusjakso, parin kuukauden 
hoitosuhde tai pidempikin, joko palve-
luasumisessa tai tehostetussa palveluasu-
misessa.

“Työntekijöillä on mahdollisuus työn-
kiertoon eri yksiköiden välillä, vaihtuvuus 
meillä on työntekijöissä melko vähäistä”, 
Mervi kertoo. 

Hoivakehitys tarjoaa hoivaa, turvaa ja 
ennen kaikkea aikaa asiakkailleen.

020 761 4881
hoivakehitys.fi

Hoivakehityksen sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilai-
set ovat teidän ja läheistenne 
tarpeita varten, tervetuloa!

Palvelemme arkisin klo 8 - 18
Viikonloppuisin sopimuksen mukaan

Avoimet ovet
kotisairaanhoidon toimistolla  

29.11.19 klo 16 -19

Jouluinen kahvi- ja 
glögitarjoilu
50 ensimmäiselle
pikkujoululahja

Meillä on aikaa asiakkaalle.  
Asiakas on se joka määrittelee 
tarpeensa ja sen myötä hänen 
luonaan käytettävän ajan, 
palvelukartoituksessa teemme 
suunnitelman yhdessä.

Työntekijöillä on mahdollisuus 
työnkiertoon eri yksiköiden 
välillä, vaihtuvuus meillä on 
työntekijöissä melko vähäistä.
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Harvinainen helmi  
keskellä kaupunkia
Lelupuoti Nallukka on jokaisen lapsen ja lapsen-
mielisen unelma.

Minja-Riina Kuikka  | Pieksämäki

Kuin satumaahan tulisi, on ensimmäinen tunne kun  
astuu Lelupuoti Nallukkaan. Hyllytolkulla leluja, lauta-
pelejä, palapelejä, rooliasuja lapsille sekä askartelutar-
vikkeita.

Kirsi Pulkkisella on jo kolmenkymmenen vuoden 
kokemus yrittäjänä. Alunperin liikkeessä myytiin askar-
telutarvikkeita, nypläystarvikkeita ja kotimaisia lahja-
tavaroita. Lelupuotina yritys on toiminut  kolmentoista 
vuoden ajan. Lelukaupat ovat jo harvinaisia, Suomessa 
toimii enää kymmenisen itsenäistä lelukauppaa.

“Äitini oli tässä alkuun mukana. Hänhän se ehdotti-
kin, että laitetaanko askarteluliike, tuumasin että laitetaan 
vaan ja kuukauden päästä olikin jo avajaiset”, Kirsi kertoo.

Nykyisellään Kirsi pyörittää kauppaa yksin. Koulu-
tukseltaan hän on YO-laskentamerkonomi ja hoitaa kai-
ken yritykseensä liittyvän itse kirjanpidon valmistelevia 
töitä myöten. Apukäsinä hänellä on kaksi tarvittaessa 
kutsuttavaa aputyttöä sekä aviomies. Lisäksi on ollut 
paljon harjoittelijoita Esedulta ja koululaisia työelämään 
tutustumisjaksoilla.

“Harjoittelijat tekevät asiat eri tavalla kuin itse, siinä 
oppii molemmat”, Kirsi toteaa.

Retroa ja nykypäivää

Valikoima Lelupuoti Nallukassa on laaja. Hyllyt notku-
vat uutuuksia, mutta sieltä voi löytyä myös tuttuja lelu-
ja omasta lapsuudesta. Yksi seinällinen on täynnä lau-
tapelejä Afrikan tähdestä uutuuspeleihin, valikoimaa 
riittää koko perheelle. Palapelejä löytyy kaikenikäisille 
tekijöille.

“Tässä työssä on parasta, että saa tehdä makkaran 
mieleisekseen. Asiakkaat tulevat meille hyvällä mielellä, 
onhan täällä käyminen positiivinen elämys. Ollaan erilai-
nen kauppa kuin isot supermarketit”, Kirsi toteaa.

Facebookissa on päivittäin vaihtuva Päivän älytön 
tarjous, eli tuote roimasti alennettuun hintaan. Sen saa 
aina ensimmäinen onnekas ostaja.

Askartelutarvikkeita löytyy hyvä perusvalikoima ja 
tuotteita voidaan asiakkaalle tilata, mikäli niitä ei kau-
passa ole. Lelupuoti Nallukka on myös Juhlamaailman 
Juhlapiste, kun tekee tilauksensa sunnuntain aikana 
on tuote noudettavissa puodista keskiviikkona ilman 
toimituskuluja. Nallukassa myydään ja täytetään myös 
heliumpallot.

Joulun aikaan kannattaakin seurata tarjouksia face-
bookista, myös aukioloaikoja on pidennetty, jotta pukin-
konttiin ehtii hankkia mieleiset lelut ja pelit.

Kirsti Pulkkinen valittiin Pieksämäen Vuoden Yrittä-
jänaiseksi ja Vuoden Yksinyrittäjäksi tänä vuonna.
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Kirjoittaja on mainostoimisto Räikee Oy:n yrittäjä ja yritysyhteisö Raide 7:n perustaja.

Unelmaa kohti

Poikani oli oppinut askartele-
maan koulussa käytännöllisen 
ja nopeasti valmistettavan tuot-

teen. Yritteliäisyys pojassa heräsi ja hän 
valmisti tuotteita kokonaisen illan koto-
na. Valmistusprosessin aikana hän kek-
si, että tässähän on käsillä potentiaalinen 
myytävä tuote. Ja ainakin itse alkoi us-
koa siihen täysillä.

Samana iltana hän jo kaupitteli 
tuotteitaan sisaruksille, vanhemmille ja 
isoäidillekin. Hän teki sinnikästä myyn-
tiä luoden potentiaalisille asiakkaille 
tarpeen tuotteelle, jota he eivät vielä 
tienneet tarvitsevansa. Kaikki hieman 
epäilivät kaupanteon mahdollisuuksia 
tuollaisen tuotteen kohdalla, mutta pie-
ni tuore yrittäjä itse ei tippaakaan. 

Pojan intoa seuratessa minun oli 
pakko alkaa ostoksille. Sain edulliseen 
20 sentin hintaan ensiluokkaiset, vaik-
kakin minulle tarpeettomat tuotteet 
omaksi. Ensimmäisistä toteutuneista 
kaupoista poika sai entistä enemmän 
uskoa huomiseen – kuin vasta aloitta-
nut yrittäjä yleensäkin. Poika totesi illan 
pimentyessä uhmakkaasti: ”En lopeta 
näiden tuotteiden valmistusta ja myyn-
tiä, ennen kuin tämä pussi on täynnä 
rahaa.”

Hetkinen. Mitä tuona hetkenä ta-
pahtui? Siinä syntyi unelma ja toivon ki-
pinä. Poika asetti horisonttiin laskevan 

auringon viereen oman valonsa, joka ei 
vähällä painuisi taivaanrannan taakse. 
Vision, jota kohti hän päätti mennä. 

Muistammehan, että jokaiselle ih-
miselle yksi tärkeimmistä hetkistä on 
juuri tuo. Se hetki, jolloin tietää, mitä 
oikeasti haluaa ja päättää saavuttaa sen.

Onhan sinulla unelma?
Ihminen saa unelmistaan polttoai-

netta, joka laittaa liikkeelle. Hyvälle ja 
innostavalle unelmalle on tyypillistä, 
että se vaikuttaa tunteisiin. Innostava 
unelma ei ole niin arkipäiväinen asia, 
että sitä kyllästyy nopeasti tavoittele-
maan.

Pienen pojan visio oli kerätä pal-
jon rahaa, sillä sehän toisi pikkupojan 
elämään valtavasti uusia mahdolli-
suuksia. Meistä jokainen saattaa tehdä 
joitakin asioita pelkästään rahan vuok-
si, mutta tuskinpa raha on kuitenkaan 
oikeasti mikään tunteita liikutteleva 
visio, jonka perässä jaksaisi juosta vuo-
desta toiseen. 

Aikuiselle ihmiselle todellinen in-
nostava visio on sellainen, joka muuttaa 
maailmaa. Esimerkiksi pienessä yri-
tyksessä sen on oltava yrittäjälle itsel-
leen aidosti tärkeä ja arvomaailmaan 
kytkeytyvä asia. Toimiva visio laittaa 
ponnistelemaan sellaisinakin päivinä, 
kun työ on liian raskasta ja takana on 
valvottuja öitä. 

Siikamäen kylä- 
kauppa juhlii
Kyläkauppa Siikamäen Suoramyynti 
viettää 5- vuotissynttäreitä ja joulu- 
kauden avajaisten merkeissä lauantaina 
23. marraskuuta klo 10:00 alkaen.

Synttäreiden kunniaksi kyläkauppa tarjoaa 
sadalle nopeimmalle täytekakkukahvit. 
Joulupukki on paikalla jututtamassa lapsia 
ja lapsenmielisiä sekä jakamassa makeisia 
päivällä klo 11-13. Päivän aikana voit maistel-
la erilaisia herkkuja ja tilata jouluksi vaik-
kapa kotimaisen tuoreen pakastamattoman 
joulukinkun. 

Paikan päällä voit myös osallistua jou-
lukinkkuarvontaan. Samalla varattavissa 
myös Harri´s Food Factoryn tuoreet pakas-
tamattomat joululaatikot. Saatavilla lanttu- 
ja porkkanalaatikko sekä punajuuri-aura-
juusto paistos. 

Täydenpalvelun Kyläkaupan ajatuk-
sena on tarjota kuluttajille mahdollisuus 

hankkia yhdestä paikasta mahdollisimman 
monen pien- ja lähituottajien tuotteita, joi-
ta ei ole jokaisessa marketissa saatavilla. 
Samalla halutaan luoda näille tuottajille 
mahdollisuuden saada tuotteensa kaikkien 
saataville. 

Suoramyynnissä eli tuottajamyynnissä 
ajatuksena on, että tuottaja saa itse määri-
tellä tuotteiden myyntihinnat, jolloin hä-
nelle jää tuotannosta tarvitsemansa tuotto. 
Kuluneen vuoden aikana on investoitu nyt 
jo toiminnassa olevan verkkokaupan raken-
tamiseen. 

Verkkokaupalla pystytään palvele-
maan asiakkaita laajemmalla alueella nyky-
aikaisesti ja monikanavaisesti. Kyläkauppa 
palvelee 363 päivänä vuodessa päivittäin 
talviaikaan klo 10-18 ja kesällä klo 9-19. 

Tervetuloa aitoon Kyläkauppaan
– kaikkea maidosta moottorisahaan! 

Toivottaa Siikamäen Suoramyynti 
Osuuskunta, Varkaudentie 980, Siikamäki 

KYLÄKAUPAN
TUOTEPERHE

Toiminnallamme haluamme pitää maaseudun elinvoimaisena. Meillä tuottajat saavat
itse määrittää myyntihintansa siten, että heille jää tarvitsemansa tuotto työstään.

Kyläkaupan omaan tuoteperheeseen valitaan pien- ja lähituottajien tuotteita,
jotka vastaavat omia arvojamme.

Tuemme, arvostamme ja edistämme lähiruokaa, kestävää kehitystä,
tuottajien etuja, ja eettisesti tuotettuja aitoja makuja.

Asukkaiden osuustoiminta pelasti Kyläkaupan vuonna 2014.
Lue koko tarina nettisivultamme.

Valmistuttaja:
Siikamäen Suoramyynti Osuuskunta, Puh. 040 7022 544

Varkaudentie 980, 77430 Siikamäki
www.facebook.com/suoramyyntihalli

www.suoramyyntihalli.fi
info@suoramyyntihalli.fi

Kyläkauppa
Siikamäen

Suoramyynti

suoramyyntihalli.fi
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Virhe, sattuma ja intuitio
Tarinankerronta kiehtoo juuriltaan karjalaista 
teatterituottajaa.

Marita Leskinen  | Pieksämäki

Poleenin teatterin tuottaja ja teatteritaiteen suunnitteli-
jaopettaja Jari Tuonosen mukaan teatterin tehtävänä on 
tuottaa katsojalle elämys, sellainen kokemus, että se jättää 
jälkensä. 

“Uskon elämyksen voimaan, siihen teatterissa tähtään. 
Ihminen ei teatterista lähtiessään ole sama kuin sinne tul-
lessaan, sellainen pitäisi vaikutuksen olla, eräänlainen 
katharsis, puhdistuminen, esityksen pitää jättää jälkensä 
ihmisiin.”

Oikeat asiat tulevat eteen, kun on sopivassa vireessä ja 
uskaltaa luottaa intuitioon. Tämän syksyn aikana kymme-
nen kertaa Poleenissa esitetty, Tuonosen ohjaama Kellope-
lisydän sai syttyä Carl Jungin teoksesta Symbolit: Piilota-
junnan kieli.

“Jos en Anne Leinosen käsikirjoitukseen tutustuessani 
olisi sattumalta saanut käsiini Jungin teosta symboleista, 
olisi esityksestä varmasti tullut visuaalisesti paljon köy-
hempi”, toteaa ohjaaja.

Lapsuuden liaanit

Jari Tuononen syntyi Joensuussa vuonna 1963. Hän viet-
ti lapsuutensa Rääkkylässä, jonne kolmilapsinen perhe 
muutti vanhempien työkuvioiden perässä. Kun Jari meni 
kolmannelle luokalle kouluun, perhe oli muuttanut Uudel-
lemaalle. Jari pääsi ylioppilaaksi Järvenpäässä vuonna 1982.

“Me muutettiin aika paljon, joskin siellä samalla paik-
kakunnalla, vanhempani olivat kai vähän levottomia, mutta 
opin pakkaamaan. En siitä huolimatta mitenkään turvatto-
maksi lapsuuttani kokenut.”

Jarin lapsuudessa oli aina kesä ja aurinko paistoi.
“Hirvosen Tapsa oli paras leikkikaverini, muistan 

liaanit ja kiipeilypuut. Tapsan isä oli tehnyt hienon puu-
majan ja siitä taisin olla vähän kateellinen. Me kiipeiltiin 
puissa ja kallioilla ja aina paistoi aurinko. Tapsan kotona 
tutustuin myös sarjakuvauutuuksiin. Tapsan isä oli reis-
suhommissa ja toi aina tuliaisiksi uusia sarjakuvalehtiä, 

luettiin Tinttiä ja Asterixia, jotka oli juuri suomennettu 
70-luvun alkupuolella.”

Kulttuuria ja teatteria

Teatteri-innostus alkoi Jarilla jo lukioikäisenä.
“Ensin oli kitaran soitot ja rockibändikuviot, sitten tuli 

teatteri. Tytöt minut sai sinne houkuteltua, kun VR:n Jär-
venpään näyttämön nuorisolinjalle haettiin mukaan uusia 
ihmisiä. Se olikin silmiä avaava kokemus. Oli selvää, että 
haen teatterialalle. En edes muista montako kertaa lukion 
jälkeen pyrin teatterikorkeakouluun.”

Jari opiskeli vuoden ajan Lahden kansanopiston näyt-
tämötaiteen linjalla. Mikkelin teatterissa hän oli viisi vuotta 
näyttelijäharjoittelijana ja näyttelijänä ja pääsi sitten Hel-
singin yliopistoon opiskelemaan teatteritiedettä.

Yhden kesäteatterikokemuksen jälkeen Jari hakeutui 
Jyväskylän yliopistoon cultural management opintoihin. 
Toistakymmentä vuotta kestäneiden yliopisto-opiskelujen 
jälkeen Jari valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylästä 
vuonna 2003.

“Viisaan vaimon käskystä suoritin myös ammatillisen 
opettajankoulutuksen ja toimin sitten Mikkelin ammatti-
korkeakoulussa kulttuurituotannon koulutusohjelmassa 
lehtorina.”

Opettamista ja ohjaamista

Vuonna 2013 aukeni Pieksämäellä tuplapaikka. Tuononen 
valittiin Poleenin teatterin tuottajaksi ja Seutuopiston 
suunnittelijaopettajaksi.

Ihminen ei teatterista lähtiessään ole 
sama kuin sinne tullessaan, sellainen 
pitäisi vaikutuksen olla, eräänlainen 
katharsis, puhdistuminen, esityksen 
pitää jättää jälkensä ihmisiin.
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“Kun pääsin irti esiintymishimosta, löysin itsestäni 
ohjaajan, tähän oli iso vaikutus teatteritieteen opinnoilla. 
Jokaisesta produktiosta joku jälki jää. Parasta tässä on se 
yhteisöllisyys mikä syntyy koko porukan kanssa, vaikka 
yhdessä tekemisen aika on lyhytkestoinen.”

Vaikka ohjaaminen saattaa kuulostaa vallantäytei-
seltä hommalta, sitä se ei Jari Tuonoselle ole.

“Koen ohjaajana olevani syvimmiltäni kaaoksen ai-
heuttaja ja samalla sen järjestäjä. Pitää aina löytää oma 
perimmäinen syy, miksi haluan juuri tietyn näytelmän 
esitettäväksi ja miksi asia tehdään tietyllä tavalla, se voi 
kuulostaa vallan käytöltä, mutta sitä se ei ole, näyttelijät-
hän kuitenkin viime kädessä tekevät näytelmän, minun 
tehtäväni on palvella heitä.”

Jari tunnustaa, ettei hän itse voi olla aina oikeassa.  
Lavalta usein löytyvät vastaukset.

“Kun näytelmä on esitetty kymmenen kertaa, esi-
tykset kypsyvät tuona aikana. Esitysten toistuessa joku 
asia nytkähtää eteenpäin, joskus teemat, joita on haettu 
löytyvätkin vasta esityskauden aikana ja joskus saattaa 
oivallus tulla vasta sitten, kun kaikki näytökset on jo 
ohitse.”

Ensi-illan jälkeen ohjaaja saa kokea eron tuskan. 

“Tässä minun prosessini, pitää pystyä antamaan työrau-
ha näyttelijöille, vaikka  minulla onkin valvontaoikeus, 
voin vain tulla katsomaan miten kaikki menee.”

Kritiikki on hyväksyttävä, on se sitten hyvää tai huo-
noa. Se palvelee Tuonosen mukaan sekä näyttelijöitä, oh-
jaajaa että yleisöä.

“Kun tulee kiitosta, ei siihenkään hyvänolon tuntee-
seen voi jäädä lillumaan ja negatiivinen palaute pitää osa-
ta ottaa vastaan. Toisaalta toivoisin, että näyttelijäsuori-
tuksia analysoitaisiin enemmänkin.

Arviointi on aina yhden ihmisen näkökulma.
“Tärkein katsoja on se yksi ihminen ja hänen koke-

muksensa, sillä yhdelle ihmiselle näytelmä tehdään.”
Tuonosen mukaan hankalaa on pitää mielessä se, 

että näytelmässä kaikkea pitäisi viedä loppuun saakka, 
ettei kaikkea päätettäisi valmiiksi, vaan yleisö päättelisi.

“Jos osaisi sopivasti vihjata, se olisi hyvä taito”,  
sanoo Jari.

Lomaunelmia

Jari Tuononen unelmoi lomasta ja ajasta. Hänen perhee-
seensä kuuluu kaksi poikaa edellisestä avioliitosta ja kak-

si tyttöä nykyisestä liitosta, joka on jo kestänyt parikym-
mentä vuotta.

Vapaa-ajallaan Jari lukee mielellään ja harrastaa ur-
heilua monipuolisesti.

“Pyöräilen, käyn salilla ja hakkaan säkkiä. Opetta-
jan hommassa on se hyvä puoli, että on pitkä kesäloma, 
saan olla puutarhaorjanakin. Meillä on kaksi yhdistystä; 
Vainiontien puutarhayhdistys ja puutarhatyön orjat ry”, 
naurahtaa Jari.

Teatterissa mies sanoo ehtivänsä käydä ihan liian vä-
hän, koska vapaapäiviä saattaa viikossa olla vain yksi ja 
perheenkin kanssa on mukava viettää aikaa.

“Jos olisi lomaa, lähtisin käymään vanhimman tyt-
täreni luona Tokiossa, hän on siellä vaihto-oppilaana Ro-
tarien kautta. Kerran siellä päästiinkin jo käymään. Tyk-
kään muutenkin matkustaa. Mielenkiintoisia kohteita 
olisivat Afrikka ja Etelä-Amerikka ja Venäjän halki pitäisi 
joskus päästä matkustamaan. Ortodoksina minua kiin-
nostaisi myös Istanbul ja siellä Konsantinopoli ja Kreikan 
Kavalan haluaisin nähdä.”

Huumori on hyvä työväline.
“Iisalmesta opittua: Kyllähän pitkän lyhentää, mutta 

lyhennäpä pitkä”, velmuilee ohjaaja.

Kun tulee kiitosta, ei siihenkään hyvänolon tunteeseen 
voi jäädä lillumaan ja negatiivinen palaute pitää 
osata ottaa vastaan. Toisaalta toivoisin, että 
näyttelijäsuorituksia analysoitaisiin enemmänkin.
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Hyvinvoimaa
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Anne-Maria Paloniemi on toiminut Frientex jälleenmyyjänä 2,5 v

Pieni putiikki - muotia maalla
Leppämäkeen, Haapakoskentien 
varrelle on aukaistu pieni sievä 
putiikki, joka tarjoaa muotia 
maailmalta. Putiikki on rakennet-
tu vanhan navettarakennuksen 
päätyyn, saunatilojen yhteyteen.

Anu Markkanen | Pieksämäki

Putiikin pitäjä Anne-Maria Palo- 
niemi toimii Friendtex -tuotteiden jäl-
leenmyyjänä. 

”Olen tällainen sosiaalinen ja 
seurallinen ihminen ja tutustun hel-
posti uusiin ihmisiin. Hoitotyöni 
vastapainoksi, on ihana höpötellä 
muodista ja auttaa muita naisia löy-
tämään itselleen sopivia vaatteita ja 
vaateyhdistelmiä.” 

Kokoja ja malleja Friendtexiltä 
löytyykin reilusti aina XS-5XL kokoi-
hin saakka. Taitoa ja silmää vaateyh-
distelmiin ja eri vartalotyyppien pu-
kemiseen on Anne-Maria kartuttanut 
kokemuksen kautta. Vaatteiden jäl-
leenmyynnistä kotikutsuilla hänellä 
on jo aikaisempaa kokemusta. 

”Toimin pohjoisessa asuessani 
Green Housen jälleenmyyjänä noin 
viisi vuotta ja vuoden Pohjois-Suomen 
aluepäällikkönä.  Muuttaessani Pieksä-

mäelle jäi vaateharrastus taka-alalle.”  
Myöhemmin Green House ja 

Friendtex yhdistyivät ja firma jatkoi 
Friendtex nimellä. Vaatteet on suun-
niteltu aikuisen naisen makuun so-
piviksi. Ne tunnetaan korkeasta laa-
dusta ja kohtuu hinnasta, onhan sillä 
jo yli 30 vuoden kokemus muodin luo-
misesta. Myyntikonsepti perustuu 
henkilökohtaiseen palveluun. Näitä 
tuotteita voi ostaa vain jälleenmyy-
jien kautta, erilaisissa tapahtumissa, 
pop up myymälöissä, kotikutsuilla tai 
kotiputiikeissa.

Anne-Maria on nyt toiminut 
edustaja  2,5 vuotta ja kiertänyt Suo-
mea esittelemässä tanskalaista muo-
tia. Kotikutsut ovat rento ja mukava 
tapa ostaa vaatteita. 

”Eihän minua siinä aina tarvita-
kaan, kun naiset sovittelevat ja toi-
mivat toistensa makutuomareina.” 
Anne-Maria naurahtaa.

Naisporukalla samalla päivi-
tetään kuulumiset, vietetään aikaa 
yhdessä ja tutustutaan uusiin mallis-
toihin. 

”Muutettuamme mieheni kanssa 
maalle Leppämäkeen, minulle tuli on-
gelma mihin laittaisin kotikutsuilla 
tarvitsemani vaaterekit vaatteineen. 
Mallistoa on kertynyt kolme rekil-

listä. Aioin sijoittaa rekit tilapäisesti 
saunaosaston kesähuoneeseen ja 
raivasin tilaa kesähuoneesta kunnes 
tajusin, että tässähän olisi hyvä tila 
pienelle putiikille. Seinien sininen 
väri vaan ei miellyttänyt silmiäni.”

Ihana yllätys

”Seuraavana viikonloppuna, kun tu-
lin kotiin kevään mallistopäiviltä, 
kurkistin kesähuoneeseen. Huoneen 
seinät olivat saaneet uuden pehmeän 
sävyn. Mieheni oli maalannut huo-
neen minun poissa ollessa. Mikä iha-
na yllätys.”

Vanha possujen syöttökaukalo 
muuttui Anne-Marian käsissä toi-
mistopöydäksi ja vesiputki huiviteli-
neeksi. Vanha satulatuoli on sopivan 
matalalla kenkien sovitteluun. Vielä 
mallinukke ja peilit paikoilleen ja pu-
tiikki oli valmis.

”Kotiputiikkiini voit tulla yhdes-
sä ystävien kanssa ostamaan tai vaan 
katselemaan ja sovittamaan mallisto-
ja. Toki saa yksinkin tulla, silloin aina-
kin saa rauhassa sovitella. Saatanpa 
keittää kävijöille kahvit tai lämmittää 
saunan”, Anne-Maria vihjaa, “putiikki 
on auki sopimuksen mukaan, minut 
tavoittaa soittamalla tai viesteillä.“

Vanhan syöttökaukalon uusi elämä toimistopöytänä.

Muotia maailmalta
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HURJAPÄINEN KOMEDIA  
YSTÄVYYDESTÄ JA IDEALISMISTA

Red Nose Clubin huippukoomikot Timo 
Ruuskanen ja Tuukka Vasama ovat kier-
täneet Suomea viiden vuoden ajan ja hur-
manneet yleisöt klassikkotulkinnoillaan. 
Nyt kaksikko vie katsojat Espanjaan seu-
raamaan Don Quijoten ja hänen aseenkan-
tajansa Sancho Panzan seikkailuja.

Miguel de Cervantesin teos on kaik-
kien road trippien esiäiti. Don Quijote 
hyökkää sankarillisesti kaikkia maailman 
vääryyksiä vastaan, ja tulee kuin vahin-
gossa paljastaneeksi eurooppalaisuuden 
syvimmät kipupisteet – huumorin kautta. 
Maisemassa siintävät tuulimyllyt, ja mat-
kantekoa säestää svengaava livemusiikki.

Esityksen on ohjannut Tampereen 
Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto, 
joka tuntee teoksen ja espanjalaisen kult-
tuurin kuin omat taskunsa.

Esitys on yhteistuotanto Teatteri Quo 
Vadiksen, Kuopion kaupunginteatterin, 
Lahden Kaupunginteatterin, Tampereen 
Työväen Teatterin ja Turun Kaupunginte-
atterin kanssa.

TYÖRYHMÄ
Näyttämöllä: Timo Ruuskanen ja 
Tuukka Vasama
Ohjaus: Otso Kautto
Teksti: Miguel de Cervantes ja työryhmä
Käännös: Jyrki Lappi-Seppälä
Valosuunnittelu: Jere Kolehmainen
Tuotanto: Niina Bergius ja Anna Jauhola / 
Red Nose Company

Kulttuurikeskus Poleeni • Teatteri

POLEENIN TEATTERI  
30 VUOTTA 
  POLEENISSA JUHLAESITYS

Ohjaajat: Henri Tuulasjärvi ja Joonas Veijanen

Kulttuurikeskus Poleeni ja Poleenin teatteri täyttää 
30 vuotta. Tätä saavutusta kunnioitetaan juhlaesityk-
sellä. Kuuden viikon prosessiluontoinen työskentely 
tähtää esitykseen, joka kertoo Poleenista ja elämästä 
Pieksämäellä työryhmän omakohtaisten kokemusten 
kautta. Esitys valmistetaan yhteistyössä Esittävän tai-
teen kollektiivi Kaukasuksen kanssa.

ESITYKSET
La 23.11. klo 18:00
Ke 27.11. klo 18:00
La 30.11. klo 18:00
Ke   4.12. klo 18:00
Su   8.12. klo 13:00
La 14.12. klo 18:00

Parasta elämässä 
Pe 29.11. 18:00

Martti Suosalon mestaril-
linen monologiesitys on 
liikuttava, toiveikas ja su-
rullisen hauska kertomus 
kroonisesti masentuneen 
äidin pojasta, joka koettaa 
piristää äitiään listaamalla 
asioita, jotka tekevät elä-
mästä elämisen arvoista. 
Asioita, joita kaikkien on 
hyvä palauttaa välillä mie-
leen.

Näytelmän esittävät 
Martti Suosalo ja yleisö. 
Varaa paikkasi näyttämön 
40 hengen VIP-katsomoon, 
olet osa esitystä!

Teatterivierailu:  
Don Quijote
To 12.12.2019 18:00

Teatterivierailu: Lava-ammuntaa
La 08.02.2020 18:00

”Aina sanotaan, että taiteilijan pitäisi uu-
distua. Minä en uudistu! Vanhassa vara 
parempi!”

Ulla Tapanisen Lava-ammuntaa VI on 
näyttelijän rakastetun esityssarjan kuudes 
itsenäinen jatko-osa, joka sai ensi-iltansa 
Ryhmäteatterissa syksyllä 2019. Keväällä 
2020 ympäri Suomea kiertävässä esitykses-
sä Tapaninen tarttuu tyylilleen uskollisesti 

arjen ilmiöihin. Luvassa on hillitöntä six 
pack-komiikkaa ja teräviä huomioita jo yli 
40 vuotta suomalaisia viihdyttäneen taitei-
lijan näkökulmasta.
Käsikirjoitus Raila Leppäkoski & 
Ulla Tapaninen
Ohjaus Raila Leppäkoski
Lavalla Ulla Tapaninen
Järj. Tuotantoyhtiö Jämsä Oy

Konsertti: Iloinen Marraskuu
Pe 22.11. 19:00

Yli 40 vuotta suomalaisen rockmusiikin 
ytimessä vaikuttanut Dave Lindholm ki-
taroineen nyt Poleenin lavalla. Kiertue 
kantaa nimeä ”Iloinen Marraskuu” ja ilta 
tarjoaa monipuolisen kattauksen Lindhol-

min musiikkiin. Älä missaa tätä harvinais-
ta herkkua!

Järj. Pieksämäen Invalidit ry ja 
Presto Live Production

Yhteislaulut
Ma 25.11. 15:00

Tule laulamaan yhdessä tuttuja lauluja mielen virkistykseksi.

Kulttuurikeskus  
Poleeni

Savontie 13
76100 Pieksämäki
www.poleeni.fi
poleeni@pieksamaki.fi

Ma – To klo 9-19
Pe klo 9-17
La klo 9-14
Sekä tapahtumien mukaan

LIPPUPALVELU
Puh. 0400 855 614
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• Konsertit • Musiikki • Muut tapahtumat
Poleenin joulun avaus
Ma 25.11. 17:00

Yhteislaulut klo 15 Seutuopiston ryhmät esiintyvät klo 17

Konsertti: Isä, poika ja pyhät naiset
To 28.11. 19:00

Samuli Putron konserttisalikiertue

Raahelaislähtöinen lauluntekijä Samuli 
Putro kiertää Suomea syksyllä 2019. Kiertu-
een nimi on Isä, poika ja pyhät naiset. Mu-
kanaan Putro tuo koskettavat kappaleensa, 
livelooppaaja Jaakko Kujalan, sekä pyhät 
naiset Minttu Hellstenin ja Liisa Anastasia-
diksen.

Konserteissa Putro esittää kappaleita 
pystyyn kehutulta Pienet rukoukset albu-
milta, sekä vanhempaa materiaaliaan.

Lauluntekijänä Samuli Putro on seu-
rannut omaa taiteellista näkemystään, ja 
tällä tavalla kerännyt itselleen laajan ja  

uskollisen kuulijakunnan. Esiintyjänä Putro 
on omaperäinen yhdistelmä ikiaikaista tru-
baduuria ja modernia etsijää. Konserteissa 
hyödynnetään surround äänentoistoa, josta 
vastaa äänisuunnittelija Kari Hyvärinen. 
Kaiken ytimessä on Putron poikkeukselli-
nen lyriikka joka tuntuu pysäyttävän ihmi-
siä ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Tämä on se kiertue, jonka tulet vuo-
desta 2019 muistamaan. Tervetuloa oivalta-
maan mitä kauneus on.
Järj. Central Line Entertainment Oy ja Kult-
tuurikeskus Poleeni

Konsertti:  
Riemuita saa
Su 01.12. 15:00

 
Ohjelmistossa perinteisiä sekä 
uudempia joululauluja.
Järj. Pieksämäen Mieslaulajat

Satutuokio Poleenin kirjastossa
Ma 25.11. 09:30-10:00

Sukella satuun, tupsahda tarinaan! Vapaa pääsy! 
Järj. Lastenkulttuurikeskus Verso ja Pieksämäen kaupunki

Alakoululaisten 
Disko  
Poleenin  
kahvilassa
To 05.12. 17:00

Vapaa pääsy!

Järj. Pieksämäen 
nuorisotoimi

Luento: Rietrikki Polen 1823-1844
To 21.11. 18:00

Rietrikki Polen oli suomalaisuusmies, joka ensimmäisenä uskalsi tehdä väitöskirjan 
suomen kielellä 1.5.1858. Esitelmä seuraa Rietrikin elämää Pieksämäeltä maailmalle vuo-
desta 1823. Tänä vuonna 30-juhlavuottaan viettävä Kulttuurikeskus Poleeni on nimetty 
Rietrikin mukaan.
Luennoitsijana Asko Hankilanoja.

Luento: Tietoisesti taitava urheilija
Su 24.11. 12:00-15:00

Luennolla käsitellään miten tietoisuustai-
doilla voidaan lisätä keskittymistä, itse-
tuntemusta, läsnäoloa, arvojen mukaista 
toimintaa, rakentavaa suhtautumistapaa 
ajatuksiin ja hyväksyä hankalia tunteita. 
Luennolla tehdään myös muutama koke-

muksellinen harjoitus, jaetaan lisämate-
riaalia ja keskustellaan tietoisuustaitojen 
soveltamisesta urheiluun.

Luennoitsijana Anna Andersén on 
urheilupsykologi ja MBCT (Mindfulness 
based cognitive therapist) terapeutti.

Itsenäisyysjuhla pe 06.12.2019 14:00
Kahvitarjoilu klo 13. Vapaa pääsy. 
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Nilsiäläinen kirjailija Antti Heikkinen (s. 
1985) vieraili Pieksän Kirjassa tiistaina 
12. marraskuuta.

Juho Lehtola | Pieksämäki

Antti Heikkiseltä on ilmestynyt tänä syk-
synä kaksi kirjaa: Kalle Päätalon elämää 
kuvaava Kallio-poika – Peilikuvassa Kalle 
Päätalo ja suomalaisen pienen kylän pyris-
telystä tarinoiva romaani Maaseudun tule-
vaisuus. 

Pieksän Kirjassa kävi vierailun aikana 
mukava kuhina. Keskustelua kuunnellessa 
saattoi todeta, että paikalla oli monia Kalle 
Päätalon tuotantoa rakastavia, jotka halu-
sivat keskustella Heikkisen kanssa Kallen 
elämäntarinasta ja urasta. 

“Vain harvojen kirjailijoiden tuotanto 
liikuttaa tunteita näin paljon vuosikymme-
nestä toiseen. Päätalo koskettaa suomalai-
sia edelleen”, Heikkinen totesi.

Kalle Päätalo on ollut Antti Heikkisen 
elämän ja uran suuri innoittaja. Kirjan taka-
kannessa on Heikkisen sanat: ”Ilman Kalle 
Päätaloa en olisi koskaan kirjoittanut ainut-
takaan kirjaa, tuskin mitään muutakaan, ja 
maailmakaikkeuden kirjailijakartan ihmi-
sistä hän on minulle tärkein kaikista.” 

Uusi Päätalo-teos on otettu vastaan 
mielenkiinnolla. Heikkinen paljastaa, että 
koko kirjaa ei alun perin pitänyt tulla ollen-
kaan, koska hän itse vastusti kirjoitustyö-
hön ryhtymistä. 

“Tätä on pyydetty minulta ensimmäi-
sen kerran jo vuosia sitten. En innostunut 
ajatuksesta, koska ajattelin, että Päätalos-
ta on kirjoitettu jo ihan kaikki”, Heikkinen 
kertoi.

Antti Heikkisen kirja käy läpi Kalle 
Päätalon elämää, sanoja, tekoja, tunnustuk-
sia ja muistoja. Heikkistä itseään puhuttelee 
erityisesti Päätalon rehellinen ja kaunistele-
maton totuus omasta elämästään.

“Päätalo oli rehellinen kirjailija, joka 
kuvasi sairautensakin jopa sukupuolitau-
teja myöten. Rehellinen kuvaus elämästä 
tarjoaa tarttumapintaa ja mahdollisuuden 
samaistua rajuihinkin kokemuksiin”, Heik-
kinen kuvaa.

”Tukekaa oman kylän 
kirjakauppaa”

Antti Heikkinen uskoo vielä maaseudun 
voimaan. Uusi romaani Maaseudun tulevai-
suus kertoo pienestä suomalaisesta kylästä, 
joka etsii tietään tulevaisuuteen. Kirjan syn-
tyyn on vaikuttanut Heikkisen oma huoli 
suomalaisesta maaseudusta.

“Onko maaseudulla tulevaisuutta? 
Minä edelleen uskon, että on”, hän tiivistää.

Heikkisen maaseuturakkaus tuli hyvin 
ilmi tilaisuudessa. Pieksän Kirjassa kävi ta-
sainen puheensorina, jonka hän yllättäen 
keskeytti lyhyellä, mutta tunteikkaalla pu-
heenvuorollaan.

“Minä olen tullut tänne ilman korva-
usta, koska haluan tukea kirjakauppoja. 
Tukekaa tekin oman kylän kauppaa ja os-
takaa täältä näitä kirjoja. Olkaa iloisia, että 
teillä vielä tällainen kauppa on”, Heikkinen 
kannusti.

Kirjakaupat ovat suurten myllerrysten 
edessä. Verkkokaupat ja isojen ostajien kil-

pailutukset ovat muuttaneet toimintaym-
päristöä jo pitkään ja uusia käänteitä saat-
taa olla luvassa. Pieksän Kirjan kauppias 
Juha Simonaho kertoo, että tilanne toden-
näköisesti edelleen kiristyy.

“Mahdollisen oppivelvollisuusiän nos-
tamisen myötä yhä harvempi hankkii itse 
oppikirjansa tutusta kirjakaupasta. Valtio 
maksaa kirjat ja ne hankitaan kilpailutus-
ten kautta suurilta toimijoilta. Pienten kir-
jakauppojen kannalta tilanne heikkenee 
entisestään”, Simonaho toteaa.

Kirjakaupat tekevät edelleen mer-
kittävimmät myynnit syksyisin ja joulun 
tienoilla. Isänpäivän alla hankitaan ahke-

rasti lahjakirjoja. Valtaosa asiakkaista on 
vanhempaa väestöä, joille kirjat vielä mer-
kitsevät enemmän. Nuorten lukeminen 
vähenee, kun vapaa-ajalle on tarjolla niin 
paljon muuta tekemistä.

Marraskuisena iltapäivänä kirjakaup-
piaalla oli hyvä syy hymyillä, sillä ilahdut-
tava joukko pieksämäkeläisiä oli lähtenyt 
Antti Heikkistä tapaamaan ja hankkimaan 
omistuskirjoituksella varustettuja kirjaili-
jan uutuuskirjoja.

“Jo tok' passoo, että nimiä kirjoittelen”, 
Heikkinen totesi leppoisella otteellaan raa-
pustellessaan myöhästyneitä isänpäiväter-
veisiä kirjojen kansiin.

Kalle Päätalon elämää, sanoja ja tekoja

Hyvä yhdistysväki!
Yhdistysten kokousilmoitukset maksutta  
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15Uusi Pieksämäki 03/2019

Lukemisiin ensi vuoteen
“Kun katsoo tähän päivään kun katsoo eiliseen voi nähdä 
suuren joukon ketjuksi liittyneen. Se kertoo työn täällä 
kauan sitten alkaneen, sitä tehneet on niin monet ja se jat-
kuu edelleen. Niin monenlaista työtä, monenlaista tehtä-
vää, jossain tuloksen voi nähdä, jossain koskaan ei kai nää. 
Mutta samaan suuntaan katsoo meistä kukin paikaltaan, 
huomaten sen joka päivä et toisiamme tarvitaan.

Työ tekijäänsä kiittää vaikkei aina uskoiskaan, kiitos 
joskus on vain hymy, jonka toisen kanssa jaan. Työ teki-
jäänsä kiittää, teit sen vuoksi ihmisen. Voimme yhdessä 
näin luoda paremman huomisen.

Ei aina riemumielin jaksa päivää aloittaa, ja samaan 
hiileen puhallus voi olla vaikeaa, mutta uusi päivä jälleen 
parempihan on jo niin, taas katsoa me voimme haasteisiin 
tuleviin. Ei kukaan meistä yksin kai suurta aikaan saa, 
vaan yhteisellä työllä voimme jotain saavuttaa. Käym-
me uutta aikaa kohti, tehtäväämme uskoen. Arkipäivään 
saamme tuoda toivoa huomisen.”

Tämä Aki Virran sanoittama ja säveltämä laulu on 
yksi kauneimmista ja puhuttelevimmista suomalaisista 
laulelmista mitä tiedän. Olen tätä usein siteerannut ja 
usein soittanut vetämieni työyhteisökoulutusten päät-
teeksi. Aki on kertonut laulun syntyneen sen kokemuk-
sen pohjalta, kun hän oli Vaalijalassa töissä kehitysvam-
maisten parissa.

Laulu kertoo kohtaamisesta ja ihmisyydestä. Se ker-
too siitä, miten yhdessä saamme aikaan enemmän ja mi-
ten me toisiamme tarvitsemme. Tarvitsemme myös kii-
tosta ja arvostusta. Tarvitsemme sitä toisiltamme, mutta 
ennen kaikkea myös itseltämme. Rakastan minua tänään 
ja sinua. Yhdessä olemme enemmän.

Tämän laulun sanoin ja sävelin haluan kiittää teitä, 
jotka olette tänä syksynä antaneet tarinanne lehteemme, 
ja teitä yrittäjät ja yhteistyökumppanit, jotka mainostat-

te lehdessämme ja siten mahdollistatte tämän lukukoke-
muksen jakamisen ilmaiseksi pieksämäkeläisille. Kiitos 
myös teille lukijat palautteistanne, niitä toivomme lisää.

Uusi Pieksämäki ilmestyy seuraavan kerran helmi-
kuussa. Leppoisaa pimeyttä ja joulun odotusta!

(Laulun saatte soimaan youtubesta: 
Aki Virta: Työ tekijäänsä kiittää.)
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