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Haka liikuttaa
Liikunnalla on tutkitusti hyviä vaikutuksia
ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Säännöllisellä ja kohtuutehoisella liikunnalla on todettu olevan myös edullisia
vaikutuksia useiden sairauksien ehkäisyssä.
Kestävyystyyppinen liikunta, kuten esimerkiksi kävely, sauvakävely, juoksu, hiihto,
luistelu, maila- ja pallopelit ja tanssi vaikuttavat kehoomme tervehdyttävästi. Verenkierto tehostuu. Hapenottokyky kasvaa.
Verenpaine ja leposyke laskevat. Myös
kolesteroliarvoille liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia.
Psyykkiseen stressiin ja mielialan laskuun
liikunnan on todettu vaikuttavan positiivisesti, vaikka mekanismeja vaikutusten
taustalla ei vielä tarkkaan tiedetä. Liikunnalla on myös tärkeä sosiaalinen puoli.
Yhteenkuuluvuuden, ystävyyden sekä
läheisyyden tunteet lisääntyvät. Tämä
tukee etenkin lasten ja nuorten minäkäsitystä ja itsetuntoa.
Ikääntyessämme liikkumisvarmuus ja
tasapaino heikkenevät, mikä lisää riskiä
kaatumisiin ja luunmurtumiin. Lihasvoimaja tasapainoharjoittelu ovat siis suositeltavia varttuneille ihmisille.
Liikkumattomuudelle on laskettu myös
yhteiskunnallisia
kustannusvaikutuksia.
Valtioneuvoston asettaman useiden eri
alojen asiantuntijoista koostuvan selvitysryhmän tutkimuksessa* on Suomen vuotuisiksi liikkumattomuuden kustannuksiksi
saatu 3,2–7,5 miljardia euroa.
Ne jakaantuvat seuraavasti: terveyshuollon ja tuottavuuden kustannukset 1,5–4,4
miljardia euroa, ikääntyvien koti- ja laitoshoidon kustannukset 150 miljoonaa euroa,
tuloverojen menetys 1,4–2,8 miljardia
euroa, työttömyysturvaetuudet 30–60 mil-

joonaa euroa sekä syrjäytymisen kustannukset vähintään 70 miljoonaa euroa.
Ehkäpä tiedostamattaan yllä kerrotuista
terveysvaikutuksista ja miettimättä rahallisia vaikutuksia, Haka on järjestänyt usean
vuosikymmenen ajan jäsenilleen ja muillekin liikkujille erilaisia liikuntaharrastusmahdollisuuksia.
Tämän vuoden osalta on kirjattu osallistujamäärät Hakan erilaisista liikuntatapahtumista. Etenkin alkuvuodesta varttuneempien osallistuminen yhteisliikuntaan oli
varovaista yhä jylläävän pandemian takia.
Toisaalta Savonlinnan jäähallin sulkeutuminen kevättalvella toi useita nuoria
kiekkoilijoita Haukiniemen hyväkuntoiseen
avokaukaloon.
Jääkiekon harrastajia talven aikana kaukalolla oli keskimäärin 12 lasta kerrallaan 75
iltapäivänä ja 10 aikuista 60 iltana.
Kesällä jalkapalloharjoituksissa 18.5.–14.9.
välisenä aikana Hiesulla 51 eri palloilijaa
teki yhteensä 473 palloilusuoritusta.
Liikettä kinttuihin -kerho kokoontui 25
kertaa. Kerhossa kokoontumisiltoina oli 22
kuudesta kuuteentoista ikäistä lasta.
Enonkosken liikuntatalon palloiluhalli ja
kuntosali kokosi 14 liikkujaa 33 kertaa
vuoden aikana.
Kesäkisat jäivät virustaudin takia toistamiseen järjestämättä. Sen sijaan jääkiekkokaukalolla kisailtiin 20 osallistujan voimin
TonkKumi-kisa eli nännikumien tarkkuusheitto maitotonkkaan.
Hanhien syysmuuton aikaan kesätyöntekijämme Oskari järjesti vielä luontoretken
Niittylahden peltoaukeille ja nokipannukahvit Kaijan laavulla. Mukana ihasteli
parisenkymmentä luonnontarkkailijaa.
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Voidaan olettaa Hakan liikuttavan ainakin
sataa eri ihmistä. Yllä kerrottuun nojaten
hakalaiset ovat stressivapaita, sosiaalisia,
hyväkuntoisia kansalaisia. Nuo sata
liikkujaa säästävät vielä yhteiskunnan
varoja 58181–136363 euroa, laskutavasta
riippuen.
Kiitän kaikkia vastuuhenkilöitä, talkoolaisia
ja muita Hakan toiminnassa mukana olleita.
Aloitamme uuden vuoden 1.1.2022 klo
07.00 Prisman inventaariotalkoilla. Ilmoittautua talkoisiin voi allekirjoittaneelle.

Toivottavasti voimme pitää vuosikokouksen tulevana vuonna normaaliin aikaan.
Osallistujaryntäys kokoukseen on toivottavaa. Vain kokoukseen osallistumalla voi
vaikuttaa toimintaan.
Toivotan kaikille hyvää ja rauhallista joulua.
OLLI LOIKKANEN
* Vasankari T. & Kolu P. (toim.), Liikkumattomuuden
lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon
fyysisen
kunnon
yhteiskunnalliset
kustannukset.
Valtioneuvoston
selvitysja
tutkimustoiminnan
julkaisusarja 31, 2018.

Sählyjoukkueiden muodostaminen menossa mailajakosysteemillä.
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Hakalainen ilmestyy kahdesti vuodessa,
kesäkuussa ja joulukuussa. Kaikenlaiset
kirjoitukset ovat tervetulleita lehteen.
Kirjoituksia ja juttuvinkkejä voi lähettää
pitkin vuotta sähköpostitse osoitteeseen
hakalainenlehti@gmail.com.
www.haukiniemenhaka.net
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Hakan syysretki antoi elämyksiä
Tuhatmäärin lintuja ruokailee ja keskustelee kaakattaen silmiemme edessä. Olemme
kokoontuneet Niittylahden ison männyn
luona avautuvan viljapellon laidalle.
Hakan syysretken ensimmäinen kohde on
tutustua lintujen syysmuuttoon. Paikan
valinta ja retken ajankohta ovat onnistuneet
täydellisesti. Pellolla on valtavasti valkoposkihanhia ruokailemassa ja keräämässä
voimia pitkää lentomatkaa varten. Yllämme
kiertelee vielä lisää valtavia lintuparvia.
Nekin laskeutuvat toisten luo alas pellolle.
Lintujen määrä on arviolta useita tuhansia.
Näky hivelee silmää ja ihmetys lintujen
määrästä kasvaa. ”Onpa ihanaa…”, lausahtaa moni paikallaolija.
Valkoposkihanhi
muuttaa
Pohjoisen
jäämeren alueelta talveksi Pohjanmeren
alueelle. Olosuhteet muutolle ovat nyt
suotuisat. Tuuli käy idän suunnalta saattaen
lintuja matkaan. Lauman suojassa voi olla
muitakin lintulajeja kuin hanhia, kertoo
Veikka Kosonen. Hän on toinen oppaamme
ja asiantuntijamme. Toinen asiantuntijamme, haukiniemeläinen Oskari Saunisto,
kertoo retkeilijöille sujuvasti lintujen ominaisuuksista ja käyttäytymisestä.

Lintuja pellolla.

Nuoret lintuharrastajat ovat virittäneet
hienot kaukoputkensa pellolla tepastelevia
lintuja kohti. Näin ensikertalainenkin voivat
seurata läheltä eläinten touhuja. Mielenkiintoiselta vaikuttaa, ja ihmetyttää, miten
paljon niillä on asiaa toisilleen. Lieneekö
matkareitti suunnittelussa!
Parin tunnin tarkkailun jälkeen siirrymme
lintujen luota muutaman kilometrin päähän
Kaijan laavulle. Siellä Sauniston Juha apureineen sytyttää nuotion. Ensin tehdään
nuotiopuut, sillä laavulla ei ollutkaan
polttopuita. Mutta ei hätää. Tottuneilta
retkeilijöiltä se sujuu nopeasti ja yhteistyöllä. Nuotiomakkaroita syödään mahan
täydeltä, ja jälkiruoaksi nautitaan Juhan
keittämä nuotiokahvi.
Järjestäjät ovat onnistuneet retken järjestelyssä hyvin tarjoten parillekymmenelle
osallistujalle monenlaisia elämyksiä: lintujen tarkkailua, ruskan värittämää luontoa ja
tarjoilut laavulla mukavine juttuineen.
Kiitokset teille, Juha, Oskari ja Veikka.
RITVA LOIKKANEN
Kuvat OLLI LOIKKANEN
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Lintujen tarkkailua. Kiikareiden takana Veikka Kosonen ja Oskari Saunisto.

Kaijan laavun nuotiolla.
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Tätä(kään) ihmistä en unohda koskaan:

Juhana (Jussi, Juho) Liukko
Tässä esityksessä Juhana Liukko (s.
9.10.1901 Säämingin Haukiniemessä)
esiintyy pelkästään Jussina, jolla nimellä
häntä laajasti kutsuttiin. Vain kerran olen
kuullut miestä mainittavan Juhanaksi, ja
senkin miniänsä Hilkka Liukon (o.s.
Pesonen) suusta.
Jussin
vanhemmille,
isä
Samulille
(8.9.1876–19.11.1959) ja äiti Hildalle (o.s.
Halonen, 2.8.1873–19.11.1955), Ylölän tilan
varhaisimmille Liukko-nimisille omistajille
syntyi neljä lasta. Jo mainittu Jussi ei ehtinyt
ensimmäiseksi, vaan esikoisena maailman
näki ja koki tytär Katri (1940). Jussi jäi siis
hopealle, kuten näin liikuntapainoitetussa
julkaisussa sopinee ilmaista. Jussin kaksi
veljeä Terho ja Nestor seurasivat isoveljen
vanavedessä 1910-luvulla elo-maailmaan,
ei -kapinaan. Nyt he ovat kaikki ”vainajia
vain”, niin kuin lännen balladissa ”Tuolla
missä huojuu vienot viljapellot...”
Asepalvelus isänmaan puolesta kuului aina
Liukon veljesten luonteeseen, ominaisuuksiin. Jussikin ehti osallistua pitkän miehuusikänsä aikana kolmeen sotaan: kansalaissekä talvi- ja jatkosotaan (ensimmäistä
tosin kutsuttiin miehissä ja naisissa
sääminkiläisissä maisemissa vapaussodaksi). Vuoden 1918 vihollisuudet eivät
Savonlinnan–Säämingin seutuvilla ahdistavan verisiä olleet, mutta sen verran kahakoitiin, että vankeja otettiin puolin ja
toisin… Aseitakin kannettiin (kaikkia ei
sumottu rantatorin kaivoon, vaikka niin oli
sovittu), ja niinpä moinen sotatoimi
mahdollistui.
Jussikin osallistui kyläläiskaverin, ikätoveri
Kalle Kaartisen kanssa punavankien vartiointiin ”jossakin Haukiveden saaressa”,
kuten minulle kertoi Jussin pojanpoika

Jouni Liukko (Reinon ja Hilkan perillinen).
Jussin nuorimman pojan Auliksen se piti
tietää, mutta kun soitin Ylölään Aulikselle,
niin eipä hän sitä juuri sillä hetkellä
muistanut vankisaaren nimeä. Siinä kun
aikamme vatvoimme vetisiä muistojamme,
niin lopulta arvelimme, että kyseinen saari
voisi hyvinkin olla (pienuudestaan huolimatta) Kalamon edustalla piileksivä
vähäinen, kaljuhko Uottoluoto!
Sopi siinä kevätkesän lämmössä kansalaissodan vangin odottaa vapautustaan. Sillä
kivisellä permannollahan venttailivat aikanaan vuorolaivan (Orivesi I tai II) tuloa
Varkauden suunnasta mm. Hannes Laurio,
ehkäpä Samuli Liukkokin, päästäkseen
Savonlinnaan vaikkapa asialle apteekkiin
tms:lle. ― Ja iltapäivällä taas kotikylään
tutussa Haukiveden kyntäjässä.
Jussin ensimmäinen sotapolku ei venynyt
kovin pitkäksi. Palvelukseen hän astui
”kutsunnan nojalla”, niin kuin sot.passissa
lukee, 28.10.-21, sijoittui Polkupyöräpataljoona 3:een, siis aikana, jolloin Haukiniemessä tuskin tunnettiin ollenkaan
moista polkuratasta! Nuoren miehen
aseellinen taival kulki myönteisiä latuja:
ylennys korpraaliksi 31.7.-21, komennettu
au-kurssille 18.1.-22, sieltä pois 10.4.-22,
niin kuin sot.passi todistaa. Ryhmänjohtajana hyväkäytöksinen nuori mies toimi
”korppina”. Alikersantin natsat Jussi sai
toukokuussa 1940, siis ns. välirauhan
aikaan.
Vielä sot.passin kertomaa Juho Liukon
ensimmäisestä sotaepisodista: ”Vapautettu
lopullisesti vakinaisesta palveluksesta
palvelusajan loputtua ja siirretty reserviin
28.10.1922."
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Nyt toki muistamme, mitä tuo lopullinen
vapautus merkitsi niin haukiniemeläisten
kuin muittenkin suomalaisten, niin miesten
kuin naisten, kohdalla. Talvisota oireili jo II
maailmansotaa. Mutta ei niin raivoisaa
kahakkaa, ettei se päättyisi sulaan sovintoon. Näin tapahtui koti-Suomessa -44 – -45,
etämaailmassa -45 – -46.
Mainio 50-luku!
Turmiolle tuoksuvan sotavuosikymmenen
jälkeen luonnonlakien pakostakin seurannut 1950-luku oli maan ja maaseudun, siis
Suomen ja Haukiniemenkin, kannalta
erinomaisen mainion mahdollinen! Vuosisadan alkukymmeninä syntyneet sotilaat
palasivat täysin palvelleina kotikonnuilleen.
Mutta eivät tietenkään kaikki; sodan julma
laki piti siitä huolen. Siellä jossakin koki
kohtalonsa peräti 11 haukiniemeläistä
soturia (kts. Joel Lehtosen jalanjäljillä, sivut
205–206).
Vuosikymmenen alussa (1952) järjestettiin
Helsingissä Olympian kesäkisat, joihin
kylästäkin saatiin vankka edustus – tosin
tällä kertaa vain katsojiksi. Viimeiset ns.
sotakorvausjunat pyyhälsivät rajan yli
suureen, äskeiseen viholliseen, nyt ystävälliseen naapurimaahan. Kylään oli
perustettu Ylölän kamarissa istuen urheiluseura, joka nimettiin Hakaksi (lyhenne
HaHa). Siis ei vallan omaperäinen, koska
naapurikylässä Haapalassa ja kaukokaupungissa Valkeakoskella oli jo Haka.
Nimi voisi olla, jos ei nyt suorastaan enne,
mutta toki suuntaa antava. Onhan V-kosken
kaima voittanut toiseksi eniten Suomen
mestaruuksia
jalkapallon SM-sarjassa
(kiitos Juuso Waldenin). HJK:lla on
ylivoimaisesti eniten mestaruusmainintoja
jo ennen Huuhkajan huhuilua. (Entäpä
KuPS? Hyvällä voittojen tiellä ovat keltapaidat kanarialinnut... Antaapa ajan kulua...
Ja onhan kalakukkokaupungissa oma

suojelija/rahoittaja
puheenjohtaja.)

Ari

Lahti,

7

SPL:n

Jussi Liukko otti heti jalkapallon omaksi
lajikseen, vaikka hänellä oli jo alkanut ikähaarukassa vuosisadan toinen puolisko.
Olipa mies ensimmäinen kyläläinen, joka
ostalsi viralliset, nastoitetut jalkapallokengätkin! Muut pelasivat aikansa niin
sanotuissa lipokkaissa, eivät lapikkaissa tai
kumisaappaissa. Mutta varusteet tietenkin
paranivat, pelipuvutkin yhtenäistyivät,
säädyllistyivät (vrt. Kylät urheilevat
-memoriaaliin, Osmo Loikkasen kirjanen).

Jussi Liukko taituroimassa jalkapallopelissä Särkijärven
kentällä.

Mutta kovin kapea-alaista on muistella Jussi
Liukkoa pelkästään, ei edes ensisijaisesti,
jalkapallomiehenä; ei edes toispainoisesti.
Hän oli järven, pellon ja metsän poika sekä
naapuriystävyyden rakentaja. Monipuolisuusmies siinäkin, että kun Loikkalan
saraniin (puimalaan) silloinen MNL:n seura
pystytti pöytätennisareenan, niin Jussi oli
ensimmäisten joukossa lätkimässä pingispalloa matalan verkon yli nuorempien
sukupolvien seurassa. Ja niin peliviisaasti
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Ylölän isäntä napautteli valkoista muovipyörylää, ettei vastustaja siihen hyvällä
tahdollakaan enää yltänyt – saati vain
kahden kämmenen kokoisella mailallaan…
Muutama kesäinen yö on jäänyt suloisen
sitkaasti mieleeni. Olen kesäleskenä Jussin
kanssa yöttömän yön onkiyrityksellä
ihanalla Haukivedellä, sattumalta juuri
Uottoluodossa saalistamme. Kaksi leskimiestä, sillä Jussin elämänkumppani Elsa
(o.s. Rinkinen, 13.07.1906–10.3.1968) oli
jättänyt vihkikumppaninsa vaimottomaksi
vain kuusikymppisenä. Jussin maallinen

vaellus leskenä päättyi 12.3.1989, veteraanin ehdittyä rehdisti 88-vuotiaaksi.
Mutta nyt olemme Uottoluodon taikapiirissä, noin väljästi ilmaisten Soulin olympialaisten aikaan… Kun aurinko laseksii Rantasalmen kirkonkupolin taakse. niin jo Jussi
sanoo, että ”jos ei varttitunnissa nykäise ja
kala nouse, niin me nostamme ankkurin ja
lähdemme nukkumaan". Nykäisi, nousi
ahven sukulaisineen, ja ankkuri aikanaan.
Ensimmäisenä nousuun ehti myös alati
aulis aurinko. Kirkkaus liki varjoa…
TUOMO LOIKKANEN

Kauan sitten kesällä
1970-luvun molemmin puolinhan se taisi
olla aktiivisinta aikaa Haukiniemessä meillä
äitien puolelta Vellosten jälkeläisillä, Karilla
(Kirsti/ Kipo V:n pojalla), ja Pekalla (AnnaLiisa/ Annukka V:n pojalla). Mehän saimme
olla monena kesänä, ja myös talvena, lomilla
Emman ja Taavetin iloina – tai sitten
riesoina. Voisi sanoa, että ne olivat
ihanimpia aikoja elämissämme. Minä Kari
elän vielä, toisin kuin serkkupoika, joka
menehtyi jo vuonna 2004. Elämä ei aina
kanna vanhaksi asti.

päätöksestä esimerkkinä on vaikkapa
minun ja Pekan tupakanpolton lopetus.
Olimme tulossa Kontinlammelta, ja tupakki

Yksi talven riemuisimpia hetkiä oli
Taavetille taatusti se, kun myö Pekan kera
tungettiin saunan savupiippu viimesenpäälle täyteen lunta. Ukilla ja mummollahan
ei ollut onneksi ikävää tapaa käyttää
kummempaa ”väkivaltaa” kurinpalautukseen, mutta eiköhän asiasta kuulo
vaurioitunut. Muistaakseni sen jälkeen ei
vastaavia poikain neroudenosoituksia
ilmennyt.
Toki kaikenlaisia älykkäitä toimenpiteitä ja
päätöksiä tuli toisinaan tehtyä. Hyvästä

Mummo ja ukki, Emma ja Taavetti Vellonen.
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piti saada pois elämästä! No mehän katkoimme kaikki Marlborot että heilahti, ja olimme
itsestämme todella ylpeitä noin 15 minuuttia. Sitten iski katumus ja tupakinhinku.
Taisi pari kirosanaakin huuliltamme irrota.
Tuhota nyt melkein täysi aski.... No uusia
hankimme tietysti. Se oli sitä lapsuusaikaa!
Nyt on tupakki jäänyt pois jo aikaa sitten.
Kyllä kesä alkoi siitä, kun pääsi kohti Haukiniemeä! Se tunnelma ja tunne on jäänyt
mieleen näiden kymmenien vuosien takaakin. Mutkaista ja hiukan mäkistä tietä kohti
kylää ja melkein epätahtia sydän sykki.
Sitten kun Tiisanmäkeä tultiin alaspäin niin
ei suurempaa onnea!!! Koivuahossa sitten
Emman ja Taavetin lisäksi oli vaihteleva
määrä äitini veljiä, jotka piti nopeasti
tervehtiä. Siis niin pian kuin suinkin
mahdollista, sillä Kaitasaareen oli kiire.
Kun sinne lähdettiin, niin se tapahtui
yleensä jalkapelissä riemuisin mielin. Kesä
on alkanut eikä loppuisi lähes koskaan. Siltä
se tuntui kesäkuun alussa. Kangasmetsän
läpi alkoi vilkkua järven sinistä, ja nenässä
tuntui mäntykankaan tuoksu. Ai, ai... Aurinko loisti ja oli lämmin ilma nuorille
immeisille meidän Savomme sydämessä,
eikä sille vertaa ollut.

kymmentä vuotta myöhemmin muistelen
niitä vuosia, kun ikuisuus oli edessä ja
vuoteen 2000 valtavan pitkä matka. Sekin
on jo takana, ja omaa elämää jäljellä todennäköisesti paljon vähemmän kuin edessä.
Miten 15-vuotiaana tuntuikin edessä oleva
elämä ”loputtomalta” eikä ollut mitään
muuta kuin aikaa – ja viuuuuh, se on
mennyt. Lopultakaan meillä ei ole kuin nythetki. Ei muuta. Eilistä ei enää ole eikä
huomista ole vielä tullut. Onneksi on
sentään mahdollisuus vaikuttaa huomiseen
eikä sitä saa jättää käyttämättä.
Joulu on kohtsillään, ja tämä meni enemmänkin kesäaikojen muisteloksi. Vaan
toivotan kaikille oikein hyvää joulunaikaa!
Rauhaa ja rakkautta teille Sydänsavoon!!!
KARI HIRVELÄ
(äiteenä Vellonen)

Ei ole tosin vieläkään. Nämä asiat,
tunnelmat ja muistot eivät varmaan häviä
koskaan. Ikävä juttu, ettei niitä voi
konkreettisesti elää uudelleen. Ikää tulee
lisää eikä halutessaan voi peruuttaa takaisin
johonkin hetkeen. Onneksi voi muistella
noita aikoja ihania sekä hienoja ihmisiä.
Vellosia ei tässä mukaan lasketa, joten
lähimpinä mielessä ovat Kauppiset (Jouko
ja Manti) sekä Loikkaset (Tuomas). Niiltä
ajoilta jäi monia muistoja, joita suurella
kiitollisuudella muistan. Sain elää silloin
keskellä upeita ihmisiä enkä tuntenut
itseäni ulkopuoliseksi! Tänään, jo viitisen-
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Kari pikkusiskoineen ja eno Jorma Vellonen.
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Minä: Jaakko Olavi Vellonen
Synnyin…
Säämingissä 11.8.1938.
Asun…
Haukiniemen keskustassa entisellä kaupan
kiinteistöllä.
Olen työskennellyt…
monitoimityöntekijänä tiilitehtaalla Oravissa, autonkuljettajana Rautayhtiöllä Savonlinnassa sekä vanginvartijana Sukevan ja
Mikkelin vankiloissa.

jalkapallo-ottelua seuratessa.
Mieluisin Hakaan liittyvä muistoni…
on yhteiset jalkapallopelit Särkijärven kentällä.
Terveiseni Hakan toimijoille on…
Toivon kaikille voimia tekemiseen, jotta
maineikas ja rakas Haukiniemen Haka pysyisi pystyssä mahdollisimman pitkään.

Harrastan…
nykyään monipuolisesti kaikenlaisen urheilun seuraamista. Nuorempana pelasin Haukiniemen nuorison kanssa jalkapalloa ja
jääkiekkoa.
Lempiruokani on…
karjalanpaisti ja karjalanpiirakka.
Ilahdun…
joka päivä uudesta vapaasta elämänmuodostani. Tämä on elämäni parasta aikaa.
Arvostan…
rehellisyyttä ja työntekoa.

Jaakko virka-asuisena vankienkuljetusauton edessä.

Pahoitan mieleni…
jos puhutaan muunneltua totuutta. Myös
puolison sairaus on surullista.
Toivon…
itselleni terveyttä ja pitkää ikää.
Jos saisin kaiken vallan…
muuttaisin maailmassa sen, että sodat
loppuisivat ja rehellisyys tulisi kunniaan.
Haukiniemen Hakasta minulle tulee ensimmäisenä mieleen…
iäkkäiden haukiniemeläisten miesten hauskat kommentit Särkijärven kentän laidalla

Jaakko kotonaan Haukiniemessä lokakuussa 2021.
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Erilaisia jouluperinteitä Sveitsissä
Olemme suomalainen pariskunta, mutta
olemme asuneet 15 vuoden ajan Sveitsissä.
Jo vuosia olemme asuneet osan vuodesta
Saimaan rannalla, varsinkin kesäaikaan.
Näin joulun alla on hyvä aika vertailla,
miten maiden jouluperinteet eroavat
toisistaan ja miettiä, miten hyvin olemme
pystyneet sovittamaan omat jouluperinteemme paikallisiin.
Itse olemme asuneet Sveitsin saksankielisellä alueella Zürichissä tai sen lähistöllä.
Kun kerromme paikallisista tavoista, ne
voivat vaihdella jonkin verran alueellisesti.
Joulun odotusaika
Joulua odotetaan myös Sveitsissä innolla.
Eräs ensimmäisistä talven perinteistä on
nimeltään räbeliechti (lanttuvalo, sveitsinsaksaa) marraskuun alussa. Perinteen
mukaan lanttu (tai joku lantun sukuinen
kasvi, ks. tuonnempana) koverretaan
ontoksi, koristellaan pinnalta koverruksilla,
ja sisään laitetaan kynttilä. Näin syntyy
kertakäyttöinen kynttilälyhty, joka näyttää
pimeällä oikein hienolta.

Richterswilin kaupungissa tästä perinteestä
on vuosien varrella kehittynyt tapahtuma
nimeltä räbechilbi (lanttujuhla, myös sveitsinsaksaa). Ryhmät tai seurat kuten urheiluseurat kovertavat kymmeniä, ehkä jopa
satoja lanttuja, ja lantut asetellaan sen
jälkeen esimerkiksi taulun muotoon, esittämään vaikkapa jotain kuuluisaa maalausta.
Yltiöpäisimmät lanttuteokset voivat olla
kokonaisia patsaita. Pimeän tultua kaupungista sammutetaan valot, ja ryhmät
kuljettavat teoksensa kulkueessa, joka
kulkee kaupungin halki. Näky on taianomainen. Teoksien aiheet ovat laidasta
laitaan, osa voi olla aiheeltaan hartaita, osa
taas ajankohtaisia tai humoristisiakin.
Joulumarkkinat ja muut tapahtumat
Kuten monessa Keski-Euroopan maassa,
myös Sveitsissä joulumarkkinat ovat tärkeä
osa joulun odotuksen perinteitä. Joulumarkkinoilla on kymmeniä myyntitiskejä.
Osa tuotteista on silkkaa joulurihkamaa,
jota myyvät markkinalta toiselle kiertävät
myyjät, mutta mukana on myös paikallisia
käsityöläisiä ja myyjiä, joilla on tarjolla
erikoisuuksia ja monenlaisia makeita ja
suolaisia herkkuja joulupöytään. Ja tietysti
paikalla on aina riittävästi kojuja, joissa on
tarjolla hehkuviiniä ja pieni annos raclettea,
ettei nälkä tai jano pääse yllättämään!
Missä kaupungissa sitten on parhaat
joulumarkkinat? Tästä on varmasti yhtä
monta mielipidettä kuin on markkinavierastakin. Itse voisimme suositella
Rapperswilin markkinoita: paikalla on aina
lukuisia käsityöläismyyjiä, ja Rapperswilin
kaupunki vanhoine linnoineen tarjoaa
tapahtumalle upeat puitteet. Zürichissäkin
on käymisen arvoisia markkinoita, esimerkiksi päärautatieaseman jättimäisen
päähallin sisään on saatu sopimaan ihan
kohtuullinen markkina. Mutta Zürichin
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suosituin joulumarkkina lienee silti
oopperan lähellä oleva Sechselautenplatzin
markkina, josta löytyy muun muassa
jääluistelurata, ja aivan vieressä oleva
Zürichin Oopperatalo on valaistu upeasti.
Ja kun mainitaan Zürich ja joulun odotus, ei
voi olla mainitsematta laulavaa joulupuuta!
Kyseessä on joulupuun muotoon rakennettu kuorolaululava, jolla eri kuorot
esittävät joululauluja pitkin adventtiaikaa.
Kuoron jäsenet on tietenkin puettu
asiaankuuluvasti!

Joulun
alla
leivotaan
piparkakkuja
(lebkuchen). Olemme kutsuneet useampia
kertoja Sveitsissä asuvia ystäviämme leipomaan. Suomalainen resepti poikkeaa jonkin
verran keskieurooppalaisesta – paikallinen
on jonkin verran mausteisempi – mutta
hyvin suomalaiset kakut ovat tehneet
kauppansa myös ei-suomalaisille.
Jouluaattona ja -päivänä ei ruokalista
paikallisilla ole ihan yhtä kiinteä kuin
Suomessa, mutta tarjolla on yleensä juhlavia ruokia kuten lihafondue (tunnetaan
ranskankielisellä termillä fondue chinoise).
Joulukinkkua ei tunneta, mutta sen tilalla
voi olla esimerkiksi joulukalkkuna.
Meillä itsellämme on ollut jonkin verran
vaikeuksia saada suomalaista jouluruokaa
Sveitsissä. Niinkin yksinkertainen raakaaine kuin lanttu tuottaa ongelmia: kaupasta
ei saa lanttusosetta, valmiista laatikosta
tietysti puhumattakaan. Mutta jopa pelkän
lantun ostaminen on hankalaa, se kun ei
kuulu kauppojen perusvalikoimaan. Lanttuja voi yrittää ostaa paikallisilta pientuottajilta suoraan tai esimerkiksi tuoretoreilta,
mutta yllättäen kaupan on useita nauriin ja
lantun sukuisia juurikasveja, jotka ovat
jonkin verran harvinaisia eikä nimeämiskäytäntö ole kovin selkeä. Lanttua myydään
nimillä bodenrübe tai Schwedische rübe.

Jouluruuat
Jouluruuat ovat tietenkin Sveitsissäkin
tärkeässä osassa jouluperinnettä. Ennen
joulua on kaupungeissa myyntikojuja, joissa
myydään hehkuviiniä (saksaksi gluhwein).
Hehkuviini tehdään aina punaviiniin, ja sen
mausteet poikkeavat jonkin verran pohjoismaisesta glögistä, ollen jonkin verran
happamampaa. Toinen herkku on kuumat
kastanjat (sveitsinsaksaksi heissi marroni).
Lisäbonuksena kastanjoita voi käyttää
ennen syömistä käsien lämmittämiseen!

Myös muiden raaka-aineiden hankinta
tuottaa ongelmia. Lehtitaikinaa ei löydy
kaupasta, ja paikallinen kanelikin on aivan
eri makuista! Vuosien varrella olemme
sopeutuneet – osan raaka-aineista tuomme
Suomesta, osaan sovellamme paikallisia
aineita, ja loppujen kohdalla olemme
antaneet periksi!
Joulupukki
Joulupukkiperinne pohjautuu kristilliseen
pyhimykseen pyhään Nikolaukseen (Sankt
Nikolaus), mutta tässäkin perinteessä on
yllättäviä eroja. Sveitsissä pyhä Nikolaus
tunnetaan nykynimeltään Samichlaus, ja
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hän saapuu 6. joulukuuta! Hänen asunsa on
huomattavasti suomalaista serkkuaan
arvokkaampi, muistuttaen enemmänkin
piispan asua. Puvun väri sentään on yleensä
punainen. Samichlauksen mukana kulkee
yleensä Schmutzli, joka on pukeutunut
mustaan, ja hänen ihonsa on myös mustattu.
Samichlaus ei tuo lahjoja, vaan erilaisia
herkkuja kuten pähkinöitä ja piparkakkuja.

rautatieasemalla. Swarovski on kuuluisa
korukristalleistaan, ja joulupuu onkin
koristeltu kauttaaltaan kristallikoruilla.

Entä joululahjat? Kyllä ne perille tulevat
Sveitsissäkin. Mutta täällä itse Jeesus-lapsi
(Christkindli, sveitsinsaksaa) tuo lahjat
lapsille, jättäen ne joulupuun alle jouluyönä.

Loppiaisena Sveitsissä syödään loppiaiskakkua, jonka erikoisuus on pieni muovinen
kuningashahmo, joka on leivottu kakun
sisään. Kakun mukana tulee aina pahvinen
kruunu, ja kuninkaan löytäjä saakin pitää
kruunua päässään koko loppupäivän.

Tietysti tässä tapahtuu kulttuurien sekoittumista. Joulupukki on monessa maassa se
lahjantuoja, ja varsinkin amerikkalaisen
jouluperinteen vaikutus tuntuu Sveitsissäkin vahvasti. Myös meillä lahjat ilmestyvät
joulupuun alle. Kuka ne sinne laittaa, siitä
emme ole ihan vielä päässeet varmuuteen.
Mutta joulupukki ei vielä ole aattoiltana
meille asti ennättänyt.

Joulun jälkeen
Jouluaika tunnetusti loppuu loppiaiseen.
Kristilliseen perinteeseen kuuluvat kolme
viisasta miestä, jotka Sveitsissä on tosin
ylennetty kuninkaiksi.

Loppiaisen traditiot vaihtelevat jonkin
verran kantoneittain, mutta joissain paikoissa näkee myös ihmisiä, jotka esittävät
kolmea kuningasta. Näimmepä kerran myös
kolme kuningasta, jotka pöräyttivät paikalle
komeasti moottoripyörillä!

Joulupuu
Entä se joulupuu? Kyllä sellainen useimpina
vuosina meillekin ilmestyy. Niitä myydään
myös Sveitsissä monin paikoin, esimerkiksi
kylän keskusaukiolla tai ostoskeskuksen
pihalla.
Erityisen tärkeitä joulupuut ovat paikallisille yrityksille, ja usein julkisilla paikoilla
olevat joulupuut ovatkin yritysten sponsoroimia. Esimerkiksi Zürichissä on
Paradeplatz-niminen aukio (kirjaimellisesti
nimi tarkoitta paraatipaikkaa!), jolla on
muun muassa UBS- ja Credit Suisse
-pankkien konttorit. Pankit nokittelevatkin
toinen toistaan hienommilla joulupuilla
– puut ovat monimetrisiä, ja niissä on
ylenpalttiset, mutta kuitenkin hyvällä
maulla suunnitellut koristukset.
Ehkä yksi hienoimmista joulupuista on
kuitenkin Swarovski-yrityksen joulupuu,
joka esitellään vuosittain Zürichin pää-

Iloista joulun odotusta kaikille toivottavat
ANNIKA ja HANNU
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Tarina Särkijärveltä
Rakas Särkijärvi,
Vielä kerran palaan ajatuksissa luoksesi. Ja
päässäni soi.
”Itke, itke meijän järvi,
Itke, itke meijän järvi.”
Olin lukenut Itä-Savosta, että alueella on
kuollut järvi. Halusin nähdä, mitä se
tarkoittaa, ja niin halusi Miisakin. Lehtijutussa puhuttiin Sortavalanjärvestä, mutta
paikallinen kertoi, että on olemassa myös
toinen, Särkijärvi. Ja niin tie toi luoksesi
hiljaa läpi metsän, jossa oli paljon kiviä.
Näytit normaalilta järveltä. Mutta sinussa
eivät eläneet enää kalat, eivät vesikirputkaan. Ylläsi leijui jokin haju. Elettiin
lämmintä elokuun alkua.

Enonkoskella ja Savonlinnassa. Niistä on
tehty useita valituksia.
Kaivoslakia aamu- ja iltapalaksi. Valitusprosessin yhteydessä olin tavannut Miisa
Minkin, jolta sain apua valituksen tekemiseen. Pian huomasin istuvani Saimaa
ilman kaivoksia -ryhmän kokouksissa, ja
alkuvuodesta syntyi yhdistys. Olemme
tuoneet aktiivisesti julki kaivoslain
hulluutta mm. Kaivostoiminnalle RAJAT
-kansalaisaloitteella. On ihan liian iso
vahinko pilata vesistöt tai luonnonsuojelualueet ja romuttaa samalla alueiden muut
elinkeinot kaivostoiminnan ja nyt niin
muodikkaan akkustrategian perusteella.
Vahinko olisi peruuttamaton.

Matkalla kotiin itkin. Kävimme siis katsomassa myös myrkkyjä, jotka sinut tappoivat. Ne valuvat edelleen siellä Laukunkankaalla. Ojat ovat kuin maalia ja haju on
luonnoton. Nyt tiedän, siellä oli joskus
kaivos. Maaperän rikkauksia kaivettiin ja
vietiin maailmalle. Se toi työpaikkoja ja
elintasoa. Jäljelle jäi kuitenkin iso vahinko,
ja se maksoi enemmän kuin rahassa koskaan voidaan mitata.
Rakas Särkijärvi, olen aina asunut järvien
läheisyydessä. Nyt olen kuitenkin asunut
reilun vuoden ajan malminetsintävarausalueella Mikkelissä.
Niinpä valitimme yhdessä 60 maanomistajan kanssa hallinto-oikeuteen siitä,
että etuoikeus maihimme on annettu
kaivosyhtiölle. Varausalueella ovat Puula ja
Kyyvesi. Valituksemme hylättiin, sitä ei edes
käsitelty, koska oikeus katsoi, että asia ei
kuulu meille. Näin on käynyt kaikkien
vastaavien valitusten kanssa, koska kaivoslaki. Parhaillaan varausalueet sekä jatkoluvat malminetsintään ovat voimassa myös

Saimaa ilman kaivoksia ry:n puheenjohtaja Miisa Mink ja
Saimaan ystävä, näyttelijä Kari Hietalahti Särkijärveen
valuvan myrkkyojan varrella.
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Rakas Särkijärvi, kävimme luonasi viimeksi
19. lokakuuta sururetkellä. Tällä kertaa
meitä oli 50 ihmistä rannallasi tuntemassa
yhteistä surua. Mukana olivat myös itkijänaiset lauluineen. Kiitos, kun otit luoksesi ja
annat tarinasi opettaa meitä. Heitimme
toivonkiviä tulevaisuuteen. Samalla saimme
kuulla, että kansalaisaloite on kerännyt
tarvittavat 50 tuhatta kannatusilmoitusta.
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Se tuo toivoa siitä, että kaivoslaki muuttuu
ja ahneuden tilalle palaa muisto, että
olemme osa luontoa ja suurimmaksi osaksi
vettä itsekin. Vaalitaan elävää vettä järvissä
ja itsessämme.
MARJO-RIINA ALHAINEN
Saimaa ilman kaivoksia ry, hallituksen jäsen
Kuvat JUHA TASKINEN ja OLLI LOIKKANEN

Saimaa ilman kaivoksia ry järjesti Särkijärvellä lokakuussa 2021 tapahtuman, jonka avulla haluttiin herättää tietoisuutta
kaivosten jäljistä vesistöille. Tapahtuman osallistujia tutustumassa kaivoksen päästöjen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin.

Miisa Mink pitämässä puhetta Särkijärven rannalla. Taustalla kuolleen järven muistolle itkuvirsiä esittäneet Etelä-Savon
maakuntataiteilija Sirkka Kosonen ja kansanmusiikkitaiteilija Eila Hartikainen.
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Liikettä kinttuihin -kerhon ohjaajan terveiset
Sain loppukesästä viestin: ”Liikettä kinttuihin -kerho alkaa taas syksyllä – kiinnostaako
ohjaus?” ”No tottakai minua kiinnostaa”,
vastasin. Ei tarvinnut kahta kertaa miettiä.

joukkueen pelaajista ehdi heiton väliin ja
saa palloa haltuunsa. Maali tehdään siten,
että joku pelaajista saa heitosta kopin
vastustajan maalin sisäpuolella.

Liikettä kinttuihin -kerho on 6–16-vuotiaille
suunnattu ulkoliikuntaan painottuva kerho,
joka kokoontuu maanantaisin klo 17–18
Juvolan koululla. Kerhoon on osallistunut
tänä syksynä parhaimmillaan 26 lasta.
Taidettiin pelata sillä kerralla jalkapalloa, ja
joku lapsista tuli naurahtaen sanomaan minulle: ”Eihän tuota palloa saa mitenkään, kun
kaikki ryntää yhtä aikaa sen perään.” On ollut
hieno nähdä, miten liikuntakerho on pysynyt niin suuressa suosiossa monet vuodet.

Työ ohjaajana on antoisaa ja niin mieluisaa,
ettei se aina edes tunnu työltä. Motivoituneiden lasten kanssa on mukava pelailla
yhdessä ja saada onnistumisen kokemuksia.
Haastaviakin tilanteita on ollut. Aina peli ei
ole kaikkien mieleen, kaverin kanssa pitää
päästä painimaan, tai on menossa jokin kiinnostava keskustelu kaverin kanssa silloin,
kun annetaan ohjeita, tai pelataan joukkuepelejä. Kaikesta on kuitenkin selvitty.

Tänä syksynä olemme pelanneet myös
hieman vieraampaa peliä käsipalloa, joka on
osoittautunut sopivaksi peliksi isommalle
porukalle ja eri-ikäisille kerholaisille. Kaikki
ovat päässeet aktiivisesti mukaan pelaamaan. Pelin sääntöihin kuuluu, että pelaaja,
jolla on pallo hallussa, ei saa liikkua, ja
muiden joukkueen pelaajien on liikuttava
sopivaan paikkaan, jonne pallon saa
heitettyä niin, ettei joku vastustajan

Solmu-pelissä oltiin solmussa.

Olen nyt pyrkinyt ilmoittamaan Liikettä
kinttuihin -kerhon WhatsApp-ryhmässä,
mitä seuraavassa kerhossa tehdään, jotta
lapset voivat varautua ja turhalta neuvonpidolta vältyttäisiin. Tärkeätä on myös kuunnella ohjeet ja noudattaa niitä, jotta pelaaminen olisi kaikille mukavaa ja turvallista.
Liikkumisen iloa kaikille, tavataan liikuntakerhoissa!
INKA NIIRANEN
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Ajatuksia joulunajasta
Joulu on kiva, koska silloin voi antaa juttuja
muille ja saa lahjoja. Saa leikkiä lumella, ja
saa uusia leluja. Saa napostella herkkuja. Voi
nähdä tonttuja, laulaa joululauluja ja leipoa

pipareita. Jouluna on myös kiva rakentaa
lumilinna ja tavata joulupukki.
MIKAEL LÄÄPERI
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Kerran kesällä Savonlinnassa
Minä, Joel Lehtonen, katselen Olavinkadulle
ja seison nimikkopuistossani kuunnellen
lokkeja, jotka kirkuvat torin yllä. Torilta
kuuluu ihmisten iloista ja kovaäänistä
puheensorinaa. Joku soittaa Säkkijärven
polkkaa harmonikalla torin suunnalla.
Ihmiset ajelevat veneillään Haapasalmessa
torin edustalla. Ilmassa on kesän tuntua.
Torin äänet sekoittuvat liikenteen ääniin.
Myös junan ääni kuuluu jostain kaukaa, kun
se saapuu asemalle Casinon lähelle.
Näen, kun nuoria kulkee ohitseni kohti
musiikkiopistoa ja taidelukiota. Tunnistan
heti pojan, joka kävelee pitkin Puistokatua
kitara mukanaan. Sehän on Sauniston
Oskari, synnyinkylästäni Haukiniemestä.
Käyn istumaan penkille ja suljen silmäni.
Kuvittelen, että lähden auringon noustessa
taivaanrannan takaa veneellä kohti
synnyinkylääni Haukiniemeä. Ajan Haapaveden läpi, kohti kivikkoista Matarinsalmea
ihastellen taivaalla kuuluvien haarapääskyjen iloista ääntä, kun ne suhahtelevat
pitkin sinistä taivasta. Matkalla ohitan kalasääsken pesän, jossa sääksiemo ruokkii
poikasia, välillä kiikittäen haikeasti. Kontiosaaren takaa minulle avautuu Pieni
Haukivesi, jonka vedenpinta on täysin tyyni
ja sininen, kun taivas heijastaa veteen
sävynsä.
Mietin tässä ajaessani, että miten hyvä täällä
on asua. Kaupunki, tämä Savonlinnan
kaupunki, on kuin vedestä nousevia taloja.
Kaupunki, jota ympäröi kaunis Saimaa.
Keskusta on siisti ja siellä on puistoja.
Onneksi vanhoja taloja on vielä jonkin
verran säilytetty. Tässä kaupungissa voi
elää ilman, että tarvitsisi pelätä. Ympärillä
olevaa järviluontoa voi ihailla aina vaan
uudestaan. Onneksi Savonlinnan seudulla

on myös virkeitä pieniä kyliä, joissa on hyvä
asua.
Jatkan matkaani pienellä moottoriveneellä
Varparannanselälle ja edelleen yli Tuunanselän ja saavun lopulta Lahdenpellonlahteen. Lahteen, jonka pohjukassa vedestä
nousevat järviruo’ot heiluvat vain vähän
pienen tuulenvireen voimasta. Veneen
kokka kohahtaa hiekkarantaan, jossa
nousen veneestä. Rannalla on mökki, josta
astuu ulos mies, joka toivottaa iloisesti
minut tervetulleeksi Haukiniemeen. Tämä
mies kertoo olevansa Juha Saunisto,
haukiniemeläinen kirvesmies, joka elelee
aivan synnyinpaikkani, Harjun tilan,
naapurissa. Hän antaa minulle lainaksi
autonsa, jolla voin ajaa kylälle.

Joel Lehtosen patsas sijaitsee Savonlinnassa kirjailijan
nimikkopuistossa.
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Saavun Juhan autolla Harjun tilalle. Tulen
ulos autosta ja melkein hypähdän innostuksesta. Synnyinpaikkani talo on vielä
pystyssä! Peukaloinen laulaa kovaäänistä
lauluaan lähimetsässä samalla, kun katson
taloa, jonka seinien keltainen maali hilseilee
jo melko pahasti. Pihapiiri on muuttunut
jonkin verran siitä, kun viimeksi vierailin
täällä nuorena miehenä. Tämä on Harjun
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tila. Täällä olen syntynyt. Täältä läksin 140
vuotta sitten maailmalle.
OSKARI SAUNISTO
Tänä vuonna on Joel Lehtosen syntymästä kulunut
140 vuotta. Sen kunniaksi Joel Lehtosen seura ry.
järjesti viime keväänä Savonlinnan 9.-luokkalaisille
tarkoitetun kirjoituskilpailun. Jokaiselta koululta
palkittiin voittaja. Oskari Saunisto sai tällä tekstillä
kilpailussa jaetun ensimmäisen sijan.

Sääminki-seura ry
Sääminki-seura ry on perustettu 21.9.1958.
Sen ensimmäinen puheenjohtaja oli kansanedustaja, kunnallisneuvos Toivo Halonen.
Yhdistys hiipui hiljalleen, kun kuntaliitos
Savonlinnaan sai sinetin vuoden 1973
alusta.
”Sääminkiläisyys on niin vahva side
ihmisten kesken, ettei edes valtakunnanraja
(Turun rauha 1743) riko yhteenkuuluvuutta.” Näin tunsivat myös ne henkilöt, jotka
olivat elvyttämässä Sääminki-seura ry:n
toimintaa uudelleen henkiin keväällä 2018.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää
ennen kuntaliitosta olleen Säämingin
pitäjän alueen henkistä ja aineellista
kehitystä, tutkia ja suojella Säämingin
pitäjän historiallisia muistoja, luonnonkauneutta ja kansan kulttuuriperinteitä
sekä herättää rakkautta kotikaupunkiin ja
sen asukkaisiin. Näin kerrotaan Sääminkiseura ry:n säännöissä ytimekkäästi yhdistyksen toiminnan tarkoituksesta.
Sääminki-seura on toiminut reilut kolme
vuotta henkiin herättämisen jälkeen.
Yhdistys on hallinnoinut kahta Vesj’kansaan
liittynyttä hanketta, joilla sääminkiläistä
viisausperintöä on tuotu nykypäivään.
Uutta hanketta koko kaupungin hyväksi
valmistellaan.

Yhdistys on järjestänyt ”Minun Sääminkini
-iltapäiväkahveja joka toinen kuukausi, pois
lukien vuosi 2020 koronaviruksen vuoksi.
Kaupunkiveneet, jotka ovat olleet kaikkien
käytettävissä, ovat saaneet suuren suosion
niin paikallisten kuin matkailijoidenkin
tiimoilta. Risteilypäivä siniselle Saimaalle
on toteutettu elokuussa (paitsi 2020).
Toiminta yhdistyksessä on siis erittäin
vireää, jäseniä marraskuussa 2021 oli 105.
Tulevalle vuodelle on valmistelussa on mm.
muistolaatta Säämingistä ja Sääminkitalosta Sääminkitalon seinään sekä Ilmastosymposiumi 2022, jossa maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeri, vuoden
2021 vuoden eurooppalainen Petteri Taalas
esitelmöi Savonlinnasalissa 26.6.2022.
Tämänkin lehden levikkialue on entisen
Säämingin kunnan sydänmaita. Mikäli koet,
että sääminkiläisyys on Sinulle tunneside,
niin liity jäseneksi. Voit tehdä sen kätevästi
kotisivujen kautta.
Sääminki-seura ry:sta
lisää tietoa kotisivulta:
saaminkiseura.fi.
JUKKA NOKELAINEN
puheenjohtaja
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Ornitologisia kohtaamisia
Viime aikoina olemme kuulleet ja nähneet
paljon tarinoita siivekkäistä. Valkoposkihanhet häiritsevät monilla alueilla. Eri
maakunnissa tavataan harvinaisia yksilöitä
ja ihmetellään tosi isoja muuttoparvia.
Mielelläni muistelen kohtaamisiani ihan tavallisien lintukaverien kanssa. ”Olenko lintu
vai kala”? Tuota olen joskus kysellyt itseltäni. Olen kuullut tuttavienkin sitä pohtivan.
No, totean saaneeni lintuihin ainakin
paremmin kontakteja. Kaloihin en ole saanut läheisiä yhteyksiä lapsuusajan jälkeen.
Jo esiteininä syöttelin talitiaisille kämmeneltä suolatonta voita. Isä-Olli opetti keinot
arkojen tinttien kesyttämiseen. Täytyy
antaa rauha ja olla vaistonvaraisesti samalla
tasolla, olipa kyseessä mikä eläin tahansa.
Ihminen saattaa olla toiselle luotettava ja
rehellinen. Eläin on sitä aina, mikäli saa
huomioivaa ja ystävällistä kohtelua. Sehän
on maaseudulla asuville itsestäänselvyys.
Olen aina ollut asuinpaikkakuntieni koiramagneetti. Hoitokoirieni kanssa suoritamme sujuvasti tarvittavat haukkumiset omilla murteillamme. Esimerkiksi naapuritalon

Aku aamulenkillä.

Murre on tosi mainio ilmaisuissaan.
Täällä Helsingissä olen kotieläinten ohella
parhaimmin ystävystynyt joutsenten kanssa. Kansallislintumme ovat niin uljaita ja
rauhallisia. Kotirannallamme olemme jo 20
vuoden ajan sulan veden kautena istuneet
vierekkäin kivellä ja laiturin vieressä
”rupattelemassa”. Meillä on ihan omat jutut.
Ymmärrämme
hyvin
toisiamme,
ja
ihmettelijöitä riittää. Ja kuinka hyvämuistisia ne ovatkaan. Muistavat keväisin
kutsunimensä, vaikka ovat kuukausia
joskus etelämpänä.
Viime keväänä jäätalven jälkeen oli
lahtemme osaksi sulanut. ”Aku” ja ”Iines”
olivat laskeutuneet tutuille laineille, mutta
olivat niin kaukana, etteivät olisi kutsuhuutoani kuulleet. Heilautinkin pari vakiokäsiliikettä ja heti alkoivat lähestyä. Voi sitä
jälleenkohtaamisen iloa! Aistin sen olleen
molemminpuoleista. Myös jokakeväinen
jälkikasvunsa tulee minulle tutuksi.
Eräitä elämäni tähtihetkiä joutsenten
kanssa olen kokenut vieraillessani Lontoossa muutaman kerran. Keskustassa sijaitse-

Iines iltalenkilllä.
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vassa Kensingtonin puistossa ne esiintyvät
kymmenkaulaisina laumoina. Siistii!!!
Samalla aaltopituudella (ula?) huomaan
olevani myös sorsien kanssa. Suuri parvi
pysyy talvikaudetkin sulassa Tammisalon
kanavassa, Eräs vammainen, maitokahvin
värinen yksilö on suosikkini. Se rientää
ensimmäisenä tyköni höpöttelemään kuultuaan kutsuni. Toiset sorsat sorsivat sitä
värin takia. Minä en.
Tutut ilmavoimat eli varikset tunnistavat
rantatiellä riippumatta siitä, minkä värinen
pusero on päällä. Lokit tulivat tutuiksi,
muutamat kesyiksi, työni puitteissa Itämerellä. Eläkeaikanani olen tutustunut
laiturilla istuskellessani lokin poikasiin.
Niistäkin yksi oli toissa kesänä erityisen
kesy. Se oli kanssani niin kaveria, että
muutaman kerran seurasi minua ja koiraa
rannasta kotioveni luo. Kävellen! Matka on
noin 600 m. Tosin läheisen nelikaistaisen
tien se ylitti lentäen. Vastaantulijoissa
aiheutimme hämmästelyä. Voisivat tehdä
itse samoin. Vai voisivatko?
Lähipuistossa lintutieteilijät ovat osoittaneet lehtopöllön, pähkinähakin, harmaahai-

Arja Kensigtonin puistossa.
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karan, täällä erittäin harvinaisen lapinpöllön, puukiipijän ja kaislikosta viiksitimalin. Satakielet saapuvat 9.–12.5. välillä.
Se on kesän rakas, monisävyinen liverrys,
jonka äänitin puhelimeeni hälytysääneksi.
Se ilahduttaa suuresti.
Tulevana suvena tarkkailen taas pusikoita.
Jospa bongaisin lirkkusiepon, mustasilmärillin, suvisirputtajan, juorukerttusen tai
jonkin muun eksoottisen kolopesijän.
Talvisin pidämme tietysti ruokahuoltoa
pihamme mustarastaille, tinteille ja muille
tarvitseville.
Yritän elää niin, ettei synnynnäinen intuitio
lakkaisi ohjaamasta elämääni. Niin on
helpompaa toimia ja tehdä jokapäiväisiä
päätöksiä. Kunnioitetaan kaikkia eläimiä
niiden lajityypilliset ominaisuudet huomioiden. Onhan ihminenkin määritelty eläinlajiksi. On vain kovin ikävää, kuinka julmia
voimme olla lajimme edustajille. Sitä ei
tapahdu juurikaan muissa ryhmissä.
Toivotan lennokkaan rauhaisaa ja turvallista tulevaisuutta sinne Savo-Karjalan laulumaille!
Pyryharakka ARJA TUUNANEN
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Jalkapalloa Hiesulla, Karvilassa ja Kerimäellä
Olen 12-vuotias Noora Parkkonen Hiesulta.
Harrastin jalkapalloa kahdessa joukkueessa, Karvilan Kivekkäät (Karki) ja FC
Kerimäki. Karkin joukkueessa pelattiin
nappulaliigaa ja FC Kerimäen ja KarKin
yhdistelmäjoukkueessa piirisarjaa.
Pelinumeroni piirisarjassa oli 6 ja nappulaliigassa 3. Joukkueet olivat sekajoukkueita,
jossa oli noin kolmasosa tyttöjä ja loput
poikia.
Piirisarjassa järjestetyt kotipelit olivat
Kerimäen jalkapallokentällä. Vieraspelejä
oli monessa eri paikassa, muun muassa
Kuopiossa, Mikkelissä, Lappeenrannassa ja
Imatralla. Piirisarjan kauimmat pelit olivat
Iisalmessa.

Tunti ennen peliä kokouduimme yhdessä
joukkueen kanssa lämmittelemään ja kuuntelemaan pelisuunnitelmia. Minun yleisin
pelipaikkani oli oikea laitahyökkääjä, ja
pelasin tarvittaessa myös muilla pelipaikoilla. Peliaika oli 90 minuuttia, ja sain
usein pelata koko pelin kentällä. Pelikentät
olivat usein oikean pelikentän mittaisia.
Pelit kesällä olivat rankkoja, sillä lämmintä
oli jopa 28 ˚C. Nappulaliigan ja piirisarjan
pelejä oli viikoittain yhteensä kaksi. Lisäksi
vielä pelit Hiesulla kaksi kertaa viikossa ja
harjoitukset joukkueissa, niin eipä siinä
paljon muuta ehtinyt kuin palloa potkia.
Kotipelit ja vieraspelit olivat mukavia, ja
joukkueen yhteishenki oli kiva. Yhdessä
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kannustimme toisiamme ja loimme tunnelmaa peleihin.
Piirisarjan vieraspelit teimme S. Kosonen
Oy:n linja-autolla, ja monesti mukaan mahtui myös kannustusjoukkoja. Kannustusjoukot olivat mukavia koti- sekä vieraspeleissä.
Oman kylän pelit olivat kahdesti viikossa
tiistaisin ja perjantaisin Hiesulla. Porukkaa
oli mukavasti pelaamassa, ja lähes joka
kerta saimme hyvät pelit aikaiseksi. Pelaajia
oli monen ikäisiä, ja juuri se teki peleistä
mukavia.
Saimme peleihin mukaan kesällä myös
vahvistuksen Argentiinasta, kun mukaamme liittyi Leonardo Penalva. Hän antoi
minulle hyviä jalkapalloneuvoja. Viimeisellä kerralla Hiesun jalkapallokentällä hän
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antoi minulle muistoksi hänen Italian
joukkueessa käytetyn harjoituspelipaitansa.
Hän olikin taitava pelaaja, sillä olihan hän
saanut oppinsa Argentiinassa, ja hän on
pelannut ja valmentanut jalkapalloa myös
Italiassa. Loppukaudeksi hän siirtyikin
Hiesulta STPS:n edustusjoukkueeseen.
Jalkapallo oli mukava harrastus, ja
suosittelen sitä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet palloilusta. Nyt olisi mukava jo
vaihtaa nappikset hokkareihin. Toivottavasti pian saataisiin ulkojäät Haukiniemen
kaukalolle ja päästäisiin luistelemaan.
T: NOORA
Kuvat VILLE-PETRI LUOSTARINEN
(kuvat Nooran piirisarjapeleistä)
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Hiesun pojat Jäämerellä kalassa
Pääsimme heinäkuussa Jessen kanssa
Jäämerelle turskaa, seitiä ja pallasta
narraamaan. Kohteena oli Olderfjord
Pohjois-Norjassa. Oppaana reissussa toimi
lankomieheni Urho Sarre, jonka kalustolla
olimme liikkeellä. Kalassa kävimme kahtena
yönä, koska silloin keli merellä oli suotuisa.
Keskikesällä aurinko ei laskenut ollenkaan,
ja valon määrä oli lähes sama yötä päivää.
Pohjoisella Jäämerellä vuoroveden vaihtelu
on todella suurta ja merivirrat alueella
todella voimakkaita. Lähtiessä kalaan
laitoimme rantaan merkin veden pinnan
kohdalle ja palatessamme rantaan vesi oli
laskenut noin 2 metriä.
Ensimmäisenä yönä kalassa ollessamme
saimme saaliiksemme turskaa ja seitiä ja
Jesse sai ”pienen” 13 kg ruijanpallaksen.
Rantaan päästyämme perkasimme ja
pakastimme saaliin sekä valmistimme
muurikalla maukkaan aamiaisen tuoreesta
kalasta. Kylläpä uni maistui hyvin merellä
vietetyn yön jälkeen.

painoinen ja mittainen vonkale, joka
paljastui lähellä pintaa käydessään ruijanpallakseksi.
Pallas ei kuitenkaan halunnut tulla suosiolla
veneeseen vaan ampaisi uudestaan pohjan
tuntumaan. Väsytys kesti noin 20 minuuttia,
jonka
jälkeen
saimme
koukattua
”haikoukun” sen leuasta läpi. Hyvin jaksoi
Asser väsyttää vonkaleen. Kylläpä oli hieno
päätös kalastusyölle. Painoa pallaksella oli
41,5 kg.
Kalojen käsittelyn ja aamupalan jälkeen
muutama tunti unta ja paluu Suomen
puolelle Karigasniemeen. Hieno ja mukava
kokemus. Toivottavasti onnistuu joskus
vielä uudestaan.
LEO JA JESSE PARKKONEN

Toisena yönä lähdimme jälleen kalaan ja
saaliiksi saimme turskaa ja seitiä. Seuraamme liittyi myös pyöriäisparvi, joka kävi
lähimmillään noin 20 metrin päässä
veneestä. Samalla kun seurasimme pyöriäisiä ja narrasimme kaloja, merikotka ja
merilokit kilpailivat pienemmistä kaloista,
jotka heitimme takaisin mereen.
Aamuyön viimeisessä paikassa Asser
ilmoitti, että nyt jäi koukku pohjaan kiinni.
Kovin eläväiseltä pohja rupesi kuitenkin
pian tuntumaan ja oli selvää, että nyt oli iso
kala napannut kiinni. Onneksi välineet
olivat kunnossa ja ei ollut pelkoa, että ne
pettävät. Ainut huoli oli kuinka väsyttäjä
jaksaa. Vastassa oli nimittäin lähes miehen

Henri, Asser, pallas, Jesse ja Urho.
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Ruijanpallas 41,5 kg.

Ruijanpallas 13 kg ja kalastaja.

Ottipaikka.
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E-urheilua polkupyörällä
Traineri on polkupyörän takarattaan
paikalle asetettava laite, jolla voi pyöräillä
sisätiloissa. Siis kuin kuntopyörä, mutta
siihen on kytketty virtuaalinen reitti, jossa
vastus vaihtelee maaston ja mäkien
mukaan. Pyöräilijä voi seurata reittiä
tietokoneen näytöltä, mutta isoon TVruutuun kytkettynä kokemus on todellisempi. Zwift on sovellus, joka yhdistää
pyöräilijät ympäri maailman samalle reitille
samaan aikaan.
Zwiftin avulla pelaajat voivat ajaa polkupyörillä trainereillaan virtuaalimaailman
läpi. Pelaajat voivat pyöräillä vapaasti
ympäri pelimaailmaa ja liittyä järjestettyihin ryhmäajeluihin, kilpailuihin tai harjoituksiin muiden käyttäjien kanssa. Zwift
käyttää ANT+ - tai Bluetooth Low Energy
-teknologioita välittääkseen tietoja, joita
yhdessä urheilijan painon ja varustevalintojen kanssa käytetään muuntamaan
urheilijan ponnistelut nopeudeksi ja
tehoksi.
”Älykkäät”
trainerit,
joihin
kuuluu
sisäänrakennettu tehomittari, mahdollistavat tarkkuuden wattien mittaamisessa
sekä mahdollistavat mukaansatempaavan
teknologiakokemuksen, jossa vastustusta

Pyörään asennetu traineri.

lisätään tai vähennetään virtuaalireitin
mäkien mukaan. Zwift arvioi käyttäjien
tehon tavanomaisissa trainereissa käyttäjän poljinnopeuden ja monien eri tehokäyrien kautta.
Teppo Laurio on harrastanut lajia pari
vuotta ja on tänä syksynä päässyt ajamaan
Premium Liigaa joukkueessa Wahoo LeCol.
Liigassa ajaa 19 joukkuetta ympäri
maailman. Joillakin mailla kuten esimerkiksi Ruotsilla ja Saksalla on omat
joukkueet, mutta on joukkueita, joissa on
ajajia eri maista. Teppo on ainoa suomalainen pyöräilijä liigassa.
Edellisessä kisassa Tepon tiimi tuli kolmanneksi, ja Tepon paras henkilökohtainen
sijoitus oli 11. kauden kolmannessa kisassa.
Nyt kun kirjoitan tätä, on Teppo valmistautumassa kauden viimeiseen kisaan
Makuri Islandilla. Illalla jännitän seuraamalla YouTubesta livenä näkyvää rutistusta
linkistä youtube.com/watch?v=O2rh2pwWWAQ.
Mutta jos nukahdan, niin kisat jäävät
Youtubeen katsottavaksi myöhemmin.
Pole, Teppo, pole. Kyllä ketjuu riittää!
LAUREENI

Maisemaa virtuaalireitiltä.
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Vanha sauna uudessa kuosissa
Savusaunan remontti eteni nopeasti kesällä
-21 Kun 91 vuotta vanha kiuas lämpeni
viimeisen kerran toukokuun lopun lauantaina, kiukaan ja lauteiden purkaminen
alkoi jo sunnuntaina.

Juhannuksena oli lupa lämmittää uusi kiuas
ensi kertaa, ja niinhän tapahtui. Kaikkien
kylpijöiden mielestä löylyt olivat ainakin
entisen saunan veroiset, ja nehän olivat
”mualiman parraat”.

Heti viikon alettua muurari Laamanen
hankki tarvikkeet ja aloitti työt. Vaimonsa
hyöri apuna, kanteli tiiliä ja laastia tarpeen
mukaan. Pari, kolme päivää meni ja seinäeristeet olivat paikoillaan ja kiuas muurattu.
Kiukaan kuivumisen aikana tehtiin uudet
lauteet haapalankusta, leveät ja tilavat.

Nyt sauna lämpiää vähemmillä puilla eikä
tarvitse pelätä saunan palamista. Kesällä
opettelin uuden saunan lämmitysniksit. Ja
jouluna nautimme perinteisesti savusaunan
lempeistä löylyistä.
IRENE MAKKONEN
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Juvolan koulun kuulumisia
Hei!
Terveiset täältä Juvolan koululta! Syksy on
pian mennyt ja kohta siirrymme joulunodotuksen aikaan. Koulun ohi ajaessanne
olette huomanneet varmasti pihalla
muutakin kuin lasten hyörinää. Olemme
saaneet kokea aikamoista remonttihulinaa.
Koulumme keittiö on nyt kokonaan uusittu
ja julkisivuremontti jäi tälle syksylle
pikkuisen vaille – toivottavasti homma
jatkuu loppuun keväällä mahdollisten
uusien määrärahojen turvin.
Koulussamme on tällä hetkellä 35 oppilasta
ja kaksi opettajaa sekä kaksi koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi saamme nauttia
oman keittäjämme hyvistä ruoista sekä
siivouksesta.
Syksyn aikana olemme käyneet muun
muassa uinti- ja tanssireissuilla PikkuSaimaassa ja Savonlinnan musiikki- ja tanssiopistolla, pitäneet yleisurheilukisoja
Enonkosken urheilukentällä ja nauttineet
vanhempainyhdistyksen paistamista palkintovohveleista koululla Kodin ja koulun

Kodin ja koulun päivä.

päivänä, retkeilemässä metsästysseuran
hirvikodalla, ja ennen joulua käymme vielä
Savoli-salilla kaksi kertaa sisäliikunnan
merkeissä. Oppilaat ovat toivoneet jo
kovasti lunta ja pakkasta, jotta pääsisimme
talviurheilulajien pariin, mutta taidamme
suosiolla talviurheilla vasta alkutalvesta.
Valmistelemme myös joulumyyjäisiä ja
-arpajaisia, jotka pidetään koulullamme
keskiviikkona 15.12. klo 18 alkaen. Illan
aikana on mahdollisuus kiertää tunnelmallinen joulupolku koulumme ympäristössä. Toivottavasti maa saa lumipeitteen
ennen sitä. Tervetuloa mukaan!
Erityiskiitos vanhempainyhdistykselle, kun
mahdollistatte meille myös koulun ulkopuolella tapahtuvaa toimintaa!
Koulumme on myös saanut Facebook-sivut,
joita pääsee seuraamaan nimellä Juvolan
koulu.
Mukavaa joulunodotusta!
MIRA KAASALAINEN
Juvolan koulunjohtaja
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Koulun remontti käynnissä.

Isänpäiväkortteja.

Isänpäiväaskarteluja: itse tehtyjä lahjapapereita…

…ja parkkikiekkoja.
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Yhteisöllistä elonvoimaa
Savonlinnan kylät ry toimii aktiivisesti
savonlinnalaisen kylä- ja asukastoiminnan
kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Toiminnan tavoitteena on toisaalta aktivoida jo
toimivien kylä- ja asukasyhdistysten
toimintaa, tarjota näille yhdistyksille
erilaista toiminta-, tiedotus- ja markkinointiapua sekä käynnistää asukas- ja kylätoimintaa niiden Savonlinnan kaupungin
kirkonkylien, kylien ja asuinalueiden
kanssa, joissa tätä toimintaa ei vielä ole
käynnistetty ja organisoitu.
Yhdistys on laatinut toimintastrategian
vuosille 2022–2024, joka kantaa nimeä
”Yhteisöllistä
elonvoimaa”.
Strategian
mukaisesti yhdistys on hakenut Elonvoimaattori-hanketta, jonka tehtävänä on
”herätellä” ja ”sparrata” kylien yhteisöjä
yhteisöllisiin toimintoihin, järjestämään
tapahtumia omalle kylälleen ja edesauttaa
kylien yhteisten tapahtumien toteuttamista
koordinoimalla niitä.

Elonvoimaattori kannustaa ja innostaa
kylien yhteisöjä sekä kylillä asuvia
osallisuuteen mm. Savonlinnan kumppanuuspöytien kautta, jonka käytännön
järjestelyjä yhdistys on hoitanut toiminnan
alusta vuodesta 2018 lähtien.
Varparannan alueen kyläyhdistys ry on
Savonlinnan kylät ry:n jäsen.
Yhtenä ulospäin näkyvänä toimintana on
vuosittain järjestettävä Kyläkaala, jossa
huomioidaan kylien ja kaupunginosien
aktiivisia toimijoita. Kuluvan vuoden Kyläkaala järjestettiin Kerimäen Pääkannassa
29.10.
Tapahtumassa huomioitiin muun muassa
Ritva ja Olli Loikkanen pitkäaikaisesta
aktiivisesta toiminnastaan Haukiniemen
Hakassa ja muissa alueen yhdistyksissä
sekä Herajärven vesijuoksijat Niittylahdesta.

Kyläkaalassa palkitut aktiivit Olli Loikkanen ja Herajärven vesijuoksijat. Palkinnon saajista Ritva Loikkanen oli kipeänä ja
estynyt osallistumasta tilaisuuteen.
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Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi
vuodelle 2022 valittiin Asko Koukkari.
Nykyinen puheenjohtaja siirtyi hallituksen
jäseneksi. Lisää Savonlinnan kylät ry:n
toiminnasta kotisivulla savonlinnankylat.fi.
JUKKA NOKELAINEN
Savonlinnan kylät ry, puheenjohtaja
Kuvat MEERI LARINEN

Haukiniemen Hakan liikuntavuorot talvikaudella
2021–2022
Liikettä kinttuihin -kerho

Jäävuorot

Kerho maanantaisin klo 17.00–18.00
Juvolan koululla tai Haukiniemen kaukalolla.

Lasten luisteluvuoro päivittäin Haukiniemen kaukalolla alkuillasta (vanhempien valvonnassa).

Ohjaaja: Inka Niiranen, 0409168988.

Aikuisten jäävuoro päivittäin lasten
vuoron jälkeen.

Kerhon ajankohtaisista asioista ja mahdollisista tauoista tiedotetaan kerhon
WhatsApp-ryhmässä.
Sisäliikuntavuorot
Sählyvuoro lauantaisin klo 16.00–17.30
Enonkosken liikuntahallilla.
Kuntosalivuoro lauantaisin klo 16.00–
17.00 Enonkosken liikuntahallilla.
Vuoron vastuuhenkilö: Leo Parkkonen,
0445084291.
Mahdollisista peruuntumisista ja lomaajoista tiedotetaan Hakan ”Peliporukka
kokoon!” -WhatsApp-ryhmässä ja verkkosivuilla.

Jäävuorojen aikataulu täsmentyy, kun
jää on luistelukunnossa. Jäädytystilanteesta ja jäävuoroista tiedotetaan Hakan
”Peliporukka kokoon!” -WhatsApp-ryhmässä ja seuran verkkosivuilla.
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Jouluseimi
Haukiniemen seimi rakennellaan maitolaiturille perinteiseen tapaan kaksi viikkoa
ennen joulua.
Seimen hahmojen vaatetus on vuosien
saatossa päässyt tuhoutumaan, joten uusia
asusteita tarvitaan.
Onko sinulla tumman sävyistä miesten
kylpytakkia tai muuta vastaavaa Joosefin ja
paimenten puvuksi? Myös uudet päähineiksi sopivat isot pyyhkeet ovat tervetulleita.
Marian puvustukseen tarvitaan valkoisia
vaatteita – mielellään reilun kokoisia, jotta
pukeminen nuken päälle onnistuu.
Uudet ideat seimen kokoamiseksi ovat
enemmän kuin tervetulleita. Niistä ja
kiinnostuksestasi olla mukana seimen
luomistyössä ole yhteydessä Ritvaan,
0503232880.

Jouluhartaudet
Jouluaatto (pe 24.12.)
Jouluhartaus Ahvensalmen hautausmaalla
(Rauvantaipaleentie 308) klo 14.00.
Jouluhartaus Varparannan hautausmaalla
(Varpaniementie 34) klo 15.00.
Joulupäivä (la 25.12.)
Jouluaamun sanajumalanpalvelus Oravin
rukoushuoneella (Kiramontie 1) klo 8.00.
Tapaninpäivä (su 26.12.)
Tapaninpäivän ekumeeninen hartaus Haukiniemen tsasounalla (Juvolantie 1981) klo
10.00. Kirkkokahvit tilaisuuden jälkeen
tsasounan rappusilla.

Seimi jouluna 2020.
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Ilmoita Hakalaisessa
Ilmoitushinnat:
1/1 s. 100 e
1/2 s. 50 e
1/4 s. 25 e
Yhteydenotot:
hakalainenlehti@gmail.com

Hakan jäsenmaksu
Hakan liikuntavuorot ovat seuran
jäsenille ilmaisia.
Henkilöjäsenmaksu on 10 euroa ja
perhejäsenmaksu 20 euroa.
Maksun voi maksaa johtokunnan
jäsenille tai seuran pankkitilille FI15
5650 0440 0434 30 (viestikenttään
tieto, keitä maksu koskee).
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Hyvää joulua!

