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Kannuksen Joulu 2016
Kiltti Joulupukki

Jos voisit tuoda traktorin,
sen kovan paketin,
niin kyllä minä pehmonkin
vastaan ottaisin.

Ja jos ois perävaunukin,
niin sitten olisin,
mä poika kaikkein iloisin
ja sulle laulaisin.

Mä tuohon kyllä tyytyisin,
mut jospa kuitenkin,
toisit lätkä-piponkin,
onnesta hihkuisin.

No, polvisuojat kuitenkin,
ois lahja mahtavin
ja villasukat tietenkin
vois laittaa jalkoihin.

Ja uuden mailan tahtoisin,
kun vanhan katkaisin
ja kypäränkin tarttisin,
jos vaikka kaatuisin.

Nyt pyydän ehkä liikaakin,
enemmän kuin tarkoitin.
Mut muista Pukki kuitenkin,
Olen ollut kilttikin.

TV: PIKKU-VEIKKA

Joulurukous

Anna meille, Isä Taivaan
Joulu rauhallinen.
Pyynnöilläni sua vaivaan,
ole armollinen.

Katso puoleen yksinäisen,
köyhän, sekä sairaan,
vanhuksen ja lapsukaisen,
heikkoudessaan hauraan.

Auta meitä huomioimaan
lähimmäisen hätä,
hetki aikaa luovuttamaan,
ettemme yksin jätä.

Voitko meitä opastaa
ihmisyyden taitoon.
Anna sanas johdattaa,
meidät Jouluun aitoon.

RAIMO ”RANSSI”
KANNUSSAARI

Menetetty joulu

On pirtti pieni hiljainen
ja vanhus pöydän päässä.
Pöytäliina valkoinen
ja ikkuna on jäässä.

Hän raamattua lehteilee,
huopa hartioillaan.
viluissansa väreilee,
vain miettii aloillaan.

Kynttilän liekki lepattaa
ja hellan tuli hiipuu.
Ei jaksa sitä kohentaa,
vaan ajatuksiin vaipuu.

Poskelle kyynel herahtaa,
kun menneet joulut muistaa.
Nyt lapset kaiken unohtaa,
se itkuun hänet suistaa.

Ei Joulun ilo tullutkaan
enään tähän tupaan.
Ei muista häntä ainutkaan
ja välitä ei kukaan.
.............
On pirtti  kylmä, hiljainen
ja vanhus päässä pöydän.
Liinalla päänsä hopeinen,
kun siitä hänet löydän.

RAIMO ”RANSSI”
KANNUSSAARI
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PRESIDENTIN TERVEHDYS

Kannuksen Rotaryklubi
PÄIVI HINTIKKA
presidentti 2016-17

oulun tunnelmaa tuomaan on käsissäsi 

jälleen Kannuksen Rotaryklubin toimittama 

joululehti, Kannuksen Joulu 2016. Klubi on julkaissut 

joululehteä talkootyönä nyt jo 32 vuoden ajan, ja lehden 

tuotto käytetään kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen, 

pääasiassa omalla paikkakunnallamme, kuten apuvälineisiin 

vanhuksille ja sairaaloille, avustuksiin vähävaraisille, stipen-

deihin kannuslaisille opiskelijoille, sekä kansainväliseen 

humanitääriseen apuun.

Rotarytoiminta lähti liikkeelle USA:sta 111 vuotta sitten, 

ja tänä päivänä 34 000 rotaryklubia ja 1,2 miljoonaa jäsentä 

palvelevat paikkakuntiaan kaikkialla maailmassa, noin 200 

maassa. Tuleva itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuosi on 

kaksinkertainen juhlavuosi Suomen rotareille, sillä vuonna 

1917 perustettiin myös Rotarysäätiö, jonka tehtävänä on 

tukea rotarien pyrkimystä edistää maailmassa yhteisymmär-

rystä ja rauhaa edistämällä terveyttä, tukemalla koulutusta 

ja lievittämällä köyhyyttä. Rotaryn kaikkien aikojen suurin 

voimanponnistus onkin PolioPlus -ohjelma, jonka tavoite 

on polion hävittäminen maailmasta. Ohjelma käynnis-

tettiin vuonna 1985, jolloin polioon sairastuneita lapsia 

oli 350 000. Tätä kirjoittaessani on tänä vuonna tavattu 

26 poliotapausta, lähinnä Pakistanissa ja Afganista-

nissa, missä rokotukset ovat vielä kesken. Ollaan siis 

jo hyvin lähellä tavoitetta polion nujertamiseksi 

kokonaan maapallolta. 

Suomessa Kansainvälisen Rotaryjärjes-

tön toimintasuunnitelma kirjaa Rotaryn 

ydinarvot: palvelu, toveruus, erilaisuuden 

hyväksyminen, rehellisyys ja johtajuus. 

Myös Rotaryn ydinolemus kuvataan osu-

vasti: Rotary on innostuneiden yksilöi-

den maailmanlaajuinen verkosto, joka 

muuntaa innostuksensa merkittäviksi 

yhteiskunnallisiksi hankkeiksi, joilla 

muutetaan paikkakuntalaisten elämää.                                                                                                                                          

    Pienistä pisaroista syntyvät suuret purot -periaatetta 

toteutetaan Kannuksessa tämänkin joululehden tuotoilla, 

siksi suuri kiitos sekä ilmoittajille että sinulle, joka omalta 

osaltasi annat hyvän kiertää maksamalla lehden oheisella 

pankkisiirrolla. 

Aikaisemmin Rotaryn jäsenyys oli sääntöjen mukaan 

avoin vain miehille, mutta vuonna 1989 ”vain miehille” 

-säädös poistettiin koko Rotarysta. Siitä lähtien naisia on 

tullut klubien ja piirien jäseniksi kautta maailman. Kannuk-

sen klubissakin on sekä miehiä että naisia. Toiminta on sekä 

hauskaa, rentoa että avartavaa, ja erinomainen tilaisuus 

uusien ystävyyssuhteiden luomiseen. Koko ajan kuulee ja 

oppii lisää, ja esimerkiksi vierailut alueemme yrityksiin ja 

muihin laitoksiin ovat olleet todella silmiä avaavia ja mielen-

kiintoisia. Lisätietoa löydät kotisivuiltamme rotary.fi/1380/

kannus. Lisää eri ammattikuntien edustajia toivotaan mu-

kaan, olisitko sinä toiminnasta kiinnostunut?

Rotaryn nuorisovaihto on yksi suosituim-

mista ohjelmista, jolla edistetään kansainvä-

listä yhteisymmärrystä ja solmitaan elämän 

mittaisia ystävyyssuhteita. Nuorisovaihto on 

lukioikäisille opiskelijoille loistava tilaisuus 

saada hienoja kokemuksia ja tietoa toisen 

maan tavoista, kielestä ja perinteistä sekä sen 

asukkaiden perhe-elämästä. Nuorisovaihdos-

ta löydät lisätietoa www.rye.fi , ja siitä 

myös lisää sisäsivuilla, hakuaika on 

juuri käynnissä!

Toivotan kaikille lukijoille
Rauhallista Joulua ja
Menestystä Uudelle
Vuodelle 2017!
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SEURAKUNNAN TERVEHDYS

Teemme jokainen historiaa.  Tähän saakka eletty 
elämä, jota mittaamme vuosina on jo historiaa.  
Olemme jättämässä taakse vuoden 2016 tapah-

tumat.  Eletty elämä on vähitellen historiaa. Historia on 
näin ollen jotain sellaista, joka koskettaa meitä jokaista – 
mehän elämme sen keskellä ja oma elämämme muodostuu 
osaksi siinä.  Tämä päivä ja tulevaisuus rakentuvat aina 
eletyn elämän perustuksille.  Eilisestä tiedämme jotakin, 
mutta tulevaisuus on aina arvoitus, vaikka sitä joudum-
mekin suunnittelemaan.

Tämä joululehtikin johdattelee monella tavalla histori-
aan. Matkaa vuoden 2016 joulusta ensimmäiseen jouluun 
on paljon.  On kulunut pitkä aika ja noiden vuosien ja 
vuosisatojen aikajaksojen hallitseminen vaatii jo todellista 
innostusta ja asioihin paneutumista!  Mutta tavoittaaksem-
me ensimmäisen joulun tunnelman meidän ei tarvitsekaan 
tietää kaikkea mitä tuona aikana on tapahtunut. Meidän 
ei tarvitse myöskään matkustaa Betlehemiin tai Jerusa-
lemiin, vaikka sekin on mahdollista.  

Yhdessä uudemmassa joululaulussa todetaan: ”Tahtoi-
sin päästä paimenten mukaan, unohtaa kiireen ja melun 
rasittavan.  Aamu kun koitti, tiesikö kukaan: tuo ensi joulu 
muutti historian”.

Minustakin olisi ollut mahtavaa olla paikalla. Olisi 
ollut upeata kulkea paimenten joukossa seimelle tai olla 
vaikka kärpäsenä tallin katossa.  Mielenkiintoista olisi 
katsella edes mustavalkoisia valokuvia tuosta kauan sit-
ten tapahtuneesta.  Mutta mitään sellaista meillä ei ole.  
Varmaan monet yritykset kuvata ensimmäisen joulun ja 
Vapahtajan elämän tapahtumia maalaustaiteen tai eloku-
van keinoin ovat ihan ansiokkaita, mutta ne jäävät vain 
yrityksiksi.

Meillä on kuitenkin neljän luotettavan kirjoittajan Mat-
teuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen kertomuk-
set tapahtuneesta.  Niistä, jouluun liittyen, on varmasti 
tutuin Luukkaan evankeliumin kertomus, jonka jokainen 
olemme kuulleet luettavan jo pienestä lapsesta saakka.  Se 
on myös kotien jouluaterialla luettava evankeliumi.  Jos 
kodissasi ei ole sellaista perinnettä sen voi aina aloittaa.  
Voit tarjoutua evankeliumin lukijaksi.  Joulu on ilman 
kinkkua ja kalkkunaa, mutta ei ilman jouluevankeliumia!

Niin, evankeliumit kertovat vanhasta, historiallisesta 
tapahtumasta, mutta me elämme joulun todeksi tänä jou-
luna uudelleen kirkossa, kodeissa, työpaikoilla, kylissä 
ja kaupungeissa - kaikkialla maailmassa. 

Ensimmäisen, Betlehemin joulun sanoma on alku sille 
tapahtumasarjalle, jossa Luoja ja Jumala koskettaa ihmis-
kuntaa ainutkertaisella tavalla, kun hän lähettää Poikansa 

maailmaan.  Siksi Jeesus syntyy, elää, kärsii ja kuolee.  
Jumalan kosketus näkyy myös siinä, miten kuolemaan 
tuomittu ja ristiinnaulittu Vapahtaja nousee kuolleista.  
Siksi me kristityt puhumme yhä tänä päivänä siitä, miten 
Kristus herättää kuolleet viimeisenä päivänä – kuljemme 
kohti iankaikkista elämää. 

Usein myös esineet voivat kantaa viestiä.  Olen jos-
kus ostanut pieniä puisia ristejä Betlehemistä, Jeesuksen 
syntymäkaupungista.  Nekin ovat pienenä muistutuksena 
siitä, miten historia koskettaa meitä, tai miten me saamme 
koskettaa historiaa.  Samalla ne muistuttavat siitä, miten 
joulun sanoma tulee koteihimme ja tähän joulunaikaan 
asti.  Pölyt pyyhitään historian kirjojen päältä, vanha 
saa uuden elämän ja usko syntyy sydämissämme.  Sitä 
saamme pyytää.  

Ehkä pieni risti voi koollaan muistuttaa myös siitä, 
miten tavara, shoppailu ja turha touhu on todellakin 
turhaa oikean joulun kannalta!  Joulun suurin, tärkein ja 
paras lahja on siinä, että usko, toivo ja rakkaus saavat olla 
todellista elämässämme.

Hyvää joulua ja juhlaa kannuslaisten koteihin 
lähellä ja kaukana. Herramme siunausta!

ERKKI HUUKI
kirkkoherra 

Kannuksen seurakunta

Kirjoittaja Apostoli Paavalin haaksirikon kirkossa 
Maltalla. Apt. 27:25-28:10 Kuva: Hannele Huuki
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Juhlasta juhlaan

Tänä vuonna on juhlistettu Kan-
nuksen kaupungin 30-vuotista 
taivalta. Vuoteen on mahtunut 

monenlaista tapahtumaa. Yhteistyös-
sä tapahtumien järjestämisessä on 
ollut lukuisa yhdistysten ja aktiivi-
kansalaisten joukko.

Alkuvuoden aikana keskityttiin 
hyvinvointiin järjestämällä erilaisia 
tapahtumia ulkoiluun  ja liikuntaan 
liittyen. Huhtikuussa pääpaino oli 
ympäristön siistimisellä sekä tou-

ko-kesäkuussa juhlittiin erilaisella 
kulttuuritarjonnalla. Kaupungin ja 
Lestijoki-lehden yhteinen Eini-
juhlakonsertti, historiaseminaari, 
asemajuhla, kesäpäivät, taiteiden yö 
ja taidepäivät vain muutamia mai-
nitakseni. 

Kesän jo perinteisten tapahtumi-
en, kesäteatterin, kotiseutupäivien 
ja vanhanajan markkinoiden lisäksi 
Eskolassa juhlittiin Maailman kylä 
-viikonloppua. Kesän jälkeen katseet 
käännettiin jälleen hyvinvointiin ja 
tulevaisuuteen. Virkiä syyskuu järjes-
tettiin nyt toista kertaa ja lokakuussa 
päästiin tutustumaan Lestijokilaak-
son palvelutarjontaan Jokivarsi elää 
-messuilla. Messut ovat osa Leader-
rahoitteista Lestijokilaakso eläväksi 
-hanketta. 

Kaupungin ja yhdistysten tapah-
tumien lisäksi myös paikallislehti 
sekä monet yhdistykset ovat saman-
aikaisesti juhlistaneet omia merkki-
vuosiaan. 

Tuleva vuosi 2017 on merkittä-
vä juhlavuosi, sillä Suomi täyttää 
100 vuotta. Suomi 100 -vuoden 
tapahtumia on jo suunniteltu niin 
maakunnassa kuin Kannuksessakin. 
Useat Kannuksen tapahtumat ovat 
jo hakeneet ja saaneet Suomi 100 
-tunnustuksen. Mukaan Suomi 100 

-ohjelmaan voi hakea valtioneuvos-
ton kansliasta. Kaupungin hankkeista 
ohjelmaan on hyväksytty mm. People 
meet People in Kannus 2017 -hanke.

Ensi vuoden heinäkuussa Kan-
nuksessa järjestetään Euroopan laa-
juinen verkostokokous, johon  osal-
listuu neljä nuorta ja neljä aikuista jo-
kaisesta EU-maasta, eli kaikkiaan yli 
200 vierasta. Verkoston periaatteena 
on "People meet people" eli vieraat 
majoittuvat meidän kannuslaisten 
kodeissa. Parhaillaan etsitään isäntä-
perheitä, jotka voisivat ottaa vastaan 
vieraan tai kaksi. Kannuslaisille tämä 
on oiva mahdollisuus tutustua eri-
laisiin kulttuureihin, tutustua uusiin 
ihmisiin ja samalla myös esitellä 
suomalaisuutta ja Kannusta.

 
Toivottavasti saamme tulevasta 

juhlavuodesta yhtä tapahtumarikkaan 
kuin tästä kuluneestakin vuodesta.

Näin vuoden lähestyessä lop-
puaan on kuitenkin hyvä hiljentyä 
hetkeksi.

Toivotan kaikille hyvää ja 
rauhallista Joulua sekä
onnea ja menestystä
vuodelle 2017!

TERTTU KORTE
kaupunginjohtaja

KAUPUNGIN TERVEHDYS
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Heikki Mäki-Pesola  
1945–2015

Kannuksen Rotarien pitkäaikainen jäsen Heikki 
Mäki-Pesola poistui joukostamme joulukuun 

seitsemäntenä päivänä viime vuonna.
Heikki teki pitkän työuran Vakuutusyhtiö Pohjo-

lassa ja tarmokkaana miehenä eteni Länsi-Suomen 
aluejohtajaksi asti. Hän koki hengellisen herätyksen 
ja eläkkeelle jäätyään hänestä tuli laajasti tunnettu 
ja pidetty sananjulistaja.

Heikki oli myös hyvin kotiseuturakas. Hän piti 
aina kiinni pohjalaisuudestaan ja muisti tilaisuuden 
tullen mainita oman syntymäpaikkakuntansa. Heikki 
halusi myös olla aina Kannuksen Rotarien jäsenenä, 
vaikka asuikin Porissa.

Jäämme kaipaamaan Heikkiä ja hänen hyviä ja 
puhuttelevia luentojaan Rotarien eri tilaisuuksissa.

Heimo Mäkelä 
1927–2016

Syyskuun ensimmäisenä päivänä poistui keskuu-
destamme klubimme kunniajäsen, valokuvaaja 

Heimo Mäkelä. Hän toimi klubimme presidenttinä 
vuosina 1988-1989 ja oli myös klubin perustajajä-
seniä.

Heimo oli kaikkien kannuslaisten tuntema, aina 
niin hyväntuulinen valokuvaaja ja valokuvaamoyrit-
täjä. Hän oli jo vuonna 1955 mukana perustamassa 
Kannuksen kamerakerhoa.

Heimo harrasti aikoinaan näyttelemistä ja oli 
mukana useissa näytelmissä. Hän toimi myös Keski-
pohjanmaa-lehden Kannuksen ”kirjeenvaihtajana”, 
teki pieniä juttuja lehteen ja otti kuvia.

Kuva: Jukka Lehojärvi

IN MEMORIAM
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Sirpa 
Pihlajaniemi
Olen muuttanut Kan-
nukseen noin 38 vuotta 
sitten, joten voin kutsua 
jo itseäni kannuslaiseksi, 
vaikka syntymäpaikka-
kuntani on Tampereen 
kaupunki muutama 
vuosikymmen sitten. 
Kouluni olen käynyt 
Tampereella ja Jyväs-
kylässä, missä suoritin 
taloustieteiden maisterin tutkinnon 1978. 

 Aluksi toimin vieraan palveluksessa tilitoimiston 
vastaavana Kokkolassa ja vuonna 1982 ostin oman tili-
toimiston Kannuksesta. Järjestötoiminnasta on kertynyt 
kokemusta Kannuksen Yrittäjät ry puheenjohtajana ja K-
P:n aluejärjestön varapuheenjohtajana usean vuoden ajan. 
Kunnalliselämäänkin tutustuin ollessani kaupunginhalli-
tuksessa ja sen myötä olin veronoikaisulautakunnan jäsen 
yli kymmenen vuotta. Kaikesta tästä on kertynyt mukavia 
muistoja ja paljon hyviä ystäviä. Aktiivisen yrittäjätoimin-
nan olen nyt jättänyt ja nuoremmat jatkaa innolla toimin-
taa. Harrastuksiini kuuluu mummoilu, jooga ja kuntosali.

Rotarytoiminta oli minulle jokseenkin tuttua, mut-
ta silti itse jäsenyys on eri asia kuin avecina oleminen. 
Pääsin heti aktiivisesti toimimaan klubin sihteerinä ja 
joululehtitoimikunnassa. Rotarit on maailman laajuinen 
järjestö, johon kuuluu 1,2 miljoonaa jäsentä ja siihen on 
hieno kuulua.

Toivo Kekki
Tulin Kannukseen vuonna 1976 Suomen Silkkukotomo 
-tehtaalle osastopäälliköksi. Oli iso muutos tulla etelästä 
tänne asumaan ja töihin. Haasteellista ja monipuolista. 

UUSIEN ROTARIEN ESITTELY

Tehdas oli aluksi pieni, 
mutta kasvoi huomatta-
vasti. Teetätimme töitä 
vastaavilla yrityksillä eri 
puolilla Suomea.

SSK myi yrityksensä 
minulle. Nimeksi tuli 
Mary-Ann Oy. Venäjän 
kaupan hiljentymisen 
takia jouduimme lopetta-
maan yrityksen.

Työskentelin työvoi-
matoimistolla vetäen 
työnhakuryhmiä. Olin 
myös Arffman Oy:llä 
kouluttajana. Tämän jälkeen perustin Toivo Kekki Con-
sulting Ky:n. Tehtävinä olivat yritystoiminnan koulutus ja 
työnhakuryhmät.

Olin perustamassa Rotaryklubia Kannukseen ja toimin 
myös presidenttinä. Nyt olen sitten rotaryjäsen uudelleen. 
Mukava palata takaisin tuttujen ja uusien veljien ja sisar-
ten pariin. Eläkkeelle jäin vuonna 2011 70-vuotiaana. 
 

Karoliina
Tervola
Olen ammatiltani 
lähihoitaja. Perheeseeni 
kuuluu mieheni Jani 
sekä lapset Valtteri, 
Viljami, Venla, Verne-
ri, Victoria ja Veikka. 
Harrastuksiini kuuluu 
mökkeily, karavaana-
rielämä, lasten kanssa 
puuhastelu kotosalla ja 
monenlainen vapaaeh-
toistoiminta. Rotareihin liityin elokuussa. Kuva: Miia Ruuttula

Lämmin kiitos ilmoittajille, yhteistyö-
kumppaneille ja kaikille lehden ostaneille.

Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä
Onnellista Uutta Vuotta 2017!

t. Kannuksen Rotaryklubi
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Hyvää joulua
ja Onnellista
uutta vuotta!

Kitinkuja 2, 69100 Kannus  •  Puh. 044 5754 523, 06 8744 500  •  info@kitinkannus.fi

www.kitinkannus.fi

KUNTOUTUS JA HOITO • KOKOUKSET JA JUHLAT • MAJOITUS • TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017!
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Maukasta Joulua!
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 Työnvälitys-, Työvoima-
ja TE-toimisto

Jo 1890-luvulla aloittivat eräät yhdistykset Suomes-
sa välittää työtä. Suur-Lohtajan alueella ei tällaista 
toimintaa ollut. Himangalla toimi v. 1906 Lastaus- 

ja Lossaus -yhdistys, jonka perustivat satamatyöläiset. 
Kyseinen yhdistys muodosti suljetun piirin toimintojensa 
varmistamiseksi. Tätä toimintaa nimitettiin renkaaksi. 
Rengas solmi urakkasopimuksia määrätyistä lastaustöistä, 
joihin se sitten välitti työmiehet. Urakan jälkeen rengas 
maksoi palkkiot miehille. Renkaan toiminta tähtäsi toi-
minnalleen voittoa. Toiminta päättyi v. 1913.

Himangalla on toiminut myös kunnallinen työttö-
myyskomitea v. 1914. Tämä esitti esim. työllisyysrahojen 
käyttöä Himangan sataman aallonmurtajan rakentamiseen 
hätäaputyönä. Esitys kuitenkin hylättiin. Toinen esitys 
koski satama-altaan ruoppaustöiden käynnistämistä, joka 
myös sai kielteisen päätöksen.

Itsenäisyyden ajan työnvälitysasetus v. 1917, työnvä-
lityslaki v. 1923 ja työnvälityslaki v. 1936 eivät aikaan-
saaneet työnvälitystoimiston käynnistymistä. Lakien 
vaikutus heijastui vain kuntiin. Kuntiin perustettiin työ-
asiainlautakuntia ja työllisyyslautakuntia.

Toholampilainen kansanedustaja Matti Lepistö esitti 
v. 1948 eduskunnalle, että Toholammin kunta saisi oman 
työasiamiehen. Valtioneuvosto vahvisti esityksen, jolloin 
kunnallinen työasiamies aloitti toimintansa osa-aikaisena 
v. 1948. Tehtävää hoiti Konsta Virkkala. Tämän ajan 
työasiainlautakuntien tehtävänä oli käsitellä mm. raken-
nuslupa-anomuksia, karjarakennuslupa-asioita, myöntää 
naulanostolupia, myöntää rakennustarvikehankintalupia. 
Myöhemmässä vaiheessa lautakunnan toimintaa laa-
jennettiin käsittämään mm. ojien perkausta ja nevojen 
kuivatustöiden valvontaa ja antamaan lausuntoja tie- ja 
siltahankkeista. Samoin tehtäviin kuului kortistoihin 
hyväksyminen ja sieltä kortistotyömaille passittaminen. 
Neuvotteluja käytiin työasiamiehen kanssa yhdessä. Vas-
tuu työttömyyden hoidosta oli lautakunnilla.

Hyvissä ajoin lautakunta pyrki esittämään kunnan-
valtuustolle hätäaputöiden järjestämistä esim. halonhak-
kuuta ja risusavottatöitä. Kunnallistekniikkaa ryhdyttiin 
rakentamaan 50-luvulla. Näitä töitä työasiainlautakunta 
usein anoi työttömyystöiksi (viemäröinti, vesijohtotyöt, 
kaavatiet). Kortistot avattiin syksyllä loka-marraskuussa 
ja suljettiin toukokuussa.

Työasiainlautakunnat muutettiin uuden työllisyyslain 

ja -asetuksen mukaisesti v. 1957 työllisyyslautakunniksi. 
Tehtävät pysyivät tällöin lähes samanlaisina. Lautakunta 
myönsi myös avustuksia työllisyysvaroista ammatti-
kursseille osallistuville 50-luvun lopulla. Kesän ajaksi 
kortistosta poistettiin maatalousmiehet.

VALTION HALTUUN
Uusi työnvälityslaki astui voimaan v. 1960, jolloin kun-
nalliset työnvälitystoiminnat lakkautettiin ja toiminta 
siirtyi valtiolle. Tämä aiheutti kunnallisten työllisyyslau-
takuntien toiminnan lakkauttamisen ja uusien valtiollisten 
työvoimatoimikuntien perustamisen. Työnvälitystoimis-
toja ryhdyttiin perustamaan alueittain. Tarkoituksena oli 
muodostaa toimistot perinteisille toiminta-alueille, eikä 
joka pitäjään omaa työnvälitystoimistoa.

Kannukseen perustettiinkin v. 1961 oma työnvälitys-
toimisto, jonka toiminta-alueeseen kuuluivat Kannus, 
Himanka ja Lohtaja. Lohtajan ottaminen mukaan aluee-
seen johtui kunnan alueen pirstoutuneisuudesta: suuria 
metsäalueita sijaitsi Kannuksen kunnan alueella, samoin 
Eskolan kylän asukkaista suurin osa kuului Lohtajan 
kuntaan vaikka Eskola kuului Kannuksen kuntaan. Aluksi 
Toimistossa työskenteli osa-aikaisesti työasiamiehenä 
Eino Joki-Hollanti. Sivuvastaanottoja oli Himangalla 
silloin joka viikko. Lohtajalaiset ilmoittautuivat joko 
Himangalle tai Kannukseen.

Toholammilla toimi työasiamiehenä Antero Kerttula 
(1966-1967). Toiminta-alueena oli Toholampi ja Lestijär-
vi. Myös Halsualta ja Kaustiselta asioitiin Toholammin 
toimistossa. Kun Kerttula ei enää jatkanut työtään Vaasan 
työvoimapiiri teki päätöksen siirtää Toholammin ja Les-
tijärven asioiden hoidon Kannukseen. Lohtaja siirrettiin 
Kokkolan toimialueeksi.

Kun Kannuksen toimiston toimialaa laajennettiin ja 
sivuvastaanottoja lisättiin Toholammille ja Lestijärvelle, 
muutettiin työasiamiehen toimi kokoaikaiseksi. Sivuvas-
taanottojen lisäys aiheutti sen, että tarvittiin lisähenkilö 
päätoimistoon Kannukseen. Toimistoon perustettiin v. 
1963 osa-aikainen toimistoapulaisen toimi, joka muutet-
tiin v. 1965 kokoaikaiseksi työttömien määrän noustessa. 
Toimessa oli Anita Autio. Monet murrokset elinkeinoelä-
mässä juuri 60-luvun puolivälissä lisäsivät työttömyyttä 
(mm. Kannuksessa loppui sahan toiminta).

Työnvälityksen pääasiallinen tehtävä oli 60-luvulla 

Kannuksen Työvoimatoimiston historiaa
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työttömien ohjaaminen siirtotyömaille (mm. nelostien ra-
kentaminen), joita pidettiin siihen aikaan sopivina. Usein 
todetaan vieläkin siirtotyömaiden olleen pelastus köyhille 
kunnille. Työmaista koitui kuitenkin monenlaisia sosiaali-
sia ongelmia kuten esim. alkoholi, perheiden erillään olo 
jne. Työnvälityksen keinot olivat vähäiset mm. niukan 
henkilökunnan sekä toivottoman vähäisten työpaikkojen 
vuoksi. Kannuksen toimiston työllisyyttä helpottivat osal-
taan Kokkolaan syntyneet suurteollisuuden rakentamiset 
(Outokumpu, Rikkihappo). Rakennustöiden jälkeen useita 
kymmeniä työttömiä sai myös vakinaisen paikan tehtailta.

Työministeriö perustettiin v. 1970 ja koko piiri-
hallinto uudistettiin v. 1973. Nuorisovälitykset sekä 
ammatinvalinnanohjaus sulautettiin työvoimahallinnon 
alaisuuteen. Kannus ohjasi aikavarauksella henkilöitä 
ammatinvalinnanohjaajalle. Samoin Kokkolassa oli 
vajaakuntoisten neuvoja, jolle myös ohjattiin sen piiriin 
kuuluvia henkilöitä.

Työttömyyskorvauksien maksatukset siirtyivät työn-
välitystoimistolle. Tämä aiheutti runsaasti lisätyötä. 
Korvauksia maksettiin kahden viikon välein. Toimistossa 
tehtiin maksuluettelot, koontiluettelot, tilisiirtokortit ja 
maksatustarkistuskortit. Tarve saada lisää aputyövoimaa 
Kannukseen oli ilmeinen. Toimisto anoi saada työllistää 
VTT-rahoin toimistoapulaisen suorittamaan korvausten 
maksatustöitä. Työvoimapiiri suostui esitykseen ja ra-
hoitti virastotyöntekijäksi v. 1972 Tapio Ruusun, joka sai 
toimistonhoitajan paikan Kaustisen työvoimatoimistossa 
v. 1973.

Kannuksessa järjestettiin 70-luvun alussa useita myy-
jän kursseja. Nämä olivat suosittuja kursseja, järjestäjänä 
oli Kokkolan Kauppaoppilaitos. Lähes kaikki kurssin 
käyneet sijoittuivat töihin. Samoin järjestettiin erilaisia 
vaihe- ja nahkaompelijan kursseja Kannuksessa sekä 
Himangalla ompelukursseja sekä venealan laminointi-
kursseja. Toholammilla järjestettiin elektroniikka-alan 

kytkijän kursseja.
Virastotyötekijöitä käytettiin v. 1973 jälkeenkin 

helpottamaan henkilövajausta toimistossa. Tehtävien 
vaatimusten kasvaessa toimistoapulaisen toimi muutettiin 
työnvälittäjän toimeksi, johon nimettiin Anita Autio v. 
1976. Eino Joki-Hollanti siirtyi eläkkeelle 1975 ja hänen 
tilalleen valittiin Tapio Ruusu.

Toimiston työt lisääntyivät yhä enemmän. Korvauk-
sella olleiden määrä kasvoi, uusia työllistämistukimuotoja 
alkoi tulla mm. kunnallinen työllistämistuki, yritysten 
työvoimapoliittinen rahoitus, vajaakuntoisten erityistyöl-
listämistuet, suhdanneavustukset ja -lainat jne. Toimisto 
anoi lisähenkilöä, koska kahden henkilön toimisto ei enää 
pystynyt toimimaan sen hetken vaatimusten mukaisesti. 
Sivuvastaanottojen aikana ei päätoimistossa ollut kuin 
yksi virkailija. Työvoimapiiri suostuikin rahoittamaan 
toimistoapulaisen, johon sijoitettiin Aarno Annala v. 1976

Työvoimatoimikuntien työmäärän yhä kasvaessa 
ryhdyttiin lisäämään tilapäistä toimistoapua perustamalla 
toimikuntiin sivutoimisia sihteereitä. Kannus sai myös 
tällaisen, jossa toimi Anna-Liisa Kuusela v. 1977-78.

Tehtävät tuntuivat yhä lisääntyvän. Yhä uusia tehtäviä 
tuli toimistojen hoidettavaksi. Sivuvastaanotot työllistivät 
runsaasti. Työministeriö ryhtyi selvittämään sivutoimisten 
toimikuntien sihteerien asemaa. Työvoimapiiri huomasi 
Kannuksen toimiston huonon tilanteen ja esitti toimistoon 
uutta työnvälittäjän tointa, joka saatiin v. 1978 ja siihen 
nimitettiin Aarno Annala.

Toimisto sai toisen työnvälittäjän v. 1979, johon valit-
tiin Anni-Kaisa Hietala. Kolmannen työnvälittäjän toimis-
to sai 1980, johon valittiin Eija Ypyä. Toimistoapulaisen 
toimisto sai v. 1986, johon nimitettiin Outi Kattilakoski. 
Toimistossa työllistettiin puhelimen hoitajaksi ja vastaan-
ottotehtävissä eri henkilöitä.

Delegointi (vastuun ja päätösten siirto toimistoille) 
tuli kuvaan voimallisesti 80-luvulla. Nuorten työttömyys 

Työvoimatoimisto 
uuteen virastota-
loon 1975.
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alkoi nousta. Vaatimukset nuorten palvelujen lisäämiseen 
kasvoi. Tarve perustaa ammatinvalinnanohjaajien toimia 
toimistoihin lisääntyi. Kannus sai sellaisen v. 1984, jolloin 
toimeen valittiin Sirpa Nyman. Toimi oli vain osaviikkoi-
nen, koska Nyman kulki 2 pv/vk Kokkolan toimistossa 
ja 3 pv/vk Kannuksessa. Tarve oli suurta, koska nuorten 
osuus työttömistä kasvoi yli 30 %. Uusi ohjaaja Pia Gor-
schelnik saatiin v. 1986.

Toimiston virkarakenne oli nyt: toimistonhoitaja 
(Tapio Ruusu), johtava työvoimaneuvoja (Tuulikki Sa-
ralampi), 2 työvoimaneuvojaa (Anni-Kaisa Hietala, Eija 
Ypyä, myöhemmin Birgitta Niemonen, Helena Remes), 
toimistovirkailija (Outi Kattilakoski, myöhemmin Ritva 
Rossi) ja ammatinvalintapsykologi (Pia Gorschelnik, 
myöhemmin Sirpa Salo).

90-luvulla alkoivat toimiston omat työnhakuryhmät, 
joita pääsääntöisesti veti Toivo Kekki. Se oli todella 
tehokasta toimintaa, kun pelkän kutsun saatuaan henkilö 
ilmoitti aloittavansa työn. Samaan aikaan toimistossa 
työskenteli Raija Kananen sekä Risto Puoliväli.

Toimiston henkilöstö oli korkeimmillaan 10-11 vir-
kailijaa, mutta tuottavuusohjelman tulossa hallintoon, 
virkoja ei saanut täyttää, jos joku lähti pois.

Toimiston huoneistoratkaisut ovat palvelleet sen 
hetkisiä tarpeita. V. 1961 toimisto sijaitsi omakotitalon 
kahdessa huoneessa. Sitten välillä se oli vanhan yhteis-
koulun opettajainhuoneessa ja vasta v. 1975 päästiin 
kunnan rakennuttamaan virastotaloon. Virkailijoiden 
määrän lisääntyessä ryhdyttiin toimistoa laajentamaan 
ja laajennus valmistui v. 1985. V. 2003 tuli uusia hallin-
nollisia muutoksia, jolloin toimisto siirrettiin Kokkolan 
työvoimatoimiston alaisuuteen. V. 2003 Lestijärvi ja 
Toholampi siirrettiin Kaustisen työvoimatoimiston toimi-
alueeseen. V. 2004 Työvoimapiiri muutettiin Pohjanmaan 
TE-keskukseksi ja toimistoista tehtiin TE-toimistoja. Kan-
nuksen työnvälitys oli muuttunut työvoimatoimistoksi ja 
lopuksi TE-toimisto Kannukseksi.

Himanka liittyi Kalajokeen v. 2010. Toimistossa 
työskenteli myös vuokralla työsuojelutarkastaja Markku 
Eskola sekä kaupungin etsivän nuorisotyön henkilöitä 2 
eri henkilöä sekä nuorisopajan vetäjä Ismo Kiviniemi.

Asiakaspalvelukin on muuttunut, ettei tarvitse edes 
käydä ilmoittautumassa säännöllisin välein, vaan asiointi 
tapahtuu puhelimitse ja tietokoneen välityksellä.

Tällä hetkellä Kannuksessa on vain yksi virkailija, 
Birgitta Niemonen, joka hoitaa vain puhelinpalvelua. 
Kokkolasta käydään viikoittain ja asiakkaat tulevat ai-
kavarauksella heidän luokseen.

TAPIO RUUSU

 

Henkilökuntaa vuosina 1981, 1984 (ministeri Urpo Lep-
pänen Kannuksessa) ja 1986.
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Kannuksen kamerakerho – 
VIREÄ KUUSKYMPPINEN

Kenen idea kamerakerhon perustaminen Kannuk-
seen oli, siitä ei ole varmaa tietoa. Niemelän Ka-
lervo arveli, että ajatus saattoi olla hänen, koska 

hän oli huomannut valokuvausta harrastavia kavereita 
olevan Kannuksessa useitakin. Hän ja Lamun Veikko 
olivat kulkeneet kuvausmatkoilla Lestijärveä myöten jo 
ennen kerhon perustamista.

Mäkelän Hemppa muisteli, että hän oli puuhamiehenä 
alusta alkaen. - Muutkin asiasta kyllä puhuivat, mutta pe-
rustava kokous pidettiin meillä. Asiasta uutisoi tuoreeltaan 
Kokkola-lehti vuonna 1955: ”Kannuksen valokuvauksen 
harrastajien keskuudessa on jo pitemmän aikaa kytenyt 
ajatus kameraseuran perustamisesta. Tk. 13. pv:nä ko-
koonnuttiin Kannuksen Kuvaamoon keskustelemaan 
asiasta, ja koska innostusta tuntui asiaan olevan, otti asi-
anajaja Kalervo Erkkilä tehtäväkseen sääntöjen laatimisen 
mallisääntöjen pohjalta. Tk 20pv:nä kokoonnuttiin toisen 
kerran ja päätettiin kameraseura perustaa. Seuran nimeksi 

tuli Kannuksen Kamerakerho ry ja sen tarkoituksena on 
edistää valokuvausta ja herättää harrastusta siihen.”

Kerho herättikin kovasti innostusta valokuvaukseen. 
Kokouksissa pohdittiin tarkkaan, miten kuvia arvostel-
laan. Lisäksi jokainen sai vuorollaan valmistella luen-
non jostakin kuvaukseen liittyvästä aiheesta, Niemelä 
muisteli. 

Välillä kerhon toiminta oli parikymmentä vuotta 
nukuksissa, sillä vireän alun jälkeen innostus lopahti. Jo 
vuoden 1956 toimintakertomuksessa kerrotaan, että ”vuo-
si oli kamerakerhon kannalta hiljainen ja tapahtumaköyhä. 
Seuran jäsenet ajattelivat seuran kohtaloa kukin omassa 
ylhäisessä yksinäisyydessään.” Toki kerho tuon jälkeen 
toimi vireästikin, kun Kalervo Niemelä aloitti puheen-
johtajana 1957. Mutta 1960-luvun alkupuolella toiminta 
hiljalleen hiipui, vaikka voimia yhdistettiin niin yhteis-
koulun kamerakerhon kuin taideyhdistyksenkin kanssa. 
Mäkelän Hemppa muisteli, että Rekilän Esko piti kerhoa 

Kamerakerhon perustajat 1955. Ylärivi vas. Veikko Lamu, Valto Tuohioja, Sakari Pirinen, Viljo Mäkineste, Erkki Vi-
hanta, Rauno Vihanta, Heimo Mäkelä ja Olli Roiko-Jokela, eturivi vas. Lauri Oja, Kalervo Erkkilä ja Keijo Sarisalo. 
Kuva Tapio Ruusun arkistosta
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pitkään pystyssä. Yksi innokkaimpia kerholaisia tuolloin 
oli Keskiojan Esko, jolle valokuvauksesta tuli myöhem-
min ammattikin. Hän oli yksi ensimmäisistä värikuvien 
kokeilijoista Kannuksessa. Valotettua paperia piti uittaa 
sen seitsemässä liemessä ennen kuin jonkinvärinen kuva 
sille ilmestyi. Värit tahtoivat olla yllätyksellisiä, mutta 
taiteellinen vaikutelma oli taattu! Ja aineet olivat niin 
kovia, että ne jättivät lähtemättömät jäljet jopa ruostu-
mattomaan teräkseen.

Kerhon henkiinherättäminen tapahtui äkkiä syksyllä 
1983. Pajalan Vesa oli Lehojärven Jukan kanssa ottamas-
sa kuvia Poutun laajennuksen harjannostajaisista, Vesa 
Keskipohjanmaa -lehteen ja Jukka Lestinjoki -lehteen. 
Siinä pellolla rakennuksia tähtäillessään kysyi Vesa Ju-
kalta: ”Ollaanko me niin huonoja miehiä, ettei me saada 
kamerakerhoa pystyyn Kannuksessa.” Jukka vastasi: ”Ei 
olla!”. Ja loppu on historiaa. Marraskuussa 1983 toiminta 
käynnistyi uudestaan ja sen jälkeen kuukausikokouksia on 
pidetty säännöllisesti. Kerhon toiminta on paisunut pikku 
hiljaa ja mukana on nyt noin 40 jäsentä Kannuksesta ja 
myös lähikunnista Kalajokea ja Kokkolaa myöten.

Kerhon 60-vuotisjuhlavuosi huipentui joulukuussa 

2015, jolloin kamerakerho järjesti juhlanäyttelyn Galleria 
Justuksessa. Kerho kokoontuu Takalon koululla kerran 
kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kerho 
osallistuu vuosittain valtakunnallisiin Suomen Kamera-
seurojen Liiton valokuvanäyttelyihin ja pitää myös oman 
vuosinäyttelyn. Jokakesäinen valokuvauskurssi on viime 
vuosina toteutettu yhdessä Kannuksen kansalaisopiston 
kanssa. Valokuvausretkiä ja photowalk -tapahtumia kerho 
järjestää aina silloin tällöin. Vaikka menetelmät muuttu-
vat, valokuvauksen perusajatus pysyy: ohikiitävän lyhyen 
hetken ikuistaminen ja tuominen muidenkin nähtäväksi.

Kerhon tehtävät ja toimintamuodot ovat pysyneet 
pääosin samoina koko ajan, niin myös kerhotoiminnan 
henki. Perustamiskokouksen uutisen lopun voikin edel-
leen allekirjoittaa: ”Kameran vaatimattomuus ei saa olla 
esteenä kamerakerhoon liittymisessä. Siis: Kannuslaiset ja 
ympäristöpitäjien valokuvauksen harrastajat, laatikkoka-
meran omistajat, tervetuloa Kannuksen kamerakerho ry:n 
jäseneksi”. Lisätietoja löytyy kamerakerhon Facebook- tai 
nettisivuilta.

VESA PAJALA / SIMO PORKOLA

Digikuvauskurssi 2005 Kuukausikokous 2010

60-v juhlanäyttely 2015
Sivun kuvat: Simo Porkola
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vielä vuosienkin päästä

Meiltä lahjakortit kaikkiin valokuvaamon 
palveluihin

- Kuvaukset
- Kuvanvalmistus
- Lahjatuotteet kuvilla
- Kehystykset

WWW.ATELJEEKUVASTIN.COM
TUKKITIE 1, 69100 KANNUS

PUH (06) 4602 3008
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Kannuksen Korvenkävijät
50 vuotta

Partiolippukunta Kannuksen 
Korvenkävijät juhli lokakuussa 
komeasti 50-vuotista taivaltaan. 
Juhlapäivä alkoi Partiomessulla 
Kannuksen kirkossa ja jatkui kut-
suvierasjuhlana PartioJylhässä.  

Kun Kannuksen Korvenkävijät 
keväällä hoksasivat, että par-
tiotoiminnan alkoi Kannuk-

sessa virallisesti vuonna 1966, syntyi 
nopeasti ajatus juhlien järjestämisestä 
ja juhlalehden tekemisestä. Juhlajär-
jestelyistä vastuun otti Sonja Karppi 
ja lehdenteosta vastasi Johanna Ran-
tanen. Juhlajärjestelyiden edetessä ja 
aihepiiriin syvemmälle sukellettaessa 
kävi selväksi, että partiotoimintaa on 
eri muodoissaan ollut Kannuksessa 
kyllä jo pitempäänkin. Esimerkiksi 
Susi-vartio oli aktiivinen jo 1960-lu-
vun alussa.

- Kannuksessa on toiminut satun-
naisia vartioita jo 1950-luvun puo-
lella ja eri puolilla pitäjää jo paljon 
aiemminkin. Juhlien järjestämisestä 
päättäessämme perustimme laskennan 
siihen, että virallinen perustamiskoko-
us on järjestetty 1965 ja ensimmäiset 
ryhmät perustettu lippukunnan alle 
1966, Sonja Karppi taustoittaa.

Viiteen vuosikymmeneen mahtuu 
paljon tapahtumia ja tuhansia par-
tiolaisia. Aika monelle kannuksessa 
kasvaneelle partio on ollut lapsena 
ja nuorena tärkeä harrastus – monilla 
se on kulkenut mukana koko elämän 
tai tullut tauon jälkeen takaisin omien 
lasten myötä joko Kannuksessa tai jol-
lakin muulla paikkakunnalla. Vaikka 
partiossakin on moni asia vuosikym-
menten saatossa muuttunut, niin samat 

perusasiat pätevät edelleen: partiossa 
ollaan ja tehdään yhdessä. Monille 
partio on enemmän kuin harrastus, se 
on elämäntapa.

KANNUKSEN 
KORVENKÄVIJÄT 2016
On mukava todeta, että vuonna 2016 
Kannuksen Korvenkävijöillä menee 
hyvin. Viikoittaisessa toiminnassa on 
mukana noin sata partiolaista. Valtaosa 
lapsia ja nuoria rinnallaan joukko ”tu-
kevia aikuisia”. Uudet partiolaiset ovat 
vuoden ympäri lämpimästi tervetullei-
ta joukkoon – jos toiminta kiinnostaa, 
ei tarvitse jäädä odottamaan perinteistä 
syksyn ilmoittautumisaikaa.

- Partiokololla kokoontuu lähes 
jokaisena arki-iltana partioryhmiä. 
Nuorimmat ovat ekaluokkalaisia 
sudenpentuja ja vanhimmat jo lukio-
laisia. Partiotoiminnan yksi hieno 
asia on se, että toiminnassa mukana 

ollessaan nuoret oppivat myös itse 
kantamaan vastuuta. Jokainen ”iso 
partiolainen” on jo vetämässä ryhmää 
pienemmilleen, useimmiten aikuisen 
apulaisena, lippukunnanjohtaja Jaana 
Eskola kertoo.

Talven 2015-2016 aikana Korven-
kävijät aloittivat myös perhepartiotoi-
minnan, jota vetävät Malla Huuki ja 
Mari Äijälä.

- Perhepartio on vähänkuin par-
tiotoiminnan eskari. Se on tarkoitettu 
ensisijaisesti alle kouluikäisille lap-
sille perheineen. Perhepartio antaa 
esimakua partiosta ja siellä tehdään 
kaikenlaista partiohauskaa, sisällä ja 
ulkona. Kannuksen Korvenkävijöihin 
kaikki ovat lämpimästi tervetulleita tu-
tustumaan toimintaan. Kokoonnumme 
yleensä kerran kuukaudessa, tarkem-
mat ajat ja paikat löytää helpoimmin 
nettisivuiltamme tai Korvenkävijöiden 
FB-ryhmästä. Perhepartioon osallistu-

Kannuksen Korvenkävijöiden 50-vuotisjuhlapäivä alkoi Partiomessulla kirkossa. 
Kuvat: Johanna Rantanen
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minen ei edellytä virallista liittymistä 
partioon, tämä on vasta mukavaa tutus-
telua,  Malla Huuki taustoittaa.

Partiotoiminnan helmiä on myös 
viime vuosina vahvaksi virinnyt 
alueellinen yhteistyö. Kannuksen 
Korvenkävijät kuuluu Pohjanmaan 
Partiopiirin syksyllä 2013 viritettyyn 
Moomma-alueeseen.

- Moommaan kuuluu kaikkiaan 
11 lippukuntaan Pietarsaari-Kalajoki-
Toholampi-kolmion sisältä. Meidän 
yhteistyömme on syttynyt täyteen liek-
kiin todella nopeasti. Vapaaehtoisen 
toiminnan ongelma tahtoo usein olla 
se, että vastuuta kantavia tekijöitä on 
aika vähän. Yhdentoista lippukunnan 
loistavan yhteistyö myötä olemme jo 
järjestäneet useita leirejä, vaelluksia 
ja tapahtumia voimamme yhdistäen. 
On ollut upeaa huomata, kuinka pal-
jon voimme saada yhdessä aikaan ja 
samalla myös partiossa mukana olevat 
lapset ja nuoret ovat saaneet paljon 
uusia ystäviä lähialueilta. Whatsapp 
laulaa ja yhteyttä pidetään koko ajan, 
Moomman alueohjaajana toimiva 
Kannuksen Korvenkävijöiden Tarja 
”Tarza” Boren-Karppi hehkuttaa.

HIENOT 
JUHLAT – JA 
LEHTIKIN 
VALMISTUI

Juhlavuoden ponnisteluiden 
kohokohta oli Partiomessu ja juhlat 
PartioJylhässä, jonne oli kutsuttu 
kaikki korvenkävijöiden lippukunnan-
johtajina toimineet henkilöt, mittava 
joukko ”vanhoja” korvenkävijöitä, 
kaikki nykyiset korvenkävijät perhei-
neen sekä runsas joukko partiopiirin 
ja lähilippukuntien edustajia, yhteis-
työkumppaneita ja muita partiolaisten 
ystäviä. Kaiken kaikkiaan paikalla 
oli lähes 100 juhlijaa ja tunnelma oli 
katossa.

Seikkailijajoukkue Timanttitassut 
esittivät sykähdyttävästi Pyhän Yrjön 
tarinan, juhlapuheet olivat sopivan na-
pakoita ja musiikki komeaa. Lohikeitto 
teki kauppansa ja lopuksi nautittiin 
vielä kunnon täytekakkukahvit, kuten 
5-kymppisillä kuuluukin.

- Olen itse Himangalta kotoisin, 
joten omaan partiolapsuuteeni kuuluu 
Himangan Nuotioveljet eikä Kannuk-
sen Korvenkävijät. Korvenkävijöihin 

olen nyt omien las-
ten myötä kuulunut 

viimeiset kahdeksan 
vuotta ja lehteä teh-

dessä oli mielenkiintoista 
sukeltaa vähän syvemmälle 

Korvenkävijöiden historiaan. Samalla 
minulle kyllä valkeni se, että nyt teke-
mämme lehti on vain pieni ja vaatima-
ton raapaisu kannuslaisen partiotoi-
minnan komeaa taivalta. Monta hienoa 
tarinaa jäi vielä kertomatta, tärkeitä 
ihmisiä, paikkoja ja tapahtumia mainit-
sematta. Ehkä Kolotus-lehtemme saa 
vielä joku päivä jatkoa, Johanna Ran-
tanen tuumaa ja mainostaa, että lehteä 
saa ostaa partiolaisilta 5 € hintaan.

- Jokainen lehden tuottama euro 
menee suoraan Kannuksen Korvenkä-
vijöiden toimintaan.

Tervetuloa mukaan partioon! 

www.kannuksenkorvenkavijat.fi
www.facebook.com/ 
KannuksenKorvenkavijat/

Moomman yhteinen kesäleiri Kannuksen 
Hietajärvellä kesällä 2015.

Partiossa puuhataan 
monenlaista, leirillä 
syntyi komeita totee-
mipaaluja.
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  Kodin 

lämpöä ❣

KANNUKSEN
KAUKOLÄMPÖ OY

Puh. 06 874 3800
www.kannuksenkaukolampo.fi

Rauhallista 
Joulua!

Kysy tuorein tilaustarjous puh. 020 750 4600

Nuorten koulutus
• Maatalousalan perustutkinto:
    Maatilatalous, maatalousteknologia, eläintenhoito

• Metsäalan perustutkinto
    Metsäkoneenkuljetus

Aikuisten koulutus
• Maatalousalan perustutkinto: 
   eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä, turkistarhaaja 
• Metsäalan perustutkinto
• Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto 
• Eläintenhoitajan ammattitutkinto 
• Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto 
• Seminologin ammattitutkinto
• Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
• Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto

Lisätietoa koulutuksista ja hakemisesta: 
www.kpedu.fi

Keski-Pohjanmaan 
ammattiopisto & aikuiskoulutus,  
luonnonvara-ala

www.kpedu.fi/kannus

Luonnonvara-alan 
koulutusta 
Kannuksessa

KANNUKSEN VUOKRA-ASUNNOT Oy

ASUNTOPALVELUTOIMISTO
KITINVAPARISSA

Liikuntatie 2

Toimitusjohtaja Katri Kotka 044 4745 451
Palvelusihteeri Ulla Kujala 044 4745 233

Avoinna ma-pe 9.30-13.30, muulloin ajanvarauksella

Vahvat kannukset asumiseen

Löydä kotisi meiltä!
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Maanviljelijällä ei 
ole varaa pysähtyä

Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliiton (MTK) Kannuksen 
yhdistyksen puheenjohtaja Lea 
Haavisto on katsonut maataloutta 
monesta vinkkelistä: maatalon 
tyttärenä, sukupolven vaihdosta 
valmistelevana nuorena 
viljelijänä, maatalousyrittäjänä 
ja MTK-Kannuksen 
puheenjohtajana.

Aikanaan lähdin Tampereelle 
opiskelemaan kaupallista 
alaa, mutta vaihdoin Kokko-

lan kauppaoppilaitokseen. Olen aina 
tykännyt numeroista. 

Kun rinnalle löytyi sopivanoloinen 
Kari, alkoi ura vanhempien maatilan 
jatkajana tuntua hyvältä.

- Ilman Karia minä olisin varmaan 
päätynyt kaupanalalle tai pankkiin. 
Maatilallammekin vastaan numeroi-
den ja papereiden pyörittämisestä. 
Viljelijätutkinnon suoritin aikuisena, 
Lea nauraa.

Lea ja Kari Haavisto aloittivat 
työnsä Lean vanhempien maatilalla 
1985 ja sukupolvenvaihdos toteutettiin 
1992. Reilussa 30 vuodessa suomalai-
nen – ja kannuslainen – maatalous on 
kokenut melkoisen myllerryksen.

- Pienestä silloin lähdettiin ja kyllä 
me silloin aika kelvottomia vielä oltiin. 
Jos joku olisi minulle 1985 sanonut, 
kuinka monta hehtaaria ja eläintä 
meillä on vuonna 2016, niin en olisi 
uskonut. Maatalousala on sellainen, 
ettei tässä ole varaa pysähtyä. Koko 
ajan on pakko kehittää ja mennä eteen-
päin, muuten alkaa taantua, vahvasti 
yrittäjähenkinen Lea Haavisto toteaa.

MAITOA KANNUKSESTA
Kannuslaisen maatalouden terävin 
kärki on maitotiloja, samaan kastiin 
kuuluu myös Haaviston tila.

- Yrittäjäkohtaisella maataloustu-
lolla mitattuna Kannus kuuluu Suomen 
kärkikuntiin, ja tulojen pääpohjan luo 
nimenomaan maidontuotanto. Täällä 
on kaikenkokoisia tiloja ja vahvaa 
investointihalukkuutta. Ylipäätään 
kannuslaiset ja keskipohjalaiset maan-
viljelijät ovat hyvin ammattimaisia ja 
yrittäjähenkisiä. Kannuslaiselle maa-
talouden hyvinvointiin ja kehitykseen 
on merkittävän panoksen antanut myös 
paikkakunnallamme toimiva maata-
lousalan koulutusyksikkö, Haavisto 
kuvailee ja kertoo, että heilläkin on iso 
projekti menossa.

- Rakennamme parhaillaan uut-
ta navettaa, jossa toiminnan pitäisi 
päästä käyntiin maalis-huhtikuussa 
2017. Vain itsellemme emme olisi 
enää alkaneet uutta rakentaa, mutta 
uuden navetan myötä syntyy myös uusi 
maidontuotantoon keskittyvä yhtiö, 
jossa on kuusi osakasta: minä, Kari, 
poikamme ja tyttöystävänsä sekä tytön 
vanhemmat. Päätimme lyödä hynttyyt 
yhteen ja ponnistaa vielä kerran, kun 
nuorilla on intoa jatkajiksi, Haavisto 
taustoittaa.

Eikä isokaan projekti vankalla 
kokemuksella tunnu ylenpalttiselta.

- Niin monta taloa ja navettaa on jo 
tehty, ettei hirvitä yhtään. Minä pyöri-
tän papereita ja Kari vetää käytännön 
rakennusprojektia. Paljon olemme 
tehneet ihan omalla porukalla.

HURJIA NUMEROITA
Maatalouden kehityksestä, haasteista 
ja muutoksista puhuttaessa Lean mie-
lellään pyörittämät numerot kertovat 
paljon.

- MTK:n jäsentiloja Kannuksessa 
on 107, yli 90 prosenttia kannuslaisista 
tiloista kuuluu MTK:hon. Selkeä pit-
kän linjan kehityssuunta on, että tilojen 
määrä on laskussa ja tilakohtaiset heh-
taarit kasvussa. Tiloja on siis entistä 
vähemmän, mutta ne ovat aiempaa 
selvästi suurempia.

Maatalouden tunnusluvuista tu-
tuimpia ovat tietysti oman tilan luvut. 
Parin viime vuoden numerot paljas-
tavat nopeasti paljonpuhutut Venäjä-
pakotteet, jotka kolahtivat erityisesti 
maidontuottajiin. Tänä vuonna maa-
tilallisia kurittivat viivästyneet EU-
tuet, jotka saivat traktorimarssinkin 
liikkeelle Helsinkiin saakka.

- Meidän tilan numerot noudattavat 
yleisiä suuntaviivoja. Vuosi 2014 oli 
normivuosi. Silloin pakotteet astuivat 
voimaan, mutta eivät vielä ehtineet 
merkittävästi tulokseen vaikuttaa. 
Vuonna 2015 liikevaihtoluvut tippui-
vat keskimäärin 12-15 prosenttia, jota 
mekin pyrimme kompensoimaan mai-
don tuotannon lisäyksellä. Maatalou-
dessa kulut eivät pienene, vaikka tulot 
tippuisivat. Kaikkiaan vuodesta 2014 
vuoteen 2015 meidän tilalla liikevaihto 
tippui 8 prosenttia ja maatalouden tulos 
18 prosenttia. 

Pakotteiden jälkeen Valio laski 
maitolitran tilityshintaa 10 senttiä, 
mutta Suomessa ollaan edelleen noin 
10 senttiä edellä muun Euroopan 
tilityshintaa. 

- Venäjän tilanteen muutosta on 
kenenkään turha jäädä odottamaan tai 
laskea sen varaan, kehitys täytyy nyt 

Lea Haavisto ja vastasyntynyt vasikka.
Kuva: Johanna Rantanen
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hakea muualta. Valio turvaa parem-
paa tilityshintaa hakemalla Venäjän 
tilalle uusia myyntikanavia maailmal-
le sekä loistavalla tuotekehittelyllä, 
jotta maito saadaan markkinoitua 
mahdollisimman kovakatteisina tuot-
teina eteenpäin. 

Venäjän lisäksi EU-kommervenkit 
ovat lisänneet viljelijöiden paineita ja 
ajaneet monia tiloja kontalleen. 

- Tänä vuonna maataloustuet 
ovat tulleet todella myöhässä. Tuen 
tyypistä riippuen viivytys on ollut 
jopa yli puoli vuotta. Jos tilalla on jo 
valmiiksi tiukka talous eikä puskuria 
olemassa, niin silloin ollaan todella 
tiukilla. Laskut  on kuitenkin edelleen 
maksettava ja eläimet hoidettava, tuli 
rahaa tilille tai ei, Haavisto kuvaa 
tavalliselle palkansaajalle täysin kä-
sittämätöntä tilannetta.

- Täällä meilläpäin viljelijät ovat 
onneksi todella ammattimaisia ja 
asioita on osattu ennakoida paljon 
paremmin kuin Suomen monilla 
muilla alueilla, puheenjohtaja peilaa 
valtakunnallista tilannetta Keski-
Pohjanmaalle.

MITÄ TULEVAISUUS 
TUO TULLESSAAN?
Lea Haavisto on varma, että edessä 
on isoja muutoksia. Siitä lähdetään, 
että suomalaista ruokaa tarvitaan 
jatkossakin, se on valtakunnallinen 
turvallisuustekijä. Moni muu asia 
onkin paljon epäselvempi.

- Yksi suomalaisen maatalouden 
ongelma on sääntely, joka rajoittaa 

tekemistämme ja Euroopan maata-
louden ylituotanto on meille iso uhka. 
Tuottajahinta on Suomessa parempi 
ja suomalaiset meijerit ovat ahtaalla, 
kun ulkomailta Suomeen vyöryy 
halpaa maitoa. 

Valonpilkahduksiakin toki näkyy 
siellä täällä.

- Lähiruoan suosio on ilahdutta-
vassa nousussa. REKO toimii vahvas-
ti myös Kannuksessa, sekä tuottajien 
että kuluttajien parhaaksi.

Suomalaisen maatalouden iso, 
positiivinen kummajainen on lomit-
tajajärjestelmä, jonka tulevaisuus on 
epävarma.

- Nykytilanteessa se on viljelijöille 
välttämätön. Valtaosa maatiloista on 
edelleen 1-2 yrittäjän vetämiä. He 
ovat täysin riippuvaisia lomitusjärjes-
telmästä. Eläimistä täytyy huolehtia 
joka päivä ja lomittajat ovat avainasia 
maatilallisten jaksamiselle. Ilman 
heitä ei ole ainuttakaan vapaapäivää. 
Maatilat, joilla on useampi yrittäjä 
tai palkattua työvoimaa, eivät ole 
yhtä haavoittuvia. Ensi keväänä, kun 
meillä on kuuden yrittäjän yhteinen 
navetta, voimme myös omilla jär-
jestelyillämme järjestää toisillemme 
vapaapäiviä.

Haavisto alleviivaa, että suoma-
lainen lomitusjärjestelmä on maa-
ilmalla kummajainen. Esimerkiksi 
muissa Euroopan maissa tilakoko on 
usein merkittävästi suurempi kuin 
Suomessa ja tiloilla on reilusti töissä 
ulkopuolista työvoimaa.

- Ehkä täälläkin mennään samaan 

suuntaa, mutta se vaatii aikaa, Haa-
visto aprikoi ja korostaa esimerkiksi 
äitiyslomien ja kunnallisen päivähoi-
don merkitystä.

- Onneksi nykyään on tarjolla 
päivähoitoa myös ”kummallisiin ai-
koihin työskenteleville”. Omat lapset 
ovat olleet kahden viikon vanhoista 
traktorinkyydissä, sillä työt on vaan 
pakko tehdä!

MTK-Kannuksen puheenjohtaja 
alleviivaan yhdistyksen toiminnan 
merkitystä maatiloille.

- Yhdistys on suora silta paikal-
listasolta valtakunnalliseen etujär-
jestöön. MTK-Kannuksen tehtävänä 
on toimia ruohonjuuritason tulkkina 
eteenpäin; viljelijöitä tavataan eri 
tilaisuuksissa ja järjestetään itsekin 
erilaisia tapahtumia. Kattojärjestö as-
karoi maatalouden hyväksi valtakun-
nan tasolla.  Esimerkiksi lomituksen 
ja tukien turvaaminen viljelijöille on 
vaatinut MTK:lta isoja ponnistuksia. 
Tämän hetken maatalouden kriisin 
keskellä viljelijöiden soisi muista-
van etujärjestön merkityksen. Ilman 
vahvaa etujärjestöä suomalaisella ru-
oantuotannolla on lyhyt tulevaisuus.

JOHANNA RANTANEN

FAKTAA NUMEROINA
 2016 1995
•  maatiloja 109 195
•  tilojen keskikoko 60,36 ha 27,64 ha
•  peltoala 6579 ha 5375 ha

•  Kannuksen työpaikoista noin 
   14 % on maataloudessa

Ilmakuva sukupolvenvaihdosvuodelta 1992, jolloin Lean vanhem-
mat Toini ja Heikki Hillilä antoivat tilan emännyyden ja isännyy-
den Lea ja Kari Haavistolle.

Uuden, kuuden osakkaan navetan toiminta käynnistyy maalis-
huhtikuussa 2017. Kuva: Johanna Rantanen
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Veturitie 10, 69150 ESKOLA
Puh. 06 872 682

www.kolppasenbetoni.fi

• Lattiabetonit • Säänkestävät betonit  
• Kuitubetonit • Vesitiiviit betonit • Hiertobetonit 
• Nopeasti ja hitaasti kovettuvat betonit
Tilaukset p. 06 872 629

VALMISTAMME MYÖS  BETONIELEMENTTEJÄ:
• Kuiluelementit • Laakasiiloelementit • Lietesäiliöelementit
• Sokkelielementit (kylmät tai eristetyt) • Anturaelementit
Tilaukset p. 0440 263 675 tai  044 596 8498

UUDELLA BETONIASEMALLA
VALMISTAMME ERI KÄYTTÖTARKOITUKSIIN 
SOVELTUVIA BETONIMASSOJA:

Fennovoima rakentaa ydin
voimalan Pyhäjoen Hanhi
kivenniemelle. Ydinvoima
laitos hanke luo ympärilleen 
pitkä jänteistä teollista  
toimintaa ja luo uusia työ
paikkoja rakentajien lisäksi 
esimerkiksi kunnossapidon ja 
teknisten palveluiden aloille.

www.fennovoima.fi 

020 757 9200  /  viestinta@fennovoima.fi

Pekves Oy
VESA TASTULA

Puh. 040 743 7451

Kannus

Tilaukset:  Puh. 020 7434 330
asiakaspalvelu@eurovanne.fi

www.eurovanne.fi



KANNUKSEN JOULU 2016 KANNUKSEN JOULU 201622

Rakennusprojektien
kokonaisvaltaista hallintaa
yli 50 vuoden kokemuksella.

■  Liikerakennukset
■  Teollisuusrakennukset
■  Julkiset rakennukset
■  Asuntotuotanto
■  Peruskorjaus
■  Saneeraukset

Rakennusprojektien kokonaisvaltaista hallintaa 
yli 50 vuoden kokemuksella.
         Liikerakennukset                 Asuntotuotanto
         Teollisuusrakennukset           Peruskorjaus
         Julkiset rakennukset             Saneeraukset

www.rakennusliikesomero.comwww.rakennusliikesomero.com

Hyvää joulua
jokaiseen Kotiin,
isoille ja pienille!

Toivottaa Kannustalon väki

KANNUSTALO ®

Kiitämme
kuluneesta
vuodesta.

Rauhallista
Joulua ja
Onnea Uudelle
Vuodelle!

Kukka- ja Hautauspalvelu
Lindfelt

Tukkitie 4, 69100 Kannus – Puh. 020 7343 399
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Eskola oli kesällä 2016
MAAILMANKYLÄ

Eskolan kylä sai kunnian toimia vuoden 2016 
Maailmankylänä. Kyseessä on KyläHyve ry:n 
lanseeraama tapahtumasarja, joka on kiertänyt 
Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa jo toistakymmentä 
vuotta. Jokainen kylä järjestää oman näköisensä 
tapahtuman, ja Eskolassa teemana toimi 
itseoikeutetusti historiallinen Pikkurata. 
Maailmankylä näkyi Eskolassa koko kesän, 
mutta varsinaista tapahtumaviikonloppua 
vietettiin 22.-24. heinäkuuta.

PIKKURADAN KUVAT YKSIIN KANSIIN
Eskolan Maailmankylä -tapahtumaviikonloppu polkaistiin 
käyntiin kirjanjulkistamistilaisuudella. Arto Ojakankaan 
toimittamassa Eskolan Metsärata – Elämää Pikkuradan 
varrella -kirjassa on yli 400 valokuvaa, jotka kertovat 
monipuolisesti radan historiasta. Kirja on ollut varsin 
suosittu, sillä lähes jokaisella eskolalaisella ja monilla 
lähialueidenkin asukkailla on jonkinlainen yhteys rataan. 
Ensimmäinen painos on tätä tekstiä kirjoitettaessa lähes 
loppuunmyyty.

PIKKUPÄSSI VIHELSI VIELÄ KERRAN
Eskolan kesäteatterin näytelmäksi valittiin Maailmankylä 

Maailmankylä-matto vaihtaa omistajaa, kuvassa vas. Paavo Mäki-Leppilampi, KyläHyve ry:n puheenjohtaja Eija Leppäjärvi, Öjan 
edustaja Linda Boberg-Santala, Tarja Haapalehto-Junkala, Sanna Hautamäki ja Miia Tiilikainen. Kuva: Simo Porkola
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-teeman mukaisesti Arto Ojakankaan käsikirjoittama 
Pikkupässi, joka oli toisinto kesäteatterin ensimmäisestä 
aikuisille suunnatusta näytelmästä ”Pikkupässin viimei-
set vihellykset”. Teatterin lavalla nähtiin pikkuveturi, 
jonka piipusta tuprutti savua ihan kuin ennen vanhaan ja 
työmiehet lossasivat halkoja vaunusta vaunuun pomon 
naputtaessa vieressä. Näytelmä antoi pienen silmäyksen 
siihen elämään, mitä Eskolan pikkuradalla 1950-luvun 
lopulla vietettiin ja miten metsäradan toiminnan päätty-
minen vaikutti ihmisten elämiin.

LINJA-AUTOLLA PIKKURATAA PITKIN
Oma elämyksensä oli Pitkin pikkurataa -linja-autokierros, 
jolla päästiin oppaan johdolla kiertämään entistä radan 
pohjaa historiallisten maisemien läpi. Opas kertoi matkan 
varrella olevista kohteista ja Saariveden kämpällä nau-
tittiin väliaikakahvit.  Mukana matkassa kulkenut uusi 
pikkuradan kuvakirja antoi oman lisänsä kierrokselle, 

sillä sen kautta nyttemmin metsittyneet tapahtumapaikat 
heräsivät uudelleen henkiin.

KULTTUURIN KIRJOA
Koko tapahtumaviikonlopun ajan sekä teatteriesitysten 
yhteydessä oli mahdollisuus tutustua Galleria Justuk-
sen kanssa yhteistyönä järjestettyyn Martta Myllylän 
taidenäyttelyyn Leppilammen Alatuvalla. Vanhalla 
Hanhinevan koululla sijaitseva pikkuradan pienoismalli 
ja metsäratamuseon esineet kiinnostivat myös kovasti 
kävijöitä. Lisäksi Eskolassa järjestettiin Maailmankylä 
-viikonloppuna iltamat, joissa Vanhat Varikset opettivat 
rumban alkeita. Nähtävää ja koettavaa oli siis monenlai-
seen kulttuurinnälkään.

ESKOLASTA KOKKOLAN ÖJAAN
Sunnuntain päätösjuhlaa edelsivät jumalanpalvelus ru-
koushuoneella sekä KyläHyve ry:n hyvinointiseminaari, 
jossa tutustuttiin naurujoogaan. Yhtään hapanta naamaa ei 
kyseisestä seminaarista lähtenyt! Päätösjuhlassa esiintyi 
vuoden 2016 Harmonikkamestari Jari Saarenpää. Maa-
ilmankylä -tunnuksena toiminut matto, johon ommeltiin 
myös Eskolan logo, annettiin Öjan kylän edustajalle, 
joka alkaa kylänsä väen kanssa suunnitella vuoden 2017 
tapahtumaa. 

Kesät ovat Eskolassa kesäteatterin myötä aina kiirei-
siä, mutta nyt oli hulinaa vielä tavanomaista enemmän. 
Tämä on tietysti pelkästään positiivinen asia, sillä Pik-
kuradan Maailmankylä sai taas paljon uusia kävijöitä ja 
ystäviä. Kiitokset kaikille mukana olleille!

MIIA TIILIKAINEN, hanketyöntekijä
Palveleva Yhteisö -hanke, Eskolan Kyläyhdistys ry

Teatteriporukka 2016. Pikkupässi -näytelmän esiintyjät ja ohjaa-
ja Minna Högbacka (alh. vas.). Kuva: Leena Hautamäki

Martta Myllylän näyttelyyn Leppilam-
mella kävi tutustumassa heinäkuun 
aikana satoja taiteenystäviä ja myös 
avajaisissa oli mukavasti väkeä.
Kuva: Miia Tiilikainen
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OMA METSÄ
on

KULLAN KALLIS
Siksi ei ole samantekevää, millaisista 

taimista metsäsi kasvatat.

OY

OY

OY

OY

Värit:  vaalean vihreä  Pantone 367 C (R=180 G=216 B=139 / C=32 M=0 Y=59 K=0)
 tumman vihreä  Pantone 356 C (R=0 G=133 B=63 / C=95 M=0 Y=100 K=27)
 vaalean harmaa Pantone Cool Gray 4C (R=201 G=202 B=204 / C=0 M=0 Y=0 K=24)
 tumman harmaa Pantone 423 C (R=159 G=161 B=164 / C=0 M=0 Y=0 K=44)

F O R E S T R Y  S I N C E  1 9 9 1

www.pohjantaimi.fi

050 5273243
markus.isoniemi@isoniemi.�

Ovi ja ikkuna studio Kannus
PalveluksessannePalveluksessanne
Ovi- ja ikkunastudio Kannus
050 527 3243
markus.isoniemi@isoniemi.fi

Siivouspalvelut
0500 560 258
www.hssillman.fi

HOITONÄPPI T:mi 
Heikki Tavasti

Toholammintie 403, 69100 Kannus 
P. 050 523 3013
heikki.tavasti@omanetti.fi

Koulutettu hieroja, jäsenkorjaaja, diplomi-
vyöhyketerapeutti, rentoutusohjaaja

Rentouttavaa joulua ja hyvää alkavaa 
vuotta kylänraitin kulkijoille!

 

A RANTA-YLITALO KY

•  PolarHouse-lämpöhirsitalot

•  Maanhonka-hirsitalot ja -huvilat

•  Rakennuspalvelut

Tarunkuja 2, 69100 Kannus
0440 928 598 

Kauppakatu 10
84100 Ylivieska
Ma-pe klo 9-15

Puh. 010 277 4400
asiakaspalvelu@osuuskuntappo.fi
www.osuuskuntappo.fi

Tuottoa jäsenille, 
elinvoimaa alueelle.
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Vierailu San Franciscon ja
Santa Barbaran rotaryklubeissa

Amerikan matkaa oli suunniteltu jo pitkään. Kolme 
vuotta sitten tapasin Vihannin sukukokouksessa 
amerikkalaisen pikkuserkkuni, joka asuu San 

Franciscon tuntumassa. Hauska sattuma oli, että poikani 
vaimon sukua asuu myös San Franciscon lahdella. Tämän 
tapaamisen vauhdittamana aloimme suunnitella matkaa 
toden teolla. Matka toteutui viimein syyskuussa 2016, 
olimme kolme viikkoa reissussa, näimme USA:n länsi-
rannikkoa välillä San Francisco - Los Angeles ja autoon 
tuli kilometrejä yhteensä yli 2000.

Alun perin oli tarkoitus vierailla myös paikallisissa 
Rotary klubeissa. Netistä selvitimme, missä ja milloin 
voisimme vierailla San Franciscon lahden alueen monista 
rotaryklubeista. Ilmoittauduimme San Franciscon klubin 
kokoukseen, joka pidettäisiin hotellissa miljoonakau-
pungin keskustassa. Asuimme Berkeleyn kaupungissa ja 
vaikka matka San Franciscon keskustaan on melko lyhyt, 
aikaa tuli varata mahdollisten liikenneruuhkien takia 
pari tuntia ja paikoitustilat oli parempi etsiä etukäteen 
netistä. Kokous pidettiin 21 kerroksisen pilvenpiirtäjän 
ylimmässä kerroksessa. Ehdimme hotellin aulaan 15 min 
ennen kokouksen alkua. Porttieri neuvoi meitä menemään 
hissillä suoraan ylimpään kerrokseen. Hississä alkoi pulssi 
lyödä vähän lujempaa ja syystä, että mihinkähän tässä oi-
kein ollaan menossa. Vastassa oleva klubimestari toivotti 
meidät ystävällisesti tervetulleeksi, ilmoittauduimme seu-

raavaksi sihteerille ja rahastonhoitaja peri lounasmaksun. 
Meillä oli muutama minuutti aikaa ennen kokousta ihailla 
maisemia ja tutustua muihin klubille saapuneisiin. 

Kokous alkoi perinnäisin juhlallisuuksin jäsenten 
seisoessa ja vannoessa USA:n lippuvalan. Tämän jälkeen 
seurasi vieraiden esittely. Sain käyttää viisi minuuttia 
oman klubimme toiminnan esittelyyn ja oman työelämäni 
kertomiseen, onneksi poikani Janne toimi tulkkinani. 
Vierailijoita lisäkseni oli yksi Japanista ja kaksi muista 
USA:n osavaltioista. Tämän jälkeen aloitimme ruokailun, 
mikä tarjoiltiin suoraan pöytiin. Toiminta oli amerikkalai-
sen tehokasta, samanaikaisesti syötiin, pidettiin kokous 
ja kuunneltiin lounaskokouksen puhujavieraan Martha 
Ryanin esitelmää perustamastaan järjestön toiminnasta 
kodittomien odottavien äitien ja heidän lasten pelasta-
miseksi San Franciscossa. Rotary-järjestö on perustettu 
Chicagossa 1905 ja tämä San Franciscon klubi on nro 2 
ja perustettu vuonna 1908. Klubista sai kuvan, että se on 
perinteinen, isänmaallinen ja hyvin kansainvälinen klubi.

Toisen klubivierailun teimme Santa Barbaran loma-
kaupungissa. Klubin henki oli paljon rennompi kuin San 
Franciscon klubissa. Kokous pidettiin rantabulevardin 
vierellä olevassa hotellissa. Rakennukset olivat rakennettu 
1800-luvun puolella, mutta olivat erittäin modernisti res-
tauroitu ja entisöity tähän päivään. Klubin ilmoittautumi-
nen sujui samaan tapaan kuin San Franciscon vierailulla. 

Viirien vaihto San Franciscon presidentti David Duen kanssa.
Kuvat: Sirpa Pihlajaniemi

Santa Barbaran presidentti Jim Stretchberry luovuttaa viirin.



KANNUKSEN JOULU 2016 27

Hyvää           Joulua

ESKOPUU OY
www.eskopuu.fi

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

www.jaahdyttamo.fi

Ruokailut ja esitelmät hoidettiin samalla tehokkuudella 
kuten aiemmin. Lippujen vaihto tapahtui kokouksen jäl-
keen ja presidentti kertoi, että olimme ensimmäiset rotary 
vieraat Suomesta. Klubilaiset olivat erittäin ilahtuneita 
meidän vierailusta ja toivottivat meidät tervetulleeksi 
samana iltana pidettävään illanviettoon. Meidän piti 
kuitenkin jatkaa matkaa seuraavana päivänä eteenpäin, 
joten iltaohjelmasta piti harmiksemme luopua.  

Klubivierailut koin erittäin antoisaksi ja vakuutuin 
entisestään, miten tärkeää avustustyötä rotaryt tekevät 
ympäri maailmaa. Lisäksi meidän tulisi rohkaista nuoria 
osallistumaan kansainväliseen rotarytoimintaan, johon 
meillä nuorina ei ollut näin hienoa mahdollisuutta. 

EERO PIHLAJANIEMI
rahastonhoitaja, Kannuksen Rotaryklubi
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Kuvat: Simo Porkola

UODEN TAPAHTUMIA KUVINA

Nyrkkeilijä Amin Asikainen vieraili 
huhtikuussa Kannuksessa.

Asemajuhla keräsi väkeä kesäkuussa.

Heiniemen uusi riippusilta 
rakenteilla heinäkuussa.28

Kesäkuussa vietettiin Kannuksen kesäpäiviä.
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Koiravaljakkokilpailut juostiin 
helmikuussa Kitinkankaalla.

Kirkon ja tapulin maalaus 
alkoi heinäkuussa.

Heinäkuussa katsottiin Eskolan
näytelmää Pikkupässi.

Äijä-päivässä viihdyttiin syyskuussa. 29

Kotiseutujuhla Sofian 
lavalla heinäkuussa.

Rotarit uusivat Kannuk-
sen "käyntikortin" loka-
kuussa.
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Hei nuori, tällainen kesä 
voisi olla sinullakin!
KESÄVAIHTO (Family to family exchange) 
Rotaryn kesävaihdon kautta lähdet ulkomaisen perheen vieraak-
si muutamaksi viikoksi ja tuot mukanasi isäntäperheen nuoren 
omaan kotiisi vastaavaksi ajaksi. Saat tutustua uuteen kulttuu-
riin ja saat käyttää koulussa oppimaasi kielitaitoa käytännössä. 
Vaihdon pituus voi vaihdella parista viikosta aina kuuteen viikkoon 
asti, normaalin pituuden ollessa 4 + 4 viikkoa. 15-19-vuotiaille.

LEIRIVAIHTO
Rotaryn nuorisovaihdon leirillä osallistut kiinnostavan teeman 
mukaiselle leirille. Kestoltaan leirit ovat 2 – 3 viikkoa, jolloin 
varsinainen leiri kestää noin viikon ja leirin yhteyteen sijoittuva 
perhemajoitusjakso toisen viikon. Pääasiassa 15 – 20 –vuotiaille.

Hakuaika on parhaillaan käynnissä! Suomen nuorisovaihto-orga-
nisaation kautta kulkee vuosittain noin 600 suomalaista ja ulko-
laista nuorta. Lisää tietoa nuorisovaihdosta saat Suomen Rotaryn 
nuorisovaihdon sivuilta www.rye.fi sekä Markolta 050 468 6929
marko.niemonen@kotinet.com tai Päiviltä 040 511 1173
phfinland@hotmail.com. Alla yhden kesävaihtarin terveiset!

Hei! Olin Kanadassa 
Toronton lähistöl-
lä pienessä kylässä 

nimeltä Port Hope. Kohdemaassani 
kaikki meni hyvin ja koin paljon uusia 
asioita ja opin Kanadan kulttuurista ja 
tavoista, sekä kielitaitoni parantui hui-
masti. Host perheeni vei minua lähi-
kaupunkeihin ja erilaisiin tapahtumiin, 
mutta myös heidän arkielämänsä tuli 
minulle tutuksi. Olin apuna perheelle 
aina kuin apuni vain hyväksyttiin ja 
mm. uima-allas koottiin yhdessä koko 
perheen voimin heidän takapihalle. 
Kolme viikkoa Kanadassa vierähti no-
peasti ja olisin voinut vaikka vuodeksi 
jäädä perheen luo elämään heidän ar-
keaan ja viettämään aikaa ihanien ka-
vereiden kanssa, joita sain paljon.
    Paluulento sujui ongelmitta ja 14 
tuntia lentokoneessa ja kentillä vieräh-
ti nopeasti. Suomessa kaikki oli eri-
laista ja uutta host siskolleni ja valoisat 
yöt olivat vaikeita hänelle. Hänen jet 
laginsa ei oikeastaan mennyt pois kos-
kaan. Joka aamu ennen kello 12 hänel-
lä oli vaikeuksia herätä, mutta koska 
aamuvarhain emme tehneet mitään, 
sai hän nukkua muutamaa päivää lu-
kuun ottamatta. Kävimme muutamal-
la kaupunkireissulla perheeni kanssa 
Pohjois-Suomessa, sekä mökillämme 
Keski-Suomessa. Host siskoni sai siis 
nähdä paljon muutakin kotikaupunki-
ni lisäksi. Hän tutustui kavereihini ja 
perheeseeni ja hänen sanoin hänellä 
oli mukavat kolme viikkoa Suomessa 
ja hän voisi tulla tänne uudestaankin.
    Parasta Rotarien kautta vaihdos-

sani oli hyvät järjestelyt. Lahden 
koulutuksessa sai tarpeellista tietoa 
vaihdosta ja mahdolliset epäselvyy-
det selvisivät siellä hyvin. Yhteinen 
lento Helsingistä JFK:lle ja kolme 
yötä New Yorkissa takasivat pehme-
än laskun kulttuuriin ja englannin 
puhumiseen. Jatkolennot olivat myös 
hyvin järjestetty. Kentällä oli joku 
auttamassa jos ongelmia tuli, ja oli 
joku jolle heittää heipat ennen konee-
seen nousua. Itselläni kävi hyvä tuuri 
toisen kesävaihtarin ollessa samalla 
lennolla Torontoon, joten jos ongel-
mia tuli maahantulolapun täyttämi-
sessä, oli kaveri jolta kysyä apua. En 
muuttaisi vaihdossani mitään! Kaikki 
sujui ongelmitta, eikä missään vai-
heessa tullut epävarma tai yksinäinen 
olo. Matkaoppaamme New Yorkissa 
oli huipputyyppi! Hän kertoi vinkke-

jä ja tärkeitä juttuja, joita itse ei oli-
si koskaan tullut ajatelleeksi. Lisäksi 
hän oli lentokentällä auttamassa, että 
kaikki pääsivät jatkolennolle, joka oli 
hyvä juttu, sillä toisen kesävaihtarin 
kanssa maksaessamme laukkujamme 
virkailijalle saimme tietää meneväm-
me aikaisemmalla lennolla Torontoon 
ja oppaamme varmisti asian varmasti 
olevan näin ja varmisti myös, että me 
ymmärsimme mille lennolle olimme-
kaan menossa. Suuri kiitos siis New 
Yorkin matkaoppaallemme! Kiitos 
myös Matiakselle ja vaimollensa, jot-
ka olitte mukanamme aina Helsingin 
lentokentältä viimehetkiin ennen koh-
demaihin lentämistä! Kiitos Rotarylle, 
että kesävaihto on olemassa, sillä se 
on nuorille hyvä tapa nähdä maailmaa 
ja saada uusia ystäviä maailmanlaajui-
sesti!
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Yksilöllistä
opetusta Idearikasta

sisältöä!

KANNUKSESSA
AUTOKOULU PESOLA

Valtakatu 17,  Kannus, p. 0500 714 033

TERVETULOA!

Kannus, puh. 06 870 650

www.hotellijokihelmi.fi

HOTELLI - RAVINTOLA

Hyvää ja Rauhallista Joulua!Hyvää ja Rauhallista Joulua!

Valtakatu 1, Kannus, puh. 06 870 056

Avoinna:
Ma-to 9.30-17, pe 9.30-18, la 10-14

HELPPO JA NOPEA

ARK. 8-21  •  LA 8-18  •  SU 12-16

Mattilankatu 2, 69100 Kannus
POLLARI

Palvelevin
Lähikauppa

Tervetuloa!
t. Olli & Terttu

Parhaat huonekalut
paikkakunnan 

omasta liikkeestä!

Kannuksen
Hammaslääkäripiste Oy

Pertti Honkela
hammaslääkäri
hammaslaakaripiste.fi 

Asematie 4 A 4
69100 Kannus
06 873 578
040 5808 140

KAMPAAMOPALVELUT
kätevästi kotonasi

Kannus-Sievi-Toholampi

 050-523 3031

KIERTÄVÄ PARTURI • KAMPAAJA
MAIJA MÄNTYKORPI

RAKENTAMINEN - SANEERAUS
044 280 9662

 
PARTURI – KAMPAAMO

050 595 5276
 

www.fixpoint.fi
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Kannuksen Uran Anniina Kor-
tetmaalla, 21, on takana hä-
nen yleisurheilu-uransa paras 

kesä. Kausi huipentui Suomi-Ruotsi 
-maaotteluun Tampereen Ratinassa, 
jossa Kortetmaa voitti 200 metriä 
ja tuli toiseksi 100 metrillä. Lisäksi 
hän oli voittamassa yhtenä nelikosta 
4x100 metrin viestiä.

– Olihan se ainutlaatuista juosta 
juuri Tampereella. Maaottelussa on 
aina kova kannustus ja Ratinassa ylei-
sö on niin lähellä, että oli upea fiilis 
juosta. Oli myös mahtava nähdä, että 
Kannuksesta ja Keski-Pohjanmaalta 
oli paljon väkeä paikalla.

Maaottelumenestyksen lisäksi 
tuli kaksi 22-vuotiaiden SM-kultaa, 
kolme Pohjoismaiden mestaruutta ja 
kaksi aikuisten SM-hopeaa Kalevan 
kisoissa.

– Kyllä nuo Kalevan kisojen kaksi 
mitalia lämmittivät kaikesta huoli-
matta eniten. Ne oli lähes kotikisat 
Oulussa ja pidän muutenkin uusitusta 

Raatin stadionista. Aikaisempina 
vuosina on ollut mahdollisuudet 
mitaleille, mutta siinä on tullut aina 
loukkaantumishuolia. Senkin takia 
ensimmäiset aikuisten SM-mitalit 
ulkoradoilla maistuivat makealle, 
Kortetmaa kertoo.

Hän ei myönnä harmitusta tulleen 
siitäkään, että SM-kullat jäivät mo-
lemmilla matkoilla todella lähelle. 
Voitot menivät Seinäjoenseudun 
Urheilijoiden Anna Hämäläiselle, 
joka on Kortetmaa ikätoveri ja tuttu 
treenikaveri Kuortaneen urheilulu-
kioajoilta.

– Aina lähden voittoa hakemaan, 
mutta ei se juurikaan harmittanut, 
kun voitot menivät juuri Annalle. 
Toki Kortetmaa sai revanssin hyvästä 
kaveristaan nuorten SM-kisoissa.
 
LIHASHUOLTO PELAA
Kortetmaalla on ollut suurimmat 
haasteet takareisissä, joiden kanssa 
on tehty huolellista lihashuoltoa.

– Ympäri vuoden olen käynyt 
tiheään hierojalla ja fysioterapeutilla. 
Olen myös huolellisesti katsonut mi-
hin kisoihin kauden aikana osallistun, 
ettei tule liikaa kilpailuja. Näin ei ole 
tullut ylikuormitusta ja palautuminen 
on sujunut hyvin.

Kaksi vuotta Kortetmaan val-
mennuksesta vastannut Jukka Vä-
häkangas ihailee juuri Kortetmaan 
pedanttista asennetta.

– Urheilijaa ei tehdä pelkällä 
harjoittelulla. Se mitä tekee sen 
loppuajan ratkaisee. Anniina tekee 
sellaisella pieteetillä kaiken urheilun 
eteen, että siitä saisi moni urheilija 
ottaa mallia, Vähäkangas sanoo. 
Kaksikko on tehnyt eniten töitä pika-
juoksijattaren voiman eteen.

– Anniinan tekniikka on erittäin 
hyvää. Nyt lisätään asteittain voi-
maa. Anniinan monipuolinen ja kova 
lapsuuden ja nuoruuden pohjatyö 
antaa loistavat puitteet jatkolle. Näen 
Anniinassa paljon potentiaalia ja 
70-luvun suomalaisajat eivät hänen 
kohdallaan ole utopiaa. Toki paljon 
asioita täytyy tehdä oikein ja louk-
kaantumiset täytyy pitää loitolla.

Entinen pikajuoksija ja nykyinen 
valmentaja Vähäkangas pitää Kortet-
maata monilahjakkuutena.

– Jos Anniina alkaisi satsata esi-
merkiksi kolmiloikkaan, hän olisi 
kohta siinäkin maan kärkeä, Vähä-
kangas toteaa.

KATSE ENSI KAUTEEN
Urheilija itse on ehkä enemmän jalat 
maassa olevaa tyyppiä kuin värikkää-
nä persoonana tunnettu Vähäkangas. 
Tällä hetkellä Kortetmaan ennätys sa-
taselle on 11,62 ja kakkosella 23,76.

– Varsinkin kakkosella aikaa pys-
tyy varmasti pudottamaan reippaasti. 
Satasella sadasosat ovat tiukemmas-Anniina Kortetmaan vauhti oli kohdillaan koko kauden. Kuva: Anssi Mäkinen

Kannuksen Uran nouseva tähti:

ANNIINA
KORTETMAA

Ku
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: J
on

i M
äk

i-
Pe

tä
jä
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Uran lahjakkaat juoksijasisarukset

EMMA ja ENNI
KATAJALAAKSO

vastasivat kiperiin kysymyksiin...

Ikä ja mitä koulua käyt?
Emma: Olen 17 vuotta ja käyn Kan-
nuksen lukiota. Teen myös talvisin 
vaihtojaksoja Oulun Kastellin ur-
heilulukioon. Tänä lukuvuonna olen 
Oulussa joulukuun alusta maaliskuun 
loppuun.
Enni: Olen 14-vuotias ja käyn Kan-
nuksen Juhani-Vuorisen koulun kah-
deksatta luokkaa.

Mikä on tyypillinen treeniviikkosi?
Emma: Treeniviikkojen sisältö vaih-
telee hyvin paljon kausittain. Tällä 
hetkellä (marraskuu) menossa on 
peruskuntokausi ja juoksukilometrit 
ovat noin 60-80km/vko. Valtaosa 
treeneistä on peruskuntolenkkejä. 
Käyn noin 2-3 kertaa viikossa kun-
tosalilla, osallistun yksiin seuran 
yhteistreeneihin viikoittain ja muu-

tamana päivänä viikossa käyn myös 
aamulenkin.
Enni: Tyypillisenä treeniviikkona nyt 
peruskuntokaudella käyn juoksemas-
sa noin 40-60 kilometriä, riippuen 
viikosta. Lisäksi käyn kerran viikossa 
sauvakävelemässä puolitoista tuntia, 
sekä kaksi kertaa viikossa seuran 
omissa treeneissä. Yleensä minulla 
on viikossa yksi lepopäivä.

Valmentajasi?
Emma & Enni: Valmentajamme on 
pappamme Kari Aho.

Mikä parasta yleisurheilussa?
Emma: Nautin treenaamisesta ja 
kisaamisesta. Yleisurheilu ja juoksu 
ovat kasvattaneet todella paljon ja 
urheilun avulla saa todella paljon 
uusia kokemuksia.Enni (vas.)ja Emma Katajalaakso.

sa. Ensi kesälle satasen aika sinne 
11,50 kieppeille ja kakkosen 23,50, 
Kortetmaa arvioi realistisena tulevaa 
kesää.

Kortetmaan mielessä on edelleen 
myös 400 metriä ja pituuskin. Pituu-
dessa hän on hypännyt kolme kesää 
sitten 580.

– Tarkoitus oli hypätä loppu-
kaudesta, mutta se siirtyi. Ennätys 
paranisi varmasti, kun ominaisuudet 
ovat kehittyneet viime hyppykerrasta 
niin paljon, Kortetmaa arvioi.

Ensi kesänä yksi tavoite päästä 
22-vuotiaiden EM-kisoihin Puolaan 
ja myös menestyä siellä.

– Mitalisaumat ovat aivan realis-
tisia siellä. Viimeksi pronssi irtosi 
nuorten EM-kisoissa ajalla 11,56, 

Kortetmaa kertoo.
Aikuisten arvokisat ovat tietysti 

myös nuoren naisen mielessä. Kah-
den vuoden päästä kisattavat Berlii-
nin EM-kisat voisivat tulla sopivaan 
saumaan Kortetmaan uralle.

 
Kannuksessa Anniina Kortetmaa 

nousi viimeistään tänä kesänä kaik-
kien paikkakunnalla asuvien tietoi-
suuteen. Uralaiset ovat toki tienneet 
Kortetmaan lahjakkuuden ja hänen 
edesottamuksiaan kisakentillä on 
seurattu koko ajan.

Kortetmaa itse on ollut jopa häm-
mentynyt saamastaan kannustuksesta 
ja tsemppiviesteissä niin sosiaalisessa 
mediassa kuin muutenkin.

– Tänä kesänä vasta huomasinkin 

kuinka suuri joukko kotipitäjästäni 
Kannuksesta on seurannut urheiluani. 
Heiltä olen myös saanut lukemat-
tomat määrät onnentoivotuksia ja 
tsemppauksia. Uralla on muutenkin 
tulossa hyviä nuoria yleisurheilussa. 
Aina niitä kotiseuran urheilijoita tulee 
tarkemmin seurattua.

Matkustelu tulee jatkossakin tu-
tuksi pikakiiturille, kun hän aloitti 
opiskelut Itä-Suomen yliopistossa 
Kuopiossa terveystieteiden tiedekun-
nassa. Poikaystävä asuu Oulussa ja 
Kannus säilyy edelleen tukikohtana. 
Kuopiossa myös ex-pikajuoksija 
Sami Länsivuori on lupautunut 
olemaan apuna Kortetmaan harjoit-
telussa.

JONI MÄKI-PETÄJÄ
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Enni: Parasta yleisurheilussa on se, 
kun saa antaa itsestään kaiken irti 
ja päästää itsensä ihan äärirajoille. 
Kun treeni tuottaa tulosta ja pärjää 
kisoissa, fiilis on ihan huippu. Kaikki 
leirit ja kisareissut ovat myös aina tosi 
mukavia. 

Entä ikävintä?
Emma: Sinänsä urheilussa ei ole 
mitään erityisen ikävää. Tottakai tulee 
niitä hetkiä, jolloin ei aina jaksaisi 
lähteä tekemään treeniä, mutta oikeal-
la asenteella niistäkin hetkistä selviää.
Enni: Ikävintä yleisurheilussa on 
loukkaantumiset ja se, jos jostain 
syystä vain ei kulje ja kisa menee 
huonosti. Tällä hetkellä rasitusastma 
aiheuttaa kurjia fiiliksiä niiden kiso-
jen jälkeen, kun hengitys ei toimi kun-
nolla. Toisaalta yleisurheilun kautta 
oppii myös hyvin käsittelemään 
pettymyksiä ja epäonnistumisia, jotka 
kuuluvat elämään muuallakin kuin 
urheilussa.

Parhaat saavutukset kesällä 2016?
Emma: Voitin kesällä N17-sarjan 
1500m ja sain pronssia 2000m es-
teistä ja 3000m. Lisäksi olin Kalevan 
Kisoissa naisten yleisen sarjan 1500m 

8., sekä edustin Suomea nuorten Suo-
mi-Ruotsi-maaottelussa Tampereella.
Enni: Viime kesän parhaita saavu-
tuksia oli SM-hopea T14 1500m ej, 
uusi ennätys 800m (2.18.14), sekä 
SM-viesteistä pronssia N19 3x800 
metriltä.

Mitkä ovat vahvuutesi kilpakentillä?
Emma: Vahvuutena on ehkä se että 
pidän todella paljon harjoittelusta ja 
olen oppinut järjestämään urheilun 
ulkopuolisen elämän niin, että se 
tukee urheilua.
Enni: Vahvuuteni on varmaankin 
kyky sietää melko hyvin maitohap-
poja.

Millä osa-alueilla on vielä eniten 
kehitettävää? 
Emma: Kehitettävää on muun mu-
assa psyykkisellä puolella. Haluaisin 
syventyä psyykkiseen valmennuk-
seen ja saada sen avulla kehitettyä 
keskittymistä ja periksiantamatto-
muutta erityisesti silloin, kun pää 
viestii kisassa väsymystä.
Enni: Jokaisella osa-alueella on aina 
parannettavaa, yksi asia on ainakin 
se, että uskaltaa aloittaa loppukirin 
tarpeeksi ajoissa.

Mitkä ovat tulevaisuuden tavoitteet?
Emma: Tavotteenani on kehittyä ur-
heilussa ja menestyä myös aikuisten 
arvokisoissa.
Enni: Pidemmän tähtäimen tavoittee-
na olisi ainakin päästä kansainvälisiin 
kisoihin. Pienestä asti suuri unelma 
on ollut päästä joskus olympialaisiin.

Kuinka tärkeässä roolissa perhe on 
yleisurheilussa?
Emma: Perheelläni on todella suuri 
rooli harrastuksessani. Saan heiltä to-
della paljon tukea ja teemme monesti 
yhdessä kisareissuja ympäri Suomea.
Enni: Perheen tuki on yleisurheilussa 
tosi tärkeää ja olenkin tosi kiitollinen, 
että omistan vanhemmat, jotka jak-
saa tukea ja kannustaa sekä kuskata 
kisoihin!

Onko Kannuksessa hyvä harrastaa 
yleisurheilua?
Emma: Kannuksessa on mielestäni 
todella hyvät harrastusmahdollisuu-
det yleisurheiluun kaupungin kokoon 
nähden. Juoksumaastot ovat loistavat 
ja oikeastaan ainut asia mitä kaipaisin 
olisi halli, jossa pääsisi juoksemaan 
talvella.
Enni: Kannuksessa on mielestäni 

Enni Katajalaakso ylittämässä estettä.
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hyvä harrastaa yleisurheilua, täällä 
on tosi hyvät lenkkimaastot ja hyvä 
että on seuran yhteistreenejä, joissa 
on mukava käydä.

Esikuvasi? 
Emma: Minulla ei ole koskaan ollut 
sen suurempaa esikuvaa. Toki ihailen 
monia urheilijoita, joista saan paljon 
mallia.
Enni: Minulla ei oikeastaan ikinä ole 
ollut ketään oikein kunnon ”idolia”, 
mutta yksi esikuvistani on Usain Bolt. 
Boltin elämänasenne ja positiivivuus 
on yksi asia, joita ihailen.

Mikä auttaa silloin, kun ei millään 
jaksaisi mennä treeneihin?
Emma: Silloin kun on sellainen tun-
ne, että ei jaksaisi millään lähteä tree-
neihin niin ajattelen monesti kesää 
ja niitä kisoja joissa olen saavuttanut 
jonkin tavoitteen. Ajattelen kaikkea 
mitä olen saanut kokea urheilun kaut-
ta ja tulevaisuuden tavoitteita. Tiedän 
että jokainen treeni vie eteenpäin 
kehityksessä ja se motivoi.
Enni: Jos en millään jaksaisi mennä 
treenaamaan, mietin sitä minkä takia 
teen sitä ja että jokaisen treenin jäl-
keen olen vähän parempi ja askeleen 
lähempänä tavoitteitani. Se antaa 
motivaatiota lähteä treenaamaan ja 
treenin jälkeinen fiilis on tosi hyvä.

Lempiruokasi?
Emma: Pidän lähes kaikista ruois-
ta, mutta ehkä jos jokin pitää 
valita niin sanoisin ehkä että 
riisi ja kana on sellainen pe-
rus hyvä ruoka, jota tulee 
syötyä aika usein. Pidän 
myös lohesta todella 
paljon.
Enni: Minulla ei oikein 
ole mitään ykköslemp-
pariruokaa, makaroni-
laatikko, kanapasta ja 
kanasalaatti on ainakin 
tosi hyviä. Kaikki koti-
ruoka on hyvää.

Mitä muuta harrastat yleis-
urheilun lisäksi?
Emma: Kilpailin pari vuotta 
sitten hiihdossa, mutta nyt hiihdän 

enää korvaavana harjoitteluna juok-
sulle. Ruoanlaiton voisin nimetä 
myös yhdeksi harrastukseksi, koska 
sitä tulee laitettua päivittäin ja tyk-
kään tehdä kaikkea keittiössä.
Enni: En säännöllisesti harrasta yleis-
urheilun lisäksi oikeastaan mitään. 
Vapaa-ajalla tykkään laittaa ruokaa, 
soittaa pianoa ja olla kavereiden 
kanssa.

Mikä on tähtäimessä kaudella 2017?
Emma: Kaudella 2017 tavoitteena 
on parantaa ennätyksiä ja yhtenä 
tavoitteista olisi myös päästä nuorten 
EM-kisoihin.
Enni: Ensi kaudelle tavoitteena olisi 
tehdä uusia ennätyksiä ja pärjätä 
SM-kisoissa.

Mitä teet, kun haluat rentoutua?
Emma: Paras tapa rentoutua on istua 
kahvikuppi kädessä ja villasukat 
jalassa takan edessä. Katson joskus 
myös netflixiä ja olen nyt innostunut 
pitkästä aikaa kutomaan villasukkia.
Enni: Jos haluan rentoutua, olen usein 
kavereiden kanssa. Joskus on myös 
ihana vain löhöillä kotona ja katsoa 
vaikka hyvää sarjaa tai elokuvaa.

Seuraatko muuta urheilua kuinka 
aktiivisesti ja mitä? 
Emma: Seuraan aika vähän urheilua. 

Yleisurheilua ja hiihtoa tulee seurat-
tua silloin tällöin tv:stä ja tottakai 
tuttujen urheilijoiden tuloksia tulee 
myös seurattua.
Enni: En ihan kauheasti seuraa muuta 
kuin yleisurheilua, mutta talvisin 
tulee välillä katseltua hiihtoa. Joskus 
tulee katsottua myös jääkiekkoa.

Kuinka paljon on tullut kavereita 
yleisurheilun kautta?
Emma: Olen saanut todella paljon 
kavereita urheilun kautta. Olen tu-
tustunut ihmisiin ympäri Suomea ja 
oikeastaan joka kisoissa tai leireillä 
tutustuu uusiin kavereihin. Olen ol-
lut myös jonkin verran vapaa-ajalla 
urheilukavereiden kanssa ja on kiva 
päästä myös treenaamaan samaa lajia 
harrastavien kanssa.
Enni: Olen saanut urheilun kautta 
ihan älyttömästi uusia kavereita ja 
voisinkin väittää, että yli puolet ka-
vereistani olen saanut yleisurheilun 
kautta.

Kisakommellus tai muu sattumus, 
joka on jäänyt mieleen?
Emma: Vuoden 2015 SM-kisoissa 
Kalajoella 1500m ei mennyt ihan 
putkeen. Meitä oli ilmoittautunut tosi 
paljon 1500m:lle ja juoksimme kaikki 
tytöt samassa erässä. Kaaduin tällä 
matkalla kahdesti mahalleni maahan, 
enkä edes tiedä miten ihmeessä se on 
mahdollista. Kompastuin vain jostain 
syystä ja lopputuloksena oli neljä 

tikkiä ja täysin epäonnistunut 
kisa. Juoksin kuitenkin maaliin 

asti ja onneksi juoksin, kos-
ka kisan keskeyttäminen 
on sellainen asia, jota en 
halua koskaan tehdä. 
Meidän kisan jälkeen 
kaikki muut juoksut 
juostiinkin sitten kah-
dessa erässä.
Enni: Tähän mennessä 
olen onneksi säästynyt 

suuremmilta kommel-
luksilta.

JONI MÄKI-PETÄJÄ

Emma Katajalaakso on ehtinyt edustaa 
myös maaotteluissa Suomea.
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Palvelua ihmiseltä ihmiselle joka arkipäivä!

Kannuksen Osuuspankissa saat aidosti pai-

kallista palvelua. Teemme kaikki rahoitus-, 

laina- ym. päätökset Kannuksessa. Tämän 

vuoksi
asiat hoituvat jouhevasti kaikkien eduksi.

Puheluusi vastataan Kannuksessa, kun

soitat meille. Voit olla varma, että toisessa 

päässä on juuri joku meistä.

Hoidatko pankkiasioitasi mieluummin

kasvotusten? Sekin onnistuu meillä viikon

jokaisena arkipäivänä. Tervetuloa asioimaan 

Valtakatu ykköseen!

Kannuksen Osuuspankin asiakkaaksi on

helppo tulla. Ota yhteyttä, niin hoidamme

kaiken asiakkuuteesi liittyvän puolestasi.

Me olemme Sinua varten.

Kuullaan ja nähdään, tv. Juha, Kirsi, Jaana, Anna-Kaarina, Hannele, Virpi, Maria, Helena, Tuula ja Kaisa

OP  KANNUS – 
palvelua ihmiseltä ihmiselle
 

Kannuksen Osuuspankin perus-
tamisen aikaan vuonna 1925 
vaihdantatalous oli vielä voi-

missaan. Kun eletään vuotta 2016, 
raha vaihtaa omistajaa nopeimmillaan 
älypuhelinta vilauttamalla. Tekninen 
kehitys on muuttanut pankkien toi-
mintaa, mutta kaikki ei ole muuttunut, 
sopimukset syntyvät edelleen ihmis-
ten vuorovaikutuksen seurauksena. 

Kannuksen Osuuspankin, niin 
kuin muidenkin osuuspankkien, pe-
rustamisen taustalla oli suuri tarve. 
Maaseudun kehittämisen jarruna oli 
pääomien puute, mutta silloisista 
rahalaitoksista kyseiseen tarpeeseen 
lainan saanti oli vaikeaa. Tämän 
tärkeän puutteen paikkaamiseksi teki 
Eelis Riipinen aloitteen osuuskassan 
perustamisesta Kannukseen. 

Kannuksen Osuuspankki syntyi 
ihmisten tarpeiden pohjalle. Sama 
peruste on edelleen pankin toiminnan 
lähtökohta. Päivittäisten lukuisten 
yhteydenottojen perusteella voidaan 
todeta, että tarpeita on, mutta ne ovat 
kovasti monimuotoisempia nyt kuin 

91 vuotta sitten. Rutiinitoiminnot, 
mm. laskujen maksu, tapahtuvat 
pääasiassa itsepalveluna erilaisten 
tietoteknisten ratkaisujen avulla. 
Pankin rooli asiakkaiden palvelussa 
on muuttunut ja muuttuu edelleen 
yhä enemmän neuvontapalveluksi. 
Tiedon saanti uusista palveluista ja 
niiden käyttöönotto onnistuu par-
haiten silloin kun kohdataan saman 
pöydän ääressä. 

Rahoitus-, sijoitus- ja notariaatti-
palvelut pitävät sisällään monia yksi-
tyiskohtia. Tietoa on paljon tarjolla, 
mutta tietotulvasta villakoiran ytimen 
löytäminen on haastavaa. Jokainen 
tarve on erilainen, kullekin sopivan 
paketin kasaaminen vaatii ammatti-
laisen apua. Myös rutiinipalveluiden 
osalta asiantuntijan apua tarvitaan 
alkuun pääsemiseksi. 

Alla olevan mainoksen sisältö on 
lyhyt kuvaus siitä, miten Kannuksen 
Osuuspankissa asiakkaiden palvelu 
halutaan nähdä. Tänä päivänä on vielä 
paljon asiakkaita, joille nykyaikais-
ten palvelujen käyttö 

ei onnistu tai niitä ei haluta käyttää. 
Mutta toisaalta on ihmisiä, jotka odot-
tavat malttamattomina uusia sovel-
luksia, joilla voidaan arjen rutiineja 
helpottaa. Kaikille asiakkaille tulee 
löytää sopivat tavat pankkipalvelujen 
käyttöön. 

Paikallisten olosuhteiden tunte-
mista ja paikallista päätöksentekoa 
tärkeämpi asia on saavutettavuus. 
Osuuspankki sijaitsee keskellä kylää 
ja pysäköintitilaa on riittävästi, jos ei 
etupihalla niin takapihalla. Kaikkiin 
saapuviin puheluihin vastaa joku 
kuvassa näkyvistä työntekijöistä. 
Pääsääntöisesti yhdellä puhelun yh-
distämisellä tavoiteltu henkilö löytyy, 
hyvällä tuurilla juuri oikea henkilö 
vastaa heti puheluun. Näiden perin-
teisten tapojen lisäksi Osuuspankin 
tavoittaa OP.fi -sivujen, sähköpostin, 
verkkoviestin ja nyt myös facebookin 
kautta. Reittejä löytyy joka makuun.

Osuuspankin verkkopalvelu ja 
varsinkin mobiilipalvelu ovat saaneet 
paljon kiitosta, niiden avulla pankki-
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Hyvää Joulua!
Ari Tiittanen
Ylikannuksentie 30
69100 Kannus
puh. 0400-394 594

MATIKO OY

LAADUKKAAT NOSTO-OVET
OSTAJAN MARKKINAT

SOITA JA VARAA MAKSUTON MITTAKÄYNTI!
044 773 0003 | www.lametek.fi

Tammi-helmikuussa

AUTOTALLIN
NOSTO-OVEN
asennettuna tilanneille
NOSTOMOOTTORI
VELOITUKSETTA!
Koskee vain uusia tilauksia.

Hyvää Joulua!

KOIVUSAARI OY
Leppäojantie 5 • KANNUS • 06 8741 300

www.koivusaari.fi

Rengasammattilaiset 
palveluksessanne!

 HENRI HUUKI REIJO HUUKI
    045 138 5176 0500 931 715

huukinkone@luukku.com

huukin koneo

TEITÄ VARTEN
Haluamme kehittää toimintaamme, ota rohkeasti yhteyttä!

• maanrakennus-
  työt
• tienhoitotyöt

• maa-aines- ja
  betonikuljetukset
• kokonaisurakoinnit

Tukkitie 2, Kannus • 040 754 2805

Makoisaa joulua!

Grilli • Pizzeria

KannusCorner
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Kutsumme Sinua
mukaan
seurakunnan 
toimintaan

KANNUKSEN SEURAKUNTA

asioiden hoito ympäri vuorokauden on 
mahdollista. Siitä huolimatta henkilö-
kohtainen tapaaminen on aika ajoin 
tarpeen. Elämäntilanteet muuttuvat ja 
uusia palveluja kehitetään koko ajan, 
niiden soveltuvuutta omaan käyttöön 
on hyvä joskus pysähtyä pohtimaan 
tutun toimihenkilön kanssa.

Palvelua ihmiseltä ihmiselle joka 
arkipäivä! Otsikko tiivistää kaiken 
yhteen lauseeseen. Tehtävämme on 
palvella omistaja-asiakkaitamme, 

joita on noin 3.200, pankkipalveluun 
liittyvissä asioissa siinä kanavassa, 
jossa asiakas haluaa meidät kohdata: 
kasvotusten, puhelimella, verkkopal-
velun tai mobiilipalvelun kautta. Se-
nioriasiakkaille rutiiniasioiden hoito 
pankkikonttorissa on monesti päivän 
tärkein tapahtuma. Nuoret omaksuvat 
nopeasti uudet mahdollisuudet palve-
lujen käyttöön, mutta hekin haluavat 
henkilökohtaista palvelua, kasvokkain 
on helpompi selvittää asiat perusteel-

lisesti. 
Pankin strategian mukaan perus-

tehtävämme on ”luoda kestävää ta-
loudellista menestystä, turvallisuutta 
ja hyvinvointia omistaja-asiakkail-
lemme ja toimintaympäristöllemme”. 
Velvoittava ja haasteellinen tavoite, 
siitä huolimatta tehtävä hoidetaan 
kuvan mukaisesti, hymyssä suin.  
Kohdataan – ihan niin kuin haluat!

KANNUKSEN OP:N TONTUT
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KANNUSSÄHKÖ OY
◗ Sähköasennukset ja
   sähkösuunnitelmat
◗ Sähkötarvikkeiden myynti

Asematie 11, 69100 Kannus
puh. 06 870 494, 0440 658 440

 Varaosamyynti

www.kannuksenvaraosakeskus.fi

KANNUKSEN

VARAOSAKESKUS
 Asematie 9, 69100 Kannus • myynti@kannuksenvaraosakeskus.fi

• 044 424 1202
• 044 424 1205
• 050 400 7096

EXEL-
AUTOKEIDAS

HUOLTO JA VARAOSAT
LEPPÄOJANTIE 8, KANNUS

Avoinna ark. klo 8.00-17.00

Puh. 040 8113 894

VARAOSAPALVELUT
• Traktorit
• Teollisuus

• Henkilöautot
• Yms.

Toivotamme Hyvää Joulua ja
Menestyksellistä Uutta Vuotta!

 

PE 28.11. klo 8.30-18 Kakkukahvit

2,-1 kpl/as.

300 ensimmäiselle!

Bensakanisteri PXP05

Sidontavyö
700 kg
• liinan
 pituus 4,5 m

Sidontalaite
2000/4000 kg 
• pituus 0,5 + 9,5 m
• leveys 50 mm

30-osainen
Ruuvimeisselisarja

Akkuruuvinväännin
3,6 V Li-ion 1-2+FIX
• Lithium-ioniakku 1,3 Ah
• max. vääntömomentti:
 kova 4 Nm/pehmeä 2 Nm
• pyörimissuunnanvaihto

Hajuton
tuulilasin 
pesuneste
-20°C 5 L

Teräksiset 
Taloustikkaat,
2-askelmaa
• kokonais-
 korkeus108 cm
• max. 150 kg

Lumiharja
• kestää murtumatta koviakin pakkasia
• varressa jäärapa, jolla voi hangata molempiin  
 suuntiin

AT002T

WK005202,-

SL041010,-

TK104810,-
(15,80)

IKH301490
(25,30)

KR36133990
(54,-)

(3,50)
(0,4 e/l)

VIK009290

(27,-)1590

(5,30)

4 kpl
(4,60)

(16,50)

LIIKKEEN AVAJAISET 
UUDEN

Asematie 28
P. 06 8742 200

www.autoroiko.com

AUTOKORJAAMO
NIKOR OY

Täyden palvelun
autokorjaamo

KOUTOSENTIE 14, 69100 KANNUS, PUH. 010-327 0440

Valtakatu 31, Kannus
p. 06 870 304, 040 5879 441
www.autonomi.fi

HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJEN
MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT

JA KORJAUKSET

AUTOHUOLTO
AROLA

Yli 30 vuotta autojen hyvinvoinnin turvaksi!

Mikko Poikkimäki Markku Saari
044 358 7098  044 3580 430

info@nordicsahko.fi

Hyvää joulua ja
menestyksellistä uutta vuotta

vanhoille ja uusille asiakkaille!



KANNUKSEN JOULU 2016 39

Pieniä SUURIA uutisia
jo neljä vuosikymmentä

Lestijoki-lehti juhli nelikymp-
pisiään lukijoidensa ja asiak-
kaittensa kanssa monessa jo-

kilaakson tapahtumassa. Huhtikuussa 
lehden tekijät olivat mukana Kannuk-
sen Kauppapäivillä ja toukokuussa 
Toholammin Toukomarkkinoilla. 
Heinäkuussa kyselimme kuulumisia 

Raumankarin markkinoilla Himan-
galla ja elokuussa Lestijärven Muik-
kumarkkinoilla.

Toukokuussa Lestijoki-lehden 
40-vuotis- ja Kannuksen kaupungin 
30-vuotisjuhlakonsertissa esiintyi 
Eini, joka oli kovassa nosteessa 
kisaillessaan Suomen euroviisukar-

sinnoissa.
Nelikymppisjuhlat ovat takana, 

ja katse on kohti tulevia vuosia. 
Televisio, radio sekä valtakunnan ja 
maakunnan lehdet kertovat isoista 
asioista ja ilmiöistä. Niin teemme 
mekin, mutta meille pienikin uutinen 
on aina suuri.

Rauhallista joulun aikaa ja on-
nea tuleviin päiviin!

MANNA MATTILA
päätoimittaja, Lestijoki

Eini viihdytti yleisöä toukokuussa Lestijoki-lehden 40-vuotis- ja Kannuksen kaupungin 
30-vuotisjuhlakonsertissa. Kuva: Manna Mattila

40-VUOTIAS
LESTIJOKI-LEHTI
•  Kun ensimmäinen Lestijokilaakson 
Kirjapaino Oy:n julkaisema Lestinjoki-
lehti ilmestyi neljä vuosikymmentä 
sitten huhtikuun 28. päivänä vuonna 
1976, Kannuksen kunnanvaltuusto 
teki jo saman vuoden syyskuussa 
päätöksen julkaista kunnan ilmoituk-
set Keskipohjanmaan lisäksi uudessa 
paikallislehdessä.
•  Vuosien aikana Lestinjoki-lehti 
vakiinnutti asemansa myös muissa 
jokilaakson kunnissa.
•  Neljään vuosikymmeneen mahtuu 
monta värikästä tapahtumaa: välillä 
mentiin vastavirtaan ja välillä myö-
tävirtaan. Lestijokilaakson Kirjapaino 
Oy:llä oli merkittävä rooli paikallisen 
yrityselämän kehittäjänä. Kirjapaino 
oli aikoinaan myös merkittävä työllis-
täjä. Parhaimmillaan palkkalistoilla oli 
parisenkymmentä työntekijää.
•  Lestijokilaakson Kirjapainon omistus 
siirtyi Keski-Pohjanmaan Kirjapainolle 
12 vuotta sitten vuonna 2004.
•  N-kirjain lehden nimestä tippui 
pois vuonna 2008. Samana vuonna 
kaksipäiväisestä Lestijoki-lehdestä tuli 
kerran viikossa ilmestyvä paikallislehti.
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M. UUSITALO OY:llä
monta rautaa tulessa

Kun Annikka ja Marko 
Uusitalon lapset olivat 
pieniä, yrittäjäparis-

kunta haaveili ajasta, jolloin 
he työskentelisivät omassa 
yrityksessään lastensa kanssa. 
Uusitalon haave on toteutu-
nut: kaksi heidän kolmesta 
aikuisesta pojasta työskentelee 
perheen yrityksissä. Heidän 
kolmas poika, Kimmo, otti vä-
livuoden perheyrityksen töistä 
ja lähti vuodeksi Australiaan 
työ- ja opintomatkalle. Hän 
palaa myöhemmin kuvioi-
hin mukaan. Perheen nuorin, 
15-vuotias tyttö Eveliina, opis-
kelee vielä.

Annikka ja Marko Uusitalo 
vastaanottivat Vuoden 2016 
yrittäjäpalkinnon Kannuksen 
Yrittäjät ry:n 70-vuotisjuhla-
gaalassa marraskuussa.

M. Uusitalo Oy on kasvanut vuo-
sien aikana monitoimiyritykseksi. 
Palkkalistoilla on omien lisäksi yli 
20 vakituista työntekijää.

– Täytenä yllätyksenä tämä huo-
mionosoitus tuli. Onhan se myön-
teistä, että huomioidaan. Myös hy-
villä työntekijöillä on positiivinen 
merkitys yrityksen menestymiseen, 
kertovat Uusitalot.

LYPSYTILALTA 
HAKKUILLE
Annikka ja Marko Uusitalon yhteinen 
yrittäjyys alkoi vuonna 1993, kun 
nuoripari osti Kunkaalta Marko Uu-
sitalon Hannu-isän sedältä lypsytilan. 
Vuonna 2000 toiminta laajeni, kun 
Uusitalot ostivat tien toisella puolella 
olevan Markon vanhempien maatilan.

M.Uusitalo Oy perustettiin vuon-
na 1999, kun toiminta laajeni met-
sänhoitoon. Tilalle ostettiin ensim-
mäinen hakkuukone, ja yritys solmi 
yhteistyösopimuksen Metsä Groupin 
silloisen Metsäliiton kanssa. Nykyään 
Metsä Group on yrityksen merkittä-
vin yhteistyökumppani.

Tänä päivänä M. Uusitalo Oy:llä 
on kuusi omaa hakkuuketjua ja kah-
deksan osayrittäjää. Metsä Groupin 
kanssa tehtyyn yhteistyöhön sisältyy 
myös metsähakkeen ja kantomurs-
keen toimitus useilla ajoneuvoyhdis-
telmillä Keski- ja Etelä-Pohjanmaan 
voimalaitoksille. Keväällä 2009 
yritys aloitti Agrihuolto-yrittäjänä.

Huolloista ja korjaamotöistä vas-
taa perheen vanhin poika Joonas 
Uusitalo.

– Jos 2000-luvun alussa metsäpuo-

lella olisi ollut kova imu päällä, 
lehmät olisivat lähteneet. Niin 
ei kuitenkaan ollut, vaan pää-
timme rakentaa uuden navetan, 
kertoo Marko Uusitalo.

Uusitalon yli 200 lehmän 
pihattonavetta valmistui vuon-
na 2011. Lypsyrobotteja nave-
tassa on kolme.

– Työ navetassa ei ole enää 
niin raskasta kuin vanhassa 
navetassa. Poikimisten ja va-
sikoiden hoitamisen lisäksi 
työ on lähinnä tarkkailua ja 
valvomista, että kaikki me-
nee niin kuin pitääkin, kertoo 
Annikka Uusitalo, joka vastaa 
navetasta pariskunnan pojan 
Sami Uusitalon ja yhden vie-
raan työntekijän kanssa.

Mukana yrityksissä ovat 
myös Joonaksen Salla-vaimo 

ja Samin agrologiksi opiskeleva kih-
lattu Jenny Klemola.

M.Uusitalo Oy:n toimitusjohtaja 
Marko Uusitalo ei juurikaan ehdi 
käytännön töihin, vaan hänen roolinsa 
on pitää yrityksen lankoja ohjauk-
sessaan.

Muutaman vuoden kuluttua 20 
vuotta täyttävä yritys on työllistänyt 
enemmän kuin tarpeeksi Annikka ja 
Marko Uusitaloa. Työtaakkaa on hel-
pottanut omien poikien mukana olo.

Alle 50-vuotiaat Uusitalot kai-
paavatkin nyt enemmän vapaa-aikaa.

– Lestin mökillä käydään kesäisin 
silloin tällöin nukkumassa yksi yö. 
Sekin olisi jo hienoa, jos olisi joka 
toinen viikonloppu vapaata navetasta, 
haaveilee Annikka Uusitalo.

MANNA MATTILA

VUODEN 2016 YRITTÄJÄ

Annikka ja Marko Uusitalo ovat kasvattaneet vajaassa 
20 vuodessa yrityksensä merkittäväksi työllistäjäksi. 
Kuva: Manna Mattila
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• Toholampi 06 8817 700 • Kannus 06 873 770
• Kokkola 06 8310 666 • Lohtaja 044 7475 240

• Veteli 044 7475 288

www.k-maatalous.fi

Maanrakennus &
pellon jyrsintyöt

kannus
puh. 0500 931 712

iso-HeinieMi jari

MAANRAKENNUSOSAAMISTA

www.eskopeltoarvo.com

Omakotitalojen ja
rakennusten
pohjatyöt 
Salaoja- ja
sadevesi-
järjestelmät
Maa-ainesten
kuljetukset  

Pihakiveykset ja
-laatoitukset 

Pihatyöt 
Purkutyöt 

Saneeraukset   
Hiekat, sepelit, 

murskeet ym.

T:mi Esko Pelto-Arvo p. 0500 268 399

LVI-TYÖT
PajukoskiLVI-TARVIKKEET

Timo  050 5893 159
Tuomas 050 3563 134

Riuttasentie 136 B, Kannus

 www.lvipajukoski.fi

Pajalantie 3, 68100 Himanka
P. 06 875 901, 050 5901 720

Asematie 11, 69100 Kannus, p. 06 870 948
Jarmo 0500 863 128 • Marjaana 050 4629 212

LVI-PALVELU
Jarmo Ristola Oy

• LVI-urakointi 
• Metallityöt
• Tarvikemyynti 

• Öljypoltinhuolto
   ja -asennus
• Rakennustyöt

info@lviristola.fi • www.lviristola.fi • Myymälä avoinna ark. 7-17

Lammasojantie�4,�69100�KANNUS
040-715�6049��info kuljetuspalvelusyrjala.fi@

Lammasojantie�4,�69100�KANNUS
040-715�6049��info kuljetuspalvelusyrjala.fi@

➦  Kuljetukset päivittäin ympäri maakuntaa
➦  Muuttokuljetukset
➦  Vuokrattavana 1+8 h bussi

Tiemestarinkuja 4
69300 Toholampi
Puh. 050 570 9518
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Maanrakennus
Huuki Oy
-   Maanrakennustyöt 
-   Sähkö- ja puhelin-
    kaapeleiden auraus 
-   Kokonaisurakoinnit 
-   Jätevesijärjestelmät
-   Huom!  Myös maa-
    lämpöputkien auraus

Raimo Huuki
040 556 7539

Janne Huuki
044 533 8068

huukioy@kotinet.com

www.huukioy.fi

Puh. 040 5447 983
Kuljetusliike M.PELTOLA OY

Onnellista Joulun Aikaa!

Asematie 19, PL 18, 69100 Kannus

24 h – 0400 669 385
Tilaukset puh. 010 5480 025 tai fax 06 8680 031

www.makelaoy.fi

Nopeasti ja varmasti joka päivä
yli 30 vuoden kokemuksella!

RENGAS- & AUTOHUOLTO 

RAHKOLA
P. 050 3784 433

Kajaanintie 2-4, Kannus

RAUTAPOHJA ON MYÖS
MONIPUOLINEN PUUTAVARAKAUPPA

Tukkitie 6, KANNUS, puh. (06) 870 681
Jukka  puh. 044 5109 403
Petri  puh. 044 5109 404
Ari  puh. 044 5109 405
Jani puh. 044 5109 407

Eeva-Liisa  puh. 044 5109 406

KANNUKSEN
KULJETUS OY
69100 KANNUS
Puh. 06 870 211 - Faksi 06 871 921

TOIMITAMME:
◗ eri lajikkeita soraa, hiekkaa ja murskeita
◗ ruokamultaa ja täytemaata ◗ kalliomurskeita

SUORITAMME:
◗ rahti- ja puutavarakuljetuksia,
  maansiirto-, kaivuu- ja kuormaustehtäviä

Asematie 28, 69100 Kannus
Puh. 06 873 037,

0400 761 333, 0400 479 480

Kaikenmerkkisten autojen
huollot ja korjaukset
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ANJA MYLLYLÄ 
viihtyy ”päivätyössään”

Vuodesta 1987 lähtien Anja Myllylä (o.s. Leskelä) on 
palvellut asiakkaita miehensä kanssa perustamas-
saan Kannuksen Kello ja Koru -liikkeessä. Pariskun-
nalla on ollut liikkeet myös Kälviällä ja Himangalla, 
mutta niiden lopettamisesta ehdittiin sopia jo ennen 
Matin kuolemaa. Yrittäjäelämää Anja sanoo jatka-
vansa toistaiseksi ja lopettavansa sitten, kun on aika 
aloittaa uusi elämänvaihde. Aivan kuten hän on 
tehnyt edellistenkin ammattiensa suhteen.  

Hyvä että tiesin missä Kannus on, Anja Myllylä 
kuvailee ensimmäistä saapumistaan Kannukseen 
vuonna 1960. 

Kovin mielellään Anja ei pieneltä kotitilaltaan Pyhäjär-
vellä olisi lähtenyt, mutta kun isä oli vaatimalla vaatinut, 
että tyttären oli mentävä kouluun. 

- Olin sisaren varhaisen kuoleman jälkeen perheen 
ainoa lapsi, joten olisin halunnut jäädä auttamaan isää 
ja äitiä maataloustöissä, mutta ei siinä mikään auttanut. 
Päätin sitten valita sellaisen koulun mistä valmistuisin 
ammattiin, mikään yleissivistävä kansanopisto ei tullut 
kysymykseen. Kannuksen karjanhoitokoulussa oli mah-
dollisuus opiskella tarkkailukarjakoksi ja opiskeluun kuu-
luvasta vuoden harjoittelusta maksettaisiin kuukausittain 
palkkaa, Anja kertoo.

Karjanhoitokoulun viikon valmennuskurssin jälkeen 
Anja aloitti harjoittelujakson aivan naapurissa eli Kan-
nuksen maamieskoulussa. Yksi tämän koulun oppilaista 
oli Matti Myllylä, Anjan tuleva aviomies.

- Matti jäi valmistuttuaan myös koululle harjoitteli-
jaksi. Minä olin tarkkailukarjakoksi valmistuttuani töissä 
Himangalla. Naimisiin menimme jouluna 1962, mutta 
heti alkajaisiksi asuimme seuraavat kaksi vuotta erillään, 
koska Matti lähti Paimion maatalousopistoon ja minä 
Kuopion karjatalousopistoon.

Vastavalmistuneet teknikot muuttivat Pyhäjärvelle 
vuonna 1964. Seuraavana vuona naapurikunnassa Haa-
pajärvellä aloitti toimintansa sikatalouskoeasema, josta 
tuli pariskunnan työpaikka pariksi vuodeksi. Seuraavaksi 

esikoistyttärellä kasvanut perhe käänsi auton nokan kohti 
Kokkolaa, jossa odotti aivan uudenlainen työmaa.

- Matin veljet olivat perustaneet nahkatehdas Napit-
teen ja pyysivät meidät töihin. Matti jäi yritykseen, mutta 
minä huomasin melko pian, ettei nappien pakkaamisesta 
tulisi loppuelämän hommaa. Päätin kokeilla saisinko 
Kokkolasta ammattiani vastaavaa työtä ja soitin silloi-
seen maidon ja lihan tarkastamoon, nykyiseen Kokkolan 
elintarvikelaboratorioon, Anja kertoo.

Anja sai työpaikan. Toisen tyttären syntymän myötä 
nuoren äidin päiviin tuli pituutta, mutta mielenkiintoinen 

Kultaiset ja hopeiset ansiomerkit kertovat alan ammattilaisten 
arvostuksesta Anja Myllylän työuraa kohtaan. Kuva: Simo Porkola
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Kävelyrobotti on korvaamaton lasten, nuorten ja aikuisten 
kuntoutuksessa. Kuvat: Tapani Erkkilä

Kitinkannus 
KAIKILLE

KUNNIATEHTÄVÄ
Kitinkannus täytti 25 vuotta tammikuussa 2016. Työ 
sotainvalidien, sotaveteraanien, heidän puolisoiden 
ja leskien sekä lottien ja pikkulottien hoitamiseksi ja 
kuntouttamiseksi jatkuu vielä vuosia eteenpäin. Kitin-
kannus hoitaa tämän kunniatehtävän parhaansa mukaan 
loppuun saakka.

Kitinkannuksen 25-vuotista taivalta on juhlistettu 
avoimin ovin ja kulttuuritapahtumin, joita on ajoitettu 
lähes joka kuukaudelle. Aivan loppuvuoteen ajoittuu 
Suomi 100-näyttelyn avaaminen. Näyttelyn tarkoituk-
sena on juhlistaa 100 vuotta vuonna 2017 täyttävää 

ja vaihtelua tarjoava työ auttoi jaksamaan. Voimia riitti 
niin, että hän työn ohessa kouluttautui Kokkolan ammat-
tikoulussa laborantiksi.

Vuonna 1976 pariskunnan oli jälleen mietittävä 
perheensä tulevaisuutta uusiksi, sillä Matti loukkaantui 
työpaikallaan. Tapaturman jälkeen jatko entisessä työssä 
ei ollut enää mahdollinen.

- Siitä sitten alkoi tämä kelloseppäura, kun mieheni 
kouluttautui Invalidisäätiön kautta alalle.

Matti ja Anja perustivat ensimmäisen kellosepänliik-
keensä Kälviälle vuonna 1982. Kahden vuoden kuluttua 
Himanka sai oman liikkeensä. Kannuksessa Myllylät 
aloittivat samassa osoitteessa missä edellisillä kellose-
pillä, Pietarilalla ja Jyrällä, oli ollut liiketilat. 2006, avio-
puolisonsa kaksi vuotta aikaisemmin menettänyt Anja, 
muutti Kellon ja Korun nykyiselle paikalleen Liedeksen 
rakennuttamaan liiketaloon.

- Tässäkin työssä tarvitaan kykyä tulla ihmisten kanssa 
toimeen ja ne taidot ovat tulleet tutuiksi vuosien myötä. 
Teknisten ongelmien suhteen saatoin aina kysyä neuvoa 
Matilta, joka työskenteli Kälviän liikkeessä. Käymieni 
kaiverrus- ja kellokurssien jälkeen avun tarve väheni. 
Enkä minä täällä ole aivan yksinäni ollut, sillä noin 20 
vuoden ajan meillä on ollut Toholammin artesaaniopis-
tolta harjoittelijoita työkavereina, Anja kertoo.

Suuret liikekeskukset ovat useasti syyllisiä pienempi-
en paikkakuntien erikoisliikkeiden toiminnan loppumi-
seen. Kun liikkeiden pito Kälviällä ja Himangalla kävi 
uuden vuosituhannen alkupuolella kannattamattomaksi, 
Myllylät monet muun yrittäjän tavoin lopettivat liikkeen 
pidon.

Kannuksessa kauppa yhä käy. Kellot ovat suosituin 
myyntiartikkeli. Myös kaste- ja kummilahjoiksi sopivat 
tuotteet käyvät hyvin kaupaksi. Kellon ja Korun taka-
huoneessa käymämme juttelu keskeytyykin toveiksi, kun 
Anja siirtyy palvelutiskin taakse. 

- Minulla on aina ollut erinomaisen huono nimimuisti, 
mutta hyvä numeromuisti. Paristonvaihdon kelloonsa 
tarvinneen asiakkaankin kyllä tunsin, nimi ei vaan tule 
mieleen, Anja toteaa palatessaan tutulle taukopaikalleen.

Vielä pari talvea sitten tauoilla valmistui sukka poi-
kineen, mutta ei enää.

- Kolme kierrosta kärsii kutoa sukkaa, sitten on lope-
tettava. Onneksi kipu ei tunnu pattereiden vaihdossa ja 
kaiverrustöissä, kolmen lapsen äiti ja kahdeksan lapsen-
lapsen mummu nauraa.

Viideltä Anja sulkee liikkeensä ovet. Työpäivä, tai 
päivätyö niin kuin hän sanoo, on ohi ja on iltatöiden aika. 
Vapaa-ajallaan melko tuore kannuslainen (muuttopäivä 
25.3.2016) virkistäytyy muun muassa uintiharrastuksensa 
parissa.

- Illat kuluvat niin nopeasti, että yökyöpelinä joudan 
nukkumaan yhdentoista jälkeen. Aamulla herätys on 
ennen seitsemää, joten tuleehan siinä monta tuntia unta.

EEVA VIHANTA
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Ohjattua allasjumppaa leikkauksen jälkeen.

itsenäistä Suomea. Näyttelyssä on esillä sota-aika, jälleen-
rakennuksen aika ja tämä päivä. Näyttelyssä on vaihtuvia 
osia, joten näyttelyyn kannattaa tutustua useammin kuin 
kerran. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

VAATIVA, TEHOSTETTU 
KUNTOUTUS
Kuutisen vuotta sitten Kitinkannuksen tulevaisuuden 
suunnaksi valittiin neurologinen ja postoperatiivinen 
kuntoutus, jolle rakennettiin vahvaa perustaa mm. hank-
kimalla Suomen ensimmäinen kävelyrobotti. Syyskuussa 
2016 kävelyrobottiin hankittiin lasten reisiosat, mikä 
mahdollistaa lasten, nuorten ja pienikasvuisten aikuisten 
robottiavusteisen kuntoutuksen.

Vaativan, tehostetun kuntoutuksen toteuttaminen ja 
kehittäminen on ohjannut hankkimaan laitteistoa ja osaa-
mista myös yläraajojen ja tasapainon kuntoutukseen. Vii-
meisen kahden vuoden aikana panostaminen henkilöstön 
koulutukseen on ollut mittavaa. Kitinkannuksen kuntou-
tuspalveluja käyttävät sairaanhoitopiirit, kuntayhtymät, 
vakuutusyhtiöt, yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt.

MITEN KITINKANNUKSEEN PÄÄSEE?
Kitinkannuksen kuntoutus- ja hoitopalvelut ovat kaikille 
avoimia ja kaikkien käytettävissä. Osa kuntoutuspalve-
luista on sellaisia, että niihin pääsy edellyttää lääkärin-
tarkastusta. Tarvittaessa Kitinkannuksen lääkäri tekee 
tarkastuksen.

Yhteyttä voi ottaa joko Kitinkannuksen infoon tai 
kuntoutusasioissa suoraan kuntoutuspäällikköön tai 

kuntoutussihteeriin tai hoitoa koskevissa asioissa asiak-
kuuspäällikköön tai kuntoutussihteeriin.

Kitinkannus haluaa toivottaa hyvää joulua ja 
onnellista vuotta 2017 kaikille Kitinkannuksen 
asiakkaille, tukijoille, henkilöstölle ja kaikille Ki-
tinkannuksessa matkan varrella työskennelleille 
sekä kaikille yhteistyökumppaneille! Ilman teitä 
Kitinkannus ei olisi nykyisensä. On siis lämpi-
män kiitoksen aika!

Terveisin
MARJA-LIISA HIIRONEN

toimitusjohtaja, Kitinkannus

Iloisena kehonkoostumusmittauksen jälkeen.
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Meiltä löydät laadukkaat ja helppokäyttöiset
kameravalvonta- ja hoitajakutsujärjestelmät

sekä erilaiset vanhusturvajärjestelmät.

Puh. 050 346 5456
Asematie 5, 69100 Kannus

Heikki Kellosalo
• Rakennuspeltityöt

• Vesikourut, alastulot,
tikkaat, lumiesteet

• Piipunpellitykset asennettuna
Pyydä tarjous!

0500 557 178 Teerikuja 1, Kannus

Puh. 06 871 362 • 0500 931 716

Olemme erikoistuneet näihin merkkeihin:
Audi, Volkswagen, Skoda, Seat
Saat niihin myös alkuperäiset osat meiltä!

Kannuksen
Teräsmyynti Oy

P. 010 281 0390 
Puhdistamontie 8, Kannus

www.kannuksenterasmyynti.fi

Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut

Hälytysjärjestelmät

Kamerajärjestelmät

LESTIJOKILAAKSON VARTIOINTI
0500 564 402

www.lestijokilaaksonvartiointi.fi

MT-LAVA OY
Mikko Tiilikainen

Kannus
Puh. 0400 601 708

Hyvää ja
rauhallista joulua!
Kiitos kuluneesta vuodesta
ja onnea vuodelle 2017.

• tilataksi 1+8 hlöä + inva
• tilaus- ja sopimusajot

TAKSI

TAKSIPALVELU
Jani Tervola

puh. 050 5170 272

Eskolan Kyläpalvelu Oy, Eskola-talo,
Koulutie 3, 69150 Eskola • eskolankyla.fi

PIKKU-PÄSSIN
JOULUATERIA

Yrityksille ja yhteisöille!
Juhlistakaa joulua maistuvalla joulu-

ateriallamme! Kuljetamme ruoan
haluamaanne osoitteeseen. Mahdollisuus

hyödyntää myös Eskola-talon tiloja.
Kysy tarjous p. 045 179 8883

MENYY:
Joulun punainen glögi

LämminsavulohiHerukkasilliäRosolli/punajuurikermaJouluinen vihersalaattiOmenasellerisalaatti
Perint. joulukinkku ja kast. Itse tehty sinappiKeitetyt perunatImelletty perunalaatikkoLanttulaatikkoPorkkanalaatikkoMaksalaatikko
Joululimppu, ruisleipäKotikalja, maito, jäävesi

JoulukahviLuumukermahyytelö

Pikku-Pässin LOUNAS ma-pe
klo 10.45-13 • 8,50 / eläkel. 7,-
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Lapsi joogaa lapsijoogaa
Kuluvana vuonna on noussut erityiseksi huolenai-

heeksi lasten liikkumattomuus. Hallitusta myöten 
on otettu kantaa ja edistetty asiaa. Jooga tarjoaa 

lapsille ja nuorille liikunnallisen harrastuksen jossa ei suo-
riteta vaan opitaan kuuntelemaan itseä ja vahvistetaan omia 
voimavaroja. Lapsijooga sopii kaikille lapsille, ja erityisen 
hyvin keskittymishaasteista rasittuville lapsille, motoristen 
taitojen vahvistamisesta hyötyville lapsille sekä vaativaa 
urheilulajia harrastaville lapsille suorituskeskeisen harjoit-
telun vastapainoksi.

Lapsijooga, perustuu Hatha-joogaan ja satujumppaan. 
Ikäryhmän mukaan voidaan käyttää erilaisia nimityksiä: 
satujooga, tarinajooga, seikkailujooga. 
Ryhmän koko on max 12 lasta, 
erityislapsille sopii ryhmäkoko 
4-6. Pienimpien lasten tunnil-
le voi osallistua vanhempi, 
isovanhempi tai vaikka 
kummi. Jokaiseen harjoit-
telukertaan kuuluu leikki, 
ilo, liikkumisen riemu, 
rauhoittuminen, rentou-
tuminen ja hiljaisuudesta 
nauttiminen. 

Kokonaisvaltainen lap-
sijooga tarkoittaa, että lapsia 
ohjataan joogaan tarinan kautta, 
tunnit räätälöidään osallistujien 
ikään ja tasoon sopivaksi. Kullakin 
kerralla on teema, esim. sirkus, viidakkoseikkailu, metsän 
eläimet, jonka mukaan edetään. Lapset samaistuvat liiketari-
noihin mielikuvituksen ja matkimisen avulla. Lapsijooga on 
hauskaa yhdessä tekemistä ja kokemista, liikkumista ilman 
kilpailua. Liikkeitä tehdään yksin, pareittain ja ryhmänä. 
Se opettaa omien tuntemusten kuuntelemista ja tekemistä 
niiden mukaan, samalla oppii myös toisten kunnioittamista 
ja kuuntelemista. 

Lapsijoogatunti alkaa yhteisellä alkuringillä, jossa jo-
kainen lapsi saa huomion ja voi halutessaan kertoa jotain 
teemaan liittyen. Tunti jatkuu lämmittelyllä liikeleikkien 
kautta. Mitä vilkkaampi ryhmä on, sitä tärkeämpi on en-
sin purkaa ylimääräistä energiaa; tämän jälkeen päästään 
erilaisiin tasapaino- ja keskittymisharjoituksiin, joogan 
asanoihin sekä hengitysharjoituksiin ja mieltä rauhoittaviin 
harjoituksiin. Tunti etenee aktiivisten energiaa purkavien 
osioiden ja oloa rauhoittavien ja keskittymistä edistävien 
harjoitusten vuorotellessa. Loppurentoutukseen lapsi voi 
rakentaa joogamatosta oman pesän tai luolan, jossa on hyvä 
olla. Loppuringissä kukin saa vuorollaan kertoa tunnin 
kokemuksista.

Lapsijoogatunnilla voidaan liikkua sadun ja tarinoiden 
maailmassa; aikamatka historiaan tai erilaisiin kulttuureihin 
voi myös olla tunnin teemana. Tunnilla voidaan matkata 
luonnon helmassa kukkien, metsän ja eläinten parissa ja 
tutkia luonnonilmiöitä: sade, tuuli, tuisku, auringonpaiste. 
Lapsi voi turvallisesti kokeilla erilaisia tunteita. Leijona 
voi karjua ja näyttää kyntensä, härkä voi puolustaa itseään 
vahvalla yhteydellä maahan ja omaan laumaansa, herkkä 
kauris kuuntelee ja tarkkailee ympäristöään. Vain mieliku-
vitus on rajana. 

Lapsijooga tavoittelee sisäisen ja ulkoisen tasapainon 
saavuttamista. Se on kokonaisvaltaista liikkumista, joka 
kehittää paitsi lihaksistoa ja joustavuutta myös motoriikkaa 
sekä tasapainoa. Ohjattu joogaharjoittelu auttaa lasta hyvään 
itsetuntemukseen ja itsetuntoon, kokonaisvaltaisen kehon-
tuntemuksen löytämiseen ja hermoston rauhoittumiseen 
tässä suorituskeskeisessä elämänrytmissämme.

Tunnelmallista joulunaikaa toivottaen

SIRKKA-LIISA YPYÄ, lapsijoogaohjaaja opiskelija
Lisät.: Kemppainen http://www.yogaettherapy.com/lapsijoogaohjaaja 

Sateenkaari. Kuvat: Simo Porkola

Pikku delfiini äitidelfiinin selässä.
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Pikkulotan muistelut kesältä 1944:

Sotavanki Filipp 
Bustkoff Ukrainasta

Kesä 1942 ja 1943 oli mennyt pikkulotalta va-
paaehtoistyössä Kannuksessa Lottakanttiinissa, 
jonka toiminnasta vastasivat lotta Alli Tikanoja 

sekä lotta Linnea Rekilä. Kanttiini sijaitsi seurakunnan 
mailla, nykyisen seurakuntakeskuksen pihapiirissä.                                                                                 
Tuli kevät 1944. Ikäni puolesta jouduin työvelvolliseksi 
muitten nuorten tapaan. Työkohde järjestyi Välikannuk-
sen Pesolasta, sukulaistalosta Ville ja Maija Tokolan 
tilalla. Talon nuori isäntä eli vävy, Hannes Kuusisto oli 
sodassa, siellä jossakin. Hanneksen vaimo Lilja odotti 
ensimmäistä lastaan Penttiä. Kotirintama oli kovilla. 
Taloon tarvittiin miestyövoimaa. 

Eräänä päivänä taloon tuotiin ukrainalainen sotavan-
ki ”Filippo”, arviolta noin 40 vuotias, ruskeasilmäinen, 
tanakka, vähän kaljun alkuakin mustissa hiuksissa. 
Oletimme miehen olevan kolhoosityöläinen, sillä maa-
taloustyöt sujuivat häneltä luontevasti – kuntokin oli 
hyvä.            Päivän ohjelma: Aamuisin herätys klo 6:00. 
Vanha emäntä oli kattanut klo 7:00 tuvan isolle pöydälle 
aamiaisen eli ”einehen”. Talon tytär Lilja oli jo noussut 
klo 5:00 navettahommiin, ei ollut koneita apuna. Lehmät 
lypsettiin käsin. Vangilla oli tuvassa oma pöytä missä 
hän aterioi, mutta aina sama ruoka kuin muillakin. Se oli 
määräys jota noudatettiin.

Syötyämme tiesi jokainen päivän tehtävät. Vanki Filip-
po huolehti hevosesta ja varsasta. Tytär Lilja hoiti lehmät. 
Heinäaikana, jolloin heinät laitettiin seipäille kuivumaan, 
vanki huolehti seipäiden laitosta maahan. Rivit suoriksi 
kuin armeijassa ja työ sujui ripeästi. Vanha isäntä ajoi 
niittokonetta ja haravakonetta. Talon tytär Lilja, vanki ja 
minä nostelimme hangoilla heinät seipäille kuivumaan. 
Seipäissä oli reikiä joihin laitettiin välitikut, jotta ilma 
pääsi kiertämään ja kuivuminen nopeutui. Heinien kuivut-
tua niiden ajaminen hevosella heinähäkissä kuului vangin 
tehtäviin. Minä jouduin polkemaan heinähäkissä kuormia 
tiiviimmäksi, vajaita kuormia ei sallittu.

Klo 10:00 tienoilla vanha emäntä ilmestyi pellolle, 
tuoden piimäastian ja kotikaljaa kannellisessa hinkissä. 
Kansi toimi kaikille juoma-astiana. Juomat laitettiin 
ojaan varjoisaan paikkaan. Emännällä oli tietysti mukana 
korppukahvit, joka oli korviketta tai vastiketta, mustaa 
juomaa kuitenkin. Se oli odotettu lepohetki, ojanpienta-
reella istuen ja nautiskellen talon antimista. Työt jatkui-
vat pienen lepohetken jälkeen klo 12:00 saakka, jolloin 

kaikki lähdimme taloon syömään ”puolista”. Tokolan talo 
oli punainen, vuoraamaton hirsitalo Lestijoen rannalla 
Pesolassa. Kylässä oli tuohon aikaan 7 asuttua taloa. Syö-
tyämme itsemme kylläiseksi seurasi ½ tunnin lepohetki, 
”ettonellat” pihanurmikolla oleillen. Sitten taas jatkui 
päivän aherrus heinäpellolla. Matkat talon ja työkohteen 
välillä kuljimme jalkaisin. Seuraava lepohetki klo 15:00. 
Työpäivä päättyi klo 18:00, jolloin taas pääsimme naut-
timaan emännän pöydän antimista. – Hevonen ja varsa 
tuotiin kotitalliin, samoin lehmät navettaan lypsettäviksi. 
Illat sai kukin viettää parhaaksi katsomallaan tavalla. – 
Vangin nukkumapaikka oli saunakamari, josta näkymä 
oli joelle.

Pesolan Sefanian talossa oli inkeriläispoika töissä. 
Hän kävi silloin tällöin Filippoa tapaamassa. Häneltä 
saimme kuulla, että Filippo on Ukrainasta ja hänellä 
on vaimo ja 10-vuotias poika odottamassa, joita ikävöi.                                                                                                                                      
Oli määräys, että vangin pitää olla yöt lukkojen takana. Ei 
tässä talossa sitä noudatettu. Vanha isäntä oli sitä mieltä, 
että minne se Filippo nyt täältä osaisi lähteä, ruokaakin saa 
vatsan täydeltä. Parin kilometrin päässä Suikkolan talossa 
oli myös vanki töissä. Siellä Filippo kävi inkeriläispojan 
kanssa pyhäisin, kävellen rantaa pitkin. Maantielle meno 
oli kielletty.

Vehnän kasvattaminen ei vielä 1940-luvulla onnistunut 
tällä leveysasteella. Ihmettelimme, mitä ihmettä se Filip-
po siellä vehnäpellon pientareella kulkee loppukesällä. 
Saunakamariinsa hän toi pitkiä olkia. 

Tuli lokakuun 23 päivä. Luntakin oli vähän maassa. 
Koulut olivat alkaneet mikä missäkin tilapäismajoituk-
sessa. Oma koulumme oli vielä vankisairaalana. Minun 
työrupeamani oli päättynyt Tokolan talossa. Sota oli 
loppunut, oli vankien vaihdon aika. Nuori isäntä oli 
vapautunut rintamalta. Hänen osakseen tuli viedä van-
ki Filippo Kannuksen asemalle, ja kyyti kohti itää ja 
Neuvostoliittoa alkoi. Minulle kerrottiin myöhemmin, 
lähtiessään Filipolla oli kyyneleet silmissä, pyysi valo-
kuvaa sekä osoitetta talonväestä. Vanhalla emännällä oli 
varattuna kutomansa villasukat sekä lämpimät lapaset 
matkalaiselle muistoksi. – Yhteistä kieltä ei ollut eikä se 
ollut sallittuakaan tehdä tuttavuutta vangin kanssa. Vanki 
oli meille vihollismaan ihminen. 

Vielä vehnänolkien tarina. Iltapuhteina Filippo oli 
tehnyt kolme kaunista korurasiaa. Lähtiessään kohti 
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kotimaataan, suurta Neuvostoliittoa, hän ojensi yhden 
olkirasioista vanhalle emännälle, yhden talon tyttärelle 
Liljalle. Yksi rasioista oli vielä vangilla kainalossa kun 
Kannuksen asema lähestyi. Saattaja, isäntä arveli mieles-
sään lahjan olevan tuliainen vaimolle. Ei ollut, vaan vanki 
ojensi 20 x 30 cm kokoisen rasian ja sanoi: ”Kerttuska”. 
Se oli minulle. Rasian kannessa sisäpuolella oli isoilla 
kirjaimilla teksti: Muisto sotavanki Filipp Bustkoffilta 
1944. Sefanias Pesolan inkeriläispojan ansiosta teksti 
oli syntynyt. – Rasian tekoon oli tarvittu, olkien lisäksi, 
pahvia tukirakenteisiin, ohutta rautalankaa sidosaineeksi, 
keitettyä kylmää perunaa liima-aineeksi, sisustamiseen 
kuviollista, värikästä hyllypaperia kauniin kankaan 
puuttuessa.

Aika syö ja ruoste raiskaa. Hiiret vintin orsilla naker-
sivat muistorasiani silpuksi, vuosien saatossa. Tämä lahja 
kertoo antajan sydämen hyvyydestä sodankin keskellä. 
Näin ainakin haluan uskoa vuosikymmenien jälkeen. 

Keskenämme ihmettelimme vangin hyväkuntoisuutta. 
Todistelimme itsellemme. Ei meidän Filippo ole ampu-
nut yhtään suomalaista. Hän on nostanut heti kädet ylös 
kohdatessaan suomalaisia. No, ei, eihän sota näin mene. 
Silloin se oli meille helpompaa jatkaa yhteiseloa vangin 
kanssa. 

Ukrainalaiset ja valkovenäläiset ovat taitavia olkiko-

risteiden valmistajia. Seuraavan kerran törmäsin 1970 
USA:ssa kyseisiin koristeisiin serkkuni perheessä. He 
kertoivat, että heillä on hyvin kallis oikea joulukuusi 
sähkökynttilöineen koristettuna ukrainalaisilla olkitöillä: 
enkeleitä, tähtiä, pieniä sarvipukkeja, kelloja jne. Se oli 
todella kaunis joulukuusi, monien välkkyvien rihkama-
kuusien rinnalla. 

KERTTU ELINA JÄÄMAA
(o.s. Leskelä)

KERTTU JÄÄMAA

• 89-vuotias, syntynyt Himangalla 1927

• Vanhemmat Johannes ja Senja Leskelä (o.s. Pesola), sisar Sanni 

Leskelä ja veli Kalevi Leskelä.

• Vuodesta 1932 kotoisin Kannuksen Mäkiraonmäeltä, muutti 

vuonna 1954 Helsinkiin.

• Koulutukseltaan terveydenhoitaja ja toimi 50-luvulla myös ter-

veyssisarena Kannuksessa.

• Hauskoja muistoja on monia: Hän oli Veikko Haapalehdon kou-

lutoveri Kannuksen yhteiskoulussa. Toimi nuoruudessaan pari 

vuotta postineitinä Eskolassa ja asui tuolloin mm. Pitkäsen talon 

yläkerrassa, joka myös Kiistolan nimellä tunnetaan. Talo on ny-

kyisten omistajiensa toimesta kunnostettu perinteitä kunnioittaen. 

Asemapäällikkönä Eskolassa oli tuolloin nainen, Linda Koponen.

AUTOKORJAAMO 
KANNUSAUTO

HUOLTAA
JA KORJAA
KAIKKI MERKIT

P. 040 964 4174  Matias Rautiola
Ylikannuksentie 290, KANNUS
MA-PE 8-16 / tai sop. mukaan 

Puh. 040 832 3811, 0440 195 533

KANNUKSEN
KULJETUSTEKNIIKKA OY

Toimitamme:
MULTAA, SORAA,

HIEKKAA JA MURSKETTA

MARKO
HUUKI Ky

Puh. 0400 767 346

KULJETUS JA SEULONTA

T. ISOHANNI KY
Teuvo Isohanni

P. 0400 564 326
Puhdistamontie 3, 69100 Kannus
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MA–PE 10.00–16.30

Kälviä, Kälviäntie 36, puh. 020 758 2340

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
tuula komujärvi

AJANVARAUS PUH. 044 2660 660

• hammasproteesit
• pohjaukset • korjaukset

vastaanotto kannuksessa ti ja to

Tukkitie 4, kannus, Liedeksen liiketalo, katutasossa
www.ehtkomujarvi.fi  •  www.elacin.fi

www.HHnet.fi

www.facebook.com/halpahalli

JoulutaloYllätysten

Mäkikuja 3, KANNUS
Puh. 045 344 7878

KOTIMAINEN,
TÄYDELLINEN
VÄRIPERHE
Suomessa valmistettu, täysin 
hajusteeton hiusväri, joka on 
helppokäyttöinen ja moni-
puolinen ammattilaistuote, 
laaja sävyvalikoima, myös 
ammoniakiton vaihtoehto.

Hannun Turkis Oy
sertifioitua turkistuotantoa

Tukkitie 4, Kannus • Puh. 06 871 528

 FYSIOTERAPIA JA HIERONTA
 LIIKUNTAPALVELUT
 KUNTOSALIPALVELUT
                       VALMENNUS

www.fysiosportti-x.fi
Tervetuloa!

Niina Niemonen
p. 050 4088 271
Miia Känsälä
p. 050 5479 262

• Kirjanpidot
• Tilinpäätökset
• Veroilmoitukset
• Palkanlaskennat      

• Isännöinnit
• Muut talous- 
  hallinnon 
  asiantuntijapalvelut

Luotettavasti läheltäsi vuodesta 1979!

KANNUKSEN
ISÄNNÖITSIJÄ- JA
TILITOIMISTO OY

Valtakatu 22, Kannus
Puh. 06 870 620, 050 5522 982
www.kiinteistopiste.com

Puh. 06 873 124

www.kannuksenkauppapuutarha.fi
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Joulu ja piparkakun tuok-
su ovat ohittamaton yh-
distelmä. Ainoastaan 

hyasintin ympärilleen 
levittämä hajuhurmos 
pääsee yhtä lähelle. 
Muutapa ei jouluun 
juuri vaaditakaan. 
Paitsi tietysti graa-
vilohi, mutta sitä ei 
lasketa, koska enem-
pää sen olemassoloa 
kuin puuttumistakaan 
ei hajuaisti erota, ainakaan 
kauempaa.

Pipareistakin kaipaa iän myötä 
vain sitä tuoksua. Aina niitä on tehtävä, 
vaikka kukaan ei niitä syödä välittäi-
sikään. Paitsi taikinana. Mutta pelkkä 
taikina ei tuoksu riittävästi, joten sitä 
on pakko tarjota jonkinlaisena klönt-
tinä uunin lämpöönkin.

Lapsuuden kodissa äiti leipoi aina. 
Arkisena pikkuleipänä olivat hampais-
sa rouskuvat peruspiparit ja kaneliäs-
sät, jotka kummittelevat aikuisuudessa 
enää ikävinä painajaisina. Ässien  
maku ei ollut silloin eikä nykyisinkään 
mikään kahvileipäilotulitus.

Jouluksi äiti leipoi aina piparkakut 
tietyllä ja erityisellä reseptillä. Re-
septin nimi oli Rovastin piparkakut. 
Ohje oli kirjoitettu ruutupaperille 
lyijykynällä ja se oli leipomiskirjan 
ensimmäisten sivujen välissä. Ajattelin 
joulun olevan aikaa, jolloin vanhempia 
piti erityisesti kunnioittaa ja siksi äiti 
leipoi aina rovastina toimineen isänsä 
mukaan Rovastin piparkakkuja. Mel-
kein jo ahdistuin ajatuksesta, miten 
löydän aikuisena maanviljelijän pipar-
kakkureseptin. Ja siitäkin, millaiseen 
ammattiin minun kannattaisi hakeutua, 
ettei lasteni joulupiparireseptin hake-
minen tulisi ylivoimaiseksi.

Myöhemmin kävi ilmi, että samalla 
reseptillä saattoivat leipoa myös muut 
kuin pappissukuun syntyneet, joten 
ammattistressi helpottui siltä kohtaa. 

Rovastin piparkakut olivat muuten 
parhaita koskaan syömiäni piparkak-
kuja. Äidillä olleeseen ohjeeseen tuli 
mantelirouhetta ja piparit paisuivat 
uunissa pulleiksi ja pysyivät uunista 
otettuinakin pehmeinä ja herkullisina. 
Eikä niistä jäänyt hampaisiin ikävää 
liisteriä.

Omat piparileipomukseni aloitin 
lasten synnyttyä. Halusin tarjota lapsil-
le samoja tuoksuja ja luoda samanlai-
sia muistoja, joita he voisivat kuljettaa 
mukana elämässään ja tarjota edelleen 
omille lapsilleen.

Lasten kasvettua mukaan jauhoja 
pöllyttämään teimme piparitaikinasta 
tonttuja ja muoreja, porsaita ja tähtiä 
peruspiparimallin lisäksi. Myös mök-
kien rakentamisen aloitin tuolloin, 
samoin kuin erilaisten linnoitusten, joi-
den sokkeloihin sai tuikkukynttilöitä 
palamaan ja loihtimaan lisää piparista 
tuoksua tupaseen.

Siinä vaiheessa kun lastenlap-
set ehtivät mukaan piparitalkoisiin, 
muotitkin olivat jo uuden sukupolven 
suosikkeja: muumeja, hattivatteja, 
heppoja ja autoja. Eräänä jouluna oli 
toiveena prinsessan kruunuja. Ja mikä 
ettei, tottapa mummi etsi ja löysi kruu-
numuotin leipuriapulaiselleen.

Lapsuudessa joulusta jou-
luun tuntui olleen ikuisuus. 

Välimatka lyhenee vuosi 
vuodelta. Vielä lasten 

asuessa kotona eräänä 
joulunalusena ihmet-
telin ajan kulumisen 
nopeutta ja sitä, mi-
ten joulu tulee joka 
vuosi aina vaan no-
peammin ja nope-

ammin. Silloin joku 
omatekemistäni lohdutti 

minua sanoen, että voi 
kuule äiti, jos aika kuluu 

kaiken aikaa vain nopeammin, 
niin vanhempana et ehdi muuta kuin 
vääntämään piparitaikinoita.

Nyt tunnen olevani melkein siinä 
vaiheessa. Tai ehkä ei sentään. Mutta 
viimeistään ensimmäisten heinäkuun 
lopun hämärtyvien iltojen ja öiden 
myötä kaivan säästämäni vanhat resep-
tikansiot ja viikkolehtien joulunumerot 
esille ja alan haaveilla joulusta. Miten 
paljon niistä löytyykään ihania asioita. 
Kaikkea haluaisi joskus kokeilla ja 
laittaa.

Haaveissa häämöttää suuri pirtti 
täynnä joulun tuoksuja, pöydän ja 
hellan ääressä häärääviä kolmen 
sukupolven naisia, punaisia poskia, 
uuniin meneviä ja sieltä tulevia vateja 
täynnä joulun herkkuja, iloisia ääniä, 
kynttilöiden tuiketta, ulkoa kuuluvia 
askelten narskunaa, eteisessä kopiste-
levia miehiä, jotka ovat käyneet ruok-
kimassa pollen ja laittamassa linnuille 
joulutarjoilun ja sytyttäneet ulkotulia 
pitkin pihatien reunustaa ja saunapolun 
varteen. Ja lopulta kylläisiä vatsoja 
ja rauhaa, mukavaa yhdessäoloa ja  
unessa tuhisevia pieniä ja isoja ihmisiä.

Mutta nyt on etsittävä vielä uusia 
piparimuotteja, väännettävä uusi tai-
kina ja nautittava jälleen joulun tuok-
suista. On aivan pakko, piparipakko.

EILA PESONEN

Piparipakko
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Verhoilut: koti, julkiset tilat,
mopot, moottorikelkat
Patjat: asuntoautot,
veneet, sängyt
Pintakäsittelyt: lipastot,
tuolien puuosat

Kristiina Posio • 040 568 5877
info@verhoilutupa.fi

Koutosentie 24, 69100 Kannus
www.verhoilutupa.fi

Lounasravintola
Rauhala

0500 561 909 / Sanna

Lestijokilaakson
Siivous Oy

050 520 7326 / Heikki

Kannuksen
Kello ja Koru
Tukkitie 4, Liedeksen liiketalo

Puh. 06 870 040

Kellot, korut, lahjatavarat, palkinnot
Korjaus- ja kaiverruspalvelut

Lahjaksi läheisellesi!

Parturi-kampaamo

PIRJO ja ARJA
Avoinna

Ti-Pe 9.00-17.00
La 9.00-14.00
( ma suljettu )

Valtakatu 7, 69100 Kannus
Puh. 06 870 922

www.taavettijatiina.fi

AVOINNA: ma–to 9–17
        pe 9–18
        la  9–14

Myös isojen tyttöjen mallistot.

Moneen menoon
ja makuun!

TÄYDEN PALVELUN 
R-KIOSKI

Oma Ärräsi on lippu- ja latauspisteesi, pelipaikkasi 
sekä lahja-asemasi. Olemme myös täyden  

palvelun Posti pitkillä aukioloajoilla.

Valtakatu 5, 69100 Kannus | puh. 050 343 7245
MA-LA 8.00–21.30 | SU 9.00–21.30

R-KIOSKI KANNUS

KOTILEIPURI
SANNA HERRALA

Täytekakut ym. kotileivonnaiset juhlaan ja arkeen,
myös pitopalvelu asiakkaan tilauksesta. Varaa ajoissa!

Puh. 0500 163 366
Ylikannuksentie 291, 69100 Kannus

sanna.herrala@kotinet.com

PALVELEMME
arkisin  9.00 - 18.00
lauantaisin 9.00 - 14.00
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MUISTIKUVIA
varhaislapsuuden jouluista

Ihmisen varhaislapsuuden muistot ovat kovin tulkin-
nanvaraisia. Todellisiin muistikuviin sekoittuu mieli-
kuvituksessa helposti vanhemmilta kuultuja tarinoita 

ja eri aikakausina koettuja tapauksia. Vanhojen muistojen 
ajoittaminen oikeaan ajankohtaan ja oikeille ikävuosille 
on myös vaikeaa, kun lapsen aikakäsitykset ovat hyvin 
joustavia. Omat muistikuvani saattavatkin olla vain 
pääpiirtein todellisuuteen nojautuvia ja mielikuvituksen 
vuosien kuluessa värittämiä.

Tapahtumat sijoittuvat syntymäkotiini, nyt jo hä-
vinneeseen Heiniemen Rämetaloon, joka oli yksi kylän 
vanhoista vielä käytössä olevista asuinrakennuksista. 
Pihapiiri oli vanhan keskipohjalaisen rakennustavan mu-
kainen, vaikka navetta oli rakennettu pari vuosikymmentä 
ennen syntymääni. Nimensä mukaisesti talo oli rakennettu 
Lestijoen ja Ypyänojan välille raivatuille rämepelloille. 
Parin vuosisadan aikana pellot olivat kehittyneet viljaviksi 
kotivainioiksi.

Elämä viime vuosisadan puolivälissä eli sotien aikana 
ja välittömästi niiden jälkeen oli tyypillistä keskipohjalais-
ta ja kannuslaista viljelijäperheen arkea. Naapurustolla, 
josta suurin osa oli sukulaisia, olivat samat ilot ja surut ja 
naapuriapua käytettiin aina kun se oli tarpeen ja siihen oli 
mahdollisuutta. Nykyajan sosiaalisista tavoista poiketen 
naapuriin voitiin pistäytyä ilman varsinaista asiaa vain 
iltaa istumaan ja kuulumisia vaihtamaan.

Ensimmäiset hatarat joulumuistot ovat viimeiseltä 
sotajoululta, koska muistan, että pimennysverhojen eli 
”Molotovin kartiinien” raottelusta varoiteltiin joulupukin 
odottelun jännityksessä ulos kurkkiessani. Pimennykset-
hän tietenkin lopetettiin aselevon alkamisen eli syksyn 
1944 jälkeen.

Joulun tapahtumista mieleen ovat jääneet joulusauna 
ja pukin pistäytyminen. Rämetalon vanha sauna oli – 
myöhemmin kuulemieni kertomusten mukaan – raken-
nettu mallassaunaksi. Se tarkoitti, että sauna oli korkea ja 
siinä oli massiivisen kiukaan lisäksi orret ja parret kuten 
riihessä. Vaikka talossa maltaita syksyisin tehtiinkin, en 
muista siihen saunaa käytetyn. Liotettuja pellavia saunan 
orsilla kyllä kuivatettiin ennen loukutusta. Siitä saunaan 
jäi pitkäksi aikaa märän pellavan imelä haju. Korkeassa 
saunassa lauteetkin olivat korkeat ja löylyn heitto vaikutti 
niillä nopeasti ja voimakkaasti. Lattia taas oli aina kylmä 
ja varsinkin talviaikaan jalkoja paleli. Kuunnellessani 

vuosia myöhemmin kirjailijamestari Sillanpään, Taatan, 
joulupakinoita mieleeni hiipi epäilys mestarin muistin pitä-
vyydestä, kun hän kertoi, kuinka auvoinen oli olo joulusau-
nan pehmeästi hivelevien löylyjen jälkeen. Joulusaunaan 
mentiin päivänvalolla mutta auvoisuus loppui, kun silmiä 
kirveli säästeliäästi tuuletetun saunan savunkatku ja päätä 
pestiin karkealla ja väkevällä kotitekoisella saippualla.

Saunan jälkeen syötiin jouluateria, johon naisväki oli 
varmaan panostanut silloisten mahdollisuuksien mukaan. 
Lapsen mieleen jäivät kuitenkin vain pöydällä palaneet 
kynttilät.

Perheeseen kuului tuolloin useampia nuoria ja voi ar-
vata, että perheen pienintä oli valmisteltu monipuolisesti 
joulupukin tuloon. Varmaankin vanhojen joulukorttien 
ja kuvakirjojen perusteella olin saanut mielikuvan puna-
takkisesta ja valkopartaisesta ukosta, joka ystävällisesti 
hymyillen toivottaa hyvää joulua.

Kun sitten pitkällisten kulkusten kilistelyn jälkeen 
ovesta astuu hahmo, jolla on päällään nurin käännetty 
likainen rekiturkki, päässään karvareuhka ja tulenpunai-
sesta naamarista roikkuu rohdinparta, kauhu on hyytävä. 
Tämä olio rupeaa vielä kähisevällä äänellä utelemaan, 
onko talossa kilttejä lapsia. Mieleen tulee varmaankin 
jokin satu peikosta tai noidasta, joka keräilee kilttejä 
lapsia. Pappa, joka pukin rooliin oli uhrautunut, pakenee 
kirkumistani samassa oven avauksessa. Hän jättää kui-
tenkin lahjasäkkinsä jaettavaksi.

Lahjoista ei ole minkäänlaista muistikuvaa. Myö-
hemmän päättelyn perusteella sain tuolloin varmaankin 
keinuhevosen, jonka isä oli asemasotavaiheen puhdetyönä 
tehnyt siellä jossakin. Hevonen on edelleen täydessä ajo-
kunnossa. Pientä ehostusta on tehty aina käytön siirtyessä 
sukupolvelta toiselle.

Jonkin seuraavan joulunpyhän aamuna herään sii-
hen, että sänkyyn on yön aikana ilmaantunut kuorsaava 
möykky, joka haisee isälle ja rintamalle. Lomakuljetus 
oli viivästynyt pommitusten vuoksi.

Seuraavalta vuodelta on jo selkeämpiä joulumuistoja. 
Kysymyksessä on evakkojoulu. Aselepo jatkosodasta johti 
Lapin sotaan ja sitä pakoon siirrettiin Pohjois-Suomen 
asukkaat etelämmäksi ja sijoitettiin paikallisiin taloihin. 
Meidän kahdeksanhenkiseen talouteemme sijoitettiin 
sodankyläläinen perhe, johon kuului hiukan vaihdellen 
neljästä viiteen aikuista. Evakkoperhe asui yhdessä kama-
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Kannus puh. 040 405 8400

Hyvää Joulua &
Onnellista Uutta Vuotta!

-yhtiöt / Tietovakka

neljästä viiteen aikuista. Evakkoperhe asui yhdessä kama-
rissa ja talon väki kahdessa muussa, joista toinen jaettiin 
väliseinällä kahdeksi. Tupa helloineen ja uuneineen oli 
yhteisessä käytössä. Lapselle oli mielenkiintoista, kun 
aina voi kärttää jotakin aikuista viihdyttäjäksi. Emännöin-
tiä hoitanut naisväki varmaan kärsi tilanteesta eniten eikä 
kipakkaakaan sananvaihtoa vältetty.

Jouluvalmisteluista on jäänyt mieleen kaksi yksi-
tyiskohtaa. Ensimmäisen kerran näin kynttilöiden val-
mistusta. Syysteurastuksista säästetystä talista valettiin 
kastamalla muutama suurempi kynttilä ja joukko pieniä 
kuusen kynttilöitä. Evakoiden joulutapoihin kuului him-
melin tekeminen ja siitä sain tuolloin ensimmäisen oppi-
tunnin, joka pääasiassa opetti, että olkien käsitteleminen 
ei ole helppoa varsinkaan silloin, kun ne sidotaan ohuella 
langalla säännölliseksi rakennelmaksi.

Pääsin mukaan myös joulukuusen koristeluun. En 
tosin saanut koskea arvokkaimpiin koristeisiin eli ohuesta 
lasista tehtyihin hahmoihin, jotka ilmeisesti kuvasivat 
Itämaan tietäjiä. Niitä pidettiin arvokkaina, kun tummu 
ja tuora olivat tuoneet ne Amerikasta tullessaan. Kuuseen 
ripustettiin myös koreita karamelleja. Pettymyksekseni 
kiiltävän paperin sisällä oli puukalikka. Itse tehdyt kynt-
tilät saivat paikkansa kuusessa. Niissä oli ilmeisesti liian 
paksu sydänlanka, kun ne paloivat kokonaan muutamassa 
minuutissa ja tiputtivat kuusen oksille ja lattialle talia, 
jota oli mukava pyöritellä sormissa palloiksi ja tarjoilla 
Sipi-kissalle.

Pukkina oli joku talon nuorista naisista hiukan edellistä 
joulua siistimmin pukeutuneena ja uskoni joulupukin hy-
väntahtoisuuteen koheni huomattavasti. Joululahjat olivat 
varmaankin pääosin pula-ajan leikkikaluja. Tärkeintä oli, 
että sain jouluksi käyttöön oman sängyn pieneksi käy-
neen häkkisängyn tilalle. Olin tosin ollut mukana koko 
valmistusprosessin aikana, kun isä sitä teki ja otti muka 
vakavissaan minusta mittoja.

Joulunpyhien aikana käytiin naapureissa ja kauempa-
nakin sukulaisissa. Erikoiselta tuntui, että joka paikassa 
oli evakoita eli vieraita ihmisiä tutun talon väen lisäksi. 
Lieneekö lapsiperheet otettu sijoituksissa jotenkin huomi-
oon, kun ikäluokkaani olevia lapsia ei evakoiden joukossa 
juuri ollut.

Seuraavana vuonna oli ensimmäinen varsinainen 
rauhan ajan joulu. Puutetta oli luonnollisesti monesta 
tarpeellisestakin ja ostokset olivat säännösteltyjä. Lapsen 
maailmaa tämä ei kuitenkaan häirinnyt. Jostakin – mah-
dollisesti mustasta pörssistä – oli saatu pussillinen rusinoi-
ta. Naisväki keitti niistä rusinasopan suurella kattilalla. Oli 
se marjasoppaa herkullisempaa kyytipoikaa ohraryyneistä 
keitetylle joulupuurolle.

Serkut ja naapurin pojat olivat paljastaneet joulupukin 
olemuksen, joten aattoillan suurin jännitys lahjojen lisäksi 
oli sen arvaileminen, kuka talon väestä naamarin takana 
olisi. Omat lahjani olivat varmaankin kirjoja. Olinhan 

oppinut vuoden aikana auttavasti lukemaan.
Tämän joulun mieleenpainuvin erikoisuus oli jou-

lukirkko. Sinne lähdettiin aivan suositun lasten laulun 
mukaisesti aamuvarhain kirkkoreellä kulkusten kilis-
tessä. Lienevätkö talojen isännät kuulostelleet toistensa 
lähtemisiä, kun melkein heti tielle päästyä muodostui 
rekijono. Mattilaan saakka ajettiin maltillisesti mutta 
pappilan seuduilla ajomiehet antoivat periksi hevosten 
menohaluille. Kirkossa kirkkaat valot ja urkujen pauhu 
muodostivat ennen kokemattoman elämyksen. Jonkin 
aikaa joulukirkon ihmeitä jaksoi seurata, mutta rovastin 
pitkän saarnan aikana läheisestä kamiinasta hohtava 
lämpö pehmitti kirkkomiehen nukahtamaan. Niin tosin 
taisi käydä monelle muullekin. Kolehtivirren aikana äiti 
herätteli ja tarjosi Tanskan kuninkaan rintapastilleja ja 
antoi pari hilkkua vehtarin kierrättämään pitkävartiseen 
kolehtihaaviin pantavaksi.

Kotimatkalla hevonen sai ravata vapaasti ja lapsen 
mieli teki jo joulupuuroa ja rusinasoppaa, josta hyvällä 
onnella voisi lautaselle sattua muutama rusinakin.

ESKO HEINIEMI

ESKO HEINIEMI 

• 50-luvulle saakka paremmin tunnettu 

Rämetalon Eskona. 

• Korpelan kansakoulun ja Kannuksen 

yhteiskoulun jälkeen DI-tutkinto Hel-

singin teknillisessä korkeakoulussa.

• Insinöörin töitä Puolustusvoimien ja 

Oy Strömberg Ab:n palveluksessa.

• Varsinaisena elämäntyönä opettanut radiotekniikkaa, 

elektroniikkaa ja myöhemmin tekoälytekniikkaa Kokko-

lan ammattikoulussa, Raahen tietokonealan oppilaitok-

sessa, Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ja Oulun 

yliopistossa.

• Nyt viettää puolisonsa Marketan kanssa aktiivisia eläke-

päiviä Turengissa lähellä lastenlapsia. 
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Senja Humalajoki, 3 C Pihla Niemi-Korpi, 2 C Hertta Rekilä, 3 C

Ossi Keski-Rekilä, 3 C Ossi Keski-Rekilä, 3 C

Milla Joutsi, 3 C Ella Rekilä, 4 C Niilo-Pekka Rantala, 3 C

Jasper Päivärinta, 4 C

LASTEN JOULUA / RAASAKAN KOULU   
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Hannes Humalajoki, 4 C Miro Mottinen, 4 C Neea Rekilä, 4 C

Veeti Alakarjula, 3 C

Emma-Liina Kattilakoski, 2 C Jari Pentinmikko, 6 C

Eetu Kallio, 4 C Roope Ypyä, 4 C

LASTEN JOULUA / RAASAKAN KOULU
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Tomas Sivula, 4 C

Iiro Hautaluoma, 3 C

Konsta Rekilä, 6 C Minerva Tiilikainen, 4 C

Niilo-Viljami Nisilä, 4 C

Linnea Haaponiemi, 6 C

Sampo Saarnio, 4 C
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POSTI-
MAKSU

LEHDEN HINTA 7 EUR

Rasmus Viirre, 6 C

Akseli Kekolahti, 3 C

LASTEN JOULUA / RAASAKAN KOULU

Viivi Lahtinen, 4 C

Veeti Alakarjula, 3 C


