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PALVELUTISKILTÄMME TO-LA

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 

Porsaan Kasler
Palana tai 
pihvinä

Hirvi/sika 
jauheliha

Hirven 
jauheliha

OMASTA UUNISTA 
TUOREENASuomalainen 

porkkana, 
lanttu ja 
punajuuri
1 kg 

Pirkka Parhaat
Juhlapöydän 
Herkkukinkku
n. 1,5–3 kg 
pakaste

Dallaspulla
0,85 g

Miniluumu-
tomaatti
250 g Marokko/
Espanja 

Conference 
päärynä
Hollanti

Omena 
Royal Gala
1 kg

9015 kg

9019 kg

99 69

69

0 0
1

ps rs
(2,76/kg)

kg
990 ps

998 kg990 kpl
(11,64/kg)

906 kg

TORITAPAHTUMA
PE 22.11.2019

SULKAVAN TORILLA 9-15

Pirjo Valkasmaa

Terttu Tuominen lukee lehden 
mieluummin paperiversiona 
kahvikupposen kanssa. 

Postipaketit kulkivat ainakin 
ensimmäisellä lakkoviikolla 
vielä varsin hyvin. 

Kutsumme maanvuokraajat, alueella asuvat 
perheineen ja naapuriseurojen edustajat 

HIRVIPAISTILLE

Tervetuloa                 Lohikosken Eränkävijät ry
Erämajalle la 30.11.2019 klo 17.00 alkaen 

Tällä viikolla Sulkava-
lehteä ei paineta
Tämä Sulkava-lehti ilmestyy 

keskiviikkona 20.11. vain 
Sulkava-lehden verkkosivuil-

la www.sulkavalehti.fi.
Paperiversiokin lehdestä tehdään, 

mutta se painetaan vasta postilakon 
päätyttyä tuplanumerona ainakin vii-
kon 48 lehden kanssa – ja mahdollises-
ti muidenkin viikkojen kanssa, mikäli 
lakko jatkuu pidempään. 

Tällä viikolla lehti jää painamat-
ta, koska Postin työtaistelu ei ollut 
ratkennut vielä maanantain aikana. 
Painotalomme Lehtisepät tarvitsee 

Postilakon vaikutuksia Sulkavalla
Sulkava-lehden toi-
mituksen ovi kävi 
tiuhaan keskiviik-
kona ja torstaina, 
kun tilaajat kävivät 
hakemassa viikon 46 
lehteä. Lehti oli luet-
tavissa netistä, mutta 
lukijat ovat kuiten-
kin halunneet saada 
myös paperilehden.

Lakkotilannetta on seurattu 
toimituksessa tiiviisti, vaikut-
taahan se oleellisesti lehden 

ilmestymiseen. Tämänhetkisen tiedon 
mukaan lakko siis jatkuu edelleen. 
Tukilakkojen myötä lakon vaiku-
tukset tuntuvat entistä laajemmalla 
rintamalla yhteiskunnassa.

Ensimmäisen lakkoviikon aikana 
on selvinnyt, että paperilehtiä kaiva-
taan ja laskujen saapumistakin pohdi-
taan. Paketit liikkuvat kuitenkin edel-
leen, vaikka jonkun verran viiveellä. 

Terttu Tuominen piipahti lehden 
toimituksessa keskiviikkoaamuna 
kauppareissullaan. Terttukin kaipasi 
Sulkava-lehden paperiversiota. 

– Luinhan minä aamulla netistä sitä 
lehteä, mutta kun olen niin tottunut 
paperilehteen. Ihan tässä menee nyt 
viikon päivät sekaisin, kun ei tule 
lehteä, totesi Tuominen. 

Terttu Tuominen on kesäsulkava-
laisia. Kesäpaikka, Tertun kotipaikka 

on Telakanavalla. Talvikoti on 
Salossa. 

– Enemmän aikaa me täällä olem-
me eli noin seitsemän kuukautta vuo-
dessa. Arkielämä meillä on kyllä täällä 
Sulkavalla. 

Postinsiirtokin on tullut Tuomisille 
näin ollen tutuksi. Pääosin se toimii 
hyvin ja naapuri Salossa tarkistaa 
postilaatikon säännöllisesti. Sulkava-
lehti on aina tullut postilaatikkoon 
ajallaan. Siihen on totuttu. 

– Sulkava-lehdestä katsotaan aina 
keskiviikkona, mitä kaupoissa on tar-
jouksessa ja käydään sitten asioilla 
noin kerran viikossa. Ihan jatkuvasti, 
kun ei kirkolla kuitenkaan asioida. 
Tarkistetaan lehdestä aina myös tule-
van viikonlopun tapahtumat ja luetaan 
kirkolliset ilmoitukset, kertoi Terttu. 

Tuomisille tulee myös Maaseudun 
Tulevaisuus paperiversiona. 

– Kyllä paperilehdellä on merki-
tystä. Tykkään ottaa lehden esille ja 
lukea rauhassa, vaikka kahvia juoden. 
Paperilehden pariin on myös mukava 
palata uudelleen. Kyllä minä nettiver-
sioitakin lehdistä luen, mutta enem-
män pakon edessä, Tuominen nauroi. 

Paketit kulkevat edelleen
Lakon vaikutukset ovat ensimmäi-
sellä lakkoviikolla tuntuneet ennen 
kaikkea kirjeiden ja lehtien jakelussa. 
Sulkavalla kaikki postinjakelua hoi-
tavat henkilöt ovat lakossa mukana.  

Pakettien lajittelu hoidetaan Postin 
mukaan enemmän automatisoituna, 
joten lakko ei ainakaan alkuun ole 
vaikuttanut pakettien kulkuun kuin 
mahdollisesti pienellä viiveellä. 

Pakettiliikenne kulkee Sulkavalla 
Verkko&Paita -yrityksen kaut-
ta. Paketteja tulee Postin jake-
lun ja Matkahuollon välityksellä 

sulkavalaisille. Matkahuolto onkin 
kertonut kuljettaneensa ennätysmää-
rän paketteja viime viikolla. 

– Lakko todella tuntuu täälläkin. 
Niin hiljaista on ollut, että ihmiset 
taitavat luulla meidänkin olevan la-
kossa, kertoi yrittäjä Tuija Musakka 
lakon ensi päivinä.

Hän korostaa, että ei ole Postin 
palkkalistoilla vaan on itsenäinen 
yrittäjä.

– Liike on auki ihan normaalisti ja 
palvelemme asiakkaita kuten ennen-
kin. Minä en ole lakossa. Matkahuolto 
toimii normaalisti kuten myös Postin 
pakettijakelu. Se tosin ehkä pienellä 
viiveellä. 

Jonkin verran pakettiliikenne on 
vähentynyt.

– Ehkä ihmisillä on käsitys, että 
paketitkaan eivät liiku.

Joulupostista on Musakan mukaan 
myös jonkin verran kyselty.

-- Esimerkiksi joulukorttien, jotka 
on jätetty postin lähettämässä kirje-
kuoressa viimeistään 11.12., on lu-
vattu ehtivän perille jouluksi.

Tuija Musakka toivottaa asiakkaat 
tervetulleiksi asioimaan.

– Täällä palvelu toimii kuten en-
nenkin, sanoi Musakka.

 

tiedon painos- ja sivumääristä aina vii-
meistään maanantaina, ja lehti menee 
painoon tiistaina. Vielä tiistaiaamuna 
ei ollut varmuutta siitä, milloin kiis-
taan tulee sopu.

Emme painata lakon aikana 
Sulkava-lehteä, koska painetut leh-
det jäisivät vain Postin terminaaleihin 
jumittamaan, ja ne jaettaisiin tilaa-
jille pahimmassa tapauksessa vasta 
viikkojen päästä lakon loppumisesta. 

Pahoittelemme lakon aiheuttamaa 
harmia lukijoillemme.
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Päivän kiertoPääkirjoitus

Viikon sana

Yhdistystoiminta

20.11.2019 Aurinko
nousi tänään 8.30 ja laskee 15.41.

Päivän sana
Herran päivä tulee kuin varas. Sinä 
päivänä taivaat katoavat jylisten, tai-
vaankappaleet palavat ja hajoavat. 
Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä 
ihminen on maan päällä saanut aikaan.
2. Piet. 3:10

Mietelause
Kunnioita itse itseäsi, jos haluat, että 
myös muuta kunnioittavat sinua. 
Baltasar Gracián.

Nimipäiviä
Tänään keskiviikkona Jari, Jalmari, 
torstaina Hilma, perjantaina Silja, 
Seela, Selja, lauantaina Ismo, sun-
nuntaina Lempi, Sivi, maanantaina 
Katja, Kati, Katri, tiistaina Sisko. Kästyöpuoti löytyy  

nyt Ollinpolulta
Sulkavalaisia käsitöitä on tänä 

vuonna myynnissä Ollinpolun 
Matkakodin myymälätilois-

sa. Kästyöpuoti toimi pari vuotta 
Nordean entisissä tiloissa, mutta nyt 
tilat joulupuodille jouduttiin etsimään 
muualta. 

– Taustalla ovat ihan taloudelliset 
syyt.  Entisen kiinteistön tilat katu-
tasossa olivat ihanteelliset varsinkin 
iäkkäiden asiakkaiden kannalta, mutta 
voittoa tuottamattomalle yhdistyk-
selle vuokra oli liian korkea, kertoo 
Kästyöyhdistyksen puheenjohtaja 
Anne Huiskonen. 

Ollinpolun myymälätilat ovat 
Huiskosen mukaan erinomaisen so-
pivat myymälälle vaikka vähän rap-
pusta joutuu nousemaan. 

– Sehän on ihana paikka kaiken 
kaikkiaan. Hyllytilaa on valmiina pal-
jon ja tuotteet saadaan hyvin esille. 
Myös myyjille on siellä paremmat 
saniteettitilat käytössä. Iäkkäämmille 
ihmisille portaiden nousu tietysti ai-
heuttaa vähän hankaluuksia, toteaa 
Huiskonen. 

Kästyöyhdistyksen joulupuoti avataan 
1.12.2019 osoitteessa Ollinpolku 2.

Mikään ei kuole 
lopullisesti

Marraskuun lopussa mietin, miten tärkeää minulle 
on kirkkovuosi. Kirkkovuoden kulku on lapsesta 
asti rytmittänyt arkeani ja antanut elämääni rikkaan 
sisällön. Olen syntynyt marraskuun lopussa. Usein 

syntymäpäiväni on osunut samaan päivään tuomiosunnuntain 
kanssa. Joskus se on osunut viikolle, jonka päätteeksi vietetään 
ensimmäistä adventtisunnuntaita. 

Suomen kielessä marraskuulla on karu nimi. Marras tarkoittaa 
kuolemaa. Marras kuvaa hyvin sen, mitä luonnossa tapahtuu.  
Mutta ei luonto oikeasti kuole. Se vain lepää. Nukkuu ja kerää 
voimia talven ajan. Pian taas koittaa kevät, kasvu ja elämä. Sekä 
tuomiosunnuntai että adventin aika kertovat siitä, ettei mikään 
muu kuole lopullisesti kuin pahuus. Tuomiosunnuntaina eletään 
jo etukäteisaikaa, luetaan Jeesuksen paluusta aikojen lopulla. 
Kuullaan siitä, kuinka hän tulee takaisin, herättää elävät ja kuolleet. 
Vapauttaa koko luomakunnan. Luo uuden taivaan ja uuden maan. 
Se on kirkkovuoden viimeinen pyhä. Ensimmäisenä adventtina 
rikotaan ajan rajat toiseen suuntaan: katse kääntyy Jeesuksen 
syntymän odotukseen. Lauletaan iloista ”Hoosianna, Daavidin 
Poika!” -laulua. 

Kirkkovuodessa eläminen tuo elämään uskon ulottuvuuden. 
Ulottuvuuden, jota ei voi kunnolla kuvailla sanoilla ymmärtää, 
ajatella tai tuntea. Uskon ulottuvuudessa elää. Siinä elää niin, 
että elää tätä tavallista loppusyksyn arkea ja samaan aikaan toista 
todellisuutta. Elää tässä maailmassa mutta ei tästä maailmasta. 
Voima tulee Jumalan valtakunnasta. 

Hanne-Maaria Rentola

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

Sulkava-lehti 16.9.1982 nro 37
Sulkavan kunnan sähkönsaanti on 
parantunut asteittain viimeisten 
parinkymmenen vuoden aikana. 
Sähkön kanssa aloitettiin ensin ns. 
”vilkkuvalokausi”, joka sai nimityk-
sensä aikoinaan siitä, että myrskyt 
ja majavat katkoivat puita linjoille.

– Tätä vaaraa ei enää ole, sa-
noo Suur-Savon Sähkön piiriesi-
mies Teuvo Oksanen. Viimeisin 
edistysaskel on uuden ison muun-
tajan saaminen lähelle kirkonky-
lää, joka jakaa sähköä pääasiassa 
Sulkavan keskustaan mutta myös 
Partalansaarelle ja Lohikoskelle.

Uuden sähköaseman raken-
nustyöt aloitettiin keväällä 1982 
ja työt ovat nyt siinä vaiheessa, että 
paikalle on tuotu jo koneistoja ja 
päämuuntaja.

Asema sijaitsee Sulkavan kir-
konkylän välittömässä läheisyy-
dessä, Kesämäeltä vähän matkaa 
Juvan suuntaan. Uuden sähköase-
man paikaksi valittiin alueen säh-
könkäytön painopiste, kirkonkylän 
taajama. Aseman vaikutus ulottuu 
myös taajaman ulkopuolelle kun-
nan muihin osiin.

Hankkeen myötä halutaan tur-
vata Sulkavan kunnan alueen säh-
kön riittävyys nyt ja vastaisuudessa. 
Nykyisin sähkön siirto kirkonky-
lään ja sen ympäristöön tapahtuu 
Kallislahdesta 20 000 voltin jän-
nitteellä. Uuden aseman myötä 
sähkön siirtomatkat puuttomalta 
valtakunnanverkkoon liitettävältä 
sähköasemalta sähkönkäyttäjille 
lähenevät ja yksittäisen vian vai-
kutusalue nykyisestään supistuu.

Uusi asema liitetään valta-
kunnalliseen 110 000 voltin voi-
mansiirtoverkkoon. Tarvittava 
Kallislahden ja Sulkavan välinen 
18 kilometrin pituinen siirtojohto 
on rakennettu jo aiemmin ja ollut 
käytössä pienemmällä jännitteellä.

Aseman valmistuminen on 
ajoitettu lokakuulle. Tarvittavat 
kojeistot toimittaa Oy Asea Ab 
Helsingistä ja päämuuntajan Oy 
Strömberg Ab Vaasasta. Muuntaja 
tuotiin asemalle viime viikon tiis-
taina. Sen kokonaispaino on 38 000 
kiloa ja tehoa on 16 000 kVA.

Kentän korjaustyöt on tehnyt ja 
kytkinhallin rakentanut rakennus-
urakoitsija T. Avikainen Juvalta. 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio 
on noin 4,1 miljoonaa markkaa.

Suur-Savon Sähkö investoi: 
sähköinen palvelu paranee

Eläkeliiton Sulkavan yhd.: Kerho 
ma 25.11. klo 13.00. Askarrellaan 
porukalla joulumyyjäisiin tavaroita 
ja laulellaan joululauluja. Turinatupa 
pe 29.11. klo 13.00 OP:lla.

Kästyöyhdistyksen joulupuoti avautuu Ollinpolun tunnelmalli-
sessa myymälätilassa joulukuun alussa. 

Onneksi on netti

Tätä kirjoittaessani Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on 
juuri hylännyt valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan 
sovintoesityksen PAU:n ja Palvelutyönantajien Paltan 
välisessä työehtoriidassa. PAU:n lakko jatkuu siis näillä 

näkymin edelleen, ja monet ammattiliitot tukevat sitä tukilakoilla.
Lakon vuoksi tämä Sulkava-lehti julkaistaan ilmestymispäivä-

nään pelkästään verkkosivuillamme www.sulkavalehti.fi. Painettu 
paperiversio jaetaan tilaajillemme lakon päätyttyä yhteisnumerona 
seuraavan/seuraavien numeroiden kanssa.

Koemme juttujen julkaisemisen netissä parhaana vaihtoehtona, 
jonka tässä tilanteessa voimme tehdä. Toki ne lukijamme, jotka 
eivät nettiä käytä, joutuvat odottelemaan paperiversiota lakon 
päättymiseen saakka. Tästä olemme pahoillamme.

Viime viikolla tilasimme netissä olevan näköislehden lisäksi 
ylimääräisiä irtonumeroita toimitukseen. Torstai-iltaan mennessä 
ne kaikki oli haettu. Saimme palautetta, että vaikka näköislehti 
oli luettu netistä jo heti aamusta, kaivattiin silti sitä paperilehteä 
kahvikupposen seuraksi.

Netti kuitenkin mahdollistaa lukijoiden palvelemisen edes 
jollain tavalla tällaisissa poikkeustilanteissa. Onneksi se on ole-
massa – vaikka ei se vielä paperilehteä ole voittanut ainakaan 
meidän kannaltamme. Lakon päättymistä odotammekin kuin 
kuuta nousevaa.

Tea Ikonen
Päätoimittaja

tea.ikonen@sulkavalehti.fi
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Kissakosken silta uusitaan 
Pieksänlahti-Kyrsyä 
yksityistien tiekunta 
rakennuttaa sillan 
Koskutjärventielle 
Kissakoskelle. 
Korjaustyön aikana 
19.11.–23.12.2019 
silta on pois 
käytöstä. 

 

Kissakosken vanha silta pu-
retaan ja tilalle rakennetaan 
14-metrinen liimapuupalk-

kisilta marras-joulukuussa. 
– Tiistaina 19.11. alkoi vanhan sil-

lan purkutyö. Läpiajoliikenne kat-
kaistiin tiistaiaamuna kello 7.00, ker-
too asiakasvastaava Sakari Hassinen 
OTSO Metsäpalvelut Oy:stä. 

Kun vanha silta saadaan purettua, 
tehdään uuden sillan maatukien va-
laminen paikan päällä, ja joulukuun 
kolmannen viikon alussa alkaa uuden 
sillan asennus. 

– Paikalle tuodaan valmis kansi-
rakenne. Sen asennus ei kauan kes-
tä, kunhan maatuet saadaan valettua. 

Sillan yli pitäisi päästä ajamaan 
23.12. Lopputyöt tehdään keväällä 
2020, Hassinen kertoo. 

Uuden sillan suunnittelusta, ra-
kennuttamisesta ja sillan rakenta-
misen valvonnasta vastaa OTSO 
Metsäpalvelut Oy. Destia Oy hoitaa 

fyysisen urakan paikan päällä. 
Sillan rakentamisen kannalta op-

timiajankohta olisi ollut elokuussa 
lämpimän ja kuivan kelin aikaan. 

– AVI:n luvan saanti meni kuiten-
kin lokakuun loppuun. Sen takia silta 
rakennetaan nyt syksyllä. 

 

Vanha silta  
tuli tiensä päähän 
Uusi liimapuupalkkisilta korvaa ai-
emman teräspalkkisillan. 

– Vanha silta on pioneerisillan 
tyyppinen. Siinä on välikannas, jol-
ta silta ottaa maatuen. Silta lienee 

tehty niistä materiaaleista, mitä siinä 
paikalla on ollut, Hassinen sanoo. 

– Vanhan sillan kansirakenne on 
hyvin pehmeä. Paikallinen soran toi-
mittaja ei kuulemma uskalla tyhjällä-
kään kuormalla sillan yli ajaa. 

Ikää vanhalla sillalla on ainakin 
40–50 vuotta. 

– Kuulemma silta olisi 47 vuotta 
sitten tehty, mutta voi se olla aavistuk-
sen vanhempikin, toteaa Pieksänlahti-
Kyrsyä yksityistiekunnan puheenjoh-
taja Marja-Liisa Vasara. 

Hänen mukaansa silta on siinä 
kunnossa, että se on pakko korjata. 

– Silta on tullut tiensä päähän. 
Teimme tieremontin, jonka yhteydes-
sä katsoimme, että silta on korjattava. 
Onneksi saimme siihen avustusta, 
Vasara kertoo. 

Hassisen mukaan 75 prosent-
tia sillan rahoituksesta tulee ELY-
keskukselta. Kunta ja tiekunta mak-
savat loput. 

Yksityistiellä on 85 tieosakasta. 
– Vakituisia asukkaita on 13 talout-

ta, mutta niiden lisäksi tien varrella on 
hurjasti kesämökkiläisiä sekä paljon 
metsätiloja, Vasara sanoo. 

Silta on läpikulkutiellä ja se 
oikaisee matkaa Kissakoskelta 
Kyrsyälle. Siltaremontin aikana sil-
lan toiselle puolelle haluavien on 
kierrettävä Pulkkilantien kautta. 

Tea Ikonen

Pirjo Valkasmaa

Vekaransalmen sillalla on nyt ajeltu reilu 
kuukausi. Silta on tuonut todellista hel-
potusta varsinkin päivittäin kirkonkylällä 
työssä käyville ja asioiville. Tosin lossi ja 
aikataulutkin kummittelevat vielä ajoittain 
mielessä. 

Toni Pikkusilta on tyytyväinen 
lohilahtelainen ja sulkavalai-
nen. Arki ja työ on muuttunut 

melkoisesti sillan valmistumisen jäl-
keen. Vuorokaudessa on nyt ikään 
kuin enemmän aikaa. Taksiyrittäjälle 
tulee päivittäin noin neljästä kuuteen 
käyntiä kirkonkylässä. 

– Onhan silta muuttanut tosi paljon 
arkea ja ennen kaikkea työn kannal-
ta. Koulukyydit määrittivät aiemmin 
muita ajoja.  Ne kun piti lossin aikana 
suunnitella koulukyytien mukaan. 
Kaikkia kyytejä ei pystynyt ottamaan 
vastaan ja ajamaan, kun tarkkaa aikaa 
mikä koulukyytikeikassa aina meni, ei 
pystynyt tarkalleen tietämään, toteaa 
Toni Pikkusilta.

– Olen todella tyytyväinen, että 
silta saatiin.

 
Vapautta, vapautta
– Vapauttahan se on tuonut elämään, 
huokaa terveyskeskuksessa työsken-
televä Mari Auvinen ihan sydämensä 
pohjasta. 

Marin työmatka kirkonkylälle 
on 19 kilometriä suuntaansa. Myös 
Marin mukaan silta on tuonut vuo-
rokauteen lisää aikaa. 

– Lossin aikana piti varata työ-
matkaan ainakin se 45 minuuttia. Piti 

aina miettiä se lossivara, kun rekka-
liikennettäkin oli joskus niin paljon, 
että lossiin pääsyä joutui odottamaan 
useamman lossin verran. Nyt kesäke-
lissä matkan hurauttaa 15 minuutissa 
ja talviaikaan noin 20 minuuttissa. 
Kyllähän se nyt tuntuu, nauraa Mari. 

Lohilahtelaiset ovat myös asioi-
neet aiemmin Ruokolahden suun-
taan. Matka on ollut pitempi, mutta 
aikaa on kulunut tiellä vähemmän. 

– Kyllä minä joskus vapaapäivinä 
ajoin Ruokolahdelle kauppaan ihan 
vain siksi, ettei tarvinnut lossilla ai-
kaa viettää, sanoo Mari. 

Mutta kyllä lossi vielä mielessä 
on. 

– Voi, onhan se jossain selkäyti-
messä vielä. Vieläkin tulee esimer-
kiksi töistä lähtiessä vilkaistua kelloa 
ajatuksella, että onko lossissa tauko-
aika. Tai kun auto tulee vastaan, niin 
pohtii, että ehdinköhän nyt lossille 
vielä. Ei se ihan heti unohdu. Sillasta 
kyllä nautitaan!

Erittäin merkittävä juttu
Tuotantoassistenttina Järvi-Saimaan 
Palveluissa työskentelevä Emmi 
Tiimonen on varsin tuore sulkava-
lainen. Reilun vuoden Lohilahdella 
asunut Emmi ehti kokea myös los-
silla kulkemisen, jota hän ei alkuun 
ajatellut mitenkään riesana. 

– Kun jatkuvasti joutui tätä matkaa 

ajamaan, niin kyllä se arjessa sitten 
tuntui, toteaa Emmi. 

– Matka-aika lyheni jopa puolella. 
Eli onhan se merkittävä muutos ollut. 
Lossimatkaan piti varata ainakin se 
puoli tuntia, joskus meni enemmän-
kin. Nyt 17 kilometrin matka sujuu 
15 minuutissa. Kävin jonkun aikaa 
Sulkavalla töissä Savonlinnasta ja 
kyllä matka meni nopeammin kuin 
lossin aikana Lohilahdelta.

 
Vaikuttaahan se elämään
Tarja Torvinen asuu Lohilahdella vain 
parinsadan metrin päässä Puumalan 
rajasta. Työmatkaa Sulkavan ter-
veyskeskukseen kertyy 36 kilomet-
riä suuntaansa. 

– Nyt menee matkaan noin 25 mi-
nuuttia, kun on hyvä keli. Talvella var-
maan vähän enemmän. Lossin aikaan 
aikaa meni sellaiset 15–20 minuuttia 
enemmän, riippuen siitä miten lossi 

sattui kohdalleen. Helpompaahan se 
matkanteko nyt on, Tarja toteaa. 

Vapaa-päivinä ja lomilla ostos-
matkat suuntautuivat aiemmin usein 
Imatralle päin. Työpäivinä asiointi 
sujuu kyllä kirkonkylässä. 

– Imatran suuntaan on ollut vaan 
helpompi lähteä. Nyt tulee varmasti 
käytyä useammin Savonlinnassakin 
päin, sanoo Tarja. 

Uusi ja vanha vielä tässä rinta rinnan. Vekaransalmen silta on otettu ilolla vastaan. Se tuo työ-
paikat ja muut kirkonkylän palvelut lähemmäs asukkaita ja helpottaa kaikenlaista tavaraliiken-
nettä. 

Silta tuo helpotusta ja 
vapautta arkeen

Kissakosken vanhan sillan kansirakenne alkaa olla jo melko pehmeä, siksi tiekunta katsoi 
parhaaksi uusia sillan.
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Kirkon siivous on käynnissä
Sulkavan kirkossa 
on alkanut viime vii-
kolla kirkon siivous-
operaatio. Kirkko 
meni syyskuussa 
käyttökieltoon asbes-
tilöydösten vuoksi.

Kirkon siivous on nyt käynnis-
sä. Viikolla 47 on vuorossa 
lämmityskanavien korjaus ja 

uusiminen ja marras-joulukuun vaih-
teessa urkujen puhallinmoottorin ja 
puhallinmoottorin kopin uusiminen, 
kertoo Sulkavan seurakunnan talous-
päällikkö Jukka Laukkanen.

Laukkasen mukaan tämänhetkinen 
tavoite on saada kirkko käyttökuntoon 
jouluaattoon mennessä.

– Jos yllätyksiä ei tule, on mah-
dollista, että voimme pitää aattohar-
tauden kirkossa.

Mikäli siivousoperaatio ei ehdi 
valmiiksi jouluun mennessä, pidetään 
aattohartaus kirkon edessä sankari-
hautausmaa-alueella ja jouluaamun 
jumalanpalvelus seurakuntatalolla.

Adventinajan tilaisuudet pidetään 
seurakuntatalolla tai Lohikosken kir-
kossa. Itsenäisyyspäivän messu on 
seurakuntatalolla, samoin Sulkavan 
kirkonkylän kauneimmat joululau-
lut. Ne lauletaan 15.12. ja muutamaa 
päivää aikaisemmin, 12.12. on lasten 
kauneimmat joululaulut.

– Kauneimpiin joululauluihin 
mennessä kirkko ei ole vielä käytössä.

Toki kauneimmat joululaulut jär-
jestetään perinteiseen tapaan myös 
Lohikosken kirkossa 8.12.

Hautajaisten osalta kirkon käyttö-
kiellon aikana suurin osa siunaustilai-
suuksista on ollut haudalla.

– Muutamissa tapauksissa siunaus 
on toimitettu Lohikosken kirkossa ja 
hautaanlasku Sulkavan hautausmaal-
la, Laukkanen kertoo.

Vekaransalmen silta on helpottanut 
elämää niissä tapauksissa.

– Jos hautaaminen on ollut 
Lohikosken hautausmaalle, silloin 
hautaaminenkin on tietenkin luon-
nostaan tapahtunut siellä.

Kokonaiskustannukset 
eivät vielä selvillä
Kirkon puhdistusurakan suorittaa 
Savonlinnan Saneerauspalvelu. 

Laukkanen arvioi, että kokonais-
kustannusten pitäisi jäädä alle 100 000 
euron, mutta aivan kaikki kustannuk-
set eivät vielä ole tiedossa.

– Kustannukset syntyvät puhdistus-
hommasta, urkujen puhallinmoottorin 
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ja moottorin kopin uusimisesta sekä 
lämmityskanavien uusimisestä.

Lisäkustannuksia syntyy myös sii-
tä, että seurakunta joutuu hankkimaan 
kirkkoon öljykäyttöisen lisälämmit-
timen, kun lämmitysjärjestelmä on 
korjaustöiden vuoksi pois käytöstä.

Lisäksi kustannuksia tulee suun-
nittelusta ja siitä, että työllä pitää olla 
valvoja.

Asbestilöydös johti 
käyttökieltoon
Kirkon asbestiongelma selvisi, 
kun kirkossa kesäkuussa tehdyissä 

tutkimuksissa urkujen puhallinlaa-
tikosta löytyi asbestisementtilevy. 
Tarkemmissa tutkimuksissa selvisi 
myös, että kirkon kaikki maan alla 
kulkevat ilmanvaihtokanavat on ver-
hottu asbestisementtilevyllä.

Kirkkoon tehtiin elokuussa laa-
ja asbesti- ja haitta-ainetutkimus, 
ja kirkko suljettiin 9.9. valmistu-
neen tutkimusraportin perusteel-
la. Pyyhintänäytteillä tehdyn tut-
kimuksen mukaan kaikki kirkon 
lämmitys- ja ilmanvaihtokanavat, 
kirkkosali sekä lämpökeskus ja 
lämmitysjärjestelmä ovat asbestin 

saastuttamia. Asbestia on myös ur-
kujen puhallinlaatikon paloeriste-
levyissä. Asbesti- ja haitta-aine-
kartoituksen suoritti Savonlinnan 
Saneerauspalvelu Oy. 

Lisäksi Sitowise Oy suoritti 27.9. 
kirkkosalissa puhdastilamittauksen 
kolmessa eri kohdassa. Sen tulokset 
olivat puhtaat, mikä tarkoitti, ettei 
kirkon ei tarvitse tehdä asbestityönä, 
vaan sen voi tehdä normaalina työnä. 
Laukkasen mukaan se on huomatta-
vasti edullisempaa kuin jos työn olisi 
joutunut tekemään asbestityönä.

Kirkon ovet ovat tällä hetkellä yleisöltä suljetut asbestin vuoksi. Siivoustyöt alkoivat viime viikolla, ja jos yllätyksiä ei tule, voi 
jouluaattohartauden pitäminen onnistua kirkossa. Muussa tapauksessa tilaisuus pidetään sankarihautausmaa-alueella.

Pirjo Valkasmaa

Rippilasten konfirmaatiopaikka puhuttaa
Ensi kesän rippi-
koulun konfirmaa-
tiopaikka on aiheut-
tanut keskustelua ja 
hämmennystä van-
hempien keskuu-
dessa Sulkavalla. 

Sulkavan ja Puumalan yhteisestä 
rippileiristä päätettiin seura-
kuntien kesken lokakuussa. 

Käytäntöä jatketaan myös tulevai-
suudessa. Konfirmaatio on suunni-
teltu pidettäväksi vuorovuosittain 
toisen seurakunnan kirkossa. Ensi 
kesänä se on Puumalassa ja vuonna 
2021 Sulkavalla. 

Ensi kesän rippikoulunuoret suo-
rittavat parhaillaan rippikouluun 
pääsyn edellyttämiä kirkollisissa ti-
laisuuksissa käyntejä. Rippikoulun 
nuoret käyvät kesällä yhteisellä 
leirillä Puumalan nuorten kanssa. 
Rippikoululaisia on kaikkiaan 33. 

Sulkavalaiset vanhemmat koke-
vat tärkeäksi, monestakin syystä, 
että konfirmaatio tapahtuisi oman 

kirkosta, Rentola sanoo.   
Asiasta on tiedote Sulkavan seura-

kunnan sivuilla, jossa asia selvitetään 
laajemmin. 

Perinteistä luopuminen voi tuntua 

seurakunnan kirkossa. 
Se nähdään tärkeänä niin perintei-

den kuin kummien ja isovanhempien-
kin vuoksi. Myös nuorten sitouttami-
nen omaan seurakuntaan ja kirkkoon 
koetaan tärkeäksi. 

Rippijuhla on perinteisesti ollut 
perheissä kastejuhlan jälkeen seuraava 
tärkeä virstanpylväs nuoren elämässä 
ja se kokoaa sukua ja ystäviä laajalti 
juhlimaan nuoren juhlapäivää. 

Vanhemmat korostavat, että yhteis-
työtä seurakuntien välillä ei missään 
tapauksessa vastusteta. On järkevää 
yhdistää toimintoja, kun ikäluokat 
rippikoululaisissakin pienenevät.  

Kyse on 
väärinymmärryksestä
Konfirmaatiopaikka on kirkkoher-
ra Hanne-Maaria Rentolan mukaan 
aiheuttanut huolta ja hämmennystä. 

– Vanhempien reaktiossa on mie-
lestäni kyse väärinymmärryksestä. He 
eivät ole ymmärtäneet, miten kirkon 
ulkoremontti vaikuttaa myös sisäti-
loihin. Esimerkiksi ikkunoista näkyy 
rakennustelineet ja huputus, kertoo 
kirkkoherra Hanne-Maaria Rentola. 

– Näillä näkymin ensi kesänä suori-
tetaan ulkomaalaus, mutta ei ole täysin 
poissuljettua, että sisämaalaus, ja sitä 
edellyttävät valmistelut, aloitetaan 
myös ensi kesänä. Olemme ensi ke-
säksi siirtäneet kaiken toiminnan pois 

haastavalta, mutta perinteitä ei kan-
nata ylläpitää, jos ne eivät palvele 
tarkoitustaan, todetaan tiedotteessa.

Vanhemmille järjestetään torstaina 
28.11.2019 klo 18 vanhempainilta, 

jossa on tarkoituksena keskustella 
rippileiristä ja konfirmaatiopaikan 
herättämistä ajatuksista. 

Konfirmaatio kokoaa kirkkoon runsaan joukon rippilasten sukulaisia ja ystäviä. Tässä juhlitaan 
vuoden 2010 rippilapsia Sulkavan kirkon edustalla. 
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Beaty Flash Pinja aloitti 
Sulkavalla
Näyttävyyttä ja hel-
potusta arkeen. 
Muun muassa näitä 
seikkoja haetaan 
ripsien pidennyk-
sillä. Sulkavalla 
aloittaa joulukuun 
alussa alan palve-
luja tarjoava Pinja 
Pylkkäsen yritys, 
Beaty Flash Pinja.

Ripsien pidennys tai tuuhennus, 
sama asia, kiinnostaa uuden 
yrittäjän mukaan kaikenikäi-

siä naisia. 
– Kyllä ikähaitari on laaja nuorista 

ikäihmisiin. Haetaan helpotusta ar-
keen ja näyttävyyttä, jos esimerkiksi 
omat ripset ovat ohuet tai niitä on 
vähän, toteaa Pinja. 

Ripsien pidennys perustuu siihen, 
että omien luonnollisten ripsien juu-
riin kiinnitetään yksitellen eripituisia 
synteettisiä ripsikuituja. Synteettinen 
materiaali säilyttää paremmin muo-
tonsa, eikä myöskään allergisoi yhtä 
helposti.  

Pidennykset näyttävät samalta 
kuin omat ripset, mutta ne ovat pidem-
mät ja tuuheammat. Niitä ei oikein ja 
huolellisesti laitettuna erota omista 
ripsistä, eivätkä ne käytännössä tun-
nu miltään.

 
Asiakkaan toiveen mukaan 
– Asiakas esittää toiveen ripsistä ja 
viime kädessä päättää miten näyttävät 
haluaa. Riippuu sitten omista ripsistä, 
millaiset ripset voidaan laittaa. Jos 
omat on kovin ohuet, kovin pitkiä ei 
voi tehdä, sanoo Pinja. 

Ripset kiinnitetään siihen tarkoi-
tetulla erikoisliimalla. 

– Se on vaaraton terveydelle, mutta 
sille voi olla allerginen tai allergisoi-
tua laiton aikana. Se on asia, jota ei 
voi taata. 

Mahdollisesta allergiasta tai yli-
herkkyydestä on syytä mainita ripsien 
tekijälle. 

– Ripset eivät vaadi kotioloissa 
muuta huoltoa kuin pesun siihen 
tarkoitetulla öljyttömällä aineella, 
kertoo Pinja.

 Omasta huollosta riippuu myös 
pysyvyys. Huolellinen kotihoito on 
tärkeää, jotta ripset pysyvät pidem-
pään hyväkuntoisina, kauniina ja 
puhtaina. 

Muutamia ripsiä voi irrota ensim-
mäisen viikon aikana, mutta osa py-
syy yleensä muutaman kuukauden.

Ammattilaisen huollossa tulisi 
käydä noin 3-4 viikon välein, jotta 
ripset pysyvät tuuheina ja hyväkun-
toisina. Jos pidennyksistä haluaa luo-
pua, poisto on tehtävä ammattilaisel-
la. Ripsiä ei saa nyppiä itse, koska se 
vahingoittaa omia ripsiä. 

Työtilat omassa kodissa
Pinja Pylkkänen kouluttautui työhön 
jo lukioaikana. Koulutusta tarjoavat 
kauneusfirmat ja tuotemerkit. Ripsien 
pidennystuotteita myydään alan liik-
keistä vain koulutetuille henkilöille. 

– Silloin oli vähän vielä tekijöi-
tä. Nyt olen vuoden verran tehnyt 
töitä Savonlinnassa vuokratuolilla. 
Joulukuun alusta teen töitä kotona.

 Pidennysten lisäksi Pinja tekee 
myös rakennekynsiä. Ainakaan tällä 
hetkellä suunnitelmissa ei ole laajen-
taa tarjontaa.

Pinja Pylkkänen muistetaan muu-
taman vuoden takaa menestyksekkää-
nä hiihtäjänä. Viimeiset kisat Pinja 
muistelee hiihtäneensä 18-vuotiaa-
na. Liikunta on edelleen elämässä 
mukana. 

– Nykyään hiihtelen silloin tällöin, 
en mitenkään tavoitteellisesti. Lasten 
liikuntakerhoa olen vetänyt ja talvella 
hiihtokoulua. ’

Beaty Flash Pinja, os. Leikonrannantie 
107, 58700  Sulkava

Pirjo Valkasmaa

Uudet yrittäjät 
ovat tervetulleita 
kuntaan. Pinja 
Pylkkänen on 
löytänyt oman 
alansa kauneu-
denhoidon sa-
ralta. 

"Asiakkaiden 
ikähaitari on laaja. 
Asiakas päättää 
millaiset ripset 
laitetaan."

TEE TILAUS KÄTEVÄSTI: Puhelimitse:
015 471 544

Sähköpostitse:
toimitus@sulkavalehti.fi 

Verkkosivuilla:
www.sulkavalehti.fi 

Anna lahjaksi 
kuulumisia soutupitäjästä!

Laita pukinkonttiin

-LEHTI
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Kirjavinkkausillan romaaneissa 
näkyi toivon kipinä
Kirjavinkkausillassa 
oli esittelyssä 16 
erilaista romaania. 
Monet niistä perus-
tuvat kirjailijan 
omaan elämään.

Otso Vaara on onnellinen mies, 
jolla on ihana vaimo, koti, 
auto ja hyvä työ. Eräänä koh-

talokkaana baari-iltana hän kuitenkin 
lähtee Saara-nimisen naisen matkaan 
hotelliin, jossa herää seuraavana päi-
vänä huumauksesta ilman vasemman 
käden nimetöntä ja siinä ollutta vih-
kisormusta. Niiden myötä Otso Vaara 
menettää kaiken, mutta hänelle tulee 
tarve selvittää, kuka on Saara. Otso 
ei nimittäin ole ainut mies, joka on 
menettänyt sormen ja sormuksen.

– Tässä kirjassa on petettyjä ja 
pettäjiä. Loppuratkaisu on todella 
yllätyksellinen, vihjaisi kirjaston-
johtaja Eija Väisänen kertoessaan 
Jyri Paretskoin Nimetön-romaanista 
perinteisessä kirjavinkkausillassa kir-
jastolla maanantai-iltana 11.11.

Paretsoin kirja oli yksi kolmesta 
dekkarista, jotka olivat Väisäsen esit-
telemien kirjojen joukossa. Väisästä 
kiinnosti, miten Paretskoilta onnistui 
rikosromaanin kirjoittaminen. Ja hy-
vin se onnistui.

– Valitsin Nimettömän, sillä 
Paretskoi tunnetaan kolumnistina ja 
nuortenkirjailijana. Hänen kirjansa 
iskee nimenomaan poikiin.

Paretskoi vieraili aiemmin syksyllä 
Sulkavalla koululaisten lukuturna-
uksen merkeissä. Vierailun yhtey-
dessä opettajan ammatissa aiemmin 
työskennellyt Paretskoi oli kertonut 
ryhtyneensä kirjailijaksi vietyään 
luokkansa kirjastoon. Luokan pojat 
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olivat etsineet mahdollisimman ohuita 
kirjoja luettavaksi. Paretskoi ja kir-
jastovirkailija olivat alkaneet kysel-
lä, mitä kirjassa pitäisi olla, jotta se 
kiinnostaisi nuoria. Kuultuaan poikien 
vastaukset, oli kirjastovirkailija jou-
tunut toteamaan, ettei sellaista kirjaa 
vielä ole kirjoitettu.

– Silloin Paretskoi oli todennut, 
että hänen täytynee kirjoittaa se kirja.

Synkkiä sävyjä ja toivoa
Väisänen oli valinnut kirjavinkkaus-
iltaan 16 erilaista romaania.

– Olin varannut 15 kirjaa, enkä 
enempää. Harkitsin Pajtim Statovcin 
Bollan ottamista, mutta tipautin 
sen jo pois. Mutta kun se nostettiin 
Finlandia-ehdokkaaksi, niin pitihän 

se ottaa mukaan, Väisänen sanoi.
Finlandia-ehdokasromaani kertoo 

kahden miehen, Arsimin ja Milosin 
välisestä rakkaudesta 1990-lu-
vun puolivälissä sisällissodan re-
pimässä Pristinassa, Kosovossa. 
Raskauttavinta ei kuitenkaan ole 
homoseksuaalinen rakkaus vaan se, 
että toinen on serbi ja toinen albaani.

– Jäin miettimään, että Suomen 

sisällissota kesti muutaman kuukau-
den, ja se vaikuttaa vielä tämänkin 
päivän suomalaisiin. Balkanilla si-
sällissota kesti kauan. Selviävätkö ne 
ihmiset siitä koskaan, Väisänen pohti.

Bollan tapaan monet Väisäsen va-
litsemista kirjoista olivat sävyltään 
melko synkkiä, mutta niistä löytyi 
kuitenkin toivon kipinöitä.

– Tähän satsiin sattui myös use-
ampi kirja, jotka ovat fiktiivisiä mut-
ta pohjautuvat kirjailijan omaan elä-
mään, Väisänen totesi.

Kirjvinkkausillasta uusia 
tuttavuuksia
Kirjavinkkausilta veti kirjaston ko-
koustilan miltei täyteen lukuhar-
rastajia. Yksi heistä oli juvalainen 
Anja Huovinen, joka paljasti olleensa 
Sulkavan kirjavinkkausillassa nyt en-
simmäistä kertaa.

– Olen Savonlinnassa käynyt joka 
vuosi vastaavassa tapahtumassa, mut-
ta tänä syksynä en sinne päässyt.

Sulkavan kirjavinkkausiltaan 
Huovinen innostui tulemaan, sillä hän 
kuuluu Sulkavan Marttoihin, joiden 
syyskauden ohjelmaan kirjavinkkau-
silta kuului.

Huovinen lukee paljon, mutta sil-
ti kirjavinkkausilta toi hänelle uusia 
tuttavuuksia.

– On aika mukavaa, että uskaltaa 
ottaa kiinni kirjailijoista, joita ei ole 
aiemmin lukenut.

Väisäsen esittelemistä kirjoista 
Huovista kiinnosti varsinkin Sirpa 
Kähkösen Muistoruoho-romaani, 
joka on osa Kuopio-nimistä teossar-
jaa. Sarja seuraa Savon takamailta 
Kuopioon muuttaneen Annan elä-
mää kuopiolaisessa puutalokortte-
lissa 1930-luvulta sotavuosien kautta 
1970-luvulle, johon sarjan uusin osa 
Muistoruoho ajallisesti sijoittuu.

Muistoruohon lisäksi myös 
Väisäsen esittelemä rikoskirjallisuus 
kiinnosti Huovista.

– Oli siellä myös ne dekkarit, var-
maan ne luen kyllä, hän arveli.

Näitä kirjoja Eija Väisänen vinkkasi:

Alex Michaelides: 
Hiljainen potilas  
– Mielenkiintoinen ja 
viihdyttävä, sopivas-
ti huijaava dekkari.

Jyri Paretskoi: 
Nimetön – Loppu-
ratkaisu todella yllä-
tyksellinen, suositte-
len lukemaan.

Alex North: 
Kuiskaaja – Sekoitus 
tummuutta, vaaroja, 
ahdistusta ja kauhua, 
dekkari, joka vangitsi 
juonellaan.

Antti Rönkä: Jalat 
ilmassa – Pääosassa 
koulukiusaaminen, 
pureudutaan siihen, 
mitä se aiheuttaa 
jälkeenpäin.

Edouard Louis:  
Ei enää Eddy  
– Vangitseva kirja, 
joka pistää ajatte-
lemaan asioita.

Elina Hirvonen: 
Punainen myrsky  
– Aika karmaiseva kir-
ja, koska se on totta, 
mutta myös toiveikas.

Pajtim Statovci: 
Bolla – Onko väärin 
uhrata kaikki rakkau-
den alttarille, saako 
vihollista rakastaa?

Elina Kilkku: 
Täydellinen näytel-
mä – Menee välillä 
farssiksi, mutta jon-
kun kohdalla voi olla 
täyttä totta.

Sofi Oksanen: 
Koirapuisto – Hyvin 
kirjoitettu kirja, mut-
ta onko tarkoitettu 
enemmän ulkomaan 
markkinoille kuin 
Suomeen.

Aino Vähäpesola: 
Onnenkissa  
– Kirjan joka luvun 
alussa on Edith 
Södergranin runo. 
Vaikka feministiset 
runot ovat 100 vuot-
ta vanhoja, ne ovat 
ihan tätä päivää.

Domenico 
Starnone: 
Kepponen  
– Loistavan haus-
ka, viiltävän terävä, 
jopa kyyninen tari-
na, jossa pohditaan 
elämän tarkoitusta.

Tatu Kokko: 
Kävelevien pat-
saiden kaupunki 
– Mielenkiintoinen 
kirja, jäi odottamaan 
jatkoa, miten pää-
henkilö Viljan elämä 
kehittyy.

Petri Tamminen: 
Musta vyö – Kipeän 
hauska, tragikoo-
minen romaani 
kuolemanpelosta.

Elizabeth Strout: 
Kaikki on mahdol-
lista – Koukuttavia ja 
traagisia kohtaloita.

Heidi Köngäs: 
Mirjami – Jatkoa 
toissa vuonna ilmes-
tyneeseen Sandra-
romaaniin, Köngäs 
kirjoittaa kauniisti ja 
on huono-osaisen ja 
sorretun puolella.

Sirpa Kähkönen: 
Muistoruoho  
– Kirjassa on mielen-
kiintoinen ajatus siitä, 
mistä naisille aika 
omille ajatuksille, kun 
ei enää tarvitse pestä 
pyykkiä tai tehdä mui-
ta raskaita töitä.

Eija Väisänen esitteli kirjavinkkausillassa 16 kirjaa, joista moni pohjautui kirjoittajan omakoh-
taisiin kokemuksiin.

Anja Huovinen oli ensimmäis-
tä kertaa Sulkavan kirjavink-
kausillassa. Eija Väisäsen 
esittelemistä kirjoista häntä 
kiinnosti erituisesti Muisto-
ruoho-romaani.
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Suosi sulkavalaista  
-kampanja tulee taas 
Sulkavan Yrittäjät järjestää yhteistyössä 
Sulkavan kunnan kanssa Suosi sulkavalaista 
-kampanjan, joka rohkaisee kuluttajia hoita-
maan jouluostoksensa omassa kunnassa. 

 

Suosi sulkavalaista -kampanjassa 
on jaossa kortteja, joihin kulut-
tajat voivat kerätä kuittauksia 

tehdessään ostoksia sulkavalaisissa, 
kampanjassa mukana olevista liik-
keissä. Kuittauksen saa vähintään 20 
euron arvoisesta ostoksesta. 

– Kaikkien täytettyjen korttien 
kesken arvotaan kaksi lahjakorttia, 
toinen 200 euron ja toinen 100 euron 
arvoinen. Ne voi käyttää jossain kam-
panjassa mukana olevista liikkeistä 
voittajan valinnan mukaan, kertoo 
Sulkavan Yrittäjien puheenjohtaja 
Juha Reponen. 

– Systeemi on siis aika pitkälle 
sama kuin muutama vuosi sitten ol-
leessa kampanjassa, hän toteaa. 

Suosi sulkavalaista -kampanja to-
teutettiin ensimmäistä kertaa kesällä 
2015. Lisäksi Sulkavan Yrittäjillä on 
ollut vuosittain joulukampanjoita il-
man keräilykorttia. 

Kortteja tulee kampanjassa mu-
kana oleviin liikkeisiin viikon 47 ai-
kana, ja aikaa niiden täyttämiseen 
on loppiaiseen asti. Täydet kortit voi 

myös palauttaa kampanjassa mukana 
oleviin yrityksiin. 

– Yritysten, joista kortteja saa, 
ovilla ja seinillä on infolappuja. 
Kortteja saa pyytämällä, mutta var-
masti yrittäjät niitä myös asiakkaille 
tarjoavat. 

Kampanjassa mukana ole-
vat yritykset on myös mainittu 
keräilykortissa. 

– Mukana on yrittäjävetoisia yri-
tyksiä, Reponen kertoo. 

Kampanja toteutetaan yhteistyössä 
kunnan kanssa. 

– Kunta on ollut mukana kam-
panjan ja keräilykortin suunnittelus-
sa sekä avustaa markkinoinnissa ja 
kortin painatuskustannuksissa. 

Missä määrin sulkavalaiset 
käyttävät oman kunnan palveluja 
jouluostoksissa? 

– Kyllä siinä olisi parantami-
sen varaa. Siksi meillä on tällainen 
kampanja, jotta saisimme ihmiset 
käyttämään oman kunnan palveluja, 
Reponen kertoo. 

– Toivomme ihmisten huomaa-
van, että omalta kylältä saa läheltä 
palvelua. 

Tea Ikonen

Kerää 8 leimaa ostamallapaikallisia tuotteita (min20€/ostos) vähintään 4 eri
liikkeestä 6.1.2020 mennessä

Alkoholi-,tupakka- ja veikkauksen
rahapelituotteet eivät ole mukana
kampanjassa

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Gulf SulkavaHalpalinna OyJaakko TiippanaJalkaterapia NiiaKahvila-Puoti AlinaK-Market WiljamiLauran OMMELLUS & Ilona RantasalmiParturi-Kampaamo HiusWirtaParturi-Kampaamo TaikahiusRavintola Muikkukukko / PikkukukkoSulkavan ApteekkiSulkavan Fysioterapia Mirja Anunti-Virta
Sulkavan Kioski Alanteen HelmiSulkavan Verkko ja PaitaTaimin KukkakulmaTiian Jalkahoito ja HyvinvointiTv- ja Kodinkone Kemppinen

Mukana olevat yritykset:

Yhteystiedot
Nimi:
Puh:
Osoite:
 
Palauta passi mukana oleviin liikkeisiin

10.1. mennessä ja osallistut lahjakorttien

arvontaan

passi

Suosi

sulkavalaista-

Lisätiedot: Juha Reponen

 puh.040 726 4619  

VäPePalle Mikkelistä  
voitto ja tappio
Väätälänmäen Peltopalloilijat 

pelasivat viikonloppuna 
Mikkelissä kaksi ottelua sa-

libandyn kolmosdivaria.
Ensimmäisessä ottelussa VäPePa 

menetti 4–1 johtonsa ottelun viimei-
sellä peliminuutilla, kun BB-88 ta-
soitti lukemat 4–4:n pelaten ilman 
maalivahtia kuudella kenttäpelaajalla.

Tässä vaiheessa vasta 18-vuotias 
nuorukainen Paavo Auvinen otti sul-
kavalaisjoukkueen reppuselkäänsä 
ja survoi pallon väkisin maaliin vain 
neljä sekuntia ennen loppusummeria, 
syöttäjänä Samuli Simpanen. Voitto 
VäPePalle 5–4.

– Kun vastustaja löi tasoihin, ja 
aikaa oli minuutti kellossa, Pete (jouk-
kueen kapteeni Petri Kämäräinen) 
sanoi, että vielä ehtii kaks tehä, mut 
yks tehtiin, Auvinen kommentoi osu-
maansa ottelun jälkeen.

Toisessa ottelussa VäPePa kohtasi 
SBS Haminan.

VäPePa aloitti ottelun iskemällä 
avausmaalin 10 sekunnin pelin jäl-
keen. Siihen se sitten jäikin.

Ottelu päättyi 6–1 Haminalaisten 
voittoon.

– Alku oli hyvä, joukkueen kap-
teeni Petri Kämäräinen kommentoi.

Sulkavalaisten kausi kolmosdiva-
rissa jatkuu 7.12. Haminassa, jolloin 
VäPePa kohtaa sarjajumbo Jymyn 
Orimattilasta ja sarjan kakkospaikalla 
majailevan Korian Klubin. VäPePan 
sijoitus kymmenen joukkueen sar-
jassa on 8. kun kolmannes otteluista 
on pelattu.

Sarjan viimeiseksi jäänyt jouk-
kue putoaa suoraan nelosdivariin ja 
kaksi seuraavaa menevät karsintaan. 
Kolme kärkijoukkuetta nousevat suo-
raan kakkosdivariin.

Sarjataulukko
Joukkue O V2 T1 H0 TM PM ME P
1 Löysätempo 6 6 0 0 43 22 21 12
2 Klubi 6 4 1 1 49 15 34 9
3 Top Team 6 4 0 2 47 21 26 8
4 SBS Hamina 6 3 2 1 34 22 12 8
5 SC Unpro 6 3 0 3 46 38 8 6
6 TT Stars 6 3 0 3 37 31 6 6
7 Obelix 6 2 1 3 40 31 9 5
8 VäPePa 6 2 0 4 21 43 -22 4
9 BB-88 6 0 2 4 31 53 -22 2
10 Jymy 6 0 0 6 3 75 -72 0

Messu su 24.11. klo 10 srk-ta-
lossa, Parkkonen, Suomalainen. 
Tuomasmessu.

USKONELÄMÄ: Hartaus 
pe 22.11. klo 9.30 päiväkeskus 
Ilonassa. Kaikille avoin raa-
mattupiiri su 24.11. klo 13.30 
Leinosessa, Mikkolantie 22.

L A P S E T / P E R H E E T: 
Perhekerho keskiviikkoisin klo 
9.30 srk-talon päiväkerhohuonees-
sa. Seurakunta tarjoaa kaikille lap-
siperheille myös Tukea Arkeen-
toimintaa: lastenhoitoa (voit jät-
tää lapsesi lastenohjaajan huomaan 
1-2h, jolloin voit hoitaa asioita tai 
ladata akkuja), juttelukaveria ja 
tietoa seurakunnan toiminnasta. 
Kysy rohkeasti lisää lastenohjaa-
jalta, Hanna p. 0400 475132 tai 
hanna.simpanen@evl.fi.

NUORET: Alakouluikäisten 
nyrkkeilykerho pe 22.11. 
klo 13-14 liikuntahallissa.  
MUSIIKKI: Tule laulamaan! 
to 21.11. ja 28.11. klo 16.30 
srk-talossa.

LÄHETYS: Lohilahden 
lähetyspiiri ke 20.11. klo 12 
Lohirannan vanhustentalon ker-
hohuoneessa (Lohirannantie 40), 
”nyyttikestit”. Lähetyksen ilta-
kahvi to 21.11. klo 17.30 srk-ta-
lossa. Nimikkolähettimme Merja 
Kramsu kertoo työstään Inkerin 
kirkossa Pietarissa. 

APUA JA TUKEA: Diakonia-
päivystykset tiistaisin, keskiviik-
koisin ja torstaisin klo 9-11 srk-
talon diakoniatoimistossa ja ma 
25.11. klo 13-14.30 Lohirannan 
vanhustentalon kerhohuoneessa. 
Ilmaisruokailu ti 26.11. klo 12 srk-
talossa työttömille, pienituloisille ja 
pientä eläkettä saaville. OmaisOiva 
Hetki ma 2.12. klo 10-12 srk-talos-
sa. Varaa aika henkilökohtaiseen 
ohjaukseen ja neuvontaan Etelä-
Savon OmaisOivan omaistoimin-
nan ohjaaja Mari Nykäseltä, p. 
050 320 7771. Omaishoitajien 
ja vapaaehtoistyöntekijöiden 
teemakokoontuminen ma 2.11. 
klo 12. Vertaistukea ja jouluisia 
ajatuksia. Sururyhmä läheisen-
sä menettäneille ke 27.11. klo 18 
srk-talossa. Ilmoittautuminen ke 
20.11. mennessä Annelle, p. 040-
540 6738. 

TIEDOKSI: Kirkkoherran-
virasto auki maanantaisin ja tiistai-
sin klo 9-12. Virkatodistusten ja 
sukuselvitysten tilaus Kouvolan 
keskusrekisteristä: p. 040 765 
4017 (ma-pe klo 9-12) tai osoit-
teesta https://www.sulkavanseura-
kunta.fi/info-ja-asiointi löytyvällä 
lomakkeella.

KUOLLUT: Sisko Kaarina 
Heikkinen, 86 v., Martti Mikael 
Partanen, 80 v., Sinikka Ilona 
Hasanen, 67 v., Paula Marja-Leena 
Pohjolainen, 81 v.

Lisätietoja: www.sulkavanseu-
rakunta.fi

Suosi sulkavalaista -kampan-
jassa kerätään kuittauksia 
passiin kampanjassa mukana 
olevista liikkeistä. Kaikkien 
täytettyjen korttien kesken ar-
votaan 100 ja 200 euron arvoi-
set lahjakortit kampanjassa 
mukana oleviin liikkeisiin.
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OTA YHTEYTTÄ, TEHDÄÄN TYÖSI JA TUOTTEESI TUNNETUKSI!
015 471 544 |  toimitus@sulkavalehti.fi tai ilmoitukset@sulkavalehti.fi

Perinteinen Joulu-Sulkava
ilmestyy ke 18.12.2019

Aineisto lehteen on oltava to 12.12. mennessä.

Heijastinliivit otettiin 
riemulla vastaan
Keskuskoululla 
vietettiin maa-
nantaiaamuna rie-
mukkaita hetkiä. 
Ilonkiljahdukset eka-
luokassa sai aikaan 
heijastinliivilah-
joitus, jonka kou-
lulle teki Veljekset 
Kontinen Oy. 

No, nyt kyllä kelpaa pitää päällä, 
totesi Juho Kostiainen tutus-
tuttuaan tuotteeseen. 

Kyseessä ei ollut nimittäin mikä 
tahansa liivi, vaan monipuolisesti va-
loja välkkyvä tuote. Siis niin lasten 
mieleen! 

– Ollaan me niin tyytyväisiä, luok-
ka hihkui yhteen ääneen. 

Liivit lapsille luovuttanut Henna 
Pylkkänen Veljekset Kontinen Oy:stä 
totesi lasten turvallisuuden olevan niin 
tärkeä asia, että yritys halusi muistaa 
pieniä liikkujia. Liivin saivat 11 kir-
konkylän ja kolme Lohilahden koulun 
ekaluokkalaista. 

– Tieliikenteessä loukkaantuneista 
lapsista joka kolmas on lapsi tai nuori. 
Tieliikenneonnettomuudet ovat myös 
suurin yksittäinen syy lapsen kuole-
maan johtaneissa tapaturmissa. 

– Jos yksikin onnettomuus välte-
tään, niin se olisi hyvä. Lapset ovat 
niin impulsiivisia liikenteessä, että nä-
kyvyys on tärkeää. Paljon lapsia liik-
kuu Sulkavallakin haja-asutusalueilla, 

jossa ei ole katuvaloja. 
Liivi on Pylkkäsen mukaan paras 

näkyvyyden kannalta.
– Liivi pysyy päällä, yksittäinen 

heijastin voi pudota tai olla varsin 
näkymätön, totesi Henna. 

Pylkkänen kertoo itsekin huoman-
neensa heijastimen merkityksen au-
tolla liikkuessaan. 

– Jalankulkijalla oli kyllä heijastin, 
mutta kohdalle päästyäni säikähdin 
todella, kun vieressä kulkikin koi-
ra, jolla ei ollut heijastinta. Oli siis 
täysin näkymätön, painottaa Henna 
näkyvyyden merkitystä kaikille tiellä 

liikkujille 
Kirkonkylän ekaluokka lupasi, että 

liivit tulevat käyttöön. Olivathan ne 
niin makeatkin. 

Opettaja Satu Anttonen kertoi, 
että lasten kanssa on liikuttu ulkona 
ja opeteltu liikennekäyttäytymistä ja 
-tapoja useaan otteeseen. 

Myös opettaja oli tyytyväinen 
saatuun lahjaan. Ne tulivat varmasti 
tarpeeseen. Koulussa toivotaan, että 
yritykset ja muut toimijat, jotka halu-
avat koululle tuotteita lahjoittaa, sel-
vittäisivät koulun tarpeita kysymällä 
asiaa koulusta. 

Pirjo Valkasmaa
Korpelan 

PALVIAUTO
Sulkavan torilla

pe 22.11. klo 12–15
Lihavälitys H. Lipponen

040-7781184

Sulkavan 
Työväenyhdistys ry

ke 4.12.2019 
klo 17.30

työväentalossa

SYYSKOKOUS

Käsitellään sääntömääräiset 
syyskokousasiat. 
Tervetuloa!             Johtokunta

Sulkavan Vanhusten-
tukiyhdistys ry:n

SYYSVUOSIKOKOUS
ma 9.12.2019 klo 17.00

Käsitellään sääntöjen 
määräämät kokousasiat.

Tervetuloa               Hallitus

Kotiharjun vanhustentalon 
kerhohuoneella

Vilkkuu ja välkkyy! Nea Hämäläinen vas., Tessa Kankkunen ja 
Saana Honkanen iloitsivat uusista liiveistä. Henna Pylkkänen 
oik. esittelee tuotetta lapsille ja opelle. 


