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Paikallisuutiset
PaTe-palkinto ohjaaja
Tuukka Temoselle
MIRJA HUSSAIN

Heinola
Sari Asikainen
Parempi Heinola (PaHe) palkitsi perjantaina jälleen Parhaan
teon Heinolan hyväksi. Neljännen
PaTe-palkinnon saaja on ohjaaja
Tuukka Temonen.
Temonen palkittiin Teit meistä
kauniin -elokuvastaan. Elokuva asetettiin ehdolle, sillä se on
kuvattu Heinolassa ja sen tekemisessä on käytetty heinolalaisia avustajia. Lisäksi Heinola oli
positiivisesti esillä elokuvan esityspaikkakunnilla ja elokuvan
ympärillä käydyssä keskustelussa.
Parempi Heinola asettaa vuosittain ehdolle PaTe-palkinnon saajaksi tekoja, jotka lisäävät iloa,
eloa ja yhteisöllisyyttä Heinolassa. Kuntalaiset voivat myös
itse ehdottaa palkinnon saajaa.

UUDISTUS

Rautia Sysmä
uudistuu K-Rauta
Sysmäksi
Sysmän Rautia muuttuu K-Rauta
Sysmäksi, kun kaikki Suomen
K-rauta- ja Rautia-kaupat uudistuvat vuoden alussa. Kaikki 140
kauppaa avaavat uudistettuina
K-Rautoina keväällä. Rautia Sysmää alettiin uudistaa perjantaina
ja samalla kaupan nimi muuttui
K-Rauta Sysmäksi. Kauppa palvelee asiakkaitaan normaalisti myös
uudistustöiden ajan.
Ensimmäiset uudistetut
K-Raudat on avattu jo Keuruulla ja
Savonlinnassa, joissa nyt kerätään
kokemuksia uudistuksesta ennen
koko uuden K-Rauta-ketjun
lanseerausta keväällä. Uudistukset on otettu vastaan kaupoissa
uteliaasti ja odottaen.
– Asiakaskuntamme koostuu rakentajista, remontoijista,
vapaa-ajan asukkaista sekä
maatalouksista. Kauppamme
henkilökunta on ollut alusta asti
mukana tekemässä uudistusta.
Sisä- ja ulkotilojen uudistusten
lisäksi haluamme olla entistä
parempi rautakauppa erilaisille
asiakasryhmillemme palvelemalla
heitä omien tarpeidensa mukaan,
K-Rauta Sysmän kauppias Juha
Simola kertoo.
Muutosten myötä kaikki nykyiset K-raudat ja Rautiat avaavat
ovensa uudistuneena K-Rautaketjuna kevään aikana.
SEIKKAILUPUISTO

Lahden uusi
HopLop avautuu
helmikuun alussa
Koko perheen liikuntaseikkailupuisto HopLop avaa uudet
tilansa Lahden Renkomäessä 3.
helmikuuta kello 12, kertoo yritys
Facebook-sivuillaan. Toistaiseksi
Lahden HopLop toimii vielä kauppakeskus Valossa.

Tuukka Temonen palkittiin Teit
meistä kauniin -elokuvastaan.
Tänä vuonna muut ehdolla
olleet olivat Wiitta oy, Vierumäen Matkakeidas ja Heinolan kaupungin katuyksikkö. Aiemmat
PaTe-palkinnot ovat menneet
Niiloille, Paljain jaloin kaarisillalla -näytelmälle ja Heinolan Iskulle.

Sisäseikkailupuiston uusi paikka
on entinen Motonetin liiketila,
jonka iso remontti aloitettiin viime
vuoden loppupuolella.
HopLopin toimitusjohtaja
Tomi Pulkki kertoi tuolloin,
että Renkomäkeen tulee uuden
konseptin mukainen HopLop.
Lattiapinta-ala kaksinkertaistuu ja
leikkipinta-ala kasvaa 3,5 kertaa
suuremmaksi. Uusi tila on nykyistä
korkeampi ja monipuolisempi.
Pulkin mukaan Lahteen
haluttiin panostaa, koska löytyi
hyvä tila, Lahdessa ei ole aiemmin
tehty remonttia ja kyseessä on
hyvä markkina-alue. Luvassa on
entistä hurjempia liukumäkiä ja
uusia aktiviteetteja.
Ensimmäinen ”uuden sukupolven” HopLop avattiin lokakuussa
Vantaalla. Lahden uusi seikkailupuisto on Vantaan puistoa suurempi.
TAKAISINVETO

Valio poistaa
erän äidinmaitokorvikkeita
Valio vetää myynnistä erän maitopohjaisia Valio Tuuti äidinmaitokorvikkeita ja vieroitusvalmisteita,
joiden parasta ennen -päiväys on
12.5.2017. Myynnistä poistetaan
Valio Tuuti 1 maitopohjainen äidinmaidonkorvike 500 ml UHT, Valio
Tuuti 2 maitopohjainen vieroitusvalmiste 500 ml UHT ja Valio
Tuuti 2 maitopohjainen vieroitusvalmiste 1 l UHT.
Takaisinveto johtuu Valion
mukaan tuotantolaitteen rikkoutumisesta, minkä takia tuotteisiin
on saattanut joutua ilmaa. Tästä
syystä tuote saattaa pilaantua.
Virheellinen tuote haisee ja
maistuu pahalle sekä saattaa olla
paakkuista. Näitä tuotteita, joiden
parasta ennen -merkintä on siis
12.5.2017, ei pidä Valion mukaan
käyttää. Virheelliset tuotteet kannattaa palauttaa hyvitystä varten
ensisijaisesti siihen myymälään,
josta ne on ostettu.

Syvä järkytys
ohjasi takaisin
kirjoittamisen
äärelle
Tuore heinolalainen, kirjailija ja
kirjailijakouluttaja Marija Vantti
uskoo Heinolan menestykseen
ja haaveilee kirjoittavansa kirjan
runoilija Uuno Kailaasta.
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Paikallisuutiset
ARMI SALONEN

Kuka?
Marija Vantti
■ Kirjailija ja kirjailijakouluttaja syntyi Helsingissä 1953.
■ Perheeseen kuuluvat
aikuinen poika vaimoineen,
kolme lapsenlasta ja Tottikoira.
■ Filosoﬁan lisensiaatti
Jyväskylän yliopistosta 1997.
Pääaineena Suomen historia,
sivuaineina muun muassa
suomen kieli ja kirjallisuus.
■ 23 julkaisua vuosina
1979–2016, tietokirjoja ja
kaunokirjallisuutta.
■ Skripta Kirjoittajaopiston
perustaja ja johtajaopettaja
ja kirjoittajavalmentaja
2003–2016.
■ Kirjoittajaopiston kirjoittajavalmennuksessa on
opiskellut noin 500 kirjoittajaopiskelijaa, joista kirjansa on
saanut valmiiksi jo 365.
■ Vantti jäi eläkkeelle vuonna
2016, mutta jatkaa edelleen
niiden kirjoittajien ohjaamista,
joiden kirjat ovat vielä kesken
ja kirjoittaa myös itse.
■ Hän on myös ohjannut
heinolalaisia kirjoittajia kansalaisopiston kurssilla.
■ Harrastaa liikuntaa,
koirailua ja mielentaitoja.
■ Motto: Nulla dies sine linea
(Ei päivää ilman riviä).

Marija Vantti toivoo Heinolaan
samanlaista yhdessä tekemisen
henkeä, joka kaupungissa kukoisti
vielä ennen sotia. Vantin rinnalla
heinolalaisen kuvanveistäjän
Anja Juurikkalan Flora-patsas.

Viikon
virrassa
Juttusarjassa esitellään
ajankohtaisia henkilöitä.

Heinola
Sari Asikainen
Perunkirjoituskuori. Sen sisältämät paperiarkit riittivät kääntämään kirjailija Marija Vantin koko
maailman ylösalaisin.
Vuosituhannen vaihteessa tavallista perhe- ja uranaisen elämää
elänyt Vantti sai isänsä kuoltua
tietää, ettei olekaan vanhempiensa biologinen lapsi. Isän kuoltua
Vantti ei voinut kysellä taustastaan
edes äidiltään, sillä hän sairasti
isän tavoin dementiaa.
Tieto adoptiosta romahdutti
koko maailman.
–Näin jälkeenpäin ajatellen olin
syvästi masentunut. Irtisanouduin
työstäni, puoleentoista vuoteen
en tehnyt mitään, Vantti kertoo.
Vantin sisällä heräsi kuitenkin
pitkään piilossa ollut halu kirjoittaa, ja tekstiä alkoi pulputa. Vantti
itki ja kirjoitti.
–Kirjoitin lapsena ja nuorena
paljon. Kun siirryin työelämään,
kirjoitin vain pakollisia työhön
liittyviä asioita.
Vantti alkoi pohtia kirjoittamisesta uutta uraa. Läheiset ja tuttavat pitivät ajatusta hulluna – eihän

kirjoittamisella voi elää.
Vantti piti päänsä, ja hän perusti
Skripta Kirjoittamispalvelut vuonna 2002. Vuotta myöhemmin Vantti
julkaisi omakustanteina pienoisromaanin ja runokirjan. Dementiaa
käsitelleet teokset tekivät Vantista kysytyn luennoitsijan, ja pian
ihmiset alkoivat kysellä Vantilta
neuvoja omien traumojen purkamisesta kirjoittamalla.
–Pohdin, että ehkä tämä voisi
olla uusi elämäntehtäväni: opettaa
ihmisiä kirjoittamaan ja vapautumaan näin painolasteistaan.
Kirjoittajaopistosta tuli osa Skriptaa, ja Vantti kirjoitti muiden ohjaamisen ohessa erilaisia tietokirjoja
tilaustöinä. Kun Vantti jäi viime
vuonna eläkkeelle, kaipasi hän
elämäänsä myös muita muutoksia.
Elämä Mikkelin Anttolassa alkoi
tuntua liian korpimaiselta, ja hyvät
liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle muodostuivat kriteeriksi
uutta asuinpaikkaa etsiessä.
Vajaat neljä kuukautta on riittänyt kotiutumiseen.
–Viihdyn hämmästyttävän
hyvin. Veden läheisyys oli ehdoton kriteeri, ja kaikki sijaitsee täällä kätevästi lähellä, Vantti kehuu
uutta kotikaupunkiaan.
Vantin mielestä Heinolalla olisi
mahdollisuudet kehittyä suureksi terveys-, hyvinvointi- ja kulttuurikaupungiksi. Hän haaveilee
Heinolasta residenssikaupunkina,
josta löytyisi myös ainutlaatuisia
vetonauloja kaupungin kylpylä-

perinteitä kunnioittaen.
–Kylpylän rantaan sopisivat erilaiset saunat savusaunasta jääsaunaan, hän uskoo.
Keskustan tyhjiin liiketiloihin
Vantti sijoittaisi paikallisten taiteilijoiden näyttelyitä, ja on hänellä
vinkki myös kesäteatterille:
–Talviteatterinäytökset!
Uudet tuulet saisivat hänen mielestään puhaltaa myös päätöksentekokoneistossa.
–Tarvitsemme päättäjiä, joilla
on näkemyksiä tulevaisuudesta.
Yhteys Heinolaan on ollut olemassa jo pitkään. Murrosikäisenä Vantti sai lahjaksi heinolalaisen
Uuno Kailaan runokirjan. Kailas
ja hänen elämänsä alkoivat kiehtoa nuorta tyttöä.
–Kirjoitin hänestä koulussa
aineita ja pidin esitelmiä. Nyt tuntuu, että kuljen Heinolassa vahvasti
hänen jalanjäljissään.
Vantti toivoo vielä voivansa kirjoittaa kirjan liittyen Kailaaseen ja
Heinolan historiaan.
–Eläkkeellä on onneksi vapaus
tehdä mitä haluaa, Vantti hymyilee.
Tällä hetkellä työn alla on Vantin biologisen isän tarina.
–Etsin isääni kahdeksan vuotta. Biologinen äitini ei halua olla
tekemisissä kanssani, mutta isäni kyllä.
Vantti on kerännyt aineistoa Sortavalasta kotoisin olevan isänsä
elämäkertaromaania varten.
–Isä saa kertoa tarinansa rankasta elämästään.

Lauantai tuo
aurinkoisen
pakkaskelin
Sää: Sateita leviää itäänkin sunnuntain
vastaisena yönä.
Helsinki
Eeva Nikkilä-Kiipula / STT
Viikonloppu alkaa lähes koko
maassa pakkaskelissä, kertoo
Ilmatieteen laitos. Lunta on odotettavissa lähinnä Lapin pohjoisosiin.
Viime päivinä maata ravistelleet myrskytuulet eivät enää
viikonloppuna ole ihmisten kiusana, mutta lauantai on kuitenkin aika tuulinen.
–Tuuli käy luoteesta ja on
puuskissa navakkaa, mutta ei
siis myrskyä. Voimakkaimmat
tuulenpuuskatkin ovat luultavasti maan pohjoisosassa sekä
Itä-Suomessa, sanoo päivystävä meteorologi Anniina Törmä.
Lauantaina pakkaslukemat
liikkuvat 1 ja 10 asteen välillä,
mutta tuuli voimistaa pakkasen
purevuutta. Piirun verran plussalla ollaan vain etelässä aivan
rannikkoviivan tuntumassa.
–Lauantaina Suomen säähän
vaikuttaa korkeapaineen selänne, joten on ihan upea aurinkoinen pakkaspäivä koko maassa,
Törmä sanoo.
Ainoastaan Pohjois-Lapissa
saadaan lunta. Lunta saatiin esimerkiksi Enontekiöllä jo torstaina ja perjantaina yhteensä yli
40 senttiä. Tällä haavaa Enontekiöllä on jo lunta kaikkiaan yli

130 senttiä.
Lumettomia paikkoja ovat tällä
hetkellä muun muassa Virolahti, Vaasa ja Hanko.
Sunnuntain vastaisena yönä
Suomeen saapuu matalapaine,
jolloin sateita leviää Pohjois-Suomeen ja itään.
–Sen myötä meillä voimistuu läntinen virtaus ja saapuu
hyvinkin lämmintä ilmaa. Maan
etelä- ja keskiosassa plussaa on
1–5, pohjoisosassa puolestaan on
miinusasteita 2–12, Törmä sanoo.
Jäätä on Itämerellä ajankohtaan
nähden vähän, lähinnä Perämeren pohjoisosassa. Viime päivien
myrskyt ovat pakanneet Perämeren jäät kiinteän jääkentän
reunaan, mikä vaikeuttaa alusten liikkumista.
–Vaikka jäätä on selvästi
vähemmän kuin viime ja toissa talvena, on jään reunassa nyt
vaikeakulkuinen sohjovyö, jossa
lähes kaikki alukset ovat tarvinneet jäänmurtajien avustusta,
sanoo Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio.
Vainio muistuttaa, että rannikoiden jäät Perämeren pohjoisosia lukuun ottamatta eivät ole
missään turvallisia jäillä liikkumiseen. Tähän tarvitaan hänen
mukaansa vähintään kymmenen sentin teräsjää.

YRITTÄJIEN AAMUKAHVIT TO 26.1.2017

klo 8.00 – Tiedotustilaisuus yrittäjille,
Wanha Lehtitalo, Lampikatu 8

HEINOLAN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSPALVELUT
TYÖLLISYYSKOORDINAATTORI TERO AUVINEN, Heinolan
elinvoimapalvelut
- Työntekijän rekrytointi määräaikaiseen ja pysyvään työhön
- Edelleen sijoittamisen edut, ehdot ja kustannukset yrittäjälle
- Yrittäjän kokemukset edelleen sijoittamisesta
- HEINOLA – LISÄ, ym. ym.
KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA NIIDEN VAIKUTUKSET
KEVÄT JA KESÄ 2017
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ ARI MATTEINEN, Tekninen toimi
- Kevään ja kesän 2017 kunnallistekniset työt ja katujen kunnossapito
- Katutöiden sekä mm. Jyrängön virran siltatyön aikataulu ja
väliaikaiset liikennejärjestelyt
- Katutöiden ym. aikataulut ja muut tilapäiset järjestelyt, ym. ym.
YRITYSHANKKEISTA JA TULEVISTA TARJOUSPYYNNÖISTÄ
ELINKEINOPÄÄLLIKKÖ TIMO KAATTARI
- Ajankohtaista yrityshankkeista, tulevista tarjouspyynnöistä
ym. ym.

