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1. Vahdin vaihto
Kun viime kesänä kokosimme Kanavan Varrelta lehteä, peräänkuulutimme jo
seuraavan numeron vastuuhenkilöitä. Katja ja Juha ottivat haasteen vastaan ja
kädessäsi on uunituore vuoden 2010 lehti. Suurkiitokset heille. Vuoden aikana
on kylällä on tapahtunut paljon. Niistä saamme lukea yhteisestä lehdestämme. Kyläsuunnitelman hengessä toimiminen vaatii, että me kaikki kannamme
oman kortemme kekoon ja edistämme yhteisiä asioita. Siinä meille on haastetta
tuleville vuosille.
Pirjo ja
Matti Äänismaa
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Hyvää kesää kaikille!
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2. Oravin alueen kyläsuunnitelman julkaisutilaisuus
Tilaisuus pidettiin Juvolan koululla pe
7.5.2010 klo 18:00. Paikalle saapui
parisen kymmentä kyläläistä ja naapurikylän edustaja. Martat tarjosivat
tilaisuuden alussa kahvit ja pullat.
Kiitos koulun keittäjälle / siivoajalle
mahdollisuudesta järjestää tilaisuus
Juvolan koululla.
Tuhannet kiitokset sitkeydestä suunnitelman laatijalle Henrik Hausenille
ja rahoittajan edustaja Ritva Röngälle
sekä kyläyhdistyksen hankeryhmälle:
Aaro Laitinen, Eila Torpakko, Irene
Makkonen, Marie-Louise Fant, Katja Kinnunen, Kari Hirvonen, Pekka
Laitinen, Toivo Hurri, Saku Sallinen
ja Matti Äänismaa.
Paneliin osallistui Henrik Hausen JärviSuomen Kylät Ry:stä (vas), Ritva Rönkä Piällysmies
Ry:stä, Matti Määttä Metsähallitukselta(oik), Esko Pulkkinen vuorotteluvapaalla oleva
Juvolan koulun rehtori.

Matti Äänismaa avasi Oravin alueen kyläsuunnitelman julkaisutilaisuuden, ja toimi
tilaisuudessa paneelin puheenjohtajana.

Henrik Hausen esitteli Oravin alueen kyläsuunnitelman
ja kertoi lyhyesti kuinka suunnitelma eteni. Haasteena hän
näki alueen ikärakenteen mutta samalla myös mahdollisuutena luoda alueelle uusia työpaikkoja.

Ritva Rönkä esitteli rahoitusmahdollisuudet uusille hankkeille, jotka kyläsuunnitelman pohjalta syntyy.
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Matti Määttä kertoi Oravin alueen tärkeydestä Metsähallituksen
näkövinkkelistä.

Esko Pulkkisen mielestä yhteistyö kylän ja koulun kesken on ensiarvoisen tärkeää koululaisten perinnetiedon säilyttämiseksi.

Oravin alueen kyläsuunnitelman julkaisutilaisuuteen saapui kyläläisiä ja
naapurikyläläisiä. Tilaisuuteen osallistui noin 20
henkeä.

Kuva: Ella Laitinen

5

KANAVAN VARRELLA -kesä 2010

3. Tervehdys
Piällysmies ry:n henkilöstön terveiset
Ahvensalmi-Oravi-Juvola kyläsuunnitelman tekijöille ja toteuttajille.
Kyläsuunnitelma on avain kylän
kehittämiseen ja tämä suunnitelma
kertoo lukijalle kylän asukkaiden halusta kehittää omaa kylää asukkaiden
näköiseksi paikaksi viihtyä ja yrittää.
Kyläsuunnitelman toteutus on kaikkien kyläläisten asia.
Suunnitelman rahoituksen kautta
mekin olemme päässeet osaksi kylienne kehittämistyötä. Rahoitamme
jatkossakin kylienne suunnitelmia.
Kiitämme tekijöitä, yhteistyömme on
ollut mutkaton ja mukavaa!

Ritva Rönkä

Pienoismallien teko on Uwen rakas harrastus.
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4. Kyläsuunnitelmasta toimeksi
Vuosi sitten esiteltiin tässä lehdessä kyläsuunnitelmahanketta. Silloin evästettiin lukijoita osallistumaan aktiivisesti kyläkyselyyn ja aprikoitiin, mitä
sitten tapahtuu, kun kyläsuunnitelma aikanaan on valmis. Valmisteluaikaa
jouduttiin jatkamaan neljä kertaa - yhteensä tasan vuodella - alkuperäisestä,
mutta valmista tuli ja suunnitelma julkistettiin 7.5.2010 Juvolan koululla.

Suunnitteluprosessi
Vuosi sitten odotettiin kyläkyselystä
pätevää tietoa siitä, mitä kylillä todella halutaan, ja mitä taas ei haluta. Yli
400 lähetetystä kyselykaavakkeista palautettiin 98 kpl eli yli viidennes lähetetyistä. Vastausprosentti oli suurempi
kuin keskimäärin kyläkyselyissä, mutta
silti osoittautui, että kysely ei antanut
riittäviä vastauksia kylien tulevaisuuden suunnitteluun. Sitä voidaan kuitenkin tulkita niin, että kylien yleinen
mielipide on kehitysmyönteinen.
Kun kyselystä oli saatu alustavia tuloksia, päätettiin järjestää alueen yritysten, Savonlinnan kaupungin ja metsähallituksen edustajien kesken seminaari Savonlinnan pohjoisten kylien
kehittämisestä. Tämä järjestettiin
joulukuussa 2009. Sen jälkeen kyläyhdistyksen 10-jäseninen seurantaryhmä
ruoti vielä suunnitelmaluonnosta ja
toi siihen omat mausteensa.
Tämä “seminaarivaihe” suunnitteluprosessissa osoittautui merkittäväksi
koko suunnitelman kannalta, ehkä jopa
tärkeämmäksi, kuin itse suunnitelma.
Oli fantastista kokea, kuinka paljon
yhteistyö voi merkitä suunnittelussakin. Joulukuun seminaarin osallistujat
sopivatkin jo vastaavan tapahtuman
uusimisesta kerran vuodessa.

valmistumista. Yhteisymmärryksessä
Salmen Pojat ry:n kanssa Torsti ja Katja
Kinnunen lunastivat koulun Savonlinnan kaupungilta yritys- ja järjestötoimintaa varten. Koulusta on jälleen tulossa
Ahvensalmelle merkittävä kyläkeskus.
Kesäkuun 2. päivänä kyläyhdistys
jätti Piällysmies ry:lle rahoitushakemuksen pohjoisten kylien omien kyläsivujen valmistelemisesta ja käyttön
ottamisesta. Hankkeen kustannusarvio
on 15850€ ja haettu LEADER-rahoitusosuus 12680€. Tavoitteena on, että
kaikki tiedottamisen arvoiset asiat ja
tapahtumat julkistetaan nettisivuilla,
myös toisten luettavaksi tarkoitetut
mielipiteet, kyselyt ja vastaukset. Hankkeesn rahoituksesta suurin osa on varattu kyläläisten kouluttamiseen sivujen käyttäjiksi.
Suunnitteluprosessi osoitti yritysten
ja yhdistysten keskusteluyhteyden arvon. Ensimmäisessä palaverissa Saimaa
Holidayn yrittäjien ja kyläyhdistyksen
kesken kesäkuun alussa selvitettiin,

mitä hankkeita yritysten mielestä olisi syytä mahdollisimman pian toteuttaa. Sellaisiksi kirjattiin norppatorni,
luontopolun ehostaminen, valaistu latu ja kanavanvarsihankkeen loppuun
saattaminen. Vastuuorganisaatioksi
näiden hankkeiden toteuttamiseen
lupautui Oravin Nuorisoseura ry.
Yrityksillä luonnollisesti on keskeinen
merkitys näiden toteuttamisessa.

Lopuksi
Karjalaisen keskeneräiset:
“Suunnitelmat voivat olla joko toteuttamiskelpoisia tai sitten ei. Meidän kyläsuunnitelmassamme näyttää olevan
yllättävän paljon näitä toteuttamiskelpoisia ja mahdottomia ei lainkaan.”
“Kylä, jossa on vain yksinänsä maailman pahuutta vastaan taistelevia asukkaita, on helppo hävittää: ei tarvitse
tehdä mitään.”

Toimeksi
Oma merkityksensä kehitysmyönteisen ilmapiirin syntymisessä oli jo viime syksynä Tielaitoksen Aaro Laitisen
aloitteesta toteuttamalla kanavan varren
maisemointiraivauksella. Kiitos Aaron
sitkeyden, tämä hanke toteutui “hyvään saumaan” ja mahdollisti ns. Kanavanvarsihankkeen toteuttamisen.
Suunnitelmassa mukana oleva Ahvensalmen kouluhanke kerkisi myös saada
ratkaisunsa ennen itse suunnitelman

Kuva: Ella Laitinen
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5. Uusi kauppias lähikuvassa
Markus Heiskanen on kotoisin Rantasalmen Poronsalmesta. Hänen perheeseensä kuuluu avovaimo sekä 11- ja
12-vuotiaat pojat Patrik ja Sebastian.
Markus itse on 33-vuotias, toiminut
yrittäjänä jo kahdeksan vuotta. Hän
on hankkinut matkailualan kokemusta mm. Lapin kasvukeskuksista ja
toimii tällä hetkellä mm. Savonlinnan
Matkailupalvelun hallituksen puheenjohtajana.
Markus kuvaa itseään Savon nöyrimmäksi rengiksi. Luonnehdinta ainakin kertoo, että palvelu on lähellä
Markuksen sydäntä. Palvelukonseptin
osaamisesta puolestaan kertoo hänen
toteuttamansa hanke Hilpeä Munkki
-ravintola Savonlinnan Riihisaaressa.
Savonlinnan rakennustarkastaja Rauno Sairanen muistelee vieläkin, että
Hilpeä Munkki on ainoa julkinen rakennushanke Savonlinnassa, josta ei ole
tullut yhtään valitusta. Hienovaraisesti

toimien tämäkin on siis mahdollista!
Saimaa Holiday –yritysryhmä on
päättänyt panostaa palveluidensa tehostamiseen. Avainpalveluita ei organisoida niiden sijaintipaikkakuntien mukaan, vaan siten, että samaan
palveluun kuuluvat toiminnot organisoidaan yhteen niiden sijainnista
riippumatta. Niinpä Jukka Laitinen
on saanut vastuulleen ohjelmapalvelut
koko Saimaa Holidayn toiminta-alueella ja Markus Heiskanen vastaavasti
ravitsemuspalvelut.
Markus tulee mielellään Oraviin.
Häntä viehättää Kiint. Oy Oravin
Rantamakasiinin omistama rantamakasiini, joka nyt myöskin on vuokrattu
osaksi Saimaa Holidayn ravitsemuspalveluita. Hän sanoo tulevansa toimimaan Oravissakin jo pitkään noudattamiensa periaatteiden mukaan ja
pyrkivänsä pitkäjänteisesti kestävälle
pohjalle. Periaatteet ovat toimineet ai-

nakin Poronsalmella ja Savonlinnassa.
Näillä näkymin ravintola tulee palvelemaan normaalisti sesonkiaikana
ja muuna aikana tilauksesta. Kauppa
tarjoaa asiakkailleen ostoelämyksiä
ympäri vuoden ja kauppareissullaan
asiakkaat voivat ”käydä tietämässä”
kaupan tunnelmallisessa kahviossa.
Olisikohan Pihlaja-baari vihdoin löytänyt seuraajansa?
Markus toivoo, että yritykset ja kylän yhdistykset voisivat yhdessä järjestää menneisyydestä tuttuja sekä uusia
tapahtumia ja muuta yhteistoimintaa
yhteiseksi ja kylässä piipahtavien iloksi. Hän toivoo, että kyläsuunnitelman
hankkeita ei jätetä arkistoihin, vaan
että niitä ryhdytään yhdessä toteuttamaan. Markus ehdottaa, että Oravin alueen yritykset ja yhdistykset
ryhtyisivät säännöllisissä palavereissa
suunnittelemaa yhteistä tulevaisuutta
pitkäjänteisesti ja kestävälle pohjalle

TAIDENÄYTTELY, ART EXHIBITION
SAARI / the ISLE
Paavo Halonen
3.7. - 31.7.2010

www.enonkoski.fi

ENONKOSKEN
KOTISEUTUMUSEO
Kirkkotie 4,
58175 ENONKOSKI

Avoinna joka päivä / Open every day 12-17
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6. Oravin Vesiosuuskunnan kuulumiset
Vesi- ja viemärilinjan rakentaminen
Multalan ja Salonpään alueelle
Oravin kylätaajaman pohjoispuolella Oraviveden takana sijaitsevalle
Multalan ja Salonpään alueelle on
vireillä vesijohdon ja jätevesiviemärin
rakentamista koskeva hanke. Alueen
asukkaat ja loma-asukkaat ovat olleet
kiinnostuneita liittymään vesi- ja viemäriverkostoon, jos sellainen alueelle
voitaisiin rakentaa. Alueen keskivaiheilla sijaitsevaan Tallusniemeen ja
sen liepeille on lisäksi suunnitelmissa
rakentaa yhteensä kahdeksan korkeatasoista loma-asuntoa. Alueella on
silloin yhteensä noin 35 rakennettua
kiinteistöä, joista 5 on vakituisia asuntoja ja loput vapaa-ajan asuntoja. Salonpään alueella on lisäksi noin 15
osayleiskaavan mukaista rantarakentamispaikkaa.
Hanketta on valmisteltu siten, että
alueen vesi- ja viemäriverkosto liitettäisiin Oravin vesiosuuskunnan verkostoon Salonpäänniemen ja Rapakonrannan välille järven pohjaan
upotettavilla putkilla. Liittymisjohdot
Rapakonrantaan asti on rakennettu jo
pari vuotta sitten. Hankkeen toteuttajana tulisi toimimaan Oravin vesiosuuskunta. Nykyisen vedenottamon
kapasiteetti riittää myös laajennusosan
tarpeeseen. Oravin jätevedenpuhdistamolla on tarpeen lisätä ilmastuskompressoreiden tehoa, mutta muuten laitoksen kapasiteetti on edelleen
riittävä.
Alueella olevien kiinteistöjen omistajilta on vuonna 2008 kysytty alustavasti halukkuutta liittyä vesi- ja viemäriverkostoon. Tuolloin 19 kiinteistöä
olisi ollut valmis liittymään verkostoon edellytyksellä, että kustannukset pysyvät kohtuullisina. Hankkeen
kustannusarvio on verkoston lopullisesta laajuudesta riippuen 325 000400 000 euroa (alv 0 %). Uusien johtolinjojen pituus olisi vastaavasti 78
km. Viemäröinti toteutetaan suunnitelman mukaan kokonaan painevie-

märöintinä, jolloin viemäriputket ovat
läpimitaltaan 40 tai 65 mm:n muoviputkia. Jokaiselle kiinteistölle tulisi
oma pumppaamokaivo, joiden hankintahinta sisältyy hankkeen kokonaiskustannuksiin.
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus on kesäkuussa 2010
antamallaan päätöksellä myöntänyt
hankkeelle valtion avustuksen, joka
on 25 % hyväksytyistä kustannuksista,
enintään 100 000 euroa. Myös Savonlinnan kaupungilta on anottu hankkeelle avustusta yhteensä 65 000 euroa,
joka tämän hetkisen tiedon mukaan
on tulossa vuoden 2011 määrärahoihin. Avustusten osuudeksi muodostuu
silloin 41% kokonaiskustannuksista ja
loput 59 % investointikustannuksista
katetaan liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla. Näillä näkymin liittymismaksu olisi kiinteistöä kohti noin
9000 euron tasoa, mikä sisältää sekä
vesi että viemäriliittymän. Lopullisesta liittymismaksun suuruudesta ja sen
rahoitusvaihtoehdoista päätetään sen

jälkeen, kun liittyjien lukumäärä on
päivitetty ja urakkahinnat on saatu.
Myös johtolinjojen lopullinen reitti
täsmentyy, kun liittyjät ovat selvillä ja
linjojen sijoittamista koskevat luvat on
hankittu.
Oravin vesiosuuskunta tulee lähestymään Salonpään ja Multalan alueen
kiinteistönomistajia tarkemmalla tiedotteella ja liittymishalukkuuskyselyllä
kuluvan kesän aikana. Hankkeen toteutuksesta tehdään päätös, jos liittyjien määrä on riittävän suuri eli noin
20. Rakentamissuunnittelu tehtäisiin
kesän ja alkusyksyn aikana ja ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaisi kuluvan vuoden syys-lokakuussa.
Avustuspäätöksen ehtojen mukaan
hankkeen tulee olla valmis lokakuussa
2011.
Hankkeesta voi kysyä lisätietoja
Jyri Rautiaiselta, puh. 0500 705 337,
sähköpostitse: jyri.rautiainen@kiururautiainen.fi
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7. Aktiviteetit
7.1.Oravin Kyläyhdistys Ry
Vuosikokous pidettiin poikkeuksellisesti Ahvensalmen entisellä koululla.
Eripaikoissa pidettävillä kokouksilla
on tarkoitus tuoda kyläläisille tiedoksi erilaisia kokoontumistiloja Oravin
alueella ja herättää yhteisöllisyyden
tuntua koko tällä alueella.

Vuosikokouksessa valittiin kyläyhdistykselle uusi hallitus. Hallitus rakennettiin siten, että kukin hallituksen
jäsen toimii myös jonkin toisen yhdistyksen tai seuran puheenjohtajana tai
sihteerinä lisäksi otettiin kaksi “salkutonta” jäsentä. Vuoden 2010 Kyläyhdistyksen hallitukseen valittiin:
Saku Sallinen, puheenjohtaja
Juha Karjalainen, sihteeri
Katja Kinnunen, rahastonhoitaja
Muut varsinaiset jäsenet:
Eila Torpakko ja varahenkilöksi Raakel
Jokinen, Oravin Martat. Irene Makkonen, Juvolan Maa- ja Kotitalousseura ry. Niina Markkanen, Oravin
Nuorisoseura ry. Matti Ääänismaa,
Birgitta Erkintalo
Toimintasuunnitelmassa suurimpana
hankkeena tänä vuonna on kyläsivujen kasaaminen, tekeminen ja sivustojen käyttöön opastus.
Kyläsuunnitelmassa yhtenä tavoitteena oli ajantasaisen viestinnän ja yhteydenpidon saaminen osaksi ihmisten
arkipäivää. Tätä tavoitetta lähdemme
nyt toteuttamaan omien kyläsivujen
myötä, jota varten on tehty oma hanke
Piällysmies ry:lle. Hanke kantaa nimeä
Oravin alueen kylien tiedotustoimin-
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nan kehittäminen.
Kyläsivujen tarkoitus on tuoda tietoa
niin kyläläisille, vapaa-ajan asukkaille
kuin matkailijoille. Tavoitteena on,
että saamme aikaan yhteisöllisyyden
tunteen kaikkien Oravin alueen kylien asukkaiden, vapaa-ajan asukkaat
mukaan lukien, kuin muuten Oravista
kiinnostuneiden kesken. Mikä on sen
ihanampi tunne kuin mennä paikkaan
missä tuntee olevansa kotona ja vieraanakin tervetullut kyläyhteisöön ja sen
tapahtumiin.
Kotisivut tehdään kuluvan kesän ja
syksyn aikana. Tavoitteena on, että toivottamme kaikille rauhallista joulua,
ja ilmoitamme vuoden vaihteen tapahtumat omilla sivuillamme. Kyläsivut
on aikanaan löydettävissä osoitteesta
www.OravinSeutu.fi.
Hanke esiteltiin ensimmäisen kerran
julkisesti 8.6.2010 pidetyssä Kyläyhdistyksen vuosikokouksessa. Hankkeesta tiedotetaan kyläläisiä Oravin
kaupan, Multalan risteyksen ja Juvolan ilmoitustauluilla. Kyläläisten apua
tarvitaan mm. sivujen sisällön tuottamiseen koska sivuista on tarkoitus tehdä kylän näköiset, ei yhden yksittäisen
tekijän näköiset. Nyt on siis aika etsiä
valokuvia yhteisistä tapahtumista,
maisemista ja kirjoittaa hyviä tarinoita
kylän vaiheista kuten myös erilaisista
tapahtumista.

katja.kinnunen@skwood.fi
hankkeen vetäjälle:		
Saku Sallinen, Kokkolanlahdentie 90,
Ahvensalmi. Sähköisesti osoitteeseen
saku.sallinen@luukku.com
kyläyhdistyksen sihteerille:
Juha Karjalainen, Oravintie 106, Oravi.
Sähköisesti juha.karjalainen@skwood.fi.

Valokuvat ja kirjoitukset voi toimittaa hankkeen yhteyshenkilölle:
Katja Kinnunen, Multalantie 269,
Ahvensalmi. Sähköisesti osoitteeseen

Kesäterveisin,
Katja Kinnunen

Kyläyhdistyksen sivustoihin on varattu
myös paikka yhdistysten ja seurojen
omille sivuille. Kukin seura ja yhdistys
voi toimittaa kyläyhdistykselle oman
materiaalinsa ja sivut tehdään heille
tämän projektin yhteydessä valmiiksi.
Yhdistyksiltä ja seuroilta peritään sivuston tekemisestä 40e/sivu. Yhdistykset ja seurat tulevat myöhemmin
pitämään omat sivunsa ajan tasalla itse.
Kyläyhdistys tarjoaa myös koulutuksen hankkeen aikana sivujen ylläpitoon
mutta myös apua sivuston ylläpitoon
pientä maksua vastaan. Sivuista tullaan
tekemään lyhennelmät kieliversioilla:
englanti, venäjä ja saksa.
Muita toimintasuunnitelmassa nousseita asioita oli Oravin päivän henkiin
herättäminen, juhannus juhlien järjestäminen kokkoineen ja tansseineen
Nuorisoseuran talolla ja osallistuminen
erilaisiin yhdistysten ja seurojen järjestämiin tapahtumiin joko apujoukkoina
tai ihan vain tukeaksemme yhdistysten
ja seurojen toimintaa.
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7.2 Oravin Martat 50 vuotta
Oravin Marttayhdistys ry juhli
50-vuotistaivaltaan 25.4.2010 Oravin
rukoushuoneella. Juhlapäivän aamu
valkeni kirkkaana pitkän sateisen
kauden jälkeen ja tämä kohotti juhlatunnelmaa. Suomen lippu sai hulmuta
sinistä taivasta vasten. Sali oli kaunistettu kevään värein ja Suomen lippu
sekä marttaviiri kruunasivat juhlatilan. Iloitsimme, että kutsu oli otettu
hyvin vastaan. Sali täyttyi kutsuvieraista, kyläläisistä, entisistä ja nykyisistä
martoista.
Puheenjohtaja Eila Torpakko toivotti juhlakansan tervetulleeksi ja muisteli Oravin Marttojen alkutaival-ta
katkelmalla ensimmäisestä pöytäkirjasta: ”Oraviin oli jo pitemmän aikaa kaivattu kerhoa tai yhdistystä,
joka kokoaisi piiriinsä kylän naisväen
keskustelemaan naisten ja juuri perheenemäntien työn kehittämisestä.
Niinpä Marttayhdistystä olikin ajateltu, joka elin toimi aivan erillään politiikasta ja eri uskontosuunnista tehden hyvin merkittävää valistustyötä
kodin piirissä. Niin perustettiin siis
Oravin Marttayhdisys 21.3.1960”.
Tervehdyspuheen päätteeksi laulettiin
seisaaltaan Katariina Kokkosen säestämänä perinteikäs Marttalaulu ”Päivä
kun paistavi pirttihin pieneen”.
Pyysimme juhlaamme uutta toiminnanjohtajaamme Marianne Heikkilää,
joka iloitsi kutsustamme, mutta päällekkäisyyksien takia hän ei pystynyt kuitenkaan juhlaamme saapumaan. Juhlapuhujaksi saimme Etelä-Savon Marttojen puheenjohtaja Aira Nurmisen.
Hän valotti Marttajärjestön historiaa
ja tämän hetken tilannetta. Martoilla
on nyt nostetta sekä yhteiskunnallisena vaikuttajana että osaavana kansalaisjärjestönä, eikä vähiten siihen ole
vaikuttanut uusi toiminnanjohtajamme Marianne Heikkilä.
Saimme nauttia kylän lasten lauluesityksestä eli Laitisten tyttökuoro esitti
”Voikukkalaulun ja Ihmettelen Luojan
töitä”. He ihastuttivat sekä reippaalla
esiintymisellään että moni-puolisuudellaan, säestäjäkin löytyi omasta takaa.
Heille on varmasti kysyntää tulevissa

Lapsikuoro onnittelee

Kuoro ja huilusäestys

tapahtumissa.
Arja Saarikosken elämänläheinen runokooste ”Runoja elämän rikkaudesta”
oli todella nimensä mukainen. Runot
olivat eri runoilijoiden antia ja tilaisuutta varten koostettu. Mieleen jäivät
mm. Kantelettaren miniälle antamat
neuvot, kuinka tulee taloon tullessaan

ryhtyä toimeen ja palvella vanhempaa
väkeä. Seurakunnan edustajina oli juhlaan kutsuttu rovasti Marja Hynninen,
”marttojen oma pappi” ja kanttori Katariina Kokkonen. He esittivät tervehdyksensä ”sanoin ja sävelin”. Martoilla
ja seurakunnilla oli kuluvana vuonna
yhteinen projekti – yhteisvastuukeräys,
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johon Oravin Martatkin osallistuivat.
Juhlassa muistettiin Oravin marttayhdistyksen pitkäaikaisia jäseniä. Kultaisen 50-vuotismerkin halausten kera
saivat Oravin Marttojen äitihahmo,
kunniamartta Saimi Asikainen sekä
Mailis Laitinen, Kaija Juuti ja Raila
Immonen. Yhdistyksessämme on useita ansioituneita ja pitkään mukana olleita jäseniä, joskin ikä karsii vähitellen
marttajoukkoa yhtälailla meillä kuten
muuallakin. Uudet jäsenet ovat todella
tervetulleita joukkoomme.
Marttojen menneistä vuosista olisi
niin paljon kerrottavaa, että aika ei riittäisi. Saimi Asikainen ja Anja Luostarinen luotasivat pikakatsauksen menneisiin vuosiin. Erityisen rakkaaksi
Martoille on tullut Suurmäki itärajan
takana. Tarmokas, entinen puheenjohtajamme Aune Jaamanen sai aikaan
karjalankaipuun monien oravilaisten
sydämiin. Lopuksi yhdyimme kiitollisina lauluun ”Tämän päivän meille
annoit”. Ja kun juhlapöydän antimista
päästiin nauttimaan, niin ”kielenkannat kirposivat”, aivan kuten vanhoissa
Marttojen muisteloissakin kerrottiin.

Ansiomerkit

Vapaa seurustelu ja iloinen puheensorina jatkuivat pitkälle. Kaikki viihtyivät, juhlamme oli onnistunut.

Vielä lämpimät kiitokset kaikille Oravin Marttayhdistystä eri tavoin muistaneille.

7.3 Lukupiirin kuulumisia
Ahvensalmi-Oravin lukupiiri on toiminut jo neljä ja puoli vuotta. Piirissä
käy hyvin säännöllisesti 10-12 henkilöä, joista useimmat ovat olleet mukana alusta asti. He kaikki lukevat mielellään ja haluavat sen lisäksi vaihtaa
näkemyksiä kirjoista.
Kirjailija Anneli Pääkkönen Multalasta on ollut lukupiirin keskushenkilö.
Hän paljon lukeneena asiantuntijana
on osannut johdatella meitä hienojen
kirjojen pariin ja tuonut keskusteluihin moni-ilmeisyyttä.
Kyselin lukupiiriläisiltä lukupiirin
merkityksestä heille henkilökohtaisesti sekä millaisista kirjoista he pitävät.
Vastauksista saattaisi olla apua Kanavan varrelta -lehden lukijoille kesälukemisien valintaan.
Lukupiirin merkitys
Lukupiiriläiset käyvät istunnoissa hy12

vin ahkerasti. Yhdessä sovittu kirjat
luetaan, vaikka istuntoon ei päästäisikään. Mielenkiintoiseksi koetaan luetun jakaminen erilaisten ihmisten
kanssa. Keskustelu syventää ja laajentaa omaa lukukokemusta. Se on tosi
antoisaa. Lukupiirissä saa myös vihjeitä mielenkiintoisista kirjoista ja
kirjailijoista sekä tulee luettua sellaisia
kirjoja, joita ei mahdollisesti muuten
löytäisi tai tulisi luettua. On myös ollut antoisaa tutustua kirjallisuudesta
kiinnostuneisiin kyläläisiin. Yhteyksiä
on pidetty lukupiirin ulkopuolellakin.
Lukupiirissä pääsee hyvin irti arjesta ja
suorastaan virkistyy.
Mieleisiä kirjoja
Lukupiiriläiset ovat hyvin kaikkiruokaisia lukemisen suhteen ja lukevat
monenlaista. Luetaan kaunokirjallisuutta, tietokirjoja, dekkareita, elä-

mäkertoja, runoja ynnä muuta. Lukupiiriläiset kuvasivat mielilukemisiaan
hyvin eri tavoin. Jotkut pitivät selvistä
juonenkäänteistä, kun taas toisille luettava sai olla vaikeatajuinenkin. Mielellään luettiin eri kulttuureista kertovia teoksia, jotkut lukivat tositarinoita,
elämäkertoja tai historiaa. Jotkut taas
nauttivat mielikuvitusta ruokkivista,
erilaisiin tulkintoihin johtavista juonenkuluista tai runollisista teoksista.
Psykologisilla ja filosofisilla kirjoilla oli
myös ystävänsä, ja tärkeänä pidettiin
myös sitä, että kirja herättää ajatuksia, kaikkea ei sanota valmiiksi, vaan
lukija joutuu pohtimaan tapahtumien
eri puolia, hyvää ja pahaa, oikeaa ja
väärää.
Anneli kertoo mielikirjoistaan näin:
”Elämä panee ajattelemaan eri aikoina erilaisia asioita. Luen joitakin kirjoja useaan kertaan, koska oman itsen
muuttuminen antaa mahdollisuuden
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ymmärtää sama kirja erilailla uudella
lukukerralla. Joku kirja on taas ihana
lukea uudelleen juuri siksi, että kokee sen aina samalla tavalla, jollain
sellaisella tunteella mikä tekee hyvää,
oli elämäntilanne mikä tahansa. Joku
kirja saattaa tuntua tylsältä, mutta sen
verran kiinnostavalta, että sen kuitenkin lukee kannesta kanteen. Ja sitten
löytääkin siitä yhden ajatuksen, joka
jää pyörimään mieleen ja nuuhkii siellä
etsien itselleen sijaa. Luen hyvin sattumanvaraisesti. Pidän suunnattomasti
siitä, että voin kierrellä kirjastossa,
poimia jonkun kirjan joka niin sanotusti sattuu käteen. Sellainen kirja
usein satuttaa mukavasti myös mieltä. Viimeksi poimin kirjastosta Timo
Harjun runokirjan Kastelimme heitä
runsaasti kahvilla (ntamo 2009). Siitä
yksi koskettava lause: -Lähteminen on
sitä että halataan kuin murskaantuneet
mustikat.”
Hienoja lukukokemuksia
Lukupiiriläisten mielestä yksi hienoin
yhdessä luettu kirja on ollut Margaret
Atwoodin Nimeltään Grace. -Se käsittelee koko ihmiselämän salaisuutta.
Miten elämä koostuu pienistä hetkistä
kuten omenankuorimisesta, kauniista
mekosta. Miten kaikki voi suistua raiteiltaan, niin ettei enää tiedä mikä on
mitä. Ja kuinka joku lääkäri yrittää
nähdä ihmismielen syvyyksiin, ja on
samalla tarrautunut oman mielensä
tottumuksiin. Ikuinen aihe: osaako
välittää toisille oman mielensä asioita
ja voiko toinen nähdä toisen mieleen,
tajuta toisen tunteita, toisen totuutta. Kirjaa lukiessa joutuu miettimään
oikeudenmukaisuuden monimutkaisuutta, tuomitsemisen helppoutta,
ihmisen valtaa toiseen ihmiseen, rakkauden yhtä aikaa kiemuraista ja yksinkertaisen kaunista luonnetta. Anneli
kuvaa näin kiehtovasti tätä kirjaa.
Mieluista oli lukea kesällä 2008
botswanalaisen naissalapoliisi Mma
Ramotswen (kirj. Alexander McCall
Smith) seikkailuista. Kirjasarjassa
kuvataan erityisen tarkalla silmällä ja
huumorilla elämää naisen näkökulmasta, vaikka kirjailija onkin mies. Se
ihastutti erityisesti.
Monen mielestä Traktorin lyhyt

historia ukrainaksi (kirj. Marina Lewycka) oli myös yllätyksellinen ja hauska turhia ennakkoluuloja herättäneestä nimestään huolimatta.
Monille kouluvuosilta tuttu klassikko Havukka-ahon ajattelija (Veikko
Huovinen) oli mukava lukea uudelleen ja arvioida tekstiä myös uuden
elokuvan sanoman kanssa.
Tuhat loistavaa aurinkoa (kirj. Khaled Hossein) kosketti syvästi ja oli lisäksi hyvin ajankohtainen.
Myös seuraavia kirjoja pidettiin
loistavina lukukokemuksina:
-Velipuoli (Lars Saabye Christensen),
-Viimeiset mitalit (Sisko Istanmäki),
-Kuolleet sielut (Nikolai Gogol)
-Erään miehen sydän ja muita ihmistarinoita (Anneli Pääkkönen)
-Neito kulkee vetten päällä (Eeva Joenpelto),
-Katharina Blumin menetetty maine
(Heinrich Böll)
-Kuolema ja pingviini (Andrei Kurkov)
-Menetyksen perintö (Kiran Desai)
Tänä kesänä luetaan teos Lukija (kirj.
Bernhard Schlink). Palkittua teosta
kuvataan näin: ”Kaipaus ja häpeä, hellyys ja vastuu ovat tämän surumielisen,
pohdiskelevan ja yllätyksellisen romaanin painavia teemoja.” Lukupiirin

klassikkotoimikunta suosittelee lisäksi
luettaviksi venäläisen Ivan Gontsarovin teosta Oblomov sekä norjalaisen
Sigrid Undsetin Ida Elisabet.
Kirjanystävän palkinto
Lukupiiri haluaa kannustaa Juvolan
koululaisten lukuharrastusta ja lahjoitti koulun kevätjuhlassa 5.6.2010
kolmelle kirjojen ystävälle ja ahkeralle lukijalle kirjapalkinnot. Palkinnon
saajat olivat Mia Muhonen I lk, Siiri
Luostarinen I lk ja Monika Laitinen
VI lk.
Syksyllä jatkuu
Lukupiiri kokoontuu kesätauon jälkeen syyskuun alussa. Silloin aiheena
on saksalaisen Bernhard Schlinkin teos
Lukija. Kokoontumisista ilmoitetaan
Oravin kyläkaupan ja Multalantien
risteyksen ilmoitustauluilla.
Tervetuloa mukaan kaikki kirjoista
kiinnostuneet!
Tervehtien Aino, Anneli, Asta, Kaj,
Leila, Maija, 2xMatti, Pirjo, Rakel ja
Ulla
Pirjo Äänismaa
lukupiirin kokoonkutsuja

Lukupiiri koolla Oravin rukoushuoneella
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7.4 Ahvensalmen Maa- ja
Kotitalousseura ry
Järjestätkö juhlia - tarvitsetko astioita?
Ahvensalmen maa - ja kotitalousseura ry:llä on 80 hengen kahv- ja
ruoka-astiasto vuokrattavissa edulliseen hintaan. Vuokraamme myös
juhlaliinoja.
Lisätiedot:
Leila Sallinen puh. 0400 172063

Seuralla on vuokrattavissa myös
kasvinsuojeluruisku ja paloruisku.
Lisätiedot:
Antti Rönkkö puh. 0400 771829

Kursseista ja muista tapahtumista ilmoitamme kylien ilmoitustauluilla.
Tervetuloa mukaan!

Oravin kyläkaupalla myynnissä
Vesikansaa: Ahvensalmi-Oravi –kyläkirja. Kirjan hinta 42E kpl.

7.5 Vesiosakaskunnissa tapahtuu
Osakaskuntien tehtävänä on hallinnoida vesialueita, jotka jakautuvat monen tilojen kesken. Vesialueen jako on
suhteessa tilojen kokoon.
Osakaskunnat huolehtivat mm.
alueen hoitokalastuksesta, kalastuslupien myynnistä ja osallistuvat myös
Haukiveden kalastusalueen hoitotoimintaan.
Oravin seudulla toimivien osakaskuntien kalastuslupien myynti on pää-

asiassa Melontakeskuksella Oravissa.
Kylien ilmoitustauluilla on ohjeita ja
karttoja.
Osakaskunnat järjestävät yhteistyössä eri yhdistysten ja paikallisten
yrittäjien kanssa Oravin Kalapäivän
keskiviikkona 28.7.2010.
Kalapäivillä neuvontaa mm. kalankäsittelystä, perinteinen onkikilpailu,
rantakala ja illan päätteeksi Halavatun
Papat –shou.

Oravin alueen osakaskunnat

KALASTUSLUVAT
Myynti: Melontakeskus, Oravi

Oravin Kalapäivä

28.7.2010 Makasiinilla

Mukana menossa:
Paikalliset kalastajat, Joensuun Yliopisto,
Metsähallitus, Haukiveden kalastusalue, HALAVATUN PAPAT
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7.6 Salmen Pojat ry
Urheiluseura Salmen Pojat RY haluaa toivottaa teille kaikille miellyttävää
ja liikunnallista kesää ja muistuttaa samalla omasta toiminnastaan, johon
te toivottavasti osallistutte vilkkaasti liikuntamahdollisuuksienne mukaan!
Vuosikokouksessa valittiin entinen johtokunta jatkamaan pienin muutoksin:
Saku Sallinen (puh.joht.), Antti Rönkkö (rahaston hoitaja), Katja Kinnunen
(sihteeri), Mikko Rautiainen, Terho Laitinen, Birgitta ja Pekka Roschier,
Anne Melto-Häkkinen ja Torsti Kinnunen jatkavat hallituksessa,
johtokuntaan valittiin uusina jäseninä Antero Laitinen ja Matti Torpakko.

Seuran jäsenmaksu on viisi euroa per henkilö (5/hlö). Jäsenmaksun voi maksaa Salmen
Pojat Ry:n pankkitilille, Savonlinnan OP 530701- 50017431. Osallistuminen seuran tapahtumiin
ei edellytä jäsenyyttä.
Seura ylläpitää Ahvensalmen entistä koulua, jossa on mm. kuntoilulaitteita ja pingispöytä
jäsenten käyttöön. Koulua on mahdollista myös vuokrata oma kustannushintaan erilaisiin
tilaisuuksiin.
Lentopalloverkko viritetään jälleen kesäkuussa paikoilleen ja urheilukenttä pidetään
pelikunnossa.

Kesäjumppaa Ahvensalmen koululla joka maanantai klo19 - 20. Jumppaamaan
ovat tervetulleita kaikki, niin kyläläiset, lomalaiset, kesäasukkaat kuin turistit
sukupuoleen katsomatta.
Zumbaamaan pääsemme heinäkuussa aina keskiviikkoisin klo 19 - 20
Ahvensalmen kaukalolla/ koululla (sateella).

Salmen Pojat ry järjestää jokavuotiset lasten yleisurheilukisat Multalan kentällä
to 8.7.2010 klo 17:30 alkaen. Taas on useita sarjoja, sekä tytöille että pojille!
Syksyllä järjestämme koko perheen yhteisen ulkoilutapahtuman Oravin
mökkikylässä. Luvassa on monenlaista toimintaa eri-ikäsille vauvasta vaariin. Tästä
tapahtumasta lisää myöhemmin.

Yleisurheilukisoista ja muista tapahtumista ilmoitamme vähintään Ahvensalmen Multalan ja
Oravin kaupan ilmoitustauluilla.
Siis, tarkkana tauluja tutkimaan, ja joukolla liikkumaan!
Kesäterveisin, Salmen Pojat ry
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Salmen Pojat järjestää erilaista toimintaa
Vuosittain olemme pyrkineet järjestämään erilaista toimintaa ja tapahtumaa niin lapsille kuin aikuisillekin.

oli tietysti perinteinen kisailu kuka saa
eniten pisteitä tehtäväradalta. Tehtävärata oli monipuolinen ja kuulemma
”insinöörimäinen”. Radalla mitattiin
esineen painoa ja arvioitiin valomerkin etäisyyttä, arvioitiin mistä päin
äänikuuluu, jne.
Rakovalkealla paistoimme makkaraa ja keitimme nuotiokahvit. Tarjolla oli myös pullaa ja maukkaita Irene
Makkosen tekemiä piirakoita. Alueelle
valaistus oli järjestetty myrskylyhtyjen
ja jätkänkynttilöiden avulla.
Tunnelma oli sanoin kuvaamaton.
Tuleen tuijottaessa ja luonnon hiljaisuutta kuunnellessa oli hyvä rauhoittua kiireisen viikon jälkeen ja vaihtaa
kuulumisia muiden paikalle saapuneiden kyläläisten ja naapurien kesken.

Erätulilla kokoonnuimme 19. maaliskuuta. Tapahtumaan osallistui parisen
kymmentä aikuista ja saman verran
lapsia, joten huisketta varsinkin pulkkamäessä riitti.
Pieni ryhmä valmisteli etukäteen tapahtumapaikan rakovalkeineen, kioskilaavuineen ja istuimineen. Lisäksi

Melonta/koskiseikkailun toteutimme sitten 11 - 12. kesäkuuta. Kososen
linja-auto haki meidät matkalle lähtijät Ahvensalmelta ja Oravista tulipa
yksi mukaan Savonlinnastakin.
Perjantai-iltana matkasimme Nurmijärvelle, jossa yövyimme Erästelyn
tiloissa eli vanhassa kyläkoulussa.

Lauantai-aamuna tuhdin aamupalan
jälkeen olikin hyvä lähteä koskia kokemaan. Osa meistä lähti koskiin leppoisasti kumilautoilla ja huimempi päiset
taltuttivat koskien kuohut avokanootein. Nuoriso laski kosket omalla lautallaan ja aikuiset omalla lautallaan,
välillä kisa lauttojen ja melojienkin
kesken oli kova.
Vesi oli vielä suhteellisen viileää, kun
sitä päällensä sai mutta tunnelma oli
aurinkoinen ja lämmin. Taukopaikalla nautimme eväsleivistä, pullasta
ja makkarasta nuotiokahvien kera.
Kukaan ei kaatunut tai koskeen pudonnut mutta kaikki kyllä kastuivat,
kun vettä tuli taivaaltakin. Sää ei tällä
kertaa retkeämme suosinut mutta se
ei tahtia haitannut.
Espanjan vahvistuksemmekin selvisi
hyisistä oloista hengissä ja suunnittelee
jo seuraavaa koski/melontareissua.
Joki pätkillä oli aikaa ihastella luonnon kauneutta ja upeita maisemia,
koskien kohdalla jäi vähän ympäristö
näkemättä mutta jokiosuudet painuivat mieliin rauhoittavina ja upeina
kuvina.

Arto Räsänen ohjasi lauttamme koskien
läpi.

Nuorten lautalla ohjaajana oli Panu Sipilä.

Taukopaikalla. Kahvi, ruisleipä, makkara
ja pulla tekivät kauppansa. Nuotion vieressäkin oli ajoittain ruuhkaa.

Tänä vuonna olemme ehtineet jo järjestää kaksi tapahtumaa: kevättalvella
koko perheen yhteisen Elämysillan
erätulilla ja kesäkuun alkupuolella melonta/koskiseikkailun Jongunjoella.

Oravin Erän sääntömääräinen kesäkokous
Nuorisoseuran talolla perjantaina 13.8.10, klo 18.00 alkaen.
Toivon runsasta osanottoa.
Oravin Erä Ry - Pertti Herranen, puheenjohtaja
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7.7 Nuorisoseura
Oravin Nuorisoseura sai
nuorimman hallituksen mies muistiin
Oravin nuorisoseura valitsi kesäkuun
aurinkoisena iltana uuden hallituksen, jonka keski-ikä hipoo hieman yli
20 vuotta. Uusi hallitus koostuu viidestä oravilaisesta ja Oraviin muuttaneesta nuoresta naisesta, joista
varmasti löytyy poweria elvyttämään
Nuorisoseuran toiminta.

Tässä uuden puheenjohtajan mietteitä
seuran toiminnan ehostamiseen:
Hei vaan kaikille,
Olen aina ollut kiinnostunut olemaan
mukana kaikessa, mistä on vain hyötyä. Talvella muutettuamme Oraviin
vakituisiksi asukkaiksi aloin olla hieman kyllästynyt kotona olemiseen, joten tarjouduin kirjoittamaan juttuja
myös tähän Kanavan Varrelta -lehteen
ja nyt minut on myös valittu Oravin
Nuorisoseuran puheenjohtajaksi, kiitos vaan niille ketkä minua tehtävään
ehdottivat :)
Selailtuani vuoden -95 Kanavan
Varrelta lehteä, löysin artikkelin Nuorisoseurasta, jossa kerrotaan näin:
- Rakennus, jota nimitämme Nuorisoseuran taloksi, on aikoinaan ollut
rautatehtaan puusepänverstas. Kun
nuorisoseura- aate syttyi Suomessa,
sinkosi siitä kipinöitä myös tänne
meidän Oraviimme. Rantasalmen historiikissa kerrotaan, että Oravin nuorisoseura perustettiin vuonna 1913.
Nuoriseura on siis jo vanha perinne,

Oravin Nuorisoseuran hallitus 2010 . Elli Ojasalo(vas.), Jenna Loikkanen, Niina Markkanen (Pj), Katja Luostarinen ja Maija Vauhkonen (puuttuu kuvasta).

joten toivonkin, että kaikki kynnelle
kykenevät tulisivat mukaan seuran toimintaan, iällä tai sukupuolella ei ole
merkitystä, kunhan osallistujilta löytyy
ideoita ja halua saada nuorisoseura jälleen toimintaan. Jäsenmaksu seurassa
on 5e/ henkilö ja 10e/perhe.
Tässä ehdotuksia vuodelle 2010:
- Oravi -päivä, ohjelmassa muun
muassa kirpputori, Marttojen paistamia lettuja, ohjelmaa lapsille

- Nuorisoseurantalon käytön tehostaminen
- Norppatorni-hanke
Kiitos jo valmiiksi kaikille mukana
oleville ja osallistujille! Tehdään kylästä yhdessä viihtyisä paikka asua!
Kesäterveisin,
puheenjohtaja
Niina Markkanen

Hirvenjuoksukilpailut

järjestetään perjantaina 27.8.2010, klo 17.00 alkaen.

Tulospalvelu Oravin nuorisoseuran talolla.
Toivon runsasta osanottoa.
Oravin Erä Ry - Pertti Herranen, puheenjohtaja
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Koulutettu hieroja
Agata Laitinen palvelee kesälläkin!
Klassinen hieronta
Hermorata hieronta
Kalevalainen jäsenkorjaus
Kotikäynnit!
Agatan Hierontapalvelu
puh. 0400 - 676 117

Lue lisää ja
keskustele
ajankohtaisista
paikallisuutisista

savonmaa.fi
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8. juvolan koulun terveiset
Kiva-Koulu -ohjelma
pähkinänkuoressa
KiVa- Koulu-ohjelma on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiValyhenne muodostuu sanoista Kiusaamista Vastustava. Sana herättää myös
mielikuvan mukavasta koulusta, jossa
kaikilla on kiva olla.
Syksyllä pääsimme mukaan KiVa
Koulu- ohjelmaan. Tärkeänä osana
oli kaikille pidetyt oppitunnit. Oppitunteja oli pitkin lukuvuotta n. kerran
kuukaudessa. Oma ohjelma oli 0.-4.
luokkalaisille ja 5.-6.luokalaisille.
Tuntien tavoitteena oli mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti estää kiusaamista sekä antaa tukea kiusatulle. Oppituntien lisäksi oppilaat ohjattiin internetissä olevan KiVa Koulu-pelin pelaamiseen. Sen avulla oli
hyvä harjoitella tunneilla opittuja asioita. Sama ohjelma käydään koulussa
läpi joka 3.vuosi, joten jokainen oppilas saa tehostetun jakson kaksi kertaa alakoulun aikana sekä vielä yhden
kerran ylemmillä luokilla.
Mielestäni tuntien teemat olivat
ajankohtaisia ja mielenkiintoisia. Materiaali oli myös monipuolinen. Oli
hyvä yhdessä oppilaiden kanssa paneutua tähän tärkeään asiaan, ja huomata,
että jokainen voi omalta osaltaan tehdä
asioita, jotka estävät kiusaamista ja parantavat koulun ilmapiiriä.
Nyt on aika lähteä kesälaitumille.
Nautitaan ja iloitaan kesästä!
Merja Rajala

KiVa on lyhenne sanoista kiusaamista
vastustava. Meidän luokan KiVa Koulu
tunnit ovat olleet mielenkiintoisia. Joskus kuitenkin pitkästyttää ajatus KiVa
Koulu -tunneista. Olen pelannut KiVa
20

Kerron kiusaamisesta aikuiselle (Sofia 0. -lk)

Kaikki otetaan mukaan
(Aino 4. -lk)

Koulu -peliä ja selvittänyt monta riitaa. Sitten olen rohjennut ja puhunut
kiusaajalle jämäkästi. Tunneilla olen
kuunnellut tarkasti ja kaikkein mieleenpainuvin sääntö on: Me emme kiusaa.
Yksi toinenkin tunti on jäänyt mieleen.
Tunnilla katsoimme erään nuoren puheen, kun hän kertoi, että häntä oli
kiusattu koulussa ja miten hän oli siitä
selvinnyt. Olen ollut mukana jokaisella
KiVa-Koulu -tunnilla ja kaikki ovat olleet kiinnostavia.
(Eveliina 3.-lk)

KiVassa Koulussa ei kiusata. Ketään ei
jätetä yksin. KiVa -tunnilla opetetaan
ujojakin puolustautumaan kiusaajalta.
Tunnilla oppilaille opetetaan myös mielenhallinta sekä, että erilaisuus on rikkaus.
Tunteja on vain kerran kuukaudessa, ja
omana aikana voi käydä netissä pelaamassa KiVa - peliä. KiVa - tunnit ovat hauskoja. Olen itse oppinut kiusatun puolustamista sekä oman mielen hallintaa. Olen
myös oppinut puolustautumaan kiusaajal(Kata 4.-lk)
ta. Kannattaa tutustua!
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RUNOJA KEVÄÄSTÄ
Luonnon lumoa,
metsän kaikua,
lintujen laulua,
ilman koulua,
ja sitten kun katselen metsää,
huomaan että aurinko pilkistää,
se saa luonnon hehkumaan,
ja koko kehoni rentoutumaan.
Minähän olen vain tyttönen,
pieni osa maailmaa,
mutta tiedän että itsekin,
voin auttaa tätä planeettaa.
Monika 6.-lk
Kesäloma alkaa,
jäätelöautolle juoksu jalkaa.
Todistuksia tutkitaan,
jäätelöä hotkitaan.
Jalkapalloa pelataan,
sadekelillä relataan.
Tässä oli kevät runo,
kohta alkaa talven tulo.
Simo 4.-lk

Kun linnut ne laulaa
ja aurinko paistaa.
Silloin jo kevään haistaa.
Varpuset, pienet lintuset
rakentavat pesät risuiset.
Nuput ne kukkien aukeaa
jokaiselta nauru jo raukeaa
Lauluun jo yhtyvät lapsosten
suut
lintujen vaarien ynnä muut.
Kun juhannus sitten koittaa
ilo suru mielet voittaa.
Silloin puhkeaa kukat tuomen
Sellainen on kevät Suomen.
Minna 5.-lk

Ei tarvitse sukkia,
kun kukat alkaa kukkia.
Linnut alkaa laulaa,
kun isä niille pönttöjä naulaa.
Puut alkavat vihertää,
ja kauniisti kukat sinertää.
Jo lähti järven jäät,
kun tuli aurinkoiset säät.
Inka 5.-lk
Lumikinokset on sulanut.
Luonto alkaa vihertää,
lapset naurusta kihertää.
Käkikin jo kukkuu,
Miksi joku vielä nukkuu.
Se on sitä kevään ihmeellistä
taikaa!
Kaisa 4.lk

Lämmin tulee, lumet sulaa.
Linnut etelästä alkaa tulla,
uunissa ei tuoksu enää
laskiaispulla.
Kukat tuoksuu suloisesti ja
linnut laulaa iloisesti.
Ilmassa kevättä on ja
ilo on kaikilla verraton!
Aino 4.-lk

Kuva: Salla 4. -lk
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LIIKETTÄ KINTTUIHIN
-KERHOSTA KUULUU
”Liikettä kinttuihin”-tutummin
”liikkakerho” on nuorille mukava
ajan korvike tietokoneelle. Nuoret kokoontuvat liikuntakerhoon
maanantai-iltaisin Juvolan koululle
klo: 18-19.00. Liikuntakerhossa on
käynyt 10-20 nuorta kesän aikana,
mutta talvella oli vain 5-15. Liikuntakerho järjestää viihdykkeitä esim.
keilailua ja ratsastusta. Kerran käytiin
myös Kesämaassa. Liikuntakerhossa
käy lapsia Oravista, Ahvensalmelta ja
Haukiniemestä.
Liikuntakerhon aikana toimii myös
aikuisten jumppa, jota ohjaa Agata
Laitinen. Liikuntakerhoa taas ohjaavat Mervi Niiranen ja Pirkko Malmstedt.
Tässä haastattelu Mervi Niiraselta:
1.Mistä sait idean
pitää liikuntakerhoa?
Vuodesta 2002 aloin käydä lapsieni
kanssa Haukiniemen Hakan liikuntakerhossa. Siitä asti liikuntakerhotoiminta on ollut elämässäni mukana. Sitä ehkä vahingossa joutui, pääsi
huoltajasta ohjaamaan ja valvomaan.
Vuonna 2007 Pirkko M., Riikka H.
sekä minä kävimme Tanhuvaarassa
Nuori-Suomi Löydä Liikunta-kerhokapteenikurssin. Ja tästä kaikesta on
syntynyt Liikettä Kinttuihin kerho.
2.Tykkäätkö pitää liikuntakerhoa ja
kuinka kauan olet ohjannut kerhoa?
Kyllä tykkään. Ja jos en tykkäisi, en
olisi ohjaajana. Taisi tulla jo aikaisemmin selville (2002), mutta liikettä
kinttuihin kerhon ohjaajana vuodesta
2008.
3.Haluaisitko mitään
parannuksia liikuntakerhoon?
Ainahan parannuksia haluaisi ja monipuolisuutta. Eri lajeja voisimme kokeilla ja käydä eri liikuntapaikoissa. Ja
enemmän voisi tehdä yhteistyötä esim.
Enonkosken kanssa, peli/haaste iltoja;
mukavaa yhdessä oloa. On tärkeää, et-
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Rehtorin
sananen

tä lapset viihtyvät ja saavat punan poskilleen. Ja parannuksia ja ehdotuksia
otamme kyllä mielellämme vastaan.

Edellä olevien oppilaiden terveisten
lisäksi, rehtorinkin tervehdys täältä
Juvolan koululta.

4.Oletko itse urheilullinen?
Lapsena itse kävin liikuntakerhossa,
hiihdin kilpaa ja pidin todella paljon
liikunnasta. Tuli välivuosia. Vuonna
1986 muutin Varparannalle, jolloin
myös tutustuin mieheni siskoon. Hänestä liikuntakipinä tarttui minuun ja
sillä tiellä ollaan ja hyvällä sellaisella.
Kiitokset Pirkolle.
5.Mitä urheilulajeja harrastat?
Päälajinani on soutu, eli 1990 aloin
kirkkoveneporukoissa Enonkoskella
käymään, josta kilpailu-urani alkoi.
Viime vuonna parisoutua kilpailu mielessä aloin soutaa Pirkon miehen, Karin
kanssa. Kävimme muutamissa kisoissa
(Lohjan soutu, Savonlinnan soutu,
Sulkavansuursoudut, Pirkan soutu). Ja
nyt tavoitteena tänä vuonna olisi kilpailla jopa sm-tasolla parisoutuveneellä. Lisäksi pyöräilen, kävelen, pelailen
norsupalloa, pesäpalloa, retkiluistelen
sekä hiihdän.

Lukuvuosi on mennyt mallikkaasti ja
ainakin omalta osaltani voin todeta,
että tämä lukuvuosi on tuonut tullessaan mukavia ja rauhallisia uusia
kokemuksia. Yhteisöllisyyden, hyvyyden ja reippaan tekemisen meininki ja arvot ovat olleet Juvolan
koulun ja sidosryhmäläisten tekemisessä taas vahvasti mukana koko
kouluvuoden. Nämä tekijät ovat olleet voimaannuttavina tekijöinä tänäkin vuonna ja toivon, että se osa
mikä minuukin on tarttunut täältä
ja kasvattanut sekä ohjannut minua, säilyy mahdollisimman kauan
mukana sisimmässäni. Toivon myös
kaikkien muidenkin kokevan, etenkin koulumme oppilaiden osalta,
samansuuntaisia ajatuksia.
Sisäistäessään nämä voimaannuttavat tekijät yhdessä muiden tietotaitotekijöiden kanssa, on ihmisellä
mahtava etuoikeus selviytyä elämässä
parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä löytynee monia vahvoja esimerkkejä, mutta viime aikaisin löytynee
Juvolan koulun ja Kot’kylän kasvatin
menestymisestä opetusalan johtotehtävistä. Myös samaa menestymisen
meininkiä on löydettävissä niin, Oravin matkailualueelta kuin Haukiniemen aktiivisista liikuttajista.
Tätä kestävän kehityksen suuntaista toimintaa tulee ylläpitää ja kehittää kaikilla yhteisön eri toimintaalueilla

6.Haluaisitko ammatiksisesi
vetämään liikuntakerhoa?
Ammattilainen sana ei oikein minulle sovi tässä asiassa. Sillä tällä hetkellä
on muut opinnot menossa. Minä olen
sellainen ruohonjuuritasolla kulkija.
Mutta en voi sano varmaksi: ”en ikinä
rupea ammatikseni vetämään liikuntakerhoa”, sillä elämä on ihmeellistä
ja vannomatta paras. Ammatinvaihtohan on mahdollista.
Monien kyläläisten ja nuorien mielestä liikuntakerhoon on pakko päästä
joka maanantai. Liikunta kerhoon voi
tulla kuka vaan lomalainen tai kyläläinen. Liikunta -kerhon lapset ottavat
kaikki mukaan ja kukaan ei saa jäädä
yksin!   
Toimittajina:
Minna 5.lk ja Monika 6.lk

Toivotan kaikille hyvää kesää ja erityisesti lämmin kiitos koulutyötä tukeneille tahoille, teille vanhemmat ja
kyläaktiivit, kiitos. Erityisesti haluan
kiittää myös lähityötovereitani lukuvuodesta.
Terveisin Juvolan koulun rehtori
Marco Hämäläinen
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8.1.Koululaisen juttu
Lasten suusta totuus tulee:
KYLÄKOULU ON PARAS KOULU
kiikku, liukumäki, ja hiekkalaatikko,
naurahtavat lapset kuorossa.
- Olisi myös mukavaa, jos Oravi olisi
isompi kylä, sillä silloin saisi enemmän
leikkikavereita, lisää Maisa. Maisa toivoo myös, että pikkusisko Emmi olisi
kiltisti hoidossa, silloin, kun hän ei
enää sinne ensi syksynä koulun jälkeen mene.
Kuulostaa ihmeelliseltä, itse Oraviin
vasta muuttaneena huomata, miten
tärkeänä jo noin pienet lapset pitävät
kyläkoulua ja sen jatkumista. Veikkaan,
että kaikki Juvolan koulun entiset ja
nykyiset oppilaat toivotat kyläkoulun
jatkumista.
Maisa Kosonen

pienessä koulussa hyvä puoli on se, että tutustuminen toisiin on helpompaa,
ja kiusaamista esiintyy vähemmän.
Kysyttäessä lapsien mielipidettä lopuksi Oravin palveluista, vastaus on
yksimielinen:
- Me halutaan leikkipuisto, jossa olisi

Toivottavasti jokainen tällaisista asioista päättävä lahjoittaisi edes muutaman pienen ja kauniin ajatuksen
kylille, jotka haluavat lastensa käyvän
koulun paikassa, jossa lapsi tuntee olevansa joku. Minä ainakin aion tehdä
asian eteen jotain, jotta tulevaisuudessa myös tulevat lapseni pääsevät nauttimaan maaseudulla elämisestä.

Kuvat ja teksti: Niina Markkanen

Toteaa kaksi syksyllä esikoulun aloittavaa, Maisa Kosonen ja Mikko Niiranen
sekä yksi ensimmäiselle luokalle menevä, Venla Luostarinen Oravin ryhmäpäiväkodista. Kaikki kolme odottavat
jo innolla koulun alkua, mutta ensin
he aikovat nauttia kesästä. Maisa aikoo
leikkiä serkkujen kanssa, Mikko aikoo
ajaa nurmea ja Venla leikkiä ja uida.
Yksi asia on kuitenkin varmaa, kaikki
haluavat käydä koulua mieluummin
pienessä kyläkoulussa kuin matkustaa
kaupunkiin isoon kouluun keskelle
tuntematonta.
- Toivottavasti kyläkoulu säilyisi,
sillä isosta koulusta olisi vaikea löytää
uusia kavereita ja eikä tarvitse matkustaa niin pitkälle, toteaa esikouluun
menevä Maisa (6 vuotta).
Maisan, Mikon ja Venlan mielestä
koulussa piirretään, lasketaan, luetaan,
jumpataan, juostaan, sekä hiihdetään,
toteavat tulevat kolme koululaista.
Kaikkien mielestä parasta koulussa
on kuitenkin välitunnit, jolloin voi
leikkiä ulkona muiden lasten kanssa.
Venlalle koulu on jo tuttu paikka, joten
siirtyminen esikoulusta ensimmäiselle
luokalle tapahtuu melkeinpä huomaamattomasti.
- Kouluun on kiva mennä, eikä jännitä yhtään, sanoo Venla itsevarmasti.
Koulua aloittaessa tulee kuitenkin
muistaa, että jokaisen on tarkoitus
oppia uusia kokemuksia ja kohdata
haasteita. Näitä kolmea ei kuitenkaan jännitä aloittaa koulutie. Kaikki
haluavat oppia lukemaan, piirtämään
ja saada uusia kavereita, jo vanhojen
kavereiden lisäksi. Kaikilla kolmella
on jo entuudestaan kavereita tulevassa koulussa. Maisa sanoi löytäneensä
kaverin jo tutustumispäivänä, vaikka
uusi kaveri ei vielä tätä tiedäkään. Juuri

Mikko Niiranen ja Venla Luostarinen
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8.2 Vuosi Oravilaisena
Henna Laitinen muutti perheineen
reilu vuosi sitten Siilijärveltä isänsä
kotitilalle Oravissa sijaitsevaan Veijalan tilalle. Veijalan tila on ollut
vuosikausia Laitisen suvulla, vuosi
sitten tilanvaihdoksen myötä tilalle
asettui asumaan 10 henkinen perhe.
Pekka Laitinen sai perheensä kanssa
muuttaa maalle ja aloittaa elämän
Oravissa jälleen.

13-vuotias Henna on Pekan kahdeksasta lapsesta vanhin ja hän aloittaa
ensi syksynä ylä-asteen Enonkoskella.
Henna on asunut nyt reilu vuoden
verran Oravissa ja tässä hänen mietteitään vuoden aikana tapahtuneista
muutoksista.
- Aluksi oli tosi kivaa muuttaa Oraviin, mutta silloin ei vielä tajunnut, että kaikki kaverit jää entiselle kotipaikkakunnalle, vuosi on kyllä vierähtänyt
erittäin nopeasti, sanoo Henna.
Henna on kuitenkin kotiutunut
erittäin hyvin, sillä Oravissa on paljon sukulaisia: serkkuja ja mummola,
mutta silti ikävä kaivertaa välillä niitä
ystäviä, joiden kanssa on tunnettu pienestä tytöstä asti, kertoo Henna.
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- Onneksi yhteydenpito on kuitenkin säilynyt entisellään kavereihin.
Meillä on melko tiivis kaveriporukka;
kaikki olemme erilaisia, mutta olemme kaikki kiinnostuneita samoista asioista. Ehkä en juuri sen takia ole saanut ”luottoystäviä” täältä vielä, koska
moni on kiinnostunut niin eri asioista,
kertoo Henna.
Henna on saanut kyllä uusia kavereitakin, mutta useimmat hän on tuntenut jo aiemmin. Hänet on myös palkittu kaksi kertaa peräkkäin koulussa
Hyvä ystävä –stipendillä. Stipendin
saajan pitää tulla toimeen opettajien
ja oppilaiden kanssa sekä olla reilu.
Vapaa-aikana nuori neito harrastaa
pianonsoittoa, kavereitten kanssa oleilua, puhelimessa puhumista sekä lukemista ja auttaa navettatöissä.
- Saatan lukea jopa neljä kirjaa päivän aikana, jos ulkona sataa, naurahtaa
Henna.
Noin vuosi sitten Henna aloitti yhdessä sisarustensa kanssa koulun Juvolan kyläkoulussa. Koulu oli jo Hennan
kolmas. Kaikki koulut ovat olleet hieman erilaisia. Hennan mielipide on,
että sekä isoissa että pienissä kouluissa
on hyvät puolensa, mutta hän tykkää
olla hieman pienemmässä koulussa
kuin kaupungin koulussa.
- Juvolan koulu on ollut erilainen kyläkoulu, ja siellä on ollut erilainen luokka. Ensimmäinen koulunikin oli kyläkoulu, mutta silti hieman suurempi.
Syksyllä alkava ylä-aste ei Hennaa
paljoa jännitä, hän itse asiassa on
odottanut melkein koko vuoden yläasteelle menoa.
- Enonkoskella meillä on tiedossa
mukava luokka ja oppilaitakin on noin
20, joten on kiva, kun luokkakoko
kasvaa, Henna tuumaa. Eikä bussilla
meno kouluun tunnu enää ongelmalliselta, sillä bussia odotellessa kerkeää

hyvin tekemään läksyt, kertoo tunnollinen Henna.
Tulevaisuudesta Henna ei osaa sanoa vielä muuta kuin sen, että hän
aikoo ehdottomasti mennä lukioon
ylä-asteen jälkeen, mutta mitään tiettyä haaveammattia tytölle ei ole tullut
vielä.
- Kesällä ennen koulun alkua aion
käydä kavereiden luona Kuopiossa,
uida, matkustaa sekä ehdottomasti
jatkaa lukemista sadepäivinä.
Oravin palveluihin ja kyläsuunnitelmaan Henna haluaisi lisätä vaatekaupan sekä pienen kirjaston.
- Kirjasto olisi kiva, sillä ei tarvitsisi
kulkea pitkää matkaa, siellä voisi käydä vaikka yksin ja kirjat voisi palauttaa
silloin, kun siltä itse tuntuu.
Pikkuhiljaa Veijalan yläkertaan alkaa hiipiä toinen toistaan uteliaampi
sisarus, joten on aika lopettaa hauska
juttutuokio ja antaa tilaa nuoremmille
tietokoneen käyttäjille.
Teksti ja kuvat:
Niina Markkanen

KANAVAN VARRELLA -kesä 2010

Hei, me pelataan ! Hei, me pelataan ! Hei, me pelataan ! Hei, me pelataan !

************************************************************
PESÄPALLOA
Juvolan koululla
maanantaisin klo 18-19
TERVETULOA PELAAMAAN!

************************************************************
Hei, me pelataan ! Hei, me pelataan ! Hei, me pelataan ! Hei, me pelataan !

************************************************************
JALKAPALLOA
Haukiniemessä Hiesun kentällä
keskiviikkoisin klo 19-20
TERVETULOA POTKIMAAN!

************************************************************
Järjestää: Haukiniemen Haka r.y. Katso myös: www.haukiniemenhaka.net
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9. Vanhempaintoimikunta
Mervin ajatuksin:
Kyläkoulumme suunnitelmat: iltapäiväkerho toiminnan aloittaminen
Juvolan koululla syksyllä 2010. Vanhempain toimikunta/perheet aktiivisesti kartuttivat oppilaskunnan retkirahastoa. Kiitos! Lapset huoltojoukkoineen retkeilivät Kouvolassa toukokuussa.
Liikettä kinttuihin kerho on toiminut
aktiivisesti. Kesän ajankin pelailemme
Juvolassa maanantaisin klo.18->. Tervetuloa mukaan lapset, vanhemmat,
vakituiset - ja kesä asukkaat! (esim.
pesäpalloa, norsupalloa…)
Juvolan koulu oli perinteisessä katuviestissä mukana 3 joukkueen voimin.
Hienoa!
Sanat: Savonlinnan kouluverkoston
tarkastelu. Voimmeko miten reagoida? Kyläsuunnitelmat ovat valmistuneet ja ne ovat fakta tietoa. Ja onhan
kaupunki ollut aidosti kiinnostunut
kyliemme kehitysehdotuksista. Se, että saisimme yhteistyön kitkattomaksi
kunnan ja sen kylien kanssa, meillä on
paljon tekemistä.
”Säilyttäkäämme se mikä on parasta
lapsillemme ja heidän tulevaisuudelleen”.

ASKELEET TYYTYVÄISYYTEEN
Jokaisen pitäisi tietää:
Et voi olla kaikkea kaikille ihmisille
Et voi tehdä kaikkea kerralla
Et voi tehdä kaikkea yhtä hyvin
Et voi olla kaikessa muita parempi
Siis:
Sinun pitää ottaa selvää kuka olet – ja olla sitä
Sinun pitää päättää mikä on etusijalla ja tehdä se
ensin
Sinun pitää löytää vahvuutesi ja käyttää niitä
Sinun pitää oppia olemaan kilpailematta toisten
kanssa, koska vain sinä olet oman itsesi ekspertti
Ja silloin:
Opit hyväksymään oman ainutlaatuisuutesi
Opit tekemään valintoja ja päätöksiä
Opit elämään omien rajoitustesi kanssa
Opit antamaan itsellesi arvoa ja pystyt olemaan
paras mahdollinen ”sinä”.
Ihminen voi epäonnistua monta kertaa,
mutta hän on epäonnistuja vasta sitten
kun hän alkaa syytellä jotakuta muuta.
John Burroughs/Positiivarit 3.12.2008

SARI MARJAANA TMI
MÖKKISIIVOUKSET,
RAKENNUSSIIVOUKSET JA
KOTISIIVOUKSET.
Leppoisaa kesää teille kaikille!
Tervehtien Mervi Niiranen
vanhempaintoimikunnan pj.
Varparanta 9.6.2010
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10. KARTALLA
10.1. Rantalan tila
Rantalan, paremmin ns Kiurun paikkana tunnetun tilan mailla Ahvensalmella sijaitsee noin 7 hehtaarin suuruinen lehtoalue, mikä on paikkakunnan
yhtenäisistä lehdoista pinta-alaltaan
suurimpia. Alueen käytöstä on tehty
Etelä-Savon Metsäkeskuksen kanssa
ympäristötukisopimus, jonka mukaan maanomistaja sitoutuu pitämään
alueen luonnontilaisena. Alueelle on
saanut tehdä noin 1 kilometrin pituisen luontopolun, mikä on toteutettu
yhteistyössä Metsäkeskuksen, Ympäristökeskuksen ja Varpalan ammattija aikuisopiston luonnonvaraopiskelijoiden kanssa vuosina 2005 - 2007.
Kohderasteja polulla on yhteensä 24
kappaletta.
Opinnäytetyötutkimuksessaan Ritva Valo, Varpalan aikuisopisto v. 2008,
on löytänyt alueelta yhteensä 196 eri
kasvilajia kun tavanomaisen metsän
lajivalikoima on noin 30. Loppuraportissaan Ritva Valo toteaa: Lehto
on monimuotoisuudessaan arvokas
alue. Siellä on runsaasti pesiviä lintuja,
joiden kartoitusta ei tässä yhteydessä
tehty, mutta se olisi hyvä tehdä. Jos
tehdään hoitotoimia, ne tulisi tehdä
niin, ettei linnusto ja muut eliöryhmät
kärsi. Kääpä- ja sienilajisto olisi hyvä
selvittää, sillä lahoavaa materiaalia on
runsaasti eikä sen väheneminen ole
vaarana. Myös sammal- ja hyönteiskartoituksen tekeminen antaisi alueelle lisäarvoa. Eli koska harvinaisen laaja
lehtoalue on säilynyt koskemattomana
useita vuosikymmeniä, on se sopivaa
koulutusmaastoa metsäalan opiskelijoille ja muille luonnosta kiinnostuneille. Tilan muu metsäalue on talousmetsää ja pellot on yhä viljelyssä.
Rakennusten kunnostamisesta on
tehty suunnitelmia vuosina 2005 2006. Lausuntoja ovat antaneet ja

suunnitteluun osallistuneet omistajien lisäksi Etelä-Savon kulttuuriperinnön hoitoprojekti, maakuntaliiton
neuvonta-arkkitehti Maria Luostarinen ja arkkitehti, emeritusprofessori
Kai Nyman. Suunnitelmia on toteutettu sikäli, että rakennusten katot on
laitettu kuntoon, joten lahoamiselta
säilyneet hirsirunkoiset rakennukset
säilyvät nyt sellaisenaankin pitkään.
Luontopolusta, alueen tutkimuk-

sista ja rakennusten historiasta saa
lisätietoja Jaakko, Marja tai Markus
Holopaiselta, joilla on koko alueen ja
rakennusten tutkimusaineisto vuoden
2005 jälkeen. Aineisto sisältää myös
historiaa Kiurun / evakkolapsi Eila
Karvasen ajoista.
Tuusula 15.5.2010
Jaakko Holopainen
Puhelin 0400-432168
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10.2 Katila, luotsiasema ja
loisto-majakka

Katila
Tämä on upea tutustumiskohde Ahvensalmella. Huvila sijaitsee kauniilla
rinnetontilla ja aivan vesirajassa sijaitsee huvilan sauna. Saunan terassilla on
mukava katsella ilta-aurinkoa ja pulahtaa vaikka uimaan, terassilta kun johtavat portaat suoraan järveen.
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Katilan huvilan omistaa Savonlinnan kaupunki, jolle se on testamentattu museokäyttöön. Huvila on tyypillinen 1920-30 -luvun huvila ja se
sijaitsee kauniilla paikalla Ahvensalmella, sopivan pyöräilymatkan päässä
Oravista. Huvilassa on myös vanhaa
esineistöä, joka on entisen omistajan

eri matkoilta keräämää.
Luotsiasema
Oravin kanavan varrella sijaitsee vanha luotsiasema sekä Saimaan alueen
vanhin puinen loistomajakka vuodelta 1892. Loistolle kulkee polku aivan
kanavan vierellä.
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10.3. 200 metriä pienoisjunarataa Oravin raitilla
“Kaikki alkoi pienenä poikana, kun
innostuimme leikkimään Saksassa
avolouhoksella, jossa oli yläjohtoveturi sekä kippivaunuja”, muistelee
Uwe Geppert juna innostuksensa
alkujuuria. Pienoismalliksi tehty kylä
on oikeasti olemassa Saksassa, jossa
sijaitsee pienoiskylän aidot rakennukset, joista mallit on sitten kopioitu
pienoismallistoon.
Moni turisti voisi luulla, että Oravissa on oikeasti junarata kävellessään kanavan vartta pitkin, sillä tien
poskessa seisoo suuri varoitusmerkki
junaradasta. Kävellessäni muutaman
kymmentä metriä eteenpäin tajuan,
että maassa kiemurtelee yhteensä 200
metriä pitkä pienoisrautatiemallisto.
Uwe Geppert on malliston ylpeä
omistaja ja tekijä. Hän on rakentanut radan sekä sitä ympäröimät talot
aivan itse.
- Tämä pienoismallisto on suurin
pienoisrautatiemallisto. Ja sen tekeminen alkoi 32 vuotta sitten. Ennen
ulkoradan rakentamista minulla oli
pienempi sisäjunarata, mutta halusin
tehdä kokonaisen kylän, joten oli helpompi rakentaa se ulos, toteaa Uwe.
- Innostus juniin alkoi jo pienenä
poikana, sillä asuimme lähellä tiilitehdasta sekä leikimme avolouhoksella,
naurahtaa tekijä.
32 vuoden aikana pienoiskylä on
muokkaantunut moneen otteeseen ja
pienoismalleja on tullut lisää. Matkan
varrella on myös hankittu talojen lisäksi pienoismalleja ihmisistä, eläimistä, sekä erilaisista kalusteista. Kylästä
löytyy muun muassa raamisaha, yli
20 vuotta vanha asema, junia, kirkko,
hautausmaa, vesimylly, joka toimii
veden voimalla, lampi, erilaisia taloja,
penkkejä, sekä lamppuja.
Radasta löytyy myös paljon ohjauselektroniikkaa, jotka Uwe on itse kytkenyt, esimerkiksi puomit menevät automaattisesti kiinni, kun juna lähenee.
- Laitan talot sisätiloihin talvella,

Pienoismallien teko on Uwen rakas harrastus.

vaikka ne kestävätkin hyvin talven
pakkasia sekä lunta. Haluan vain varmistaa, että talot säilyvät ehjinä kovan
talven yli, naurahtaa Uwe pienoismallin vieressä.
Hänellä on myös valmistumassa
kaksi uutta taloa: kyläkapakka sekä
maalaistalo, johon on jo hankittu kalusteita sekä eläimiä. Uwe tekee myös
erilaisia valumuotteja itse, joista hän
sitten valmistaa muureja, hautausmaaristejä sekä puumuotteja.
Miehellä on myös kirjoituspöydän
laatikossa paljon piirustuksia tulevista pienoismalleista. Pienoismalli on
aiheuttanut varsin paljon ihmetystä
turistien sekä kyläläisten keskuudessa, ja moni varmasti ihmettelee miten
kukaan jaksaa miettiä ja tehdä noin
yksityiskohtaisesti kaiken. Tähän Uwe
naurahtaa ja sanoo: “Se on minun intohimoni ja harrastus.”
- Vuonna 2009 kiinnostuneita katsojia kävi noin 600.
Uwe toivoo, että tänä vuonna kävijämäärä ei tipahtaisi vaan kasvaisi.
Lopuksi pääsen myös katsastamaan

Uwen toimiston, jossa hän valmistaa
uusia taloja ja muotteja. Tästä on hyvä jatkaa tekemään suunnittelemaan
uusia rakennuksia sekä junia.

Uwe Geppert ja 32 vuotta vanha veturi
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Laadukkaat
silkkikukka-asetelmat
elävien kukkien
tapaan, pienistä
pöytäkoristeista
isoihin näyttäviin
kukkalaitteisiin.
Osta omaksi tai
vuokraa juhlaasi.
Häihin löytyy upea
Hääkaari,
tutustu kotisivuilla.
Tee retki Tuusmäkeen Rantasalmelle yksin
tai ryhmässä ja vieraile kesäpuodissamme,
mahdollisuus kahvitukseen.

Lämpimästi Tervetuloa!
Tiedustelut: puh. 0503390682
www.marjutuote.fi

Kuva: Ella Laitinen

XXI NORPPASOUTU
XXI NORPPASOUTU
Pihlajaveden saaristossa 1.-3.7.2010
Tule kokemaan keskikesän unohtumaton
kirkkoveneretki norppavesille Pihlajaveden
saaristoon.
Vaihteleva reitti kulkee osin idyllisissä kapeikoissa. Kauniille reitille kertyy matkaa reilut
sata kilometriä. Retkeen voi osallistua kaikkina kolmena päivänä tai vaikka vain päivän
tai kahden ajan.
Kirkkovenesoutu ei vaadi erityistä kuntoa tai
taitoa vaan sen oppii jokainen nopeasti. Välillä
lauletaan ja pulahdetaan uimaan. Toimiva
huolto, ruokailut ja yhteiset iltanuotiot ovat
olennainen osa tapahtumaa. Mukaan kannattaa tulla jo huvin vuoksi.
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Lisätieoja:

www.norppasoutu.fi

© Maanmittauslaitos, lupa nro 449/MML/10
Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 449/MML/10
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11. Kyläsuunnitelmasta kylägallup
Kyläsuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa
Ahvensalmen, Oravin ja Juvolan kylien kehittämistarpeita ja –mahdollisuuksia sekä toimia, joilla
kehittämistarpeisiin sitten vastataan. Kyläsuunnitelma kertoo, että kaikilla kolmella kylällä on
mahdollisuus viihtyisien ja vahvojen kylien rakentamiseksi. Muutamana vuonna kyliin on muuttanut
jo jonkin verran uusia vakituisia asukkaita. Suunnitelman tarkoituksena on muun muassa tiedottaa ja
markkinoida kylää, yhteisöllisyyden ja palveluiden
kehittäminen, yhteistyön tekeminen eri yritysten
kanssa sekä eri kohteiden kehittäminen.

Istuin yhden päivän Oravin kyläkaupan tiloissa ja tein pienimuotoista gallupia Oravin kylän palveluista ja niiden lisäämisestä. Kysymykset olivat
seuraavia:
- Mitä palveluita kaipaatte Oravin
kylälle?
- Onko jotain mitä haluaisitte lisätä/
poistaa?
- Miten Oravin alueelle saataisiin
lisää turisteja ja asukkaita?
Gallupiin vastasi kesätyöntekijöitä, vakituisia nuoria ja hieman vanhempia
asukkaita sekä muutama lapsi. Vastauksia tuli laidasta laitaan, mutta tässä
pieni yhteenveto ihmisten mielipiteistä. Suurimmalle osalle tärkeintä
olisi saada kylälle pankkiautomaatti,
vuorohoitopäiväkoti sekä leikkipuisto,
myös kyläkoulun säilyttämistä pidettiin ensisijaisen merkittävänä asiana.
- Pankkiautomaatti olisi hyvä asia, että olisi mahdollisuus nostaa rahaa myös
silloin, kun kauppa on kiinni, toteaa
yksi nuori gallupiin vastannut nainen.
Lasten mielestä kunnollinen ja toimiva leikkipuisto olisi kiva, sillä silloin
lapsilla olisi mahdollisuus leikkiä mahdollisimman monen lapsen kanssa.
Palveluista kannatettiin myös näkötornia turisteille, lisää erilaista kerhotoimintaa, valaistua latua, sekä erilaista kilpailutusta, jotta kylä saisi lisää
markkinointia.
- Kilpailuttaminen saattaisi lisätä
työntekijöiden kiinnostusta Oravin kylää kohtaan sekä toisi lisää työpaikkoja,
sanoo kesätyöntekijä kyläkaupalta.

Toimiva vuorohoitopäiväkoti olisi
sellainen mitä kylä tarvitsee, sillä kylällä asuu melko paljon lapsiperheitä ja
lisää lapsia on varmasti tulossa. Olisi
sääli viedä oma lapsi kaupunkiin asti
hoitoon, jos työ on vuorotyötä, toteaa
kylältä eräs nuori asukas.

Vastanneista kukaan ei haluaisi ainakaan poistaa mitään, mutta moni
toivoo lisää yrittäjiä kylälle. Sekä sitä,
että kyläkauppa pitäisi ovia avoinna
hieman pidempään. Tärkeänä asiana
pidettiin myös Juvolan kyläkoulun
säilyttämistä.
- Olisi kurjaa matkustaa bussilla
pitkiä matkoja kouluun ja isosta koulusta olisi vaikeampaa löytää kavereita,
sanoo ensi syksynä koulun aloittava
tyttönen.
Turisteja ja asukkaita lisää kylälle
toisi muun muassa näkötorni, jossa
voisi katsoa upeita maisemia ja Saimaan norppia. Myös erilaisten aktivi-

teettien lisääminen, esimerkiksi valaistulatu antaisi talvella mahdollisuuden
myös hiihtää.
- Uusia asukkaita kylälle varmasti
toisi se, että tänne tulisi tontteja, jonne
voisi rakentaa oman talon tai mahdollisuus muuttaa vuokralle, toteaa uusi
asukas Oravissa.
Myös se, että julkinen liikenne kulkisi nykyistä useammin, vaikuttaisi
kylälle muuttamiseen.
Positiivinen asia
kuitenkin on se, että Oravin kylälle on
muuttanut uusia
nuoria asukkaita
muutaman vuoden
sisällä enemmän
kuin moneen kymmeneen vuoteen.
Uskon ja vastauksista päätellen myös
moni tuntuu uskovan, että Ahvensalmen, Oravin ja Juvolan kylistä saadaan
tulevaisuudessa vielä vahvoja ja yhteistyöhalukkaita kyliä!
					
Niina Markkanen
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¥ªÙ ∑Æ¨ø≤ª≤ ≥´≥∑≠∑Ú ÿñ≤ ±¥∑ Æø∑™±∑≠≠øø≤ ∑¨≠ª¥¥ªª≤Ù ∏ñ≤ª≤ ≠∑¥≥ñ≤≠ñ µ±≠¨´∑™ø¨
µ´≤ ∏ñ≤ ≤ß¨ ≥´∑≠¨∑ ´≤ª≤≠øÙ ∂±≠¨ø ≤ø∑≤ª≤ ±¥∑ ñ≠µª≤ ∏ñ≤ª¨ ∏ªÆñ¨¨ñ≤ß¨Ú À≤ª≠≠ø ∑ÆÛ
¨ø≤ª≤ ±¥∑ ¨´¥∑¨∑µµ´ø≠µ∑≤ µ±µ±∑≠ª≤ø ÆßÜ≠¨ñ≤ß¨ ¥ª∑µµ∑∂´≤øøÚ ’´´¥´∑ ¥±∑≠µø∏º´≠Ú
∑Æ¨ø≤ª≤ µññ≤¨ß∑Ú “ø∑≤ª≤ µ∑¥∂ø∑≠∑ ∂ø ∂´±µ≠∑ ¥ø∑¨´Æ∑≤ ∞ññ∏ñ≤ ∑Æ¨ø≤ª≤ µ∑≤¨ªÛ
Æª∑¥¥ññ≤Ú ∑Æ¨ø≤ª≤ ±º±¨¨∑ ∞∑¨µñ≤ ≥∑ª∏ª≤ ∞ññ≤ ≤±´≠ª™ø≤ ¨ªª≠µª≤≤ª¥¨ß ∏ß≥ß µø≠Û
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™±∑¥¥øø≤ ™ªºª≤ ∞∑≤¨øø≤Ú Œª≤µøø¨ ™ªºª≠≠ñ ¥øø∂ª≤∑™ø¨ ∂ø µø¨±≠∑™ø¨Ù ™ª≠∑ ∏ª∑∂ø≠¨∑
¨øø≠ ¨ßß≤ª≤ñ µø≤ø™ø≤ ∞ññ≠¨ñ ∞´∑ºª≤ ¥±≥ø≠¨ø ™ñ¥µª∏¨∑™ñ≤ ø´Æ∑≤π±≤ µ´¥¥ø≤Ú
Œ´´µ∑≤Æø≤≤ø≤ ¨ªÆø≠≠∑≤ ≥´∑µµ´æøøÆ∑≤ µø∑¨ªª≤ ß¥∑ µ∑∑∞ª≠∑ µ∑ªÆÆñ¨ß≠µø≤µø∑Û
≠ª≤ ≥´≠¨ø™ø¥µªø≤ ∑¥¨ø∞´™´≤ ∏ª¥≥±∂ø ™øÆ∂ª¥¥ª≤ ∞´≤ø∏´´¥∑≤ª≤ ≤ø∑≤ª≤Ù ∂±µø ∂´±µ≠∑
™øø¥ªø¨ ∏∑´µ≠ª¨ ∏´¥≥´¨ª≤ ¥ø∑¨´Æ∑¥¥ªÚ P ”´Æ∏øø∂øˇ ∏ñ≤ ∏´´≠∑Ú P ”´Æ∏øø∂øˇ
∑Æ¨ø≤ª≤ ¨´≤≠∑ ññ≤ª≤Ù ∏ñ≤ ∏ø∞´∑¥∑ ∏±´≠´∂ª≤≠ø ¨ø≠µ´∑≠¨ø ø´Æ∑≤µ±¥ø≠ª∂ø P ≤ª
±¥∑™ø¨ ∂ññ≤ªª¨ ™ª≤ªª≠ªª≤Ú Œø≤≤ø¥¥ª ±¥∑ ø∑µø∑≠ª≠¨ø ø∂ø≤µ±∏ºø≠¨ø ∏´±¥∑≥ø¨¨ø ø¥µøÛ
≤´¨ µªÆññ≤¨ßñ ∏ñ≥≥ª≤¨ß≤ß¨¨ñ ß¥ª∑≠ÜñÚ P Œ´´µ∑≤Æø≤¨øÚ —Æø™∑Ú ”´Æ∏øÚ ’ß¥¥ñÚ
”´Æ∏øÙ ≠±∞±¨¨∑ ∞∑ª≤∑ ∞ßß¥ª™ñ ≤ø∑≤ª≤ µñ≤≤ßµµññ≤≠ñÚ ÿñ≤ª≤ ∞±≠µª≤≠ø ∏ª∏µ´∑™ø¨
∂ø µø´¥ø ∞´≤±∑¨¨∑Ú P –±¥∑∑≠∑¨ ¨´¥ª™ø¨Ù ñ¥ñ ∞ª¥µññÙ ∏ñ≤ ≠ø≤±∑ µø∑≤ø¥±≠≠ø ∞ßÆ∑≠¨ª¥ªÛ
™ñ¥¥ª µ±∑Æø¥¥ªª≤Ú
P —¥∑≤ ≠ª¥∑≤Ú €≤ ±¥ª ≤ñ∏≤ß¨ ≥∑¨ññ≤Ù ∑Æ¨ø≤ª≤ ≠ø≤±∑ µ∑∑∏¨ß≤ªª¥¥ª ∑¥¨ø∞´µ´Û
≤ø∑≠ª¥¥ªÙ ∂±µø ±≠±∑¨¨∑ ∏ñ≤¨ñ ≠±Æ≥ª¥¥øø≤Ú “ø∑≠ª≤ ¨øµøø ¥±∑µµ∑ ¥ø∑¨´Æ∑¥¥ª ¥∑∑¨´Æø∑¨øø≤
∞´µª´¨´≤´¨ π±Æ∑¥¥øÙ ∂±µø ™ª∑ ∑Æ¨ø≠ª≤ µñºª¨ ≠ª¥ñ≤ ¨øøµ≠ª ∂ø ≤ø∞≠ø´¨¨∑ ª≠∑∑≤ ¨ø∑Û
µ±≥ø≤≠ø µñ≠∑Æø´ºø¨ µ∑∑≤≤∑Ú Õ∑¨¨ª≤ ∏ñ≤ Æ∑∑≠´∑ ¨øµ∑≤ ∂ø ∏±´≠´¨Ù ∏ß∞∞ñ≠∑ ™ª¨ªª≤Ù
∞ñÆ≠µ∑ ∂ø ∞±¥≠µ∑ ∂ø ≠´µª¥≠∑ ∞∑¨µñ≤ ø∑µøøÙ µ∑∑∞ª≠∑ ¨øµø∑≠∑≤ ¥ø∑¨´Æ∑¥¥ªÙ ≠∑ª∞∞ø≠∑ ∑Æ¨øÛ
≠ª≤ ≤ø∑≠ß≠¨ñ™ñ≤ ¥ø≤¨ª∑¥¨ø ∞ßß∏µªª≤ ∂ø µ´∑™ø≠∑ ∑¨≠ª≤≠ñÚ
P Õø≤± ∂±¨ø∑≤ˇ Õø≤± ª¨¨ª≤ ¨ª∏≤ß¨ ≥∑¨ññ≤ˇ ∑Æ¨ø≠ª≤ ññ≤∑ µ∑≥∑¨¨∑ ∂ø ≥´Æ¨´∑Ú
ÿñ≤ª≤ ≤ø∑≠ª≤≠ø ∞ß≠ß∑ ™ø∑¨∑Ù ±¨¨∑ π±Æ∑¥¥ø≤ ±∂ª≤¨ø≥ø≤ ≥ñÆñ≤ ∞ßß∏µªª≤ µñ¨ªª≤≠ñÙ
∞´º±¨¨∑ ≠ª≤ ¥ø∑¨´Æ∑¥¥ªÙ ¨´∑∂±¨¨∑ ™øÆ∞ø∑¨øø≤Ú
P Õ∑≤ñ ≠ª ±¥∑¨ˇ ◊¥¨ø∞´µ´≤ø∑≠ª≤ ≠±Æ≥∑ ¨Üµµ∑ ∑Æ¨ø≠ª≤ ∞ø¥∂ø≠¨ø µøÆ™ø∑≠¨ø Æ∑≤Û
¨øøÚ P ◊∏≥ª¨¨ª¥∑≤ µ´≤ ≠∑≤´ø ª∑ ≤ñµß≤ß¨ ∑¥¥ø¥¥øÚ
P ”∑≠≠ñ ≥∑≤´ø ª∑ ≤ñµß≤ß¨·
P ”∑≤´ø ª¨ ∏´∑∂øøÚ
P Ã±¨∑≠ª≠¨∑ ¨ññ¥¥ñ ±≤ ±≥ø ¥øµ∑Ù ∑Æ¨ø≤ª≤ ™∑≤πø∏¨∑Ú
Ÿ±Æ∑¥¥ø ∞´∏´∑ µñ≤≤ßµµññ≤≠ñÚ –±¥∑∑≠∑ø´¨± µøøÆ≠∑ Æ´±∏∑µ±≤ ∞±∑µµ∑ Æø≤¨øø≤Ú
«µ≠∑ ≠∑≤∑¨øµµ∑≠∑≠¨ø ø¥µ±∑ ™ª¨ññ ≠´µª¥¥´≠∞´µ´ø ß¥¥ªª≤Ú
Œ´´µ∑≤Æø≤≤ø≤ Æø™∑≤¨±¥ø ∂ø µø´∞∞ø ªÆ∑≠¨ª¨¨∑∑≤ ≥ªÆµµ∑≤ø´∏±∑≤Ú ’ª¨¨ªÆñ
µø´∞∞∑ø≠ ∂´±µ≠∑ ∞±¥∑∑≠∑≤ ¥´±¨ø ¨±∑≠ª≤ ¥´±Ú P €ÀÛº∑Æªµ¨∑∑™∑ª≤ ¨ÜÆµªññ Æ∑µµ±≥∑≠¨øˇ
’ø´∞ø≤ ™ø∞ø´≠ ±≤ €ÀÊ≤ ªÆ∑¨ß∑≠ª≠≠ñ ≠´±∂ª¥´µ≠ª≠≠øˇ
Õø∑≥øø ÿ±¥∑ºøß≤ ∏´™∑¥±∑≠≠ø ∑¥¥ø¥¥ø ∞∑ºª¨ß≤ M’ªÆ∂ñ¥ñ∑≠ª¨ µ´Æ∑∑≤ ˙ “±Æ∞∞ø
≤±´≠´´≤M Pµ±µ±´µ≠ª≤ µ±Æµªø≤ ¨ø≠±≤ ™∑ªÆøø¨ ≠Ü∑™ñ¨ ∏∑¥∂ø∑≠∑≤ø øø≥∑ø∑≠≥´Æ±∂øø≤Ú
÷±µø∑≠¨ø µ´´¥´≠¨ª¥¨∑∑≤ ßµ≠∑¨ª¥¥ª≤ ¨∑∑¥ª≤∞ññ≤´Æµµø´µ≠ª≠≠øÙ ∂±≤≤ª ¨ø™ø¥¥∑≠∑≤ø µª≠ñÛ
øø≥´∑≤ø µ±µ±±≤¨´∑™ø¨ ∑¥±∑≠ª¨ µø¥∂ø™ª∑µ±¨ ∂ø ≥´∑µ´≤≤øÆÆøø∂ø¨ ¨øÆµµø∑¥ª≥øø≤ ¨´Û
Æ∑≠¨∑ª≤ ∞ø¥ø≤ª∑¨ø Æ∑≤≤´µ≠∑ø ∂ø ∏ø∑µø∑¥ª≥øø≤ ™ø≤∏ø≤ ≥øµø≠∑∑≤∑≤ ¨´≤≤ª¥≥øø µø≤øÛ
™ø≤ ™ø≠¨øÆø≤≤ø¥¥øÚ
∑Æ¨ø≠¨ø µ´´¥´≠¨ª¥¨∑∑≤ ∂± ¨±∑≠¨ø µªÆ¨øø ≠øø≥ø¨¨ø ∏ñ≤ª≠¨ñ ≥∑¨ññ≤ ∑Æ¨∑Ú ÿñ≤ª¥¥ª
≠ª≤ ≠∑∂øø≤ ±¥∑ ™ø¥∂ª≤≤´¨Ù ª¨¨ñ ªºª¥¥∑≠ª≤ñ ∑¥¨ø≤ø ±¥∑™ø¨ ±¥¥ªª¨ µ±±¥¥ø µø∑µµ∑Ù ∂±∑¥¥ø
±¥∑ ±¥ª™ø ≥ª≤ª≠¨ßµ≠ªµñ≠ ¨´¥ª™ø∑≠´´≠ ≤±Æ∞ø≤ ∂ø Õ´±≥ª≤ ≥øÆµµ∑≤±∑≤≤∑≠≠ø ≥øøÛ
∑¥≥ø≤µøÆ¨ø¥¥ª P µø∑µµ∑Ù ∞ø∑¨≠∑ ∏ñ≤Ú ∑Æ¨ø≠¨ø ª∑ ±¥¨´ µ´¨≠´¨¨´Ù ≥øøµ´≤≤ø≤ ∂±∏¨± ±¥∑
∞ª¨¨ñ≤ß¨ ∏ñ≤ª¨Ú €ºª≠≠ñ∞ñ∑≤ ∏ñ≤¨ñ ±¥∑ µß¥¥ñ µª∏´¨¨´ ¨´¥ª™ø∑≠´´ºª≤ ¨±∑™±µ≠∑Ù ≥´¨¨ø
¨øµø≤ø∞ñ∑≤ ±¥∑ ≤ñ∏¨ñ™ñ≠¨∑ ∞´∏´¨¨´ ø∑™ø≤ ≥´´¨øÚ ÷ø ≤ß¨ ∏ñ≤¨ñ ≠ßß¨ª¨¨∑∑≤ ≥´Æ∏ø≠¨øÚ
Ã´Æ∏ø´¨´≤ªª¨ ∞±¥∑∑≠∑¨ ∞ßß≠∑™ñ¨ ≥´≠¨øÛ™ø¥µªøÛ∑¥¨ø∞´µ´∑≠ª≤ ≤ø∑≠ª≤ µªÆ¨±Û
≥øø≤Ù ≥∑≠¨ñ ∏ñ≤ª≤ ∂ø ∑Æ¨ø≠ª≤ ™ñ¥∑¥¥ñ ±∑µª∑≤ ±¥∑ µß≠ß≥ß≠Ú Ã∑∑¥ª≤∞ññ≤´Æµµø´µÛ
≠ªª≤ ∏øª¨¨∑∑≤ ≥ßÜ≠ ∑Æ¨ø≠ª≤ ≥´µø≤ø ±¥¥´¨¨ø ≤ø∑≠¨øÙ ≥´¨¨ø ∏ñ≤¨ñ ª∑ ¥Üß¨ß≤ß¨ ≥∑≠Û
¨ññ≤Ú P ÿñ≤ ±≤ ¨∑¥øø∂øˇ ∑¥¨ø∞´µ´≤ø∑≤ª≤ ∏´´≠∑Ú –±¥∑∑≠∑¨ Æø´∏±∑¨¨ª¥∑™ø¨ ∂ø ∞ßß≠∑™ñ¨

35

KANAVAN VARRELLA -kesä 2010

Ì

≤ø∑≠¨ø µªÆ¨±≥øø≤ ø≠∑ø¨ ≠ª¥¥ø∑≠ª≠≠ø ∂ñÆ∂ª≠¨ßµ≠ª≠≠ñÙ ª¨¨ñ ∏ªµ∑≤ ß≥≥ñÆ¨ñ∑≠∑™ñ¨Ú €¥∑
±¥∑µ± ∑Æ¨ø≤ª≤ ¨∑¥ø≤≤´¨ ≥´Æ∏ø≤· ø∑ ±¥∑µ± ∏ñ≤ ∑¨≠ª ∞ø¥µµø≥´Æ∏øø∂ø·
ñ∏∑¨ª¥¥ª≤ ∑Æ¨ø≠ª≤ ∏ø≥≥ø≠¨ª≤µ∑Æ∑≠¨ª¥ß ≥´´¨¨´∑ ∂ñß¨ñ™ñµ≠∑ ∞ª¥±µ≠∑Ê ≥∑∏∑≤
™ßß∏¨ªª≤ ∏ñ≤ª¨ ±∑µª∑≤ ±¥∑ ≠±¨µª¨¨´· “ø∑≠ª≤ µªÆ¨±≥ø≤ ≥´µøø≤ ∑Æ¨ø≤ª≤ ±¥∑ ≥∑ª≠Ù
∂±≤µø ™ø≠¨´´¥¥ø ±¥∑ ±¥¥´¨ ≥øøµ´≤¨ø∂±∏¨ø∂ø≤ ∂ñÆ∂ª≠¨ñ≥ñ≤ ≤±Æ∞∞ø¨∑¥ø∑≠´´ºª≤ ∂ñ¥Û
µª∑≠ª≤ ∑¥¥ø¥¥∑≠ª≤ ¨∑¥øø≥∑≤ª≤ ∂ø ≥∑¨ñ ±¥∑ ∑Æ¨ø≤ª≤ µ±µ±´≠™∑ªÆø∑¥¥ª ¨øÆ∂±≤≤´¨· ÿß¥Û
∂ª∞ø∑≠¨∑øˇ P ”´Æ∏øø∂øˇ µ∑¥∂´∑ ≤ø∑≤ª≤ ¨øø≠Ú –±¥∑∑≠∑¨ ∞ßß∏µ∑™ñ¨ ∏∑µªñ ±¨≠ø¥¨øø≤Ú
ÿª∑¥¥ª ≠ª¥™∑≠∑Ù ª¨¨ñ ≤ø∑≤ª≤ ≠ßß¨¨∑ ∑Æ¨ø≠¨ø ∏ß¥∂ª≥´Æ∏øø∂øµ≠∑Ù ∑Æ¨ø≠ª¥¥ø ª∑ ±¥¥´¨
≥∑¨ññ≤ ¨ªµª≥∑≠¨ñ ≠ª≤ µø≤≠≠øÙ ª¨¨ñ ™ø¥¨∑±≤ ¨ñÆµª∑≤ ≥∑ª≠ ±¥∑ ∞´º±≤≤´¨ ¨ø∑ ∞´º±¨ª¨Û
¨´ ¥ø∑¨´Æ∑¥¨ø —Æø™∑≤ µø≤ø™øø≤ ª∑µñ ≥∑ª≠ µ´´¥ª≥ø≤ ≥´µøø≤ ±≠ø≤≤´¨ ´∑ºøÚ ø∑
±¥∑µ± ≠∑¨¨ª≤µ∑≤· €∑∏ñ≤ µ´µøø≤ ±¥¥´¨ ¨±º∑≠¨ø≤´¨Ù ª¨¨ñ ∑Æ¨ø≤ª≤ ±¥¥´¨ ¨ßÜ≤¨ñ≤ß¨
µß≠ª∑≠¨ñ ≥∑ª≠¨ñ ¥ø∑¨´Æ∑¥¨ø µø≤ø™øø≤Ú
P ÿøµªµøø ≤±Æ∞∞ø≠ª≤∑ ¨ñ≤≤ªˇ ∑Æ¨ø≤ª≤ ∏´´≠∑Ú P ÿñ≤ ™±∑ ¨±º∑≠¨øø ª¨¨ª≤
∞ø∑≠µø≤≤´¨ ¨ª∑ºñ≤ ≥∑ª≠¨ñ≤≤ª ™ª¨ªª≤Ú
P “±Æ∞∞ø≠ª≤∑· ∞±¥∑∑≠∑ ¨∑ªº´≠¨ª¥∑ ∞∑¨ñª≤ ∑Æ¨ø≠¨ø ≤ß¨ ∂± ø∑™ø≤ ∏´¥¥´≤øÚ
P “ø∑≠ª≤∑Ú ÿñ≤ ±≤ ™øÆ≥ø≠¨∑ ™ª≤ªª≠≠ñÚ Õ∑≤∑≤ª≤ ∫∑≠µøÆ∑ ¥ø∑¨´Æ∑≠≠øÚ ”∑≤ñ ≤ñßÛ
¨ñ≤Ú
P Ã≠±∞ ¨≠±∞Ú Õ∑≤ñ ∞ß≠ß¨ ¨ññ¥¥ñÚ
Ã±∑≤ª≤ ∞±¥∑∑≠ª∑≠¨ø µñ™∑ ´¥µ±≤ø ∂ø ∞ø¥ø≠∑Ú P €∑ ¥ø∑¨´Æ∑≠≠ø ±¥ª ≥∑¨ññ≤ ∫∑≠µøÆ∑øÙ
ª∑ ≠∑≤∑≠¨ñ ª∑µñ ∞´≤ø∑≠¨øÚ
P øÆ≥ø≠¨∑ ±≤ˇ ∑Æ¨ø≤ª≤ ∏´´≠∑Ú
–±¥∑∑≠∑¨ µ´∑≠µø∑¥∑™ø¨ µª≠µª≤ññ≤Ú
P ÿß¥∂ª≥´Æ∏øø∂øˇ ∑¥¨ø∞´µ´∑≤ª≤ ≤ø∑≤ª≤Ù ∂±¨ø ∞±¥∑∑≠∑¨ ¨∑¨´¥ªªÆø≠∑™ø¨ µø≤≠ø≤Û
ªº´≠¨ø∂øµ≠∑Ù ≠∑∏∑≠∑ ∑Æ¨ø≠ª¥¥ªÚ P Õ∑≤ñ ≥ª¥µª∑≤ ≥´Æ≠µø≠∑¨ ≤±Æ∞∞∑ª≤ ¨ñß≠∑∞ø∑≤±∑≠ª≤
∏ßÜºß≤¨ñ≥∑≠ª≤ ∂ø ∑≤≤±™øø¨∑±∑ºª≤ µª∏∑¨¨ñ≥∑≠ª≤ ´´ºª¨ µø≤≠ø∑≤™ñ¥∑≠ª¨ ¨Æª≤º∑¨ˇ
“∑∑ºª≤ ø™´¥¥ø Õ´±≥ª≤ ∂ø ªÆ∑¨ß∑≠ª≠¨∑ ◊¨ñÛÕ´±≥ª≤ ≥ø¨µø∑¥´≤ ¨´±¨¨ª∑≠¨ø≥∑≤ª≤ ∞ññÛ
≠ªª ≤±´≠´µ∑∑¨±±≤ ¨ø∂´ø¨µ±· ”ø¨µø∑¥∑∂ø¨ ≠øøºøø≤ ≠ª¥¥ø∑≠ªª≤ µø≠™´´≤Ù ª¨¨ñ ™∑∑≠∑
´´¨¨ø ∏±¨ª¥¥∑µª¨∂´ø ∑≤™ª≠¨±∑ ¨ñ¥¥ª ø¥´ªª¥¥ø ø∑™ø≤ ¥ñ∏∑¨´¥ª™ø∑≠´´ºª≠≠ø µª≠¨ñ™ñ≤ µªÛ
∏∑¨ßµ≠ª≤ µß¥∞ß¥ñµ±≥∞¥ªµ≠∑¨Ù ∂±∑¨ø ≤±Æ∞∞ø ≠´±∂ª¥ªªÚ ‘´±≤≤±≤≠´±∂ª¥´ ±≤ ≠øø¨ø™ø
¥øø∂ª≤≤ª¨¨´ø µ±≠µª≥øø≤ µø∑µµªø ∑∏≥∑≠ª≤ ¨±∑≥∑≤¨øøÚ ÷ø ≠∑≤ñ ≠ßÜ¨ñ¨ ∑≤≤±™ø¨∑∑™∑Û
≠∑¥¥ª ™ø∑µ´¨´≠™ø¥¨ø∑≠∑¥¥ª ∏ª≤µ∑¥Ü∑¥¥ª ∏ß¥∂ª∞∑∏™ª∂ñˇ ”∑ª¥´´≥≥∑≤ ™ø∑µµø µ±∑Æøøˇ
Ãø∂´ø¨µ±·
P ∑ªµññ ≥∑≤´¨ ´¥±≠ˇ ∑Æ¨ø≤ª≤ ∏´´≠∑ ∂± ø∑™ø≤ µñ∏ªñ≤ñÚ P “ñß¨ñ≤ ¨ª∑¥¥ª ™ªÛ
≤ªª≤∑Ú
∑Æ¨ø≠ª≤ ∞ª¥µ± µ´Æ∑≠¨∑ ∏ñ≤ª≤ µ´Æµµ´øø≤Ú ’ª¨µñ µø∑µµ∑ ±¥∑™ø¨ ∏ñ≤¨ñ ™ø≠Û
¨øø≤· —¥∑µ± ∏ñ≤ª¨ ¥ø™ø≠¨ª¨¨´ ≠ßß¥¥∑≠ªµ≠∑· ÿñ≤ ≠ª∑≠±∑ µø∏ºª≤ ∞±¥∑∑≠∑≤ ™ñ¥∑≠≠ñ
Œ´´µ∑≤Æø≤≤ø≤ ¨ªÆø≠≠∑¥¥øÚ ﬂ¥´ª¨¨ø ªÆ∑≠¨ñ™ñ≤ ≤ø´∏ø≤ ¨øµø≤ø ∞±¥∑∑≠ª∂ø ¨øÆµµø∑¥ª™ø
≥´∑µ∑≠¨ª¥ª™ø µª≠µ∑Û∑ñ≤ ∞øÆª≥≥ø¥¥ª ∞´±¥ª¥¥ª ª∏¨∑≤ß¨ ≥∑ª≠ ™ª¨ñ∑≠∑ µø≥≥ø¥¥ø ∏øÆÛ
™ª≤¨´≤ª∑¨ø ∏∑´µ≠∑øø≤Ú ÿñ≤ ≥´∑≠¨ª¥∑ ª≠∑∑≤¨ß≥∑≠¨ññ≤ ∞±¥∑∑≠∑≤ø ªÆññ≠≠ñ ≠´±≥ø¥ø∑Û
≠ª≠≠ø ª¥±µ´™ø≠≠ø ÈÛ¥´™´¥¥øÚ ÿñ≤ ±¥∑ ±¥¥´¨ ¥´±≤¨ª™ø≥∞∑ ∞±¥∑∑≠∑ µ´∑≤ µ´≥∞∑µøø≤
≤±∑≠¨ø µø∏ºª≠¨ø ∑Æ¨ø≠ª≤ ™ø∏º∑≠¨øÚ
∑Æ¨ø≤ª≤ ¨´∑∂±¨¨∑ ¨ßÆ≥∑≠¨ß≤ªª≤ñ ¥ø∑¨´Æ∑¥¥ª ∂ø µø≤ø™ø¥¥ªÊ ∏ñ≤ª≤ ≠∑≤∑≤ª≤ ∫∑≠µøÛ
Æ∑≤≠ø ±¥∑ ∞±∑≠≠øÚ P “±Æ∞∞ø≠ª≤∑Ù ∑Æ¨ø≤ª≤ ≠∑∏∑≠∑Ú P Õ∑≤ñ ¨ßÜ≤≠∑¨ ≥∑≤´¨ ¥ø™ªÆ∑¥¨ø
¥ø¨¨∑ø¥¥ªÚ Õ∑≤ñ ≥∑≤´¨ ∞´º±¨∑¨Ú ”´¨¨ø µ´µø ∞´º±¨¨∑ ∞∑¨µñ≤ ≥∑ª∏ª≤Ù ∂±µø ∏´±≤±≠¨ø
´¥±≠ø≤≤∑≠¨øø≤ ∏´±¥∑≥ø¨¨ø ±¥∑ ∞ññ≠≠ß¨ ∞∑¨µñ¥¥ª· ’´µø ≥∑≤´ø ª≤ññ ´≠µ±±· —≤µ±

36

KANAVAN VARRELLA -kesä 2010

Ï

≥∑≤´¥¥ø ª≤ññ ≥ø∏º±¥¥∑≠´´µ≠∑ø ≥∑∏∑≤µññ≤ ≥´´∏´≤ µ´∑≤ ∏ø´¨ø´¨´ø µø´∞´≤π∑≤Û
∂±∏¨ø∂øµ≠∑ ∂±∏±≤µ∑≤ ¨ø¥±´≠™ø∑µª´µ≠∑≠≠ø ∞ø∑≤∑™øø≤ µø´∞´≤µ∑∞ø∏ø≠ªª≤·
Õ´µª¥¨ø∂ø¨ ª∑™ñ¨ ¥Üß¨ñ≤ªª¨ ¨ñÆµªññ ≥∑ª≠¨ñ µø≤ø™ø≠¨øÚ Ã∑ªº±¨´≠™ñ¥∑≤ªª¨ ™ø∑Û
ª≤≤ª¨¨∑∑≤ µ±Æµª∑≥≥ø¥¨ø ¨ø∏±¥¨ø ≤ª¥∂ñµ≠∑ ∞ñ∑™ñµ≠∑Ú ’ªÆ∂ñ¥ñ∑≠Û≤±Æ∞∞øÛµ±µ±´≠ ∂ø¨Û
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12. Haastattelu
Elämäntyönä luonnon suojelua ja valvomista.
Oke Herrasen ura kansallisvalvojana
on ollut pitkä ja antoisa.
Istahdamme Oravin kyläkaupan
kahvilaan kahville ja Oke alkaa kertoa työstään ja elämästään Oravissa.
Oke Herranen on Oravin kylällä tuttu
näky. Hän viihtyy ihmisten parissa kyläkaupalla ja asustaa vaimonsa Helena
Herrasen kanssa kanavan varrella. Oke
on työskennellyt 32 vuotta kansallispuiston valvojana, hänen mielestään
parasta työssä on se, kun pääsee hoitamaan synnyinseudun järveä, ja järvessä eläviä asukkeja, naurahtaa Oke.
Tänä vuonna Oke Herranen täyttää
65 vuotta, mutta hän ei tunne itseään
lainkaan vanhaksi. Oke toteaakin, että
ikä ei ratkaise mitään vaan se miten ne
vuodet otetaan vastaan. Yli 32 vuotta
kestänyt ura kansallispuistonvalvo-

jana alkaa kääntyä lopulleen. Herranen on tehnyt elämäntyönsä luontoa
suojellen ja sitä suuresti kunnioittaen.
Hän on toiminut Linnansaaren kansallispuistossa valvojana, sekä opastustehtävissä, eikä hän olisi voinut
valita toisin työtään. Nähtäväksi jää
malttaako Herranen jäädä eläkkeellä
vai jatkuuko ura kansallisvalvojana
mitenkin pitkään.
Puhe kääntyy Oken omasta työstä
ja elämästä Oravin kylään ja siellä
asumiseen. Kysyttäessä kyläsuunnitelmasta, Oke vastaa:
- Näkötorni Meijerin rantaan olisi
erittäin tärkeä, ajatellen turisteja, jotka haluavat tutustua Saimaannorpan
elämään sekä lintubongareille. Tor-

nista olisi myös mahtavat maisemat
Haukivedelle.
Okea ihmetyttää suuresti, se miksi
ihmiset eivät halua muuttaa Oraviin
vaikka paikkakunta ei voisi kauniimpi
olla ja tonttejakin löytyy.
- Nykypäivänä töitä voi tehdä etätyönäkin, ja täältä matka Savonlinnaan ei
ole kovinkaan pitkä verrattuna siihen
millaisia työmatkoja eteläsuomalaiset
tekevät päivittäin.
Lopuksi Oke naurahtaa ja toteaa
Oravissa asumisen parhaan tunteen
olevan oma rauha ja rauhallinen olo
silloin, kun voi katsoa oman kodin
ikkunasta tyyntä kanavaa.
Niina Markkanen

13. Saimaaholiday:ssa tapahtuu
Saimaaholiday on Kolovesi-Joutenvesi- Haukivesi akselilla toimiva matkailuyritysten verkosto, jolla on myös laaja
alihankintaverkosto. Kehitämme ympärivuotisia matkailupalveluita upeassa järviluonnossamme. Tänä vuonna
tämä pitkäjänteinen työ palkittiin
EU:n järjestämässä kilpailussa, jossa
voitimme Suomen parhaan vesistömatkailukohteen palkinnon. Palkinto
velvoittaa meitä entistä enemmän kehittämään laadukkaita ja omaleimaisia
palveluita matkailijoille ja paikallisille
ihmisille.
Jotta tulevaisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan, Saimaaholiday:ssa
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on tehty organisaatiomuutoksia. niin,
että nykyisin kaikista ravintoloista
vastaa Järvisydän Oy ja kaikesta ohjelma-ja välinevuokrauspalveluista Saimaan Eräpalvelu Oravi Oy. Nämä
kaksi yritystä siis huolehtivat operatiivisesta toiminnasta. Taustalla on
kiinteistöyhtiöt, joissa on omistajina
edellä mainittujen lisäksi ulkopuolisia
sijoittajia. Erityisesti Pekka Vettenrannan merkitys rohkeana sijoittajana on
mahdollistanut kehityksen, varsinkin
Oravin puolella. Palveluiden käyttäjille luonnollisesti ei ole sillä väliä kuka mitäkin omistaa, pääasia on, että
”homma pelaa”.

”Matkailussa on etelä-savon tulevaisuus” näin uskoo työ-ja elinkeinoministeriö, joka elinkeinopoliittisessa
strategiassa povaa etelä-savossa matkailutoimialalle kasvua tulevaisuudessa. Yhteistyössä on voimavaramme nyt
ja tulevaisuudessa. Niinpä Saimaaholiday toivoo edelleen ”rinkiin” uusia
ideoita ja toimijoita. Lisäksi kaikki palaute paikallisilta, lomalaisilta ja turisteilta on erittäin tärkeää palveluita kehittäesämme. Yhdessä olemme
enemmän!
Hyvää kesää kaikille!
Jukka Laitinen, Saimaaholiday pj.
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14. Palkitut yrittäjät
SaimaaHoliday valittiin Suomen vuoden
2010 nousevaksi vesistömatkailukohteeksi. SaimaaHoliday peittosi muut Suomen 15
kohdetta tiukassa EDEN (European Destinations of Excellence) kilpailussa, joka järjestettiin neljättä kertaa. Voitto julkistettiin
4.6.2010 Helsingissä pidetyssä matkailun
ajankohtaisseminaarissa.
Voitto edistää kansainvälisten suhteiden
luomista ja lisää kansainvälisen verkostoitumisen mahdollisuuksia.
Arviointiryhmä kiinnitti huomiotaan vesistön monipuolisiin matkailupalveluihin,
paikallisen kulttuurin hyödyntämiseen,
kestävään toimintaan ja valmiuksiin toimia
kansainvälisillä markkinoilla.

ONNEA!

Saku Sallisen ohjeistamana sain tietooni, että
alueellamme on palkittu toinenkin yritys/yrittäjä
pariskunta laadukkaasti tekemästään työstään.
Maito ja Me 2/2010 lehdessä kerrottiin, että
Pirjo ja Ilkka Nikkonen palkittiin 13. huhtikuuta 2010 Helsingin Ritarihuoneella. Kyseessä
oli Walter Ehrströmin säätiön kultamitali, joka
myönnetään parhaan laatuluokan maidon tuottamisesta yhtäjaksoisesti 25 vuoden ajan.
Nikkolan tila sijaitsee Juvolassa, ja he ovat
aloittaneet tilan pidon vuonna 1984. Nikkolan
tilalla on yhteensä 26 eläintä, joista 12 lypsylehmää. Peltojen vaikea saatavuus esti aikoinaan
tuotannon laajentamisen, joten Pirjo ja Ilkka
päättivät panostaa erityisesti laatuun.

ONNEA! Pirjo ja Ilkka hienosta työstä ja
saamastanne tunnustuksesta!

Kiitos kaikille lehden tekoon osallistuneille!
Aurinkoista ja lämmintä kesää kaikille
toivottaa toimitus, Katja Kinnunen ja Juha Karjalainen

Autamme yritystänne löytämään parhaat ratkaisut taloushallinnon haasteisiin.

www.skwood.fi

info@skwood.fi

Ota yhteyttä!
Juha Karjalainen
010 666 4500 tai 044 593 6268
juha.karjalainen@skwood.fi

Katja Kinnunen
010 666 4501 tai 050 500 1095
katja.kinnunen@skwood.fi
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