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Sulkavalle 
haetaan uutta 
lääkäriä 
Sulkavan terveys-
keskuslääkäri on 
irtisanoutunut teh-
tävästään hiljattain. 
Lääkäriajat hoide-
taan sijaisjärjeste-
lyin, kunnes uusi 
lääkäri löytyy. 

 

Tällä hetkellä Sulkavan terveys-
keskuksessa ei ole vakituista 
lääkäriä.

– Pitkäaikainen lääkäri on lopet-
tanut Sulkavalla aika äkkiseltään, 
kommentoi ulkoistetuista terveys-
asemista ja erikoissairaanhoidosta 
vastaava Pauli Haapanen Terveystalo 
Kuntaturvasta. 

Uusi lääkäri pyritään löytämään 
mahdollisimman pian. Siihen asti lää-
käriajat hoidetaan sijaisjärjestelyin. 

Sulkavan terveyskeskukseen on löy-
tynyt joka päivä korvaava lääkäri. 

– Pienessä yksikössä äkilliset ta-
pahtumat näkyvät selvemmin, mutta 
meillä on iso organisaatio, joka pystyy 
reagoimaan nopeammin äkillisiin ti-
lanteisiin, Haapanen toteaa. 

– Meillä on päivystävää resurssia, 
jota voi hyödyntää akuutin tilanteen 
aikana. 

Sijaiset tulevat lähinnä Itä-Suomen 
alueelta. 

– Pyrimme saamaan sijaisia tieten-
kin lähialueelta. Pyrimme käyttämään 
sellaisia lääkäreitä, jotka ovat olleet 
ennenkin sijaistamassa Sulkavalla. 

Lääkärin äkillinen lähtö ei 
Haapasen mukaan ole vaikutta-
nut hoitoonpääsyaikoihin. Hän tote-
aa, että Sulkavalla lääkärin pakeille 
pääsee keskimäärin melko hyvin. 

– Laatumittarit olivat kaikki ihan 
hyvällä tasolla, kun asiaa tarkasteltiin 
viimeksi muutama viikko sitten. 

Yksi laatumittari on juuri hoitoon-
pääsyaika, jota mitataan kiireettömän 
hoidon osalta niin sanotulla T3 ajalla 
eli kolmannella vapaalla ajalla. 

– Vapaita aikoja on siis enemmän 
kuin yksi, Pauli Haapanen sanoo. 

Tea Ikonen

Pieni loikka työelämään

Vuosi ja 10 kuukautta sitten is-
tuin viimeksi Sulkava-lehden 
toimituksessa työn merkeissä. 

Jätin leppoisat eläkepäivät ja mieheni 
oman onnensa nojaan vähäksi aikaa ja 
palasin tänne tutulle työmaalle.

Olen täällä nyt neljä viikkoa sijai-
sena, kun toimittaja Tuula Makkonen 
pitää ansaitsemiaan kesälomia. 

Tuntui kyllä kumman kotoisalta 
istahtaa entiselle työpisteelle, vaik-
ka paljon on täällä toimituksessakin 
muutoksia tapahtunut. 

Jännitti kieltämättä etukäteen se, 

miten sitä muistaa ihan näitä päivän 
ja viikon rutiineja. Koneetkin on uu-
sittu ja ohjelmat myös.  Ihmeen hy-
vin asiat mieleen kyllä palautuvat, 
kiitos päätoimittaja Tean neuvojen 
ja opastuksen. 

Mukava tavata myös taas teitä 
lukijoita ja kuntalaisia näin lehden 
välityksellä, vaikka tämä Postin 
lakko nyt hieman tiedonvälitystä 
hankaloittaakin.

Pirjo Valkasmaa
eläkeläinen,  

hetken taas toimittaja

puh. 015-471 054 | Kauppatie 4

Sulkavan apteekista ostetuista keräilykampanja-
tuotteista LISÄETU! 

Orionin perusvoide Aqualan L, Plus tai Duo 200g
KAUPAN PÄÄLLE!

Lähihoitajakoulutusta 
tulossa Sulkavalle
Tekeviä ja auttavia 
käsiä tarvitaan ikään-
tyvässä Suomessa 
entistä enemmän.  
Sulkavalla suunnitel-
laan nyt SAMIedun 
kanssa yhteis-
työssä paikkakun-
nalla tapahtuvaa 
lähihoitajakoulutusta. 

Ajatus lähihoitajakoulutuksen 
järjestämisestä Sulkavalla 
syntyi Ammattiopisto 

SAMIedun koulutusyhtymän kun-
tavierailun yhteydessä lokakuussa. 

– Tämän tarpeen olen huomannut 
täälläkin, joten nostin asian esiin,  ker-
too noin vuoden kunnassa työsken-
nellyt hallintojohtaja Mervi Palmu. 

Koulutuksen järjestelyt ovat vielä 
ideointivaiheessa, mutta haku pyritään 
käynnistämään vuodenvaihteessa. 

– Omasta kunnasta ei opiskeli-
joita täyttä ryhmää ehkä saada, joten 
olen ollut yhteydessä naapurikuntien 
kolleegoihin. Asia on kiinnostanut 
heitäkin, kertoo Palmu. 

– Mehän kierrämme näissä omis-
tajakunnissa säännöllisesti ja kuu-
lostelemme kuntien koulutustarpeita 
ja -toiveita. Mikään ihan uusi juttu 
tämä koulutus ei ole, lähihoitajia on 
koulutettu toki aiemminkin oppilai-
toksessamme, kertoo toimialajohtaja 

Timo Welsby SAMIedusta. 
Uutta on se, että koulutus ta-

pahtuu nyt omalla paikkakunnalla. 
Opetuksesta suurin osa tapahtuu työs-
säoppimisen kautta.

– Ammattikoulutushan on tämän 
tyyppistä nykyään entistä enemmän 
monilla aloilla. 

Myös lähiopetus on suunnitel-
tu tapahtuvaksi paikan päällä eli 
Sulkavalla. 

– Myös lähikunnista on toki mah-
dollista tulla opiskelemaan, painottaa 
Welsby.

Opiskeluryhmän kooksi on suun-
niteltu 15 henkeä. 

Halukkuus ja innokkuus alalle ovat 
Welsbyn mukaan tärkeimmät kriteerit 

Pirjo Valkasmaa

opiskelijoille. Soveltuvuustestit ote-
taan hoitajakoulutuksen oppilasvalin-
noissa uudelleen käyttöön ensi vuo-
den alusta, joten sen uudet opiskelijat 
joutuvat läpikäymään. 

– Toivomme, että tämäntyyppi-
nen opiskelumahdollisuus madaltaisi 
kynnystä lähteä opiskelemaan uutta 
ammattia, toivoo Welsby.

– Nyt on mahdollisuus opiskella 
merkitykselliseen ja tärkeään työhön. 
Koulutus tuodaan nyt todella lähelle 
ihmisiä. Matkustaminen opinahjoon 
muualle jää siis nyt pois, korostaa 
Mervi Palmu. 

Kunnan nettisivuille on tulossa 
tiedote, jonka kautta  voi kertoa kiin-
nostuksensa koulutukseen. 

Hoitajapula koettelee koko maata. Uusia käsiä tarvitaan mo-
nenlaisissa hoitolaitoksissa. 

www.sulkavalehti.fi

PALVELUTISKILTÄMME 

Meillä voit pelata 
Veikkaus-pelejä, 
esim. Kenoa ja Lottoa!

Tarjoukset myös K-Market tarjouslehdestä!
Meidät löydät myös
FACEBOOKISTA ja 
INSTAGRAMISTA

Puh. 015-471 203

Kaikki hyvä on 
lähellä!

Tarjoukset 
voimassa

TO–SU

Palvelemme 
ma-la 7–21
su 10–18

Avoinna: 
ma–to 11.30–17
pe 9–18, 
la 9-16
su suljettu 

Grillistämme kuumanaPorsaan
kylki (palana)

790 ps
(0,39/kg

OMASTA UUNISTAMME

152 kpl
(6,52 kg)

Vehnäjauho 
2 kg

Persimon
1 kg 
Espanja

Tumma rypäle
500 g Brasilia 492 rs

(4,98 /kg)

50   3 kg

001 kpl

Broilerin 
koipireisi

Viinerit
omena ja vadelma

UUTUUS!

Suomalainen
omena
 kg

491 kg

991 kg

Fazer
Kaurajyvä-
patonki 330g

790 kpl
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Päivän kiertoPääkirjoitus

Viikon sana

Yhdistystoiminta
13.11.2019

Aurinko
nousi tänään 8.13 ja laskee 15.55.

Päivän sana
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se 
on Jumalan voima ja se tuo pelastuk-
sen kaikille, jotka sen uskovat, ensin 
juutalaisille, sitten myös kreikkalai-
sille. Room. 1:16

Mietelause
Onni tulee osaksesi, kun välität toisis-
ta, uskallat antautua tunteiden valtaan 
ja annat huomiota lähimmäisillesi. 
Harold Kushner

Nimipäiviä
Tänään keskiviikkona Kristian, Ano, 
torstaina Iiris, perjantaina Janina, 
Janika, Janette, Janita, lauantaina 
Aarni, Aarne, Aarno, sunnuntai-
na Eino, Einari, maanantaina Max, 
Tenho, Jousia, tiistaina Liisa, Elisa, 
Elise, Eliisa, Liisi, Elisabet

JHL OS 658: perinteinen joulu-
ruokailu Muikkukukossa. 29.11. 
2019 klo 19 alkaen. Osasto tarjoaa 
jäsenilleen ruuan. Ilmoittautuminen 
18.11. mennessä Nipalle tekstivies-
tillä numeroon 0505920885.

Sulkavan Eläkeläisystävät ry: 
Kerhossamme 20.11.19 klo 12.00 
Sulkavan kunnan palveluohjaaja 
Jaana Uotinen. Tervetuloa kuuntele-
maan ja keskustelemaan!

Kirkonseudunn maa- ja kotita-
lousnaiset: Vietämme perinteistä jou-
lujuhlaa kunnanviraston takkatuvassa 
to 28.11. klo 18 alkaen. Tervetuloa! 
Ja ken lahjan antaa, hän lahjan saa!

Eläkeliiton Sulkavan yhdistys: 
Kerho ma 18.11. klo 13.00, vieraa-
na suuhygienisti Anniina Vasara. 
ARPAJAISET. Huom! Ulkoliikunta 
to 21.11. klo 13,00 Urheilukentällä. 
Vuositervehdyslehti 2019 (hinta 8 e) 
myynnissä kerhossa ma 18.11. 

Rakkaamme

Sisko Kaarina
HEIKKINEN

s. 26.11.1932
k. 29.10.2019

Sisaren lapset neljässä polvessa
Muut sukulaiset ja ystävät

Syksy toi surun ja kyyneleet,
pois vei rakkaamme väsyneen.

Hän elämän saatosta poistui hiljaa,
pois korjattiin sukumme 

vanhinta viljaa.

Siunaus toimitettu läheisten 
läsnä ollessa. Kiitos osanotosta.

Kiittäen ja kaivaten

Rokote on tehokkain 
suoja kausi-influenssaa 
vastaan

Rokotuspäivät  
Sulkavalla ja 
Lohilahdella

Lohilahden toimipiste
(Lohirannantie 60) 
ti 19.11. klo 12 – 14.30

Sulkavan terveysasema 
(Terveystie 2) 
Koko viikko 48 on rokotusviik-
ko: ma 25.11 – to 28.11 klo 
9–15.00.  

Lisätietoja:
Sulkavan terveysasema (ma–
pe klo 8–16), p. 015 527 7165

Viruskannat muuttuvat jatkuvasti, 
minkä takia WHO päivittää influens-
sarokotteen koostumusta vuosittain. 
Tämän vuoden rokote sisältää neljä vi-
ruskantaa, kaksi A- ja kaksi B-virusta. 

– Viime vuoden rokote ei suojaa 
enää tänä vuonna. Rokote tulisi ot-
taa vuosittain hyvissä ajoin ennen in-
fluenssakauden alkamista, Riihijärvi 
kertoo.  

Tänä vuonna rokote kannattaa 
ottaa marras-joulukuussa, vaikka 
rokotuksen voi hakea vielä vuoden-
vaihteenkin jälkeen. Rokotteen otta-
misesta menee noin kaksi viikkoa, 
kunnes suoja on kehittynyt.

Riskiryhmään kuuluvat
Rokotteen saa riskiryhmään kuulu-
vina maksutta kaikki 65 vuotta täyt-
täneet, immuunipuutteisten läheiset, 
varusmiespalvelukseen astuvat sekä 
terveys- ja sosiaalialan ammattilai-
set, raskaana olevat perheineen ja 
lapset kuuden kuukauden iästä alka-
en sekä pienten lasten vanhemmat. 
2–6 -vuotiaat voivat saada rokotteen 
nenäsumutteena.

Influenssaepidemia kaataa vuosit-
tain jopa puoli miljoonaa suoma-
laista sängyn pohjalle. Rokotteella 

suojaat tehokkaimmin niin itsesi kuin 
lähipiirisi. 

Influenssa on eri tauti kuin taval-
linen flunssa. Kausi-influenssalla 
tarkoitetaan A- ja B-virusten aiheut-
tamaa hengitysteiden tulehdusta, kun 
taas flunssaa aiheuttaa moni eri virus. 

– Tavalliseen flunssaan verrat-
tuna influenssa alkaa äkillisemmin, 
oireet ovat rajumpia ja ne kestävät 
pidempään. Korkea kuume, voi-
makas lihassärky ja väsymys ovat 
tyypillisiä influenssan oireita, kuvai-
lee Terveystalon erikoislääkäri Sari 
Riihijärvi.

Tehokkain keino suojautua in-
fluenssalta on rokote, joka ehkäi-
see tautia noin 70–80 prosenttisesti. 
Parhaimmillaan rokotus estää lapsilla 
ja työikäisillä 5–8 influenssaa kym-
menestä. Ikääntyneillä rokotus voi 
auttaa estämään joka toisen influens-
san. Jos influenssa iskee rokotuksesta 
huolimatta, tauti talttuu lyhyemmässä 
ajassa kuin rokottamattomalla.

Riskiryhmät saavat rokotteen maksutta 

Silmät luotuina

Mihin me olemme menossa? Sinä ja minä? Koko 
ihmiskunta? Me riekutaan ja riehutaan milloin 
minkäkin teeman nimissä. Tällä viikolla se kuo-
huttaa. Ensi viikolla se on jo vanhaa – historiaa. 

Uutta pukkaa päälle. Kenenkä toimesta milloinkin. Niin monelta 
taholta meitä revitään. Mihinkä meitä viedään – tahtomattam-
mekin? Miten me ylipäätään jaksamme tätä aikaa? Mihin tämä 
päättyy? Mihinkä me voimme kiinnittyä?

Lie helppoa olla vain jonon jatkona – sen enempää ajattele-
matta tai murehtimatta? ”Kattellaan ja ootellaan mitä tapahtuman 
pitää.” Välinpitämättömyyttä! Ensi sunnuntain evankeliumi on 
melkein pelottava. Kymmenen neitsyttä -vertaus on kovuudessaan 
ehdoton. Jeesuksen vertauksen kärki on siinä, että meidän tulee 
valvoa ja tarkkailla ajan merkkejä. Jeesus kehottaa meitä olemaan 
valppaita, oli aika mikä hyvänsä. Siinä Jeesus konkretisoi, mitä 
tulee tapahtumaan aikojen lopulla. Ymmärrän asian myös niin, 
että meidän tulee joka päivä olla valmiina lähtemään tästä ajasta 
ikuisuuteen. Tosiasia on, että kerran Jeesus palaa kaiken pahan 
Voittajana ja noutaa omansa. Niin kuin ne viisi viisasta neitsyttä 
saivat sulhasen seurakseen.

Kiinnittymällä ja kiinnittämällä itsemme aina tarjolla olevaan 
Kristuksen rakkauteen, se vie meitä eteenpäin ja antaa toivon. 
Kun katseemme on kiinnittynyt koko maailman Vapahtajaan, 
näkökulma on niin ajallinen kuin ikuinenkin. Olemme jo nyt 
kahden maan kansalaisia. Ja siitä saamme olla tosi onnellisia.

     
PR

Kotiseudun 
kuulumisia 
odotetaan

Toteutimme lokakuun lopulla ilmestymispäiväkyselyn. 
Aikaistimme vuoden vaihteessa lehden ilmestymistä, 
ja kysely osoitti, että ratkaisu oli oikea, vaikka se onkin 
tuonut hieman aiempaa enemmän kiirettä toimituksen 

alkuviikkoon. Kyselystä kävi ilmi, että monille koti- tai mök-
kipaikkakunnan kuulumiset ovat tärkeitä ja Sulkava-lehti on 
odotettu julkaisu. Useimmille kyselyyn vastanneille oli tärkeää, 
että lehti saapuu ilmestymispäivänä tai edes ilmestymisviikolla.

Kysely vahvisti käsitystämme, että monet vapaa-ajan asukkaat 
haluavat tietää Sulkavan tapahtumista ja kauppojen tarjouksista 
tullessaan viikonlopuksi paikkakunnalle. Vaikka internet ja so-
siaalinen media ovat yhä tärkeämpiä informaatiokanavia, ovat 
lehden myöhästymiset ja niistä saatu palaute osoittaneet, että 
monet hankkivat tietonsa edelleen mieluiten perinteistä kanavaa 
myöten painetusta paperilehdestä, ainakin paikallislehden osalta.

Tämä lehti tulee hyvin suurella todennäköisyydellä myöhässä 
useimmille tilaajillemme. Jos asut muualla Suomessa eikä sinulla 
ole ollut mahdollisuutta piipahtaa Sulkava-lehden toimituksessa 
hakemassa tätä numeroa tai lukaista lehteä netistä, luet kenties 
tätä kirjoitusta mahdollisesti viikkojen päästä tämän Sulkava-
lehden ilmoitetusta ilmestymispäivästä. 

Palvelu- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakko on osoitta-
nut, että vaikka tieto kulkee nykyään nopeiten sähköisesti, on 
perinteisellä etanapostilla vielä merkitystä. Tilatut lehdet jäävät 
jumiin, laskut eivät kulje. Yritykset eivät saa maksuja ajallaan 
ja sanomalehdet menettävät ilmoitustuloja.

Ajaako tämäntyyppinen lakko ihmiset entistä enemmän säh-
köisten palvelujen käyttäjiksi ja väheneekö paperipostin määrä 
entisestään ja sitä kautta heikkenee myös jakelu? Soisin, että 
paperisillakin, Postin tai muiden kuljetuspalvelujen kautta kul-
kevilla tuotteilla olisi vielä nykyaikana saumaa.

Tea Ikonen
Päätoimittaja

tea.ikonen@sulkavalehti.fi
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Tämän viikon 
Sulkava-lehti 
luettavissa netissä
Tämän Sulkava-
lehden voi lukea 
verkkosivuilta. 
Paperilehden voi 
käydä hakemassa 
Sulkava-lehden toi-
mituksesta tai ostaa 
irtonumerona kau-
pasta. Viikolla 47 
Sulkava-lehti ei 
ilmesty, vaan julkai-
semme PAU:n lakon 
päätyttyä laajemman 
numeron.

Posti- ja logistiikka-alan unioni 
PAU:n maanantaina alkanut lak-
ko viivästyttää Sulkava-lehden 

jakelua jopa viikoilla. Päiväjakelun 
piirissä olevia sanomalehtiä, joihin 
Sulkava-lehtikin kuuluu, ei jaeta ti-
laajille PAU:n lakon aikana vaan vasta 
lakon jälkeen.

Tämän viikon Sulkava-lehti tu-
lee luettavaksi kokonaisuudessaan 
näköislehtenä Sulkava-lehden verk-
kosivuille www.sulkavalehti.fi. 
Lakkoviikon lehti on netissä kaik-
kien luettavissa pdf-muodossa. 
Julkaisemme myös lehden jutut erik-
seen nettisivuilla kokonaisuudessaan. 
Normaalisti niistä on netissä luetta-
vissa lyhennelmät.

Myös paperiversiota Sulkava-
lehdestä on mahdollista saada tällä 
viikolla. Sulkavalla asuvat voivat 
keskiviikkoiltapäivänä tai torstaina 

käydä hakemassa painetun nume-
ron Sulkava-lehden toimituksesta. 
Lehteä tulee myös paikallisiin liik-
keisiin myyntiin. Paperilehteä on tar-
jolla kuitenkin rajoitettu määrä, joten 
toivomme lukijoiden hyödyntävän 
mahdollisuuksiensa mukaan netissä 
olevaa näköislehteä.

Viikolla 47 Sulkava-lehteä 
ei paineta
Joitakin ensi viikon (vko 47) juttuja 
julkaisemme netissä, mutta paperi-
versiota viikon 47 Sulkava-lehdestä 
ei näillä näkymin paineta, vaan jul-
kaisemme lakon päätyttyä normaalia 
laajemman Sulkava-lehden numeron. 
Lehteä on lakon aikana turha painattaa 
Postin terminaaleihin odottelemaan, 
eikä lehden jako välttämättä tapahdu 
heti lakon päätyttyä, vaan lakkoviik-
kojen aikana ilmestyneet lehdet voivat 
löytää tiensä tilaajien postilaatikoi-
hin vasta viikkojen viiveellä. Lakon 
jälkeen julkaistava laajempi numero 
tavoittanee tilaajat nopeammin. 

PAU:n lakko alkoi maanantai-
aamuna ja kestää PAU:n alkuperäi-
sen varoituksen mukaisesti 24.11. 

asti, mutta viikonloppuna PAU tie-
dotti lakon jatkuvan 8. joulukuuta 
saakka, mikäli sopua ei osapuolten 
välille synny. Työnseisausten syy-
nä on työehtosopimusneuvottelujen 
vauhdittaminen.

PAU:n lakko juontaa juurensa 
Palvelualojen työnantajaliitto Paltan 
ja Postin aikeisiin korvata nykyisen 
työehtosopimuksen määräykset ko-
konaisuudessaan soveltuvin osin 
Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua 
koskevaa työehtosopimusta vastaa-
villa määräyksillä. PAU ei hyväksy 
halvempaa työehtosopimusta.

PAU:n sopimuksen piirissä työs-
kentelee noin 42 prosenttia Postin 
henkilöstöstä, mikä käsittää noin  
9 000 työntekijää. Kaiken kaikkiaan 
Postissa on noin 22 000 työntekijää, 
ja joukkoon kuuluu lukuisia eri am-
mattiryhmiä. Postissa on tällä het-
kellä yhteensä 11 työehtosopimusta 
eri tehtäviin.

Lakko koskettaa postinjakelua, 
käsittelyä ja kuljetusta. Uudet lakot 
koskevat postinjakelua, -käsittelyä 
ja -kuljetusta sekä toimihenkilö- ja 
myymälätehtäviä koko maassa.

Tea Ikonen

PAU:n lakon aikana päiväjakelussa 
olevia sanomalehtiä ei jaeta

Riina Lappalainen  
Järvi-Saimaan Palvelut 
Oy:n uusi talouspäällikkö

Järvi-Saimaan Palvelut Oy on va-
linnut talouspäällikön tehtävään 
kauppatieteiden maisteri Riina 

Lappalaisen 8.11.2019.
Lappalainen on 40-vuotias ranta-

salmelainen taloushallinnon ammat-
tilainen. Hänellä on kertynyt talous-
hallinnon kokemusta yli 18 vuotta 
muun muassa Stora Enso Oyj:stä sekä 
Blue Lake Communications (BLC) 
Oy:stä. BLC:ssä Lappalainen toi-
mi muun muassa talousjohtajana. 
Tehtävissään Lappalainen on lisäksi 
vetänyt muun muassa hankinta- ja lo-
gistiikkatiimiä sekä vastannut useista 

tietojärjestelmähankkeista.
Järvi-Saimaan Palvelut Oy haas-

tatteli kuusi yhtiön talouspäälliköksi 
pyrkinyttä hakijaa 1.–7.11.2019.

– Saimme tehtävään paljon hyviä 
hakemuksia ja pääsimme valitsemaan 
useasta hyvästä vaihtoehdosta. Olen 
todella iloinen, että saamme Riinan 
vahvistukseksi joukkoomme, toteaa 
Järvi-Saimaan Palveluiden toimitus-
johtaja Jyri Eskelinen.

Riina Lappalainen aloittaa ta-
louspäällikön tehtävässään ja Järvi-
Saimaan Palvelut Oy:n johtoryhmän 
jäsenenä 1.1.2020. 

Kuumienkivien 
tonttimarkkinointiin 
toimenpidesuunnitelma

Sulkavan kunnanhallitus päätti 
osoittaa Kuumienkivien tont-
timarkkinointiin erillisen talo-

udellisen resurssin ja markkinoin-
nin toimenpidesuunnitelman vuoden 
2020 talousarviossa.

Vesa Ahonen esitti, että 
Kuumienkivien tontit asetetaan 
myyntiin huutokaupalla ja määri-
tetään niille pohjahinta. Esitystä ei 
kuitenkaan kannatettu.

S D P : n  v a l t u u s t o r y h -
mä jätti 30.10.2019 pidetyssä 

kunnanvaltuuston kokouksessa val-
tuustoaloitteen Kuumienkivien myyn-
nistä huutokaupalla 10 000 euron poh-
jahinnalla loma-asuntokohteiksi, sillä 
Saimaan rannalla, palveluiden lähellä 
sijaitsevaa aluetta olisi demarien mu-
kaan helpompi markkinoida loma-
asuntotontteina kuin asuntotontteina. 
Alueella on valmis tiestö katuvaloi-
neen ja vesi- ja viemäriverkostoineen, 
mutta tällä hetkellä alue tuottaa kun-
nalle pelkästään kuluja.

Varhaiskasvatukseen 
määräaikainen 
lastenhoitaja
Kunnanhallitus on myöntänyt 

täyttöluvan varhaiskasvatuk-
sen määräaikaiselle lastenhoi-

tajalle ajalle 1.1.–30.6.2020.
Tarve lastenhoitajalle on syntynyt, 

sillä tammikuussa Päiväkoti Touhulan 
alle 3-vuotiaiden ryhmään sijoitetaan 
neljä lasta lisää, ja ryhmän koko vaatii 
toisen lastenohjaajan palkkaamista. 
Varhaiskasvatuslain ja asetuksen mu-
kaan neljää alle 3-vuotiasta kokopäi-
vähoidossa olevaa lasta kohden tulee 

olla vähintään yksi lähihoitaja. Lisäksi 
joka kolmannella työntekijällä tulee 
olla lastentarhanopettajan kelpoisuus. 

Tällä hetkellä alle 3-vuotiaiden 
ryhmässä on kahdeksan lasta ja hen-
kilökuntaa opettaja, lastenhoitaja ja 
avustaja. Alle 3-vuotiaiden ryhmän 
lisäksi Touhulassa on kaksi yli 3-vuo-
tiaiden ryhmää. Kaiken kaikkiaan 
Touhulassa on 50 päiväkotipaikkaa 
syksyllä 2019.

Sulkavan kunnalla ei huomautettavaa 
saaristokunta-asetusluonnoksesta
Maa- ja metsätalousministeriö 

on pyytänyt kunnilta lau-
suntoa ehdotuksesta valtio-

neuvoston asetuksen saaristokunnista 
ja muiden kuntien saaristo-osista.

Maa- ja metsätalousministeriö 
pyysi elokuussa 2019 maakuntien 
liitoilta esityksiä saaristokunniksi ja 
-osakunniksi. Saaristoasiain neuvotte-
lukunta käsitteli maakuntien liittojen 
esitykset kokouksessaan 16.10.2019 
ja esitti, ettei olemassa olevaa asetus-
ta muuteta, vaan nykyistä asetusta 

jatkettaisiin toistaiseksi voimassa 
olevana. Esitys on nyt lausuntokier-
roksella maakuntaliitoilla.

Sulkavan kunnalla ei ole huo-
mautettavaa asetusluonnoksesta.

Saaristokunta-asetuksen vahvistaa 
joulukuussa maa- ja metsätalousmi-
nisteri Jari Leppä.

Sen jälkeen asetus jatkuu toistai-
seksi voimassaolevana. Samalla käyn-
nistetään työ uusien saaristokriteerien 
luomiseksi. Kun kriteeristö saadaan 
luotua, voidaan saaristoasetus antaa 

toistaiseksi voimassa olevana eikä 
sitä enää tarvitse tarkistaa säännöllisin 
väliajoin, kuten tähän mennessä on 
tehty. Kriteeristö on tarkoitus saada 
valmiiksi ensi vuoden aikana ja uuden 
kriteeristön mukainen asetus saaris-
tokunnista vuonna 2021. Voimaan se 
astuu näillä näkymin vuonna 2022.

Nykyinen asetus saaristokunnista 
ja saaristo-osakunnista päättyy vuo-
den 2019 lopussa. Sulkavan kunta on 
yksi nykyisen asetuksen kahdeksasta 
saaristokunnasta.

Ympäristönsuojelu-
viranomaisen taksa 
nousee

Sulkavan kunnanhallitus 
esittää kunnanvaltuustolle 
Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan 

kuntien yhteisen ympäristönsuojelu-
viranomaisen taksan korottamisen 
Sulkavan osalta.

Korotusten suuruus on vuoden 
2018 taksaan verrattuna 4–6 prosen-
tin luokkaa. Rantasalmen, Juvan ja 
Sulkavan kuntien nykyinen taksa on 
astunut voimaan 1.3.2018. Silloin 
rakennusvalvontataksaa korotettiin 
10 prosentilla.

Ympäristönsuojeluviranomaisen 
taksassa määrätään Rantasalmen, 
Juvan ja Sulkavan kuntien ympä-
ristönsuojelu-, vesi- ja jätelain mu-
kaisten lupien, ilmoitusten ja mui-
den asioiden käsittelymaksuista. 
Ympäristöviranomaisen taksan mak-
sutuotot ovat Sulkavalla vuositasolla 
noin 50 000–60 000 euroa.

Uusi taksa astuu voimaan 1.1.2020.

Tämän viikon Sulkava-lehti ilmestyy postilaatikoihin vasta 
lakon päätyttyä. Lehden voi kuitenkin hakea Sulkava-lehden 
toimituksesta.

Kotikunnan 
kuulumiset 
kertoo LEHTI
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Uusia naamoja nuorisovaltuustoon
– Nyt meillä onkin poikavoittoinen Nuva. 
Toivottavasti saadaan myös tyttöjä mukaan, 
toteaa nuoriso-ohjaaja Tarja Lindberg.  
– Mukavaa on aloittaa, toteavat paikalla 
olleet pojat. 

Pojat kertovat, ettei heitä jännitä 
ja että he odottavat innolla uutta 
pestiä. Suunnitelmia erilaisesta 

toiminnasta on jo heitetty ilmoille. 
– Ensi viikolla pidetään ensim-

mäinen kokous, jossa päätetään muun 
muassa puheenjohtaja ja sihteeri, ker-
too Lindberg. 

Oman näköinen Nuva
Pojat tutustuivat nuorisotoimintaan 
keväällä kouluyhteistyön kautta. 

– Nyt syksyllä he sitten ovat käy-
neet täällä enemmän ja ovat tutustu-
neet toimintaan. 

Lindberg kertoo, että pojat suostui-
vat melko nopeasti, kun hän ehdotti 
mahdollisuutta tulla mukaan Nuvaan. 
Lindberg kehuu poikia aktiivisiksi. 

– Nuvasopimukset on nyt allekir-
joitettu ja kotoa on saatu lupa. Uudet 
nuvalaiset saavat itse päättää, millai-
nen tästä Nuvasta tulee. Pojat ovatkin 
jo toivoneet muun muassa leirejä ja 
yönuokkaria, kertoo Lindberg. 

Nuvalaiset saavat omat hupparit.
– Saadaanko me itse päättää väri, 

kysyvät pojat.
Totta kai.
– Musta huppari ja valkoinen teks-

ti, toteavat pojat kuin yhdestä suusta. 
– Tai miten olisi toisin päin.

Yön yli kestävät lanit
Uudet nuvalaiset viettivät viikonlop-
pua Etelävintillä lanien merkeissä. 
Se olikin hyvä tapa potkaista uusi 
Nuva käyntiin.

– Tämä oli poikien oma toi-
ve. Minä vain organisoin ja toimin 
valvojana. 

Pojat tuntevat toisensa jo entuu-
destaan, mutta totta kai tällainen yön 
yli kestävä tapahtuma hitsaa porukkaa 
vielä enemmän yhteen. 

Pojat kertovat, että he tykkäävät 
pelata erilaisia pelejä myös kotona. 
Kun virallinen osuus Nuvan aloituk-
sessa oli ohi ja haastattelut tehty, niin 
poikajoukko alkoikin koota tietoko-
neita pöydille ja laittamaan koneita 
kuntoon laneja varten. 

Useamman mielipeleihin kuuluu 

Fortnite, jota he aikovatkin tulevana 
iltana ja yönä pelata.

– Teen pojille tänään pitsaa, huo-
menna syödään pastaa. Olen tehnyt 

myös sämpylöitä. 
Kysyttäessä, malttavatko po-

jat nukkua lainkaan, tulee vastaus 
nopeasti. 

– Valvotaan koko yö.
– Kyllä minä pojat nukkumaan 

laitan jossakin vaiheessa, toppuutte-
lee Lindberg.

Tuula Makkonen

Tuula Makkonen

Uusi nuorisovaltuusto aloitti kautensa laneilla. Ensin toki pyöritettiin onnenpyörää. jossa pal-
kintoma oli muun muassa heijastimia ja pyörään valoja. 

Äijät kokkasivat koululla
Lauantaina keskuskoulun kotitalous-
luokassa kuului iloinen puheensorina. 
Kymmenkunta äijää kokoontui yhteen 
Marttiina Sihvolan johdolla kokkaamaan 
maukasta ruokaa. Opettaja oli äijien mie-
lestä todella hyvä. 

Äijät kokoontuivat yhteen en-
simmäisen kerran kolmisen 
viikkoa sitten. Ensimmäisellä 

kerralla mukana oli 14 innokasta ruu-
anlaitosta kiinnostunutta äijää. Päivä 
oli mukava ja tieto mukavasta kurs-
sista alkoi levitä myös muille.

– Kyllä minulta on kaupassa tul-
tu kyselemään, että vieläkö kurssille 
mahtuisi mukaan, naurahti Sihvola. 

Tällä hetkellä kurssille ei kuiten-
kaan enää mahdu mukaan. Viimeinen 
kerta on noin kolmen viikon kuluttua, 
mutta kiinnostusta uudelle kurssille 
löytyy.

– Kevääksi on suunnitteilla saman-
tyyppinen kurssi, totesi Sihvola. 

Arkiruokaa ja pyhäruokaa
– Viimeksi tehtiin enemmän arki-
ruokaa, nyt vähän enemmän pyhä-
ruokaa. Tulossa on isänpäivä ja mui-
takin juhlapäiviä, joten tästä saa hyviä 
vinkkejä ruokapöytään, totesi Sihvola.

Tällä kertaa ruokalistalla oli päh-
kinäinen uunilohi, olutmestarin pos-
supata, keitetyt perunat, pohjoisten 
makujen salaatti ja focaccia-leipä. 
Jälkiruuaksi nautittiin hedelmäsa-
laattia jugurttikastikkeella ja juotiin 
kahvit. 

– Kaksi ryhmää voisi valmistaa 
kalan ja kaksi ryhmää possupataa. 

Ryhmien valinnat olivat helppoja 
ja valinnat syntyivät helposti.

– Tykkään lohesta ja sen vuoksi 
halusin valmistaa lohen, totesi Markku 
Kemppinen. Kun jokainen oli saanut essun pääl-

lensä ja kädet pestyä, aloitettiin ruuan 
valmistus. Opettaja kierteli jokaisen 
luona ja kyseli ja opetti kädestäpitäen 
miten toimitaan. 

– Mukavaa, kun saadaan näin 
henkilökohtaista opetusta, oli mo-
nen mielipide. 

Keittiöstä alkoi pian leijailla her-
kullinen ruuantuoksu. Toimittajan 
käydessä katsomassa jokaisen äijän 
luona aikaansaannoksia ja haistele-
massa (ja ehkä vähän myös maiste-
lemasa) herkullisen näköisiä herahti 
vesi kielelle.  

Mukavaa yhdessäoloa
Yhdessäolo ja ruuanlaitto ovat kurs-
silla pääasia. Kokkailun lomassa vaih-
detaan kuulumiset ja opitaan koko 
ajan uutta. 

– Täällä saa todella paljon erilaisia 

niksejä ja vinkkejä, joita voi kotona 
hyödyntää, totesi Markku Kemppinen. 

Ruokaohjeet saa mukaan kotiin, 
joten reseptit voi laittaa testaukseen 
kotona.

Kun ruoka alkoi olla valmista, ka-
tettiin pöytä. Pöytään laitettiin lau-
taset, servetit ja kyttilät palamaan. 
Tuntui ihan juhlalle. 

– Tällä kertaa voisimme tehdä 
niin, että katetaan yksi pitkä pöytä ja 
noutopöytä erikseen, neuvoi Sihvola. 

Toimittajakin pääsi maistelemaan, 
mitä kaikkea äijät olivat päivän aikana 
saaneet aikaan. Täytyy todeta, että 
hyvältä maistui. Liha oli mureaa ja 
jälkiruoka kruunasi koko kattauksen. 

Voisihan tänne tulla seuraaval-
lakin kerralla. Silloin on kuulemma 
suklaakakkua. 

Matti Poutanen ja Raimo Lonka tekivät olutmestarin possupataa.– Teen myös kotona ruokaa, 
toteaa Poutanen. 

Ruokalistalla tänään muun 
muassa possupataa ja uuni-
lohta.

Seppo Paunonen, Tapio Seppänen ja Kalle Kinnunen valmisti-
vat herkkuja äijien ruokakurssilla.
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Sisarusten myyntinäyttely 
kirjastolla
Sisarukset Aija Rautsiala ja Teija 
Laukkanen pitävät myyntinäyttelyn 
kirjastolla. Aijan ja Teijan töitä on ollut 
aikaisemminkin näytillä kirjastossa. 

Saadaan vähän tuulettaa näitä 
tavaroita, toteaa Aija Rautsiala 
kysyttäessä, mistä idea myyn-

tinäyttelyyn syntyi.
Aija ja Teija ovat sisaruksia. 

Molemmat ovat aktiivisia käsitöiden 
harrastajia. 

– Esikoinen ja kuopus pitävät näyt-
telyn, naurahtaa Aija.

Aija toteaa, että on mukavaa, kun 
kirjaston kanssa voi tehdä tällaista 
yhteistyötä. 

Monipuolinen näyttely
Näyttelyssä on esillä muun muassa 
Aijan kutomia mattoja ja torkkupeit-
toja. Hänen siskonsa Teija on tehnyt 
taidokkaita kortteja ja patalappuja. 

Siskosten taidonnäytteitä voi käydä 
ihailemassa kirjastossa marraskuun 
loppuun saakka.

Molemmat ovat harrastaneet kä-
sitöitä enemmän tai vähemmän pie-
nestä pitäen. 

– Kun on halunnut saada jotain 
uutta, niin on itse tehnyt juuri sellai-
sen, kuin on halunnut, toteaa Aija. 

Näyttelyn isot työt ovat Aijan kä-
sialaa ja pienemmät Teijan. Näyttelyn 
kortit ja patalaput on tehty eri 
tekniikoilla. 

Teija on hyödyntänyt töissään 
myös erilaisia kierrätysmateriaaleja.

– Osa korteista on tekstattu käsin.

Joulumuorin tupa taas 
joulukuussa
Kaikki myytävät tuotteet siirty-
vät kirjastolta Kaipolan kylätalolle 

Joulumuorin tupaan, joka avataan 
1.12.

Joulumuorin tupa Saimaan Helmi 
ry:n pop up -myymälä, jossa on myyn-
nissä paljon erilaisia käsitöitä ja sen 
lisäksi paikalla on myös kahvio, jos-
ta voi ostaa kahvia, glögiä ja pientä 
syötävää. 

Tuula Makkonen

Sisarusten Aija Rautsialan ja Teija Laukkasen töitä on kirjastossa näytillä marraskuun loppuun 
saakka. 

– Perjantaisin meillä on 
puuroperjantai. 

Joulumuorin tuvan aukioloaikoina 
Kaipolan kylätalon yläkerrassa on 
myös kirpputori.

Aija vinkkaa lisäksi Paviljongintien 
sillan avajaisista, jotka järjestetään il-
lalla 1.12. klo 18.30. Kylätoimikunnan 

Aija Rautsialan ja Teija Laukkasen 
myyntinäyttely kirjastolla 30.11.2019 
saakka.

Opettajavierailu 
käynnisti lukion 
kansainvälisyyshankkeen
Kaksivuotisen 
hankkeen aikana 
Sulkavan lukio 
kehittää kansainväli-
sen yrittäjyyskurssin 
yhteistyössä espanja-
lais- ja puolalaiskou-
lun kanssa.

Sulkavan lukion matematiikan 
luokassa kävi iloinen englan-
nin-, suomen-, espanjan- ja 

puolankielinen puheensorina viime 
viikon tiistaina. Vierailevat opet-
tajat puolalaisesta Zaspol Szkol 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach 
-koulusta ja espanjalaisesta Ies 
Melendez Valdes -koulusta olivat 
saapuneet suunnittelemaan kansain-
välistä Erasmus+ -hanketta. Sulkavan 
lukion koordinoimassa hankkeessa 
koulujen päätavoite on yhteisen 
kansainvälisen yrittäjyyskurssin 
kehittäminen.

– Iso ajatus on, että kurssi olisi 
monistettavissa niin, että mikä tahansa 
koulu Suomessa tai ulkomailla voi 
sen toteuttaa, kertoi Sulkavan yrit-
täjyyslinjan johtaja Harri Kautonen.

Hankkeen toinen tavoite on tarjota 
opiskelijoille mahdollisuus parantaa 
taitojaan kansainvälisessä viestinnäs-
sä ja verkostoitumisessa.

Kaksivuotisen hankkeen aikana 
yhteistyökoulujen opettajat ja opis-
kelijat tekevät vierailuja toistensa 
kouluihin ja osallistujamaiden yri-
tyksiin. Hankkeessa sivutaan liike-
toimintastrategioiden toteuttamista eri 
maissa, globaaleja ja eurooppalaisia 

yrityskumppaneita, kansainvälisiä 
markkinointikanavia sekä yhteistyötä 
ja kestävää kehitystä.

Koulut, opettajat ja opiskelijat op-
pivat muilta kouluilta ja opiskelijoilta 
hankkeen aiheista.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 
80 000 euroa, ja rahoittava organi-
saatio on opetushallitus. Hankkeen 
jokainen osapuoli on vastuussa oman 
maansa opetushallitukselle.

Yrityskursseihin 
kansainvälinen osio
Kautonen kertoi, että Sulkavan lukion 

yrittäjyyskurssivalikoimaa täydentä-
mään haluttiin kansainvälinen osio. 
Kautosen ja Sulkavan lukion rehtori 
Aki Virolaisen mukaan yrittäjähenki-
nen ajattelu ja kyky tehdä kansainvä-
listä yhteistyötä ovat tärkeitä taitoja 
nykypäivän nuorille. Hankkeen kautta 
toteutettava kurssi tarjoaa heidän mu-
kaansa välineet siihen.

Yhteistyökoulut Puolasta ja 
Espanjasta valikoituivat mukaan 
ammattilaisten avulla.

– Hankeammattilaiset hakivat 
meille nämä koulut. Niissäkin yrit-
täjyys on vahvana ja nämä koulut ovat 

olleet monissa hankkeissa mukana. 
Heillä on kokemusta, miten tämä toi-
mii, Kautonen kertoi.

Ensimmäisen hankevuoden aika-
na yhteistyökoulujen opettajat vie-
railevat toistensa oppilaitoksissa. 
Ensimmäisen vierailunsa espanjalais- 
ja puolalaisopettajat tekivät viime 
viikolla Sulkavalle. Kolmipäiväisen 
vierailun aikana opettajat suunnitteli-
vat kurssille tavoitteet, tekivät yritys-
vierailuja Sulkavalle ja Savonlinnan 
alueelle sekä sopivat kurssilla käy-
tettävistä menetelmistä.

– Yritysyhteistyö on vierailun 

Tea Ikonen

tärkein pointti, Kautonen totesi.
Opettajavierailut jatkuvat hel-

mikuussa Puolaan ja toukokuussa 
Espanjaan. Ensimmäisen vuoden ai-
kana opettajat suunnittelevat kurssin, 
joka toteutetaan toisena hankevuon-
na kouluvierailujen kautta. Kurssille 
valitaan kustakin koulusta vähintään 
kymmenen opiskelijaa. He vierailevat 
yhteistyöoppilaitoksissa sekä tutus-
tuvat paikalliseen yritystoimintaan 
yhteistyömaissa.

Opiskelijoiden aktivointia
Sulkavalla vieraili neljä opettajaa 
Espanjasta ja kolme Puolasta. Yksi 
heistä oli englanninopettaja Tamara 
Hachulska. Hän piti tärkeänä kansain-
välistä yhteistyötä koulujen kesken.

– Lisäksi hanke tarjoaa jokaisen 
koulun opiskelijoille mahdollisuuden 
oppia englantia, Hachulska totesi.

– Kurssi ei ole vain koulussa is-
tumista vaan yhdistää koulutusta ja 
yrittäjyyttä.

Hachulska kertoi huomanneensa, 
että monet puolalaisopiskelijat etsivät 
vakaata ja turvallista työtä esimerkiksi 
virkamiehinä mutta eivät mieti yritys-
toiminnan mahdollisuutta.

– Haluamme aktivoida heitä. 
Olemme varmoja, että tämä on hy-
vin arvokas hanke.

Hachulskalle Sulkavan vierailu 
oli hänen ensimmäinen käyntinsä 
Suomessa.

– Suomi on kaunis ja hyvin luon-
nollinen maa. Eikä täällä ole niin kyl-
mä kuin odotin, Hachulska nauroi.

Opettajat yöpyivät vierailullaan 
paikallisissa perheissä. Samoin tu-
levat tekemään opiskelijatkin aika-
naan, kun opiskelijavaihdot alkavat. 
Ihmisten ystävällisyys olikin tehnyt 
Hachulskaan vaikutuksen.

– Tapasimme vasta ja tuntuu, että 
olemme jo ystäviä.

Harri Kautonen sekä espanjalaisopettajat Piedad Mesías, Silvia Del Valle, Pedro Rayo ja Fer-
nando Merino sekä puolalaisopettajat Krystyna Podkólika, Anna Zembala ja Tamara Hachulska 
suunnittelivat hankeyhteistyötä viime viikon tiistaina.

väki on tehnyt kesän aikana sillalle 
kaiteet, ja avajaisissa sillalle järjes-
tetään köyhän kansan valaistus.
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Ensi kesän Suursoutujen suojelija Tero Tiitu:
”Suursoudut on hieno 
tapahtuma, jossa on kunnia 
olla mukana”
Ensi kesän Suursoutujen suojelija on sali-
bandyn pelaaja ja soutuneuvos Tero Tiitu. 
Suojelija liputtaa Suursoutujen tunnelmaa ja 
luonnon kauneutta. 

Tämän vuoden souduista on jo 
kulunut tovi ja katseet on kään-
netty ensi kesään. Ensi kesänä 

soudetaan jo 53. kerran. Suursoutujen 
organisaatio on syksyn aikana käynyt 
läpi mennyttä kesää, palautteita ja 
tehnyt suunnitelmia ensi kesää varten. 
Tulossa on jälleen hieno tapahtuma. 

Ensi kesän Suursoutujen suojelija 
on salibandyn pelaaja ja soutuneuvos 
Tero Tiitu. Tiitu on itse soutanut saaren 
ympäri yli 10 kertaa. Soutuneuvoksen 
titteli tuli juhlavuonna 2017.

– Olen otettu tästä tehtävästä. Se on 
kunniatehtävä, jota arvostan suuresti. 

Soutukärpänen puraisi
Suojelijan oma soutuinnostus juontaa 
juurensa vuosien 2005–2006 saliban-
dyn maajoukkueaikoihin.

– Vuoden 2006 maajoukkueen kick 
off pidettiin Sulkavalla Suursouduissa. 
Se oli hieno tempaus, jossa ponnistet-
tiin yhdessä, ja jokaisen henkistä kant-
tia testattiin saaren ympäri soutaessa. 

Veneitä oli kaksi ja perämiehinä 
toimivat valmentajat. 

– Kai ne valmentajat samalla kat-
soivat, miten meidän henkinen kant-
timme kestää soutumatkan. 

Teron soutuinnostus ei jäänyt vain 
tuohon kertaan. Kirkkovene vaihtui 
vuorosoutuveneeseen, ja soutukave-
riksi lähti hyvä ystävä Juho Moilanen. 
Kilpasarja vaihtui retkisoutuun. 

– Vuonna 2008 soudimme Juhon 
kanssa ensimmäistä kertaa kahdes-
taan. Olemme tunteneet Juhon kanssa 
kouluajoilta saakka. 

Pojat soutavat retkisoudussa, joten 

vaikka pelikentillä kilpailuvietti on 
kova, soutamaan lähdetään sillä peri-
aatteella, että nautitaan kauniista luon-
nosta, kiireettömyydestä ja rauhasta. 

– Soutuviikonlopusta on tullut jo 
perinne. Yleensä lukitaan päivä ka-
lenteriin keväällä. 

Kysyttäessä, voisiko mies kokeilla 
kilpasoutua, on vastaus ensin hieman 
empivä, mutta asiaa hieman pohdit-
tuaan ei mies täysin poissulje asiaa. 

– Olisihan se aika makeeta kokeilla 
yksinsoutua ja testata omia rajojaan. 

Ehkä sen aika tulee jossakin 
vaiheessa. 

Paljon hyviä muistoja
Yli kymmeneen vuoteen mahtuu 
paljon muistoja, joista Tiitu ei osaa 
nostaa yhtä ylitse muiden. Tärkeintä 
jokaisessa kerrassa on ollut luonto 
ja tunnelma, jonka ihmiset saavat 

Kuka Tero Tiitu?
•	 Syntynyt 1982

•	 Salibandyn pelaaja ja 
soutujen puolesta puhuja

•	 Liigajoukkueet, joita 
edustanut: Josba 1999-
2002 (SM-hopeaa 2002 
SM-pronssi 2004), Espoon 
Oilers 2002-2003 (Suomen 
mestaruus 2003), Josba 
2003-2004 (Pronssi 2004), 
Oilers 2004-2007 (SM-
hopeaa 2006), 2007-2012 
SSV, 2012-2014 Warberg 
IC, 2014-2015 IBF Falun, 
2015-2016 SSV, 2016-2017 
EräViikingit. Salibandyliigan 
kauden 2007-2008 
päätteeksi hänet valittiin 
vuoden pelaajaksi. 

•	 Maajoukkue ura: MM-kulta 
2008 (loppuottelun jatkoaika 
voittomaali), 2010, 2016, 
MM-hopeaa 2002, 2006, 
2012, MM-pronssi 2004

•	 Pelannut yli 120 maaottelua

•	 Pitää hallussaan yhden 
kauden maaliennätystä 63 
maalilla

•	 Suomen urheilugaalan 
vuoden 2008 sykähdyttävin 
urheiluhetki: MM-kilpailuiden 
loppuottelussa tehty 
jatkoaikamaali 

•	 Valittu ruotsalaisen 
Innebandymagazinetin 
äänestyksessä maailman 
toiseksi parhaaksi pelaajaksi 
2008 ja kolmanneksi 
parhaaksi 2006. 

•	 EuroFloorball Cup: neljä 
kertaa (pronssia 2003, 2007 
ja 2008)

•	 Jälkihiki -ohjelman raadin 
jäsen

Tuula Makkonen

aikaan. Sekä totta kai liikunta. 
– Reitti on todella kaunis. Kyllä 

matkan aikana sielu lepää. Olen joskus 
soutamisen lomassa leikitellyt ajatuk-
sella, että mistä päin reitin varrelta 
voisi hankkia kesämökin. 

70 kilometrin ja kahden vuorokau-
den aikana ehtii vaihtaa kuulumiset. 

– Vuorosoutu sopii meille, sillä 
siinä ollaan kasvokkain ja siinä voi 
keskustella paremmin. Matkan aika-
na tulee vaihdettua kuulumiset vuo-
den ajalta. Vaikka olemme kavereita, 
emme silti ole viikoittain tekemisissä.

Mieleen ovat jääneet myös sou-
tajien ja talkoolaisten kohtaamiset. 

– Sellainen välittömyys ja ystä-
vällisyys joka puolella on hieno asia. 

– Talkoolaiset ansaitsevat kiitok-
sen ja soutuporukoiden kanssa on 
hienoa vaihtaa kuulumiset saunan 
lauteilla. Siellä kuulee myös mahta-
via tarinoita soutukonkareilta, jotka 
ovat olleet mukana kauemmin. 

Tiitu muistelee, että myös sää on 
ollut miltei jokaisella kerralla loistava. 

– Eikös kyseinen viikonloppu ole 
valikoitunut aikoinaan juuri sen vuok-
si, että se on tilastollisesti viikonlop-
pu, jolloin on hyvä sää.

Olisi sulaa hulluutta jäädä 
kotiin
Yli kymmenen kertaa saaren ympä-
ri soutanut Tiitu tietää mistä puhuu. 
Puheessa ja kertomuksissa paistaa 
ilmi se, että tapahtuman luonne ja 
hienous viehättävät. Pois ei malta 
olla. Mitäpä suojelija haluaa sanoa 

niille, jotka vielä empivät osallistu-
misen kanssa? Miksi kannattaa tulla 
mukaan?

– Tapahtuman hienous ilmenee 
vasta, kun on itse osallistunut siihen. 
Vertaa vaikka siivoukseen. Millään 
ei haluaisi sitä aloittaa, mutta kun se 
on tehty, näkyy puhdas koti ja miet-
tii, että olisi ollut huono ratkaisu olla 
siivoamatta. Samaa voi verrata myös 
tähän. Kun kerran kokeilee, huomaa 
että olisi ollut huono ratkaisu jäädä 
kotiin ja olla menemättä Sulkavalle 
soutamaan. 

Tiitu myös muistuttaa, että omaa 
kuntoaan ei kannata aliarvioida. 

– Vauhdin voi itse valita. Nyt 
eletään marraskuuta. Vielä ennättää 
treenaamaan peruskuntoa, sillä hei-
näkuuhun on aikaa. 

Mukana veneessä ja 
rannalla
Tämän vuoden suojelija nähdään 
soutuviikonloppuna Sulkavalla. Tiitu 
osallistuu torstain retkisoutuun ja tot-
ta kai hänet voi tavata myös muissa 
tehtävissä.

– Olen mukana erilaisissa sere-
monioissa. Katsotaan, mitä kaikkea 
on luvassa, sillä ihan kaikkea ei olla 
vielä sovittu.

Sen suojelija kuitenkin lupaa, että 
puhuu soutujen puolesta vielä enem-
män kuin aikaisemmin. 

– Tapahtumaa tulee vaalia. Olen 
vilpittömästi sitä mieltä, että soudut 
on yksi hienoimmista tapahtumista 
Suomessa.

"Olen joskus soutamisen 
lomassa leikitellyt 
ajatuksella, että mistä 
päin reitin varrelta voisi 
hankkia kesämökin."

Tero Tiitu on osallistunut Sulkavan Suursoutuihin yli kymme-
nen kertaa. Tärkeintä jokaisella kerralla on ollut luonto ja tun-
nelma, jonka ihmiset saavat aikaan.

Kuva: Juho Moilanen

Kuva: Tero Tiitun albumi

Tero Tiitun mieleen ovat jääneet monien soutajien ja talkoo-
laisten kohtaamiset. Tässä hän ja Juho Moilanen poseeraavat 
pienten talkoolaisten kanssa Kartussa.
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Sofia Flygaresta uusi 
maaseutukuriiri
Sulkava-lehdessä toimittajana työskennel-
lyt Sofia Flygare on aloittanut maaseutuku-
riirina Mikkelin Paukkulinnassa Veej’jakaja 
ry:n toimitiloissa marraskuun alussa.

Maaseutukuriiri on EU-
rahoitteinen Etelä-Savon 
ELY-keskuksen, Veej-

jakaja ry:n, Rajpusu Leader ry:n ja 
Piällysmies ry:n yhteinen tiedonvä-
lityshanke, joka tiedottaa eteläsavo-
laisten toimintaryhmien tarjoamista 
rahoitusmahdollisuuksista maaseu-
dun kehittämiseen käytännönläheisin 
esimerkein.

– Maaseutukuriirin tehtävässäni 
keskityn Etelä-Savon Leader-ryhmien 
toteuttamien ja ELY-keskuksen ra-
hoittamien maaseudun kehittämis-
hankkeiden tiedotustyöhön eri ka-
navien kautta, kertoo Sofia Flygare.

Maaseutukuriirin pääasiallisia 
viestintäkanavia ovat maaseutuku-
riiri.fi-verkkosivusto sekä some-
ympäristössä Facebook, Twitter ja 
Instagram.

– Kehotankin seuraamaan näitä 
kanavia säännöllisesti, koska ajan-
kohtaisin ja tuorein tieto löytyy niistä, 
Flygare toteaa.

Lisäksi Maaseutukuriiri-lehti il-
mestyy kerran vuodessa.

Flygaren mukaan hyvistä ideoista 
kannattaa tulla keskustelemaan alueen 
oman Leader-ryhmän kanssa.

– Neuvojen lisäksi niiden toteut-
tamiseen voi olla mahdollista saada 
rahoitusta Leader-verkoston kautta tai 
ELY-keskuksen myöntämänä tukena, 

Flygare vinkkaa.
– Omalta osaltani haluan tehdä 

parhaani välittääkseni viestiä Leader-
hankkeista, maaseudun ajankohtai-
sista asioista ja uutisista yhdessä 
asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyöllä 
onnistumme parhaiten maaseudun 
elinvoimaisuuden kehittämisessä.

Toimittaja-medianomin koulutuk-
sen saanut Flygare on työskennel-
lyt ennen maaseutukuriiriksi ryhty-
mistään monipuolisissa viestinnän 
tehtävissä. 

– Toimittajan työn lisäksi työsarka-
ni sisältää muun muassa markkinoin-
nin ja graafisen suunnittelun tehtäviä, 
Flygare kertoo.

Sulkava-lehden lisäksi Flygare 
on työskennellyt Puumala-lehdessä. 
Paikallislehdissä työskentelyn myötä 
Etelä-Savon alue on tullut hänelle 
tutuksi eri puoliltaan entistäkin pa-
remmin. Pieksämäkeläissyntyisen 
Flygaren nykyinen asuinpaikka on 
Mikkeli.

Sulkava-lehdessä toimittajan 
sijaisena työskennellyt Sofia 
Flygare piti näyttelyn Sulka-
van kirjastossa viime kesänä.

Messu su 17.11. klo 10 srk-talos-
sa, Kalpio, Rentola, Suomalainen. 
ELY:n kirkkopyhä. Kirkkokahvit 
messun jälkeen, vapaaehtoinen 
maksu lähetystyön tukemiseen. 

U S K O N E L Ä M Ä : 
Raamattuluento to 14.11. klo 
18 srk-talossa, Erja Kalpio. Aihe: 
”David”. Seurakuntakerho pe 
15.11. klo 12 Maija Pätysessä, 
Tunnilantie 624. Hartaus pe 22.11. 
klo 9.30 päiväkeskus Ilonassa.

L A P S E T / P E R H E E T: 
Perhekerho ke 13.11. ja 20.11. 
klo 9.30 srk-talon päiväkerhohuo-
neessa. Seurakunta tarjoaa kai-
kille lapsiperheille myös Tukea 
Arkeen-toimintaa: lastenhoitoa 
(voit jättää lapsesi lastenohjaajan 
huomaan 1-2h, jolloin voit hoitaa 
asioita tai ladata akkuja), jutteluka-
veria ja tietoa seurakunnan toimin-
nasta. Kysy rohkeasti lisää lasten-
ohjaajalta, Hanna p. 0400 475132 
tai hanna.simpanen@evl.fi.

NUORET: Alakouluikäisten 
nyrkkeilykerho pe 15.11. 
klo 13-14 liikuntahallissa.  
MUSIIKKI: Tule laulamaan! 
to 14.11. ja to 21.11. klo 16.30 
srk-talossa.

LÄHETYS: Jouluaskartelua 
ke 13.11. klo 12 lähetystuvalla lähe-
tyksen hyväksi. Lohilahden lähe-
tyspiiri ke 20.11. klo 12 Lohirannan 
vanhustentalon kerhohuoneessa 
(Lohirannantie 40), ”nyyttikestit”. 
Lähetyksen iltakahvi to 21.11. klo 
17.30. Nimikkolähettimme Merja 
Kramsu kertoo työstään Inkerin 
kirkossa Pietarissa. 

APUA JA TUKEA: 
Diakoniapäivystykset tiistai-
sin, keskiviikkoisin ja torstaisin 
klo 9-11 diakoniatoimistossa srk-
talossa ja ma 25.11. klo 13-14.30 
Lohirannan vanhustentalon kerho-
huoneessa. Konstikoppa -kiertä-
vä teknologianäyttely ma 18.11. 
klo 12 srk-talossa omaishoitajille 
ja kaikille hoitotyön apuvälineis-
tä kiinnostuneille. Sururyhmä 
läheisensä menettäneille ke 27.11. 
klo 18 srk-talossa. Kokoontumisia 
5-6 kertaa ryhmäläisten toiveen 
mukaisesti. Ensimmäisen ko-
koontumiskerran jälkeen ryh-
mään ei oteta enää uusia jäseniä. 
Kokoonkutsujina seurakuntapas-
tori Aleksi Parkkonen ja diakoni 
Anne Borén. Ilmoittautuminen ke 
20.11. mennessä Annelle, p. 040-
540 6738. 

TIEDOKSI: Joulupuu-
keräyksen lahjatoivelistojen 
palautus (postilakon vuoksi) ma 
18.11. mennessä srk-talon pääoven 
vieressä olevaan postilaatikkoon tai 
srk:n taloustoimistoon (ma-to klo 
9-15). Kirkkoherranvirasto auki 
maanantaisin ja tiistaisin klo 9-12. 
Virkatodistusten ja sukuselvitys-
ten tilaus Kouvolan keskusrekiste-
ristä: p. 040 765 4017 (ma-pe klo 
9-12) tai osoitteesta https://www.
sulkavanseurakunta.fi/info-ja-asi-
ointi löytyvällä lomakkeella. 

Lisätietoja: www.sulkavanseu-
rakunta.fi

Toimittaja:
Tuula Makkonen (lomalla)
050 5115114

Toimittaja (sijainen):
Pirjo Valkasmaa

Toimitus ja ilmoitukset:
toimitus@sulkavalehti.fi
ilmoitukset@sulkavalehti.fi
puh. 015 471 544
Uitonrinne 18
58700  Sulkava

www.sulkavalehti.fi

Toimitus  avoinna: ma-to klo 9-15, 
PERJANTAINA SULJETTU 

HUOM!
Ilmoitus- ja uutisaineiston on oltava 
toimituksesssa viimeistään maanan-
taina klo 12.00 mennessä.

Tilausten ja osoitteenmuutosten on 
oltava toimituksessa edellisen viikon 
keskiviikkona klo 12.00 mennessä.

ILMOITUSHINNAT
Etusivu  1,30 e/pmm+alv
Takasivu   1,20 e/pmm+alv
Teksti ja tj 1,20 e/pmm+alv
Kiitos- ja kuolin-
ilmoitukset 1,00 e /alv
Alv 24%

TILAUSHINNAT
Vuosikerta: 75,- euroa/vsk
Kestotilaus: 70,- euroa/vsk
Eurooppa: 75,- euroa/vsk
Muu maailma: 80,- euroa/vsk
Hinnat sisältävä alv:n.

Arkistojen kätköistä
Arkistojen kätköistä -juttusarjassa poimimme otteita menneiden vuo-
sikymmenten Sulkava-lehdistä, ohessa otteita 80-luvun uutisista. 
Arkistojen kätköihin tutustutaan keskimäärin pari kertaa kuussa.

Sulkava-lehden ilmestyminen 
lakkouhan vuoksi vaarassa! 
Sulkava-lehti 25.2.1982 nro 8 
SAK:lainen Kirjatyöntekijäin liit-
to uhkaa aloittaa lakon 6. maalis-
kuuta, ellei liiton työehtosopimuk-
sesta sitä ennen päästä ratkaisuun. 
Uhkavaatimuksen jättämisestä pää-
tettiin torstaina 18.2. sen jälkeen kun 
liiton neuvottelut Graafisen teolli-
suuden työnantajaliiton kanssa olivat 
päättyneet tuloksettomina. 

Mikäli sopimusta ei synny, koskee 
alkava lakko myös Sulkava-lehden 
ilmestymistä. Jos siis sopimukseen ei 
päästä, ilmestyy Sulkava-lehti vielä 
4.3. torstaina ja sen jälkeen vasta, 
kun lakko on päättynyt. Tilanteelle 
emme mitään mahda. Lehtemme on 
ns. Force major -tilanteessa, kuten 
myös päivä- ja aikakauslehdet. 

Lakko koskee alkaessaan myös 
sulkavalaista kirjapaino Finnreklama 
Oy:tä, kuten Sulkava-lehdelle totesi 

varatoimitusjohtaja Irma Piippo vii-
me viikolla. 

Yleisradion uutisia ja lehdistöä 
seuraten pysymme kuitenkin ajan 
tasalla. Sulkava-lehden käyttämäs-
tä Lehtisepät Ky:n kirjapainosta 
Pieksämäeltä todettiin viime viikolla, 
että myös tässä painotalossa pysäh-
tyvät työt ellei sopimukseen päästä. 

Sulkavalaisia ilmoittajia kehoi-
tamme seuraamaan tilannetta tiedo-
tusvälineistä ja ennakoimaan mah-
dollisen ilmoitustarpeensa. Lakon 
alkaessa viimeinen Sulkava-lehti il-
mestyy torstaina 4.3. ja lakon kestosta 
riippuen vasta sitten, kun tilanne on 
palautunut normaaliksi. 

Edellinen kirjapainotyöntekijäin 
lakko lopetti lehtien ilmestymisen kol-
men viikon ajaksi. – Toivokaamme, 
ettei lakkoa synny! 

Yhteistyösopimus 
työttömien palveluista 
hyväksyttiin

Kunnanhallitus hyväksyi sopi-
muksen työllistymistä edistä-
västä monialaisesta yhteispal-

velusta. Laki ja asetus tästä on tullut 
voimaan 1.1.2015. Kaikki kunnat on 
velvoitettu kuulumaan monialaiseen 
yhteispalvelun verkostoon 1.1.2016 
alkaen. 

Yhteispalvelun tavoitteena on 
edistää työttömien työllistymistä 
tarjoamalla heille heidän palvelutar-
peensa mukaisia työvoimapalveluja 
sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutus-
palveluja. Tällä yhteistoimintamallilla 
on tarkoitus alentaa muun muassa 
rakenteellista työttömyyttä. 

Työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat 
ja Kansaneläkelaitos arvioivat yhdes-
sä palvelua tarvitsevien työttömien 
palvelutarpeet ja suunnittelevat pal-
velut työllistymisen kannalta tarkoi-
tuksenmukaiseksi kokonaisuudeksi. 
Yhdessä myös seurataan ja vastataan 

työllistymisprosessin etenemistä. 
Sopimuksessa sovitaan yhteisistä 

toimipisteistä, palveluun tarvittavasta 
henkilöstöstä ja kustannusten jaosta.

Palvelutarjonta sisältää muun mu-
assa terveystarkastuksen, työkyvyn 
arvioinnin, ohjauksen mahdollisiin 
jatkotutkimuksiin, sosiaalityön, 
sosiaaliohjauksen, palveluohjauk-
sen ja kuntouttavan työtoiminnan. 
Kunta, Kela ja TE-toimisto yhteen 
sovittavat palvelut toisiaan tukevaksi 
kokonaisuudeksi. 

Kussakin kunnassa palvelut tar-
jotaan suhteessa asiakasmääriin ja 
asiakkaiden palvelutarpeeseen.   

Toimialueeseen kuuluvat 
Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, 
Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, 
Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, 
Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. 
Sopimus on voimassa 31.12.2022 
saakka. 
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Sulkava-seura ry:n sääntömääräinen
SYYSKOKOUS

Suur-Savon Osuuspankin Sulkavan konttorilla
to 28.11.2019 klo 19.00 

Tervetuloa                                                      Hallitus
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

SYYSKOKOUS
ma 25.11.2019 

klo 18.00
Kankkusessa, Talvikintie 3

                                Hallitus 

sääntömääräinen

Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton 
Sulkavan 
yhdistys ry:n 

HIRVIPAISTILLE

Kutsumme maanvuokraajat, alueella asuvat 
perheineen ja naapuriseurojen edustajat

ravintola Muikkukukkoon  
la 30.11.2019 klo 19.00 

Tervetuloa                              Linkolan Erä

TIISTAINA 12.11.2019 
SULKAVA 13.00-13.30

ROINILAN LIHATILAN
LIIKKUVAT LIHATISKIT

Possun kyljykset 8,95 kg
0400 872461

Sulkavan kansalaisopiston 
opistolaisyhdistys ry

SYYSKOKOUS

Esillä sääntömääräiset asiat.

opistolla
to 28.11.2019 klo 12.00 

Tervetuloa               Hallitus

RAJUPUSU LEADER RY:N SYYSKOKOUS
ti 26.11.2019 klo 18.30 SFC Keski-Savon lei-
rintäalueella Jokirannassa, os. Tuohilahden 
tie 104, Joroinen. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Ilmoittautumiset 21.11. mennessä anne.vanttinen@
rajupusuleader.fi	, puh. 040 715 7189. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Kutsumme metsästysalueemme 
maanomistajat perheineen

HIRVIPAISTILLE
la 23.11.2019 klo 19.00 
ravintola Muikkukukkoon

Tervetuloa!                                           Karijoen Erä ry

Kuntalaisilta toivotaan ehdotuksia  
Vuoden sulkavalaiseksi
Vuoden sulkava-
lainen on kuluneen 
vuoden aikana ansi-
oitunut tai positii-
vista Sulkavan jul-
kisuuskuvaa luonut 
sulkavalainen tai sul-
kavalaissyntyinen 
henkilö. Vuoden sul-
kavalainen julkiste-
taan Sulkavan itse-
näisyysjuhlassa 5.12.

Tänä vuonna Vuoden sulka-
valaista valitseva raati ottaa 
yleisöltä ehdotuksia tittelin 

saajaksi.
– Kaikki viisaus ei asu tuomariston 

päässä, naurahtaa Sulkavan vs. kehit-
tämispäällikkö Susanna Issakainen.

Vuoden sulkavalaiseksi voidaan 
valita henkilö, joka on kuluneen 
vuoden aikana ansioitunut tai luonut 

positiivista Sulkavan julkisuuskuvaa 
joko työnsä tai harrastuksensa kautta. 
Vuoden sulkavalainen voi myös olla 
alansa ansioitunut asiantuntija, pitkän 
työuran tehnyt henkilö tai joku, joka 
on edesauttanut positiivista kuntaku-
vaa muutoinkin kuin työrintamalla.

Positiivisen julkisuuskuvan luo-
misen myötä Vuoden sulkavalaiseksi 
valittava henkilö on edistänyt kunnan 
markkinointia, positiivista kuntaima-
goa sekä edesauttanut elinkeinoelämän 
ja/tai yhdistystoiminnan kehittämistä.

Lisäksi Vuoden sulkavalaisen 
on oltava sulkavalainen tai ainakin 

syntyisin Sulkavalta.
Vuoden sulkavalaisen valitsee eh-

dotusten pohjalta kuusihenkinen raati, 
jossa on edustajat Sulkavan kunnasta, 
Sulkavan seurakunnasta, Sulkava-
seurasta, Sulkava-lehdestä, Sulkavan 
Yrittäjistä sekä nuorisovaltuustosta.

Tittelin saaja julkistetaan Sulkavan 
itsenäisyysjuhlassa, jota vietetään 
tänä vuonna itsenäisyyspäivän aat-
tona torstaina 5.12.

Ehdotuksia vuoden sulkavalaisek-
si voi antaa Sulkavan kunnan netti-
sivuilta tai sosiaalisen median kautta 
löytyvällä lomakkeella maanantaihin 

25.11. saakka.
– Ehdotuksia voi jättää myös kun-

nan neuvontaan virastotalon aukiolo-
aikoina tai virastotalon postilaatik-
koon. Postilakon vuoksi ehdotuksia ei 
kannata lähettää postitse, Issakainen 
sanoo.

Vuoden sulkavalainen valitaan 
tänä vuonna yhtäjaksoisesti kuudetta 
kertaa sitten vuoden 2014, jolloin tit-
teli ensimmäistä kertaa nykymuodos-
saan myönnettiin. Sitä ennen Vuoden 
sulkavalaisia on valittu ainakin joskus 
1980-luvulla. Perinteen elvytti kun-
nanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka.

Vuoden sulkavalaiseksi on 
2010-luvulla valittu kuvataiteilija 
Tuomo Kukkonen, keihäänheittäjä 
Toni Sirviö, yrittäjä Sunneva Kantola, 
poliisi ja Sulkavan reserviupseerien 
silloinen puheenjohtaja Ilkka Partanen 
ja viime vuonna yrittäjä Vesa Virta.

Tea Ikonen

Sulkavan 
itsenäisyysjuhlaa 
vietetään 5.12.
Sulkavan itsenäisyysjuhlaa vie-
tetään tänä vuonna itsenäisyys-
päivän aattona torstaina 5.12. 
Juhlan vietto alkaa alkuillasta 
yhtenäiskoulun juhlasalissa.

– Juhlaa vietetään perin-
teisin menoin. Luvassa on 
kahvit, Vuoden sulkavalaisen 
ja Vuoden yrittäjän palkitsemi-
set, kulttuuriohjelmaa ja puhe, 
kertoo vs. kehittämispäällikkö 
Susanna Issakainen.

Lisäksi itsenäisyysjuhlan yh-
teydessä on uusien asukkaiden 
tapaaminen.

Seppeleenlasku sankarihau-
doille tapahtuu perinteiseen ta-
paan itsenäisyyspäivänä 6.12. 
seurakunnan kanssa.

Tuomo Kukkonen, Toni Sirviö, Sunneva Kantola, Ilkka Partanen ja Vesa Virta ovat jo saaneet 
Vuoden sulkavalaisen tittelin. Tänä vuonna Vuoden sulkavalaisen valitseva raati ottaa yleisöltä 
vastaan ehdotuksia tittelin saajaksi. Ehdotuksia voi jättää muun muassa kunnan nettisivuilta 
löytyvällä lomakkeella tai viedä kunnan virastotalon neuvontaan.


