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Nyt on kesä
Kesäseutu 2015 on Järviseudun Sanomien kesälehti. Järviseudun Sanomien
tilaajat saivat kesäliitteen lehden välissä ja lisäksi tätä jaetaan nippujakeluna
koko kesän ajan. Tänä vuonna kesälehden tavoittavuus on aiempia vuosia laajempi, sillä Kesäseutua on saatavissa noutopisteistä useissa paikoissa
ympäri Etelä-Pohjanmaata.
Järviseutu herää kukkaan kesällä. Museot ja näyttelyt aukeavat, kesäteatterit, konsertit sekä liikuntatapahtumat tarjoavat monipuolista ohjelmaa ja
toimintaa. Väkeä on liikkeellä ja tapahtumiin riittää osallistujia. Järviseudun
elämää vilkastuttaa myös suuri joukko kesämökeilleen kesäksi muuttavia
tai kotiseudulle vierailulle tulevia ihmisiä.
Alueella on paljon näyttäviä tapahtumia. Suurimman kävijämäärän keräävät perinteisesti markkinat. Markkinat ja kotiseutupäivät ovat kesän kohokohtia useilla paikkakunnalla.
Siellä tavataan oman pitäjän väkeä, paikkakunnalta pois
muuttaneita ja kesävieraiksi tulleita lomalaisia, nautitaan ohjelmasta, myyntikojujen tarjonnasta, musiikista
ja yleensä kesäisestä tunnelmasta.
Kortesjärvellä Suvipäiviä vietetään toista viikkoa ajalla
26.6.-5.7. Alajärven Rokulipäivät ovat 3.-5.7., Evijärven
markkinat on lauantaina 4.7., Vimpelin kesämarkkinat 10.11.7., Lappajärven markkinat 17.-18.7. ja Soinin Wanahan
Ajan Päivät 18.-19.7.
Kesäksi ja erikoisesti kesän ulkotapahtumien ajaksi toivomme kaunista säätä. Ilmatieteen laitoksen Paikallissää -sivustolta saa reaaliaikaisen
säätiedon ja lähiajan ennusteen omalle alueelleen. Ilmatieteen laitoksen
mukaan sääennusteen pariksi lähitunniksi voi tehdä pelkästään havaintojen avulla. Siis sataako vai paistaa, se selviää ikkunasta ulos katsomalla.
Yhtä kaikki, kesä on kesä ja siihen kuuluu virvoittava sadekin.
Kesä on myös levon, lomailun, voimien keräämisen ja hiljaisten hetkien
aikaa. Nauttikaamme kaikki Suomen suvesta.
Maritta Raudaskoski
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Kesäparatiisi
Korkeasaaressa
Lappajärvellä on noin 1 300 saunaja kesämökkiä. Niistä noin 900 on
muiden kuin lappajärveläisten omistuksessa.
Kauhavan Alahärmässä asuvat
Leila ja Risto Riihikangas ostivat
Kärnän Korkeasaaresta 1980-luvun
loppupuolella lehtikuusta kasvavan,
pahoin metsittyneen entisen pellon.
Kaksi ensimmäistä kesää nelihenkinen perhe lomaili saaressaan asuen
veneessä, sitten valmistui saunarakennus, johon tuli myös pieni saunakamari.
Vuonna 1997 tontille nousi pyöröhirsinen päärakennus, jonne Riihikankaat pystyivät entistä paremmin
majoittamaan vieraitaan.
Neljä vuotta sitten, Risto-isännän
60-vuotispäiväksi, käyttöön otettiin
liuskekivestä tehty grillikatos. Vesirajan tuntumassa sijaitsevaan katokseen mahtui syntymäpäiväjuhliin 14
vierasta ja haitarin soittaja.
–Tämä on meidän lempipaikkamme, sillä täältä näkee joka puolelle,
sanoo Risto Riihikangas, grillikatoksen suunnittelija ja rakentaja.
Näköala katoksen ikkunoista on
esteetön niin järvelle kuin mökin
pihaan. Siellä, takan loimotuksessa,
koleatkin kesäillat ovat yhtä juhlaa.
Tontilla luonto tulee lähelle: pihalla juoksevat oravat ja jänikset,
järvellä viihtyvät monet vesilinnut.
–Yhtenä kesänä jänis nukkui ensin saunamme, sitten mökkimme
portailla, Leila Riihikangas muistelee.
Pariskunnalle on jäänyt hyvin
mieleen myös kohtaaminen vanhan
huuhkajan kanssa.
Huuhkaja oli tullut grillikatoksen
rakennustyömaalle eikä lähtenyt
pois, vaikka Risto meni lähemmäs
katsomaan sitä.
–Palasin kotiin ja minua vaivasi
kovasti, oliko lintu sairas. Seuraavana päivänä menin työmaalle ja
näin huuhkajan, joka oli kellahtanut
kuolleena maahan siinä kohdassa,
missä olin sen edellisiltana nähnyt.
Huuhkaja haudattiin mökin läheiseen metsään.

Kahvit laiturin
nokassa
Riihikankaiden lomapäivien luksusta on juoda aamukahvit laiturin nokassa huikaisevassa järvimaisemassa.
Muuten yrittäjäparin vapaapäivät
sujuvat mökillä pienen puuhastelun

parissa. Esimerkiksi ruohonleikkuu
vie neljä tuntia. Varsinaisen mökkitontin lisäksi ylläpidettävään alueeseen kuuluu kaksi tekosaarta. Ne
Risto Riihikangas teki aikoinaan lunastamastaan vesijättömaasta, koska
perheen tytär halusi tuoda hevosensa saareen ja sille tarvittiin laidun.
Pieniin saariin johtaa isännän tekemät tukevat sillat.
–Kuivaslahti oli lähes umpeenkasvanut ryteikkö. Saarten ja siltojen
rakentaminen paransi virtausta ja
lahden kuntoa selvästi, saaren isäntä toteaa tyytyväisenä.
Riihikankaan mökin lisäksi Korkeasaaressa on kolme muuta kesäasumusta. Riihikankaat olivat saaren
ensimmäisen asukkaat ja rakensivat
sinne tien ja sillan.

Kauhavalaiset Leila ja Risto Riihikangas ovat rakentaneet kesäparatiisinsa Lappajärven Korkeasaareen. Liuskekivestä tehdyn grillikatoksen katolla kasvaa heinä.

Saaren ranta on matala ja kivetön.
Se oli aikoinaan yksi syistä, miksi
perhe paikasta kiinnostui. Toinen
syy oli sijainti.
–Maantieteellinen sijaintimme on
täydellinen. Olemme keskellä Lappajärveä ja Vimpeli näkyy tontillemme
kahdesta eri kohtaa, Risto Riihikangas hymyilee. Leila-rouva on kotoisin Vimpelin Hallapurolta.

Mukavuuksia
valikoidusti

Majakkaa muistuttava ulkovalo ja rannan komea laituri ovat Risto Riihikankaan omin käsin valmistamia. Kuva: Riihikankaan kotialbumi

Mökille tulee sähkö, mutta vesijohtoa Korkeasaareen ei ole vedetty:
talousvesi tuodaan joko kotoa tai
Kärnän kalasataman vesipisteestä.
Vessa-asiat hoituvat ulkohuussissa.
–Emme ole halunneet tänne kaikkia mukavuuksia. Pelkkä joutenolo ei riitä meille, vaan haluamme

vapaapäivänkin touhuta kaikenlaista, Leila Riihikangas sanoo.
Luonnon tapahtumien seuraaminen ja pieni puuhastelu ovat mökkipäivien parasta antia. Televisiota
mökillä ei ole, grillikatoksessa soi
radio. Vieraita Korkeasaaressa käy
usein, mutta Riihikankaat viihtyvät
mainiosti myös kahdestaan. Muutaman kerran kesässä veneen nokka
suunnataan kohti Saarikenttää.
–Tästä pääsee vartissa pesäpalloa
katsomaan, jos siltä tuntuu.
Risto Riihikangas jäi vuosi sitten eläkkeelle metallialan yrittäjän
töistä, mutta tekee töitä edelleen.
Leila Riihikankaalla on kotona Alahärmässä kauneushoitola. Aviopari pitää kesälomaa kaksi viikkoa ja
viettää sen enimmäkseen mökillään.
Vapusta alkaen siellä kuluvat myös
lähes kaikki viikonloput.
Saila Collander

Huoli järven tilasta on yhteinen
Huoli Lappajärven kunnosta on sekä alueella asuvien että lomailevien yhteinen. Ympäristösihteeri Eeva-Maija
Savolan mukaan tilannetta seurataan tarkasti ja poikkeamista raportoidaan kuntaan aktiivisesti.
–Erityisesti levätilanteesta otetaan yhteyttä. Joskus
tulee valituksia, että joku on niittänyt vesikasvillisuutta
mutta ei ole poistanut leikkuujätettä vedestä.
Toinen yleinen puheenaihe on jätehuolto: ekopisteillä
kesäkauden alkaminen näkyy valitettavan usein ylitsepursuavina keräysastioina sekä epämääräisinä pusseina
ja nyssyköinä, joita ekopisteille jätetään, vaikka ne eivät
sinne kuuluisi. Lappajärvellä jätehuoltoyhtiö Millespakan ylläpitämiä ekopisteitä on 25.
Savola muistuttaa, että myös mökkiläisillä on velvollisuus liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Tarkkana jätevesien kanssa!
Järven kunnon kannalta olennainen asia on jätevesien
käsittely. Sitä ohjataan ympäristönsuojelulailla, jonka
asetuksen muutos tänä keväänä antoi lisäaikaa ennen

vuotta 2004 rakennettujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien uusimiseen. Siirtymäaikaa jatkettiin maaliskuuhun
2018. Vuoden 2004 jälkeen rakennetuissa kesämökeissä
tai muissa uudisrakennuksissa jätevesiasiat järjestetään
asetuksen mukaisesti.
Rakennusluvan yhteydessä vaaditaan selvitys jäteveden käsittelystä.
Kesämökille Savola suosittelee lämpimästi kuivakäymälää, jolloin ratkottavaksi tulee vähemmän jätevesien
käsittelyyn liittyviä kysymyksiä kuin jos mökille tehdään
vesivessa. Jos mökillä on kantovesi, jätevedet voi yleensä
johtaa maaperään ilman erillistä käsittelyä.
–Suoraan vesistöön pieniäkään pesuvesimääriä ei saa
johtaa, Savola korostaa.
Mikäli alle 50 metrin päässä järvestä olevalle mökille
rakennetaan vesivessa, tarvitaan jätevesille umpikaivo,
jonka tyhjentämisestä pitää sopia jäterekisterissä olevan
urakoitsijan kanssa. Pesemisestä syntyvää harmaan veden käsittelyä varten on oltava kaksiosainen sakokaivo
ja maaperäkäsittely tai harmaan veden puhdistamo.
Saila Collander
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Teatteri kuuluu kesään
Teatteri kuuluu kesään Lappajärvellä tänäkin
vuonna. Tarjolla on musiikkia, huumoria ja seikkailua – niin lapsille kuin aikuisille.
Halkosaaressa nähdään Kivikasvojen 50-vuotisen taipaleen kunniaksi juhla-show, jonka käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Ismo Sajakorpi.
Hänen lisäkseen lavalla nähdään muut tutut Kivikasvot: Henrik Lamberg, Vesa Nuotio ja Matti
Fredi Siitonen. Show´n musiikista vastaa Kimmo
Leppälä Broadway Band. Luvassa on ikivihreitä iskelmiä, huumoria ja hittikavalkadeja. Juhla-show
esitetään ainoastaan Halkosaaressa, jonka lavan
Kivikasvot valtaavat ensimmäisen kerran juhannusaattona. Viimeinen 12 esityksestä nähdään
heinäkuun 12. päivänä.
Kesäteatterin toinen näytelmä on komedia Mies
kun tulee tiettyyn ikään. Seppo Sallisen ja Antti
Vartialan käsikirjoittama pläjäys palaa ohjelmistoon vuosien tauon jälkeen. Hupailun rooleissa
nähdään Ilkka Aro, Seppo Sallinen ja Seppo Koivisto.
”Onko viidenkympin villitys vaarallista? Iskeekö se kuin salama kirkkaalta taivaalta – miehen
ollessa arkikamppeissa?”, ovat pari kuumaa kysymystä, joihin komediassa etsitään vastauksia.

Lapsille omaa teatteria

Viime kesänä Itäkylän kesäteatterissa seikkailivat Pipsa Jaspis eli Helmi Kujala (vas.), salapoliisi Pearlock (Leila
Hakola) ja Talvikki-tonttu (Arja Tikkanen). Kuva: Riina Siirtola

Lapsille ja lapsenmielisille esitetään teatteria jälleen Itäkylässä. Kulttuuriyhdistys Karikon Tolska,
tossu ja karuselliprinssi tuo lavalle aikaisemmilta
vuosilta tutun Tolska-tontun, joka on törmännyt viime kesänä lomareissullaan Tanskan kuninkaallisiin. Tänä kesänä kuninkaallinen saattue
saapuu Itäkylään selvittämään mystisen tossun
arvoitusta.
Näytelmän käsikirjoittaja Katja Kujala on
tyytyväinen, että mukaan on saatu kymmenen

eri-ikäistä näyttelijää Alajärveltä, Vimpelistä ja
Lappajärveltä. Näytelmän ohjaa seinäjokelainen
Mikko Timonen ja se tuotetaan yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa.
Tolska kavereineen seikkailee Itäkylän kylätalon
pihapiirissä yhdeksänä iltana, ensimmäisen kerran
29. kesäkuuta. Puolisen tuntia kestävän esityksen

jälkeen näyttelijät pitävät yleisölle työpajoja.
Eikä teatterin ystävien hemmottelu lopu tähän.
Vimpeliläisen Maritza Parkkisen Ninni Kettuli –
hahmo seikkailee ystävineen Halkosaaren kesäteatterissa. Seitsemästä musiikkipitoisesta esityksestä ensimmäinen nähdään heinäkuun 17. päivänä.
Saila Collander

Minne veit, missä luit?
Missä itse luit Kesäseutua – kotona,
mökillä, sukulaisissa...
Ota Kesäseutu, vie se tuliaisiksi kaverille, matkalukemiseksi junaan tai mitä ihmettä keksitkin!
Ota kuva ja laita lyhyen selostuksen kanssa meille:
toimitus@jarviseudunsanomat.fi
Julkaisemme tarinoita pitkin kesää facebookissa

”Kesäseutu oli
kanssani Kukkos
enkoskella Tornionjokilaaksoss
a, syötiin yhdess
ä varrassiikaa ja
jammailtiin Visa
Nordika -bändi
n kanssa. Sinn
se jäi vielä veiv
e
aamaan minun
lähtiessä kotiin
huilaamaan...”
t. Eikku

Kaikkien kuvan postanneiden
kesken arvomme vuorokauden
mittaisen miniloman kahdelle puolihoidolla Kivitipussa
ja 4 kpl 1 kg Fazerin Sinistä.

”Isomummo ila
htui saadessaan
lukea kuulumisia synnyins
eudultaan!” t. La
psenlapsenlaps
i
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Teksti ja kuvat: Suvi Hosionaho

Koko perheen iloista

Saippuakuplaliuoksen voi tehdä itse
ja kuplasauvan saa sulkapallomailasta,
mutta näin hienoja jättikuplia Martin,
Julius ja Eeli tekivät Kuplasauvalla.

Testasimme muutaman kesän uutuusleluista
ryhmällä, johon kuuluivat tokaluokkalaiset Eeli, Julius ja Martin, sekä 8-vuotias Adeliina,
6-vuotias Sanja ja 5-vuotias Jasmin. Pelejä kokeilemassa oli eri-ikäisistä aikuisista koostunut
ryhmä.

Paljon iloa saippuasta
The original Gazillion Premium Bubbles Incredi-bubble wand eli Kuplasauva sopii yli
3-vuotaille leikkijöille. Settiin kuuluu suuri
saippuakupla”puhallin”, alusta johon liuos kaadetaan sekä pullo myrkytöntä saippualiuosta. Muotti kastetaan liuokseen ja nostettaessa ilmavirta
tekee ”putken”, joka hajoaa valtaviksi kupliksi.
Kuplasauva oli testiryhmän suosikki. Ryhmäläiset suosittelisivat sitä kaiken ikäisille lapsille, ja
erityisesti aurinkoisiin päiviin.
– Tosi hyvä ja hauska!
– Palloja ja pötköjä tulee tosi hyvin!
Alusta kannattaa laittaa tasaiselle alustalle ja

varoa astumasta päälle, ettei kallisarvoinen saippua valu maahan. Jos kupla hajoaa kasvoille, makuelämys ei ole miellyttävä, vaikka myrkytön onkin.
The original Gazillion Premium Bubbles Tornado on paristokäyttöinen kone, joka tekee saippuakuplia jatkuvalla syötöllä. Se toimii neljällä AA-paristolla, jotka eivät sisälly pakkaukseen.
Soveltuu yli 3-vuotiaille, mutta ainakin käyttöön
otossa on oltava aikuinen mukana.
– Valtavasti kuplia!
– Jos tulee tylsää, voi leikkiä sillä. Eniten siitä
tykkäävät 4-10-vuotiaat, arvioi Martin.
Koneeseen kaadettava liuos tuntui riittoisalta,
ja iloa kuplista kesti pitkään. Kuplaryöppy sopii
vesileikkeihin ja vaikka kesäisiin ulkojuhliin.
LalaLoopsy Bubbly Mermaid oli tyttöjen
suosikkilelu. Settiin kuuluu iso merenneitonukke,
joka sopii hyvin kylpyleluksi, mustekala-kylpylelu sekä pullo valmista helmiäishohtoista saippuakuplaliuosta. Liuosta laitetaan nuken hiuksissa
oleviin reikiin, ja pyrstöstä puristettaessa kuplat

alkavat pursuilla. Lisäämällä liuosta eri kohtiin
nukelle saa erilaisia kampauksia. Ei sovellu alle
3-vuotiaille.
– Kiva.
– Hauska!
– Mukava ja söpö.
Kenelle suosittelisit lelua?
– Mulle! Mulle! Mulle!
Saippuakuplaliuosta voi valmistaa myös itse.
Kestävien kuplien ohje
1 dl astianpesuainetta
½–1 dl glyserolia
4–10 dl vettä (mitä vähemmän vettä, sitä kestävämmät kuplat)
2 tl tomusokeria, hienoa sokeria tai siirappia
Sekoita aineet varovasti yhteen, mutta älä anna vaahtoutua.

Suurten kuplien ystävä väsää itse myös omanlaisensa puhaltimen. Rautalangasta vääntämällä saa suuren kuplakehikon. Myös vanha
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Sorbetin valmistus sujui mallikkaasti Eeliltä, Martinilta ja Juliukselta.

Jasmin,
Eeli ja Joel
saippuakupla-Tornadon
pyörteissä.
sulkapallomaila toimii kuplakehikkona, kunhan
siitä irrottaa ensin verkon. Jos puhallin on iso,
kannattaa kuplaseos tehdä laakeaan astiaan tai
ämpäriin, jonne puhaltimen voi kastaa kerralla.

Jäisiä herkkuja
Kuumalla säällä on ihanaa nauttia jotain pientä,
kylmää ja makeaa. Testasimme Taste’n Fun Frosty
Fruit-sorbettikonetta. Ikäsuositus on viidestä vuodesta ylöspäin. Koneessa ei ole metallisia
osia, ja se toimii kammesta pyörittämällä. Koska
tarkoituksena on tehdä soseuttaa jäisiä marjoja
ja hedelmiä, odotimme mielenkiinnolla, kuinka
laite käytännössä toimii.
Marjat ja hedelmät otetaan sulamaan 20 minuuttia ennen sorbetin valmistusta. Kokeilimme
sorbettia jäädytetyistä banaaninpaloista, ja jäisistä
mansikoista ja vadelmista. Ne soseutuivat hyvin.
8-vuotiaat testaajat saivat omin avuin valmistettua sorbettinsa. Se katosi kupeista nopeasti ilman
lisäsokeria, vaikka muuten marjat eivät kaikkien
lempiherkkuihin kuulukaan. (Myös raatilaisten
äidit kiittivät.) Laite on turvallinen käyttää, ja

jäätelö on lisäaineetonta. Erilaisia sekoituksia voi
tehdä ihan oman maun mukaan. Sopii vaikka lastenjuhliin ohjelmanumeroksi.
– Tää on tosi hyvä juttu!
– Ihan helppoa.
– Hyvää!
Ilman koneita jäätelöä voi tehdä helposti kotona vaikka jäädyttämällä kermaa ja kondensoitua maitoa, tai mehujäätelöitä puikkomuotteihin.
Ohje löytyy netistä.

Peliklassikon uusi tvisti

Lomalla on mukava pelata yhdessä vaikka uutta ristinollaa tai ratkaista pelaamalla, kuka tiskaa.

Tuttu ristinolla-peli palaa kakkosversiona; miksi
lopettaa, kun toinen on saanut kolme riviin? Korteilla pelattavassa Tic-attack-toessa peli menee
poikki viidestä voitosta. Korttipidike toimii keskuspaikkana, jonka ympärille omaa suoraa yritetään koota.
Aikuisista koostunut testiryhmämme piti pelistä, mutta varsinaisesti siitä innostui nuorisoosasto pelin bongattuaan.
Kuka tiskaa soveltuu koko perheen peliksi.
Nimensä mukaan sillä voidaan selvittää, kuka
lomalaisista joutuu tiskiharjan varteen tai täyttämään tiskikoneen, mutta voi peliä pelata ihan
huvikseenkin. Pelissä on kullekin pelaajalle kuusi
korttia, joiden toisella puolella on likaiset, toisella

puhtaat astiat. Peli alkaa niin, että kortit ovat puhdas puoli ylöspäin. Kortit käännetään yksi kerrallaan likainen puoli ylöspäin, minkä jälkeen niitä
saa pinota joko omiin tai toisten pinoihin värin
ja kuva-aiheen perusteella. Kun siirtoja ei voida
enää tehdä, se jolle jää eniten kortteja, on tiskaaja.
– Voi pelata myös ulkona, koska kortit ovat
paksua pahvia eikä ole ylimääräisiä osia.
– Tuntui aluksi vaikealta, ohjeen esimerkit hämäsivät.
– Peli sopii blondeillekin, ei tarvi hirveää ajatustyötä.
Lelut Amolta. Niitä myyvät levikkialueella esimerkiksi Halpa-Halli jaTokmanni/TokNet.
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Sisäpihalliseen linnarakennukseen
sijoittuvat hotellin vastaanotto,
hotellihuoneet sekä toimisto- ja
kokoustiloja.

Linnahotelli valmis kesäsesonkiin
Hotellipäällikkö Johanna Liinamaa on kiireinen.
LSK Business Parkin alueella olevat, jo lentosotakoulun aikana majoituskäytössä olleet majoitustilat käydään läpi ja kunnostetaan edelleenkin
majoituskäyttöön siviilien tarpeita silmällä pitäen. Vuodepaikkoja on kaikkiaan 400, josta puolet
saadaan käyttöön kesäsesonkiin mennessä.
Tammikuun lopussa LSK Business Park päätti,
että majoitustoimintaa alueella ryhdytään pyörittämään omana toimintana. Hotellipäällikkö
Johanna Liinamaa tarttui haasteeseen ja ryhtyi
töihin. Majoitustoiminta on vain yksi osa LSK
Business Parkin toiminnasta.
Yleisön positiivinen kiinnostus alueeseen on
vienyt asioita vauhdilla eteenpäin.
– Majoitustoiminnan eteen on tehty töitä kolme kuukautta. Kevään aikana kollegan pöydällä
olevaa kalenteria olemme kutsuneet varausjärjestelmäksi. Ensimmäiseksi tilasimmekin hotellin
varsinaisen varausjärjestelmän sekä siihen liittyvä koneet ja laitteet, kertoo Johanna Liinamaa.
– Ensimmäiset kesätyöntekijät on valittu, sängyt ja matkalaukkutasot tilattu, liinavaatetoimittaja ja siivousfirma valittu, luettelee hotellipäällikkö lukuisia tehtäviä ja töitä, jotka on hoidettava ennen kuin alue on valmis ottamaan vastaan
ensimmäiset asiakkaat.

majoitus sijoittuvat vuonna 1929 valmistuneeseen linnarakennukseen, joka on arkkitehti Elsa
Arokallion piirtämä. Puolustushallinnon palveluksessa työskennellyt Arokallio sai Marokon matkaltaan vaikutteita sisäpiharatkaisuista, jollaiseksi
hän piirsi Kauhavalle rakennetun linnarakennuksen. Vastaanoton ja hotellin lisäksi linnarakennukseen sijoittuvat toimisto- ja kokoustilat.
– Linnarakennuksessa on 200 paikkainen auditoirio sekä useita pienempiä kokoustiloja. Kokoussiiven yhteydessä on myös tilaussauna.

Historiallinen linnarakennus

LSK Businnes Parkin alueelleen majoitustilat ovat
niin yksittäisten matkailijoitten kuin myös erilaisten ryhmien käytössä. Ensi kesänä alueella
järjestetään isoja tapahtumia, joiden tarpeisiin
uusi majoituspalvelu tarjoaa palveluitaan.
Suomen purjelennon SM-kisat järjestetään Kauhavan lentokentällä 6.-14. kesäkuuta. Tapahtuman järjestäjinä ovat Tinttilakki ry ja Ilmasotakoulun Lentokerho ry.
Parin vuoden tauon jälkeen järjestetään myös
perinteinen Lentäjien juhannus 19.-20. kesäkuuta. Järjestelyistä vastaa promoottori Kalle Keskinen. Lentäjien juhannus tarjoaa lentonäytöksiä
ja yleisölennätyksiä helikopterilla. Viihdepuolella
kahdella lavalla nähdään ja kuullaan kotimaisia
ja kansainvälisiä tähtiä. Perinteiseen tapaan osa
pääsylipputuloista ohjataan sotaveteraanien toimintaan ja Lentäjien juhannus on mukana myös
Uusi lastensairaala 2017-hankkeessa.
Uudenlaista toimintaa on kiihdytyskilpailujen järjestäminen lentokentällä. Kauhava Speed

Majoitustoiminnan vastaanotto ja hotellitason

Hotellihuoneiden sisustus tuo esiin alueen historiaa,
kertoo hotellipäällikkö Johanna Liinamaa

Kolmen tason majoitusta
Alueelle tulee kolmen tason majoitustiloja linnarakennukseen, kurssikeskukseen ja tukikohtakomppaniaan. Hotellitasoista majoitusta on 32:ssa
kahden hengen huoneessa. Kurssikeskuksessa on
108 vuodepaikkaa. Huoneistot muodostuvat kahdesta kahden hengen huoneista, huoneiden välissä on yhteinen kylpyhuone. Kurssikeskuksen

ja tukikohtakomppanian hostellityyppiset majoitustilat soveltuvat esimerkiksi erilaisille ryhmille,
joukkuemajoitukseen tai perheille.
– Tukikohtakomppaniaan jäävät siellä jo olevat
sotilassängyt, mutta patjat ja petarit vaihdettaan.
Sängylle laitetaan vuodevaatesetti ja sänkyjen sijaamisen asiakas tekee itse. Majoitushintaan sisältyy aamupala, kertoo Liinamaa.
Alueella on myös asuinkerrostaloja, joissa olevat kaksiot ja kolmiot kalustetaan myös majoituskäyttöön. Niissä on kaikkiaan 86 vuodepaikkaa.
Lisäksi upseerikerholta löytyy 16 vuodepaikkaa.
– Ravintolan toiminnasta neuvottelut ovat
käynnissä ja toivomme asian ratkeavan mahdollisimman pian. Aamupalavalmiuden saamme joka
tapauksessa majoitustoiminnan alkaessa. Tämä
ensimmäinen kesä menee majoituspainotteisesti.
Syksyllä työstämme ja jatkojalostamme asioita ja
ideoita, alustavia neuvotteluja eri tahojen kanssa
on jo käyty, kertoo Liinamaa.
Marita Mattila

Purjelentoa, kiihdytyskilpailu
ja kotiseututapahtumia
Weekend kiihdytyskilpailu ajetaan 11.-12. heinäkuuta. Tapahtuman järjestää Sunrise Cruisers ry.
Saman viikonlopun aikana on Seinäjoen Tangomarkkinat. Tangomarkkinoille menevä bussiliikenne ajaa LSK Business Parkin kautta. Yhteistyötä
on myös muiden alueen tapahtumajärjestäjien
kanssa. Cheerleader-tapahtuma Summer Cheer
Cup-tapahtuma ja kilpailu järjestetään Alahärmässä Power Parkissa 13.-14. kesäkuuta. Power Parkin
alueelle sijoittuu myös kansainvälisesti merkittävä
kuljetusalan massutapahtuma Power Truck Show,
joka järjestetään 7.-8. elokuuta.
Kauhavan alueella järjestetään myös Puukko- ja
käsityöfestivaali 12.-13. kesäkuuta, Kortesjärven
Suvipäivät ja Suvinäyttely Kortesjärvellä 26.6.5.7., Härmälääset Häjyylyt Alahärmässä 10.-12.7.,
Elotryskööt ja Luovan toiminnan laulukurssi Ylihärmässä 1.-9.8. sekä Tractor Pulling-kilpailu Alahärmässä elokuussa.
Marita Mattila
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RISTEILYKESÄ LAPPAJÄRVELLÄ
M/S Veannettarella
Avajaisristeilypäivä helluntaina 24.5. klo 14, 15 ja 16.
Kahvitarjoilua ja haitarimusiikkia Lappajärven pelimannit.
Lähdöt hotelli Kivitipun rannasta (Nykäläntie 137)
24.5 - 14.6.
Su klo 14.

Hinnasto
aikuistet 10 €
lapset: 5-12 v 5 €
alle 5v maksutta
perhelippu 25 €

Juhannuksen aikaan
pe 19.6. klo 15 ja 19.
La 20.6 klo 14, 16 ja 19.
Su 21.6 klo 14 ja 17.

Ryhmäristeilyt
320€ ensimmäinen tunti ja 100
€ seuraava alkava tunti. (max 58
matkustajaa).

16.6.2015 - 9.8.2015
Ti, ke, to, pe klo 19,
La, su klo 14.
Risteilyn kesto n 1 tunti.

Ryhmämatkojen varaukset
Puh: 040 659 2035 / Reijo Keto
E-mail: kai.pontinen@nic.fi

Halkosaaren kesäteatteriin
esityspäivinä: keskiviikko, torstai
ja perjantai kello 18 sekä lauan- Pidätämme oikeuden muutoktaina ja sunnuntaina kello 13.
siin.
Paluu esityksen jälkeen.

www.latomerilaivat.fi

Kaikkea kesään...
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Yllä
NESTEKAASUA

Esim. 11kg:n teräspullon täyttö

Kahvikuppi 50kpl tai
asetti 15cm 100kpl

Kylmälaukku
20L

3

1

99

tuote

95

Katso hintaa!

Kylmäkalle 2kpl
220ml

19

90
plo

Näistä myymälöistä löydät nestekaasua:

Alahärmä, Alajärvi, Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas
Iisalmi, Jalasjärvi, Kankaanpää, Kannus, Kauhava,
Kauhajoki, Kaustinen,Kalajoki, Keminmaa,
Kempele/Zeppelin Kiiminki, Hhkangas/Kokkola,
Kurikka, Kuopio,Laihia, Lapua, Liminka, Muhos,
Nivala, Närpiö, Oulainen, Oulu/Limingantulli,
Parkano, Pori, Pyhäjärvi, Raahe, Saarijärvi, Siilinjärvi,
Seinäjoki ,Tornio, Vöyri, Ylivieska

150

Kesäpeli!

Naisten tai miesten
t-paidat

Mökkipeli
puinen

!
Paljon värejä
s-xxxl

990

3
kpl

et.fi

www.HHn

10,-

/HalpaHalli

à 3,95

Aherramme
arkena
- lepäämme
sunnuntaina!
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Suomen Jääkärimuseo toiminut
jo 20 vuotta

Museointendentti Hanna
Rieck-Takala esittelee Suomen
Jääkärimuseon kokoelmia oululaiselle Jouni Kokkoniemelle.

Suomen Jääkärimuseo avattiin Kortesjärvellä 20
vuotta sitten. Museossa on esillä Suomen jääkäriliikkeen synnystä, toiminnasta ja historiasta
kertova pysyvä näyttely. Jääkärin tarina kertoo
lähes 2000 nuorukaisesta, jotka lähtivät Saksaan
oppimaan sotataitoja tavoitteenaan itsenäinen
isänmaa.
Perusnäyttelyn lisäksi museossa on viimeisen
jääkärin, kenraali Väinö Valveen huone sekä vaihtuvia erikoisnäyttelyitä, muun muassa pieni erikoisnäyttely kalterijääkäreistä. Museossa on huomattava kokoelma jääkärien sukulaisten lahjoittamaa materiaalia.
Olennaisena osana museon toimintaa on vuosittain huhtikuussa järjestettävä jääkäriseminaari, joka tänä vuonna järjestettiin jo 18. kerran.
Seminaariin osallistui noin 250 osanottajaa eri
puolilta Suomea.
Talvisaikaan Suomen Jääkärimuseo on avoinna

tiistaisin ja muina aikoina sopimuksen mukana.
Kesäaikaan museo on avoinna tiistaista sunnuntaihin. Museoon voi tutustua itsenäisesti tai oppaiden ohjauksessa. Ryhmillä on mahdollisuus
tilauksesta saada myös rooliopastus, jossa ”jääkäri Autio” kertoo värväytymisestään jääkäriksi,
koulutuksestaan Saksanmaalla ja saapumisestaan
Suomeen 1918.

Ohikulkumatkalla museoon
Ohikulkumatkalla ollut oululainen Jouni Kokkoniemi poikkesi tutustumassa Suomen Jääkärimuseon kokoelmiin.
– Ohi ajaessani huomasin Suomen Jääkärimuseo –kyltin. Ajattelin, että kun olen jääkäriä esittänyt, niin pitäähän sitä myös Suomen Jääkärimuseossa käydä, toteaa Jouni Kokkoniemi.
Kesällä 2013 Kokkoniemi esitti Oulussa

Toppilan Möljän kesäteatterissa jääkäriä Jääkärin morsian-esityksessä. Musiikkipainotteisen ohjelmakokonaisuuden hän toteutti yhteistyössä
NMKY:n Vaskiveikkojen kanssa. Jouni Kokkoniemi laati itse esityksen koreografian.
– Sanoin Vaskiveikoille, että soittakaa vaan. Minä olin rannassa, keräsin kimpun kukkasia, tulin
lavalle ja annoin kukat yleisön joukossa olleelle
96-vuotiaalle naiselle, jääkärin morsiamelle, kertoo Kokkoniemi esityksen kulusta.
Nykyään eläkkeellä oleva Jouni Kokkoniemi
käy mielellään vanhusten hoitolaitoksissa piristämässä asukkaita musiikillaan. Hän on kierrellyt
myös muun muassa kirjastoissa esittämässä lastenmusiikkia yhdessä Reiska-käsinuken kanssa.
Häneltä on ilmestynyt myös hengellistä musiikkia
sisältävä cd-levy Sinua varten.
Marita Mattila

Kortesjärven Suvipäivissä
näyttelyitä ja musiikkia

Kortesjärven Suvipäivät ja Suvinäyttely järjestetään perinteisesti viikko
juhannuksen jälkeen, ja tapahtuma
jatkuu koko seuraavan viikon. Tapahtuman järjestelyissä ovat mukana useat kortesjärveläiset yhdistykset, Kauhavan kaupunki ja Kortesjärven kappeliseurakunta.
Tämän vuoden Suvinäyttelyn taiteilijana on alajärveläinen kuvataiteilija Elina Försti. Lisäksi näyttelyssä on esillä lasten taideleirin satoa
sekä käsityöpiirin taidonnäytteitä.
Suvinäyttelyt järjestetään koulukeskuksen tiloissa. Avajaiset ovat lauantaina 27. kesäkuuta. Avajaisissa avataan sekä Suvinäyttely että Markin
museossa oleva Kortesjärvi-seuran
kesänäyttely.

Kortesjärvi-seuran järjestämälle kotiseutukierrokselle linja-autokuljetus lähtee näyttelyn avajaisten

jälkeen koulukeskuksen pihasta. Kotiseutukierroksella on opastus, jossa
kerrotaan Kortesjärven historiasta ja

nykypäivästä.
Suvipäiviin liittyy myös monipuolista musiikkiantia. Sunnuntaina
28. kesäkuuta on Kevyen musiikin
orkesterin konsertti ja siitä viikon
kuluttua perjantaina 3. heinäkuuta
jyrähtää käyntiin Suvirock-tapahtuma. Hengellisen musiikin ystäville
järjestetään Virsilauluilta 1. heinäkuuta.
Rantamajan perhetapahtuma on
myös osa Suvipäivien antia. Perhetapahtumassa, 30. kesäkuuta, koko
perhe voi viettää yhteistä aikaa, tekemistä riittää kaiken ikäisille.
Marita Mattila
Kortesjärven Suvinäyttelyn tämän vuoden taiteilija on Elina Försti.
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Pesäpallolle vauhtia kesällä
Järviseudun urheilukesään mahtuu monenlaista
lasten juoksukilpailuista lähtien. Pesäpallo kuuluu
kesään etenkin Vimpelin, Alajärven ja Lappajärven suunnalla. Vedon ja Ankkureiden miesten
edustusjoukkueet pelaavat Superpesiksessä, josta Vedolla on puolustettavanaan viime kauden
hopeasija ja kaikkiaan kuuden mitalin mittainen

putki. Kitrolla kotiottelunsa pelaava Ankkurit tähyää ylempiin pudotuspeleihin. Veto haluaa puolestaan pelata nousujohteisen kauden ja pelata
parasta peliään syksyn ratkaisupeleissä. Naapurukset kohtaavat runkosarjassa kaksi kertaa Vimpelin
Saarikentällä ja myös kahdesti Alajärven Kitrolla.
Lappajärven Veikkojen vihreää väriä nähdään

naisten Ykköspesiksessä. LaVen vastustajia tulevalla kaudella ovat muiden muassa viime kaudella
Superpesiksessä pelannut Roihuvuoren Roihu sekä
Hyvinkään Tahko, Ylihärmän Pesis-Junkkarit ja
Kajaanin Pallokerho. Joukkuetta käskyttää tällä
kaudella Jukka-Pekka Tuomela.
Junioririntamalla Alajärven, Vimpelin ja Lappajärven suunnalla pelataan laajalla rintamalla.
Joukkueita löytyy aina G-ikäisistä ylöspäin ja sarjatasoina piirin pelisarjoista B-tyttöjen ja poikien
Superpesikseen. Nuorimpien ikäluokkien peleistä
löytyy onnistumisen riemua aidoimmillaan.
Alajärvellä on luvassa heinäkuussa Rokulipäivien aikaan hieman erilainen pesäpallotapahtuma, kun Alajärven Ankkurit järjestää pesäpallon
pituuslyönnin maailmanmestaruuskilpailut yhteistyössä Pesäpalloliiton ja Superpesis Oy:n kanssa. Perjantaina, heinäkuun kolmantena päivänä kilpailevat eri-ikäiset tyttö- ja poikajuniorit.
Lauantaina vauhtiin päässevät miehet ja naiset.
Maailmanennätysten rikkojille luvataan erikoispalkinto. Joensuun Mailan jokeriosaston tykki
Juha Niemi löi viime kesänä pallon 130 metrin
päähän lyöntipaikasta. Pesäpalloliitto on myöntänyt kilpailujen järjestelyoikeudet Ankkureille
vuoteen 2018 saakka. Kisaidea on lähtöisin Alajärven Yrittäjät ry:ltä.
Virpi Poikelin

Janne Heimonen pelaa kaudella 2015 Vimpelin Vedon lukkarina. Veto ja Ankkurit ottavat
mittaa toisistaan neljä kertaa runkosarjan
aikana.

Luonnon rauhaan

esteettömästi
Vimpelin kunnalle kuuluva Vieresniemen alue Lappajärven rannassa tarjoaa sekä luonnon rauhaa että erilaisia
mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon.
Alueelta löytyy 660 metrin pituinen,
esteetön luontopolku, joka mutkittelee vanhan sekametsän keskellä. Luontopolku on tasainen, ja polun kiertäminen onnistuu myös pyörätuolia tai
rollaattoria käyttävältä. Vieresniemessä tehtiin liito-oravahavaintoja alueen
luontoselvityksen yhteydessä, joten
hyvällä onnella pääsee näkemään vilahduksen uhanalaisesta eläimestä.
Vieresniemeen valmistui vuonna
2011 Euroopan unionin aluekehitysrahaston, Euroopan unionin sosiaalirahaston, Vimpelin kunnan ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen tuen turvin esteettömän luontopolun lisäksi myös
muiden muassa laavu ja hiljentymismaja. Majan äärellä voi istahtaa kuuntelemaan lintujen laulua tai seurata

päiväperhosten lentoa. Laavulla voi
paistaa makkaraa ja ihailla samalla
järvimaisemaa. Vieresniemestä löytyy
myös esimerkiksi takkatupa, jota voi
Järvi-Pohjanmaan ympäristösihteeri
Kirsi Syynimaan mukaan vuokrata erilaisten ryhmien käyttöä varten.
– Saunaa voi myös vuokrata. Takkatuvan terassi on esteetön ja terassilla voi vaikka juoda kahvia tai syödä
eväitä ilman erillistä terassin varausta.
Vieresniemessä on pyörätuolia käyttävillä mahdollisuus päästä veneeseen,
uimaan tai kalastamaan. Laiturin läheisyydestä löytyy esteetön pukeutumistila ja WC.
Vieresniemellä on kaksi vakituisempaa käyttäjäryhmää: Rantakylän Avantouimarit ja Vimpelin seurakunta. Kirsi Syynimaa toivoo, että kuntalaiset ja
matkailijat hyödyntäisivät alueen tarjoamia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.
Virpi Poikelin

Luontopolun kiertämisen jälkeen voi istahtaa kahville takkatuvan terassille. Kuva: Virpi Poikelin.

Esteettömän luontopolun varrella on hiljentymiseen tarkoitettu
maja. Jokaisella Vieresniemen rakennuksella on oma nimensä. Kuva: Kirsi Syynimaa.
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Tuomas Hernesniemen highland-hiehoja on
Nykäläntien varrella.

Kesägrillit valmiiksi
highland-luomulihaa varten
Highland cattle on vanha skotlantilainen nautarotu, jota sanotaan
myös ylämaan karjaksi. Lappajärveltä sitä löytyy kolmelta tilalta.
Ari Kujala kasvattaa highlandinsa Itäkylässä.
Jyrki Autio toimii järven toisella
puolella Ala-Sepässä. Lisäksi hänen
highland-naudoistaan kolmenkymmenen lauma hoitaa kesäisin Kokkolan kaupungin rantoja.
Tuomas Hernesniemen highlandit ovat kahdessa paikassa. Pienempi lauma laiduntaa lähellä keskustaa Nykälänniemellä ja suurempi
Itäkylässä.
Toukokuisena iltana kolme kasvattajaa kokoontuivat grillaamaan
Kärnänsaaren Rahkarantaan. Siellä
seisoo Kujaloiden vanha hirsitalo,
jota vuokrataan ulkopuolisillekin.
Agrologiksi opiskeleva Tuomas
Hernesniemi uurasti työharjoittelussa Kanadassa, joten grillin äärellä nuorta isäntää edusti vanha isäntä
Jari Hernesniemi.
Grillivartaisiin oli pistetty peräkkäin lihaa, paprikaa, keltasipulia ja

suolaa ja pippuria.
–Uuniin matalaan lämpöön,
noin 120 asteeseen. Sitten pitkä
haudutusaika, neljästä kuuteen
tuntia.
–Ja highland-jauhelihasta saa loistavat hampurilaiset.

Laumaelämää

Jari Hernesniemi, Ari Kujala ja Jyrki Autio kokoontuivat grillaamaan.
suolakurkkua.
–Highland-härän sisäpaistia. Sopii
erinomaisesti grillaamiseen, samoin
kuin ulkopaistikin, toteaa Ari Kujala.
Lihakimpaletta raakakypsytettiin
jääkaapissa mureaksi pari viikkoa.
Grillauspäivän aamuna se upotettiin
marinadiin.

–Itse pidän yksinkertaisista mauista. Jos grillaamme pihvejä, riittää
suola ja pippuri. Myös palanen yrttivoita sopii.
Kujala huomauttaa, että tumma
highlandin liha maistuu jo itsessään
niin hyvältä, ettei se uuniruokanakaan tarvitse oikeastaan muuta kuin

Jyrki Autio kertoo, miksi highlandliha maistuu paremmalta kuin tavallinen naudanliha.
–Ensinnäkin tämä on luomulihaa.
Nämä highlandit syövät luomusääntöjen mukaisesti kasvatetun heinän
lisäksi vain kivennäisiä.
Tehokkaasti lämpöä eristävän
turkkinsa ansiosta highland-naudat
viihtyvät laitumella ympäri vuoden.
–Highlandit liikkuvat koko ajan
ulkona ja nauttivat siellä laumaelämästä. Vasikatkin saavat imeä emonsa maitoa noin kahdeksan kuukauden ikäisiksi, Autio jatkaa.
Kujalan mukaan highland-vasikkaa odottaa selvästi pitempi elämä
kuin tehotuotantoon syntynyttä.
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Teksti ja kuvat: Timo Ahvenniemi

Lappajärvellä highlandeja
vuodesta 1996
Lappajärveläisten
maksoivat 18 000
highland-kasvattamarkkaa kappale,
jien kokoontumista
Kujala kertoo.
grillaamaan ei tarAutio ja Kujala
vinnut lavastaa. He
olivat perustajajätulevat hyvin toiseniä seuraavana
meen keskenään,
vuonna aloittaneessa rotuyhdisvaihtavat kokemuksiaan ja auttatyksessä Suomen
vat toisiaan.
Highland Cattle
Vaikeinta oli löyClubissa. Tämän
tää sopiva ilta. Kiivuoden alussa siiHighland-sonnit ovat uljas näky.
reisintä aikaa kestää
hen kuului 242
maaliskuun lopulta
jäsentilaa. Highjuhannukseen, kosland-nautoja Suoka silloin syntyy suurin osa vasikoista.
messa on noin 13 000.
Highland-nautoja on kasvatettu Lappajärvellä
Jari Hernesniemi piti parikymmentä vuotta
kohta 20 vuotta.
lypsylehmiä, kunnes luopui niistä vuonna 2000.
Ensimmäiset highland-nautansa hän osti Autiolta
Ari Kujala ja Jyrki Autio työskentelivät pitvuonna 2010.
kään mattoalalla. Kujala kävi vuonna 1996 tapaamassa porvoolaista asiakasta, joka oli ostanut highPuolitoista vuotta sitten Jari Hernesniemi siirsi
land-nautoja Ruotsista.
tilanpidon pojallaan Tuomas Hernesniemelle.
–Ari soitti minulle, että tällaisia hankitaan. Minä
Autiolla, Hernesniemellä ja Kujalalla on jokaitaas kerroin, että olin juuri lukenut niistä Österbotsella pyörein luvuin sata highland-nautaa. Tarkka
tens Tidningin jutun vaimoni kotona, muistelee
lukumäärä vaihtelee, koska vasikoita syntyy ja täyAutio.
sikasvuisia viedään teurastamoon.
–Ensimmäiset naudat ostin Ähtävältä ja ne

Vartaissa alkaa kypsyä aitoa highlandhärkää. Vieressä on Ilmajoen Makkaramestareiden valmistamia highlandmakkaroita.

–Jos lehmä pitäisi olla, kyllä minä
highland-lehmäksi haluaisin syntyä,
hän naurahtaa.
–Härätkin saavat elää kolmen,
neljän vuoden ikään asti.

Nimenomaan
härän lihaa
Autio korostaa, että grillivartaissa
kypsyy nimenomaan härän lihaa,
ei mitä tahansa häränlihaa.
Elintarvikkeita ja ravintola-annoksia markkinoidaan usein sillä,
että ne sisältävät häränlihaa. Todellisuudessa liha saattaa olla vanhasta,
lypsämisensä lopettaneesta lehmästä, vaikka härkä tarkoittaa kastroitua

sonnia.
Kuten useimmilla highlandtiloilla, eläinlääkäri
käy kuohitsemassa lappajärveläisten kasvattajien
nuoret sonnit.
–Se parantaa lihan makua, mutta
myös helpottaa kasvattajan työtä.
Härät eivät ole yhtä innokkaita tappelemaan paikastaan lauman hierarkiassa kuin sonnit, Autio kuvailee.
–Tilan isäntä on tietysti se ylin
pomo laumassa, lisää Kujala.
Härkiä voidaan pitää samassa aitauksessa lehmien, vasikoiden ja siitossonnin kanssa.
Yleensä omassa haassaan laiduntavat hiehot, jotka ovat sukukypsiksi
ehtineitä naarasnautoja. Parin vuoden iässä hiehot saavat ensimmäiset
vasikkansa ja muuttuvat lehmiksi.

Lihaa pitkin vuotta
Highlandit ovat sympaattisesta
beatles-tukkatyylistään huolimatta

tuotantoeläimiä.
Jari Hernesniemi sanoo, että suurin osa lappajärveläisistä highlandnaudoista teurastetaan isokyröläisen
Hahtolan Lihan teurastamossa. Osa
menee vammalalaiseen Sastamalan
Teurastamoon.
Lahtipaikka riippuu pitkälti siitä,
missä ovat asiakkaat. Esimerkiksi Aution asiakkaista moni on pääkaupunkiseudulla.
Joillakin saattaa olla mielikuvia
syksyisistä lahtipäivistä, mutta highland-lihaa voi ostaa pitkin vuotta.

Rohkeasti yhteyttä
kasvattajiin
Kujala myy highland-lihaa Lappajärven Osuuskaupassa ainakin juhannuksena sekä Lappajärven markkinoiden ja huvilakauden päättäjäisten aikoihin.
Lappajärveläistä highlandia myydään esimerkiksi seinäjokelaisessa
MiNatur-ekokaupassa. Ja mikäli käy

syömässä seinäjokelaisessa Juurellaravintolassa, kohtuullisella todennäköisyydellä pääsee puraisemaan
lappajärveläistä luomuhighlandia.
Kaikki kolme kasvattajaa kehottavat ottamaan heihin rohkeasti yhteyttä. He tietävät parhaiten, mistä
lihaa kulloinkin löytyy.
Rahkarannan terassilla hämärtyy ja viilenee. Pian startataan autot. Isäntien pitää vielä tarkistaa laumansa.
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Kätköily koukuttaa
Kaksi nojatuolia ja televisio keskellä metsää. Muun
muassa tällaiseen paikkaan voi päätyä Järviseudulla, jos harrastaa geokätköilyä.
– Geokätköily on mainio tapa tutustua lähiympäristöön. Useinmiten harrastus vie sellaisiin
paikkoihin, joiden olemassaolosta ei ole tiennyt.
Joskus vastaan tulee todella yllättäviä paikkoja,
evijärveläinen Satu Toijala-Saari kertoo.
Satu Toijala-Saari on harrastanut miehensä
Tuomo Saaren kanssa geokätköilyä kolmisen
vuotta. Saaret kertovat, että tyypillinen geokätkö
koostuu vedenpitävästä säiliöstä, ja sisällä olevasta lokikirjasta, johon kätkön löytäjät voivat lisätä
nimensä sekä käyntipäivän.
– Kätköt on usein viety paikkoihin, joita joku
haluaa esitellä muille jostain syystä.
Kätkön etsijää voi olla periaatteessa vastassa
mitä tahansa: kaunis maisema, hyvä makkaranpaistolaavu, erikoinen luonnonmuodostelma tai
kaunis rakennus. Joskus tärkeintä on kätkön sijoituspaikkaan liittyvä vetävä tarina – olipa se sitten
tosi tai keksitty.

liittyvällä Internet-sivustolla.
Kätkön koordinaatit voidaan joko antaa suoraan tai jonkin arvoituksen tai tehtävän ratkaisuna. Kullakin geokätköllä on internetissä oma
kätkökuvauksensa, joka voi varsinaisten ohjeiden
lisäksi sisältää myös taustatietoa kätkön sijaintipaikasta tai lisävihjeitä helpottamaan kätkön
etsimistä.
Kätköjä on erityyppisiä. Esimerkiksi mysteerikätkön löytämiseksi on ratkaistava jokin pulma
tai ongelma.
– Oma viehätyksensä siinäkin, Tuomo sanoo.
Geokätköily on hurjaa vauhtia suosiotaan

Kätkö sijaitsee usein kiven alla.

kasvattanut harrastus, eikä ihme. Harrastuksessa
pääsee helposti alkuun: tarvitaan vain kännykkään asennettava geokätköilysovellus ja rekisteröityminen internetin geokätkäilysivustolle.

Koko perheen juttu

Suosittu harrastus
Kun geovanhemmat etsii,
geomuksut voivat kiipeillä.

Geokätköjen koordinaatit ja muut tarpeelliset
tiedot kätkön löytämiseksi ilmoitetaan kätkökuvauksessa, joka julkaistaan jollain harrastukseen

Saaren perheessä geokätköily on koko perheen
juttu. Kun Saaret aloittivat harrastuksen, perheen
kuopus oli vasta reilun vuoden. Toisinaan mukana on ollut myös Satun yhdeksänkymppinen
mummukin.
– Kätkökuvauksiin on merkitty, pääseekö paikalle esimerkiksi lastenrattailla tai pyörätuolilla,
Satu vinkkaa.
Vaativimmissa kohteissa Saaret käyvät kahdestaan. Joskus kätköjä etsitään jopa yöaikaan, mikä tuo harrastukseen aivan oman jännityksensä.
Aina kohteeksi valittu geokätkö ei etsinnöistä
huolimatta löydy.
– Joskus käy niin, että kätkö ei löydy, vaikka tietää olevansa ihan oikeassa paikassa ja käy omasta
mielestään läpi joka ikisen kuusenoksan tai kivenkolon. Tottahan se jää vaivaamaan, ja paikalle on
palattava myöhemmin uudemman kerran.

Lähiseuduilta alkuun

Satu Toijala-Saari ja Tuomo Saari yhdistävät geokätköilyn yleensä perheen luontoretkiin. Pojat Julius ja Uljas
kulkevat mukana. Kuva: Maija Ahonen. Muut kuvat perheen kotialbumista.

Järviseudun Sanomille
oma kummikätkö
Kun omassa geokätköilyharrastuksessa on edennyt riittävän pitkälle, voi perustaa omia geokätköjä. Satu Toijala-Saari ja Tuomo Saari kuitenkin
muistuttavat, että kätköä varten on asiallista kysyä
lupa maanomistajalta.
Saaret ovat itse perustaneet lähes 30 omaa

kätköä. Tämän jutunteon yhteydessä Saaret perustivat Järviseudun Sanomille oman kummikätkön, joka on paikoillaan kesäkuun alusta alkaen.
Perheen perustamat kätköt löytyvät satuomo-nimimerkin takaa osoitteesta www.geocaching.com.

Saaren perheen mukaan harrastus kannattaa aloittaa lähiseudun kätköistä. Esimerkiksi Evijärvellä
kätköjä on tällä hetkellä 29, Alajärvellä 34, Vimpelissä 14, Lappajärvellä 24 ja Kauhavalla 68.
Kun harrastuksessa on päässyt alkuun, reviiriä
voi laajentaa sitä mukaa, kun liikkuu muutenkin.
Kun Saaret ovat koko perheen voimin liikkeellä,
valikoituu etsittäväksi useinmiten sellainen geokätkö, jonka lähistöllä voi poikien kanssa paistaa
makkaraa. Geokätköily yhdistetään luontoretkiin.
– Minäkin olen oppinut nauttimaan harrastuksen myötä luonnossa liikkumisesta, Satu nauraa.
Toisinaan taas ajetaan asuntoautolla kauemmas ja perillä katsotaan, kuinka paljon kätköjä
lähimaastosta löytyy.

Aarteen etsintää
Geokätköily on vienyt Saaren perheen mennessään. Satu puhuukin ”hurahtamisesta”.
– Tämä on tällaista aikuisten aarteen etsintää.
Mutta kyllä tästä lapsetkin tykkäävät.
Mutta mitäpä sanovat perheen pojat? Mikä on
geokätköilyssä kaikista kivointa?
– No se etsiminen tietysti, Julius, 6, sanoo.
– Ja se, kun saa paistaa makkaraa, Uljas, 4, tuumii.
Maija Ahonen
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polttoöljyt ja voiteluaineet
www.poweroil.fi

AIKUISKOULUTUS

Tutustu
aikuiskoulutuksiimme ja
löydä omasi!

Tietotekniikka
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
• Tieto- ja viestintätekniikan
ammattitutkinto, ohjelmistotuotanto
• Tieto- ja viestintätekniikan
ammattitutkinto, IT-tuki

LUE LISÄÄ JA HAE:
www.datanomiksi.fi

Media-ala
• Av-viestinnän perustutkinto
• Mediatyön ammattitutkinto
• Tuotannon ja projektinhallinnan
ammattitutkinto

Kysy vapaita
opiskelupaikkoja!
LUE LISÄÄ JA HAE:
www.mediakeskuslime.fi
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
Kokkola • www.kpedu.fi

17

polttoöljykuljetukset
www.valikangas.net
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Johanna Försti taipuu
eri tyyleihin
Johannan
suosikkikesäbiisit

1. Suvivirsi

–Tämä on varmaan jokaisen suomalaisen selkäytimeen kaivertunut sen merkiksi, että ”Nyt se alkaa!”

2. Tom Cochrane: Life is a highway

–Tulee mieleen se kesä, jolloin sain ajokortin. Luukutin tätä ajaessa, ikkunat auki ja tukka takana.

3. Maija Vilkkumaa: Kesä
Kuva: Henrik Niemistö

Lapsuuden kesät. Ne tulevat ensimmäiseksi laulaja Johanna Förstin mieleen, kun hän kuulee
sanan kesä.
– Heti mieli palaa lapsuuden intiaanikesiin,
evijärveläissyntyinen Försti nauraa.
Ei sillä, että Förstin nykyisissä kesissä mitään
valittamista olisi.
– Se on freelance-muusikon kulta-aikaa samalla
tavoin kuin joulu.
Kesän festivaalit ja muut musiikkitapahtumat
kuljettavatkin laulajatarta ympäri Suomea. Keikkoja on niin paljon, ettei Försti tahdo pysyä laskuissa.
Niin kiire Helsingissä asuvalla naisella ei kuitenkaan ole, etteikö hän ehtisi käymään kesän aikana
kotipitäjässä Evijärvellä. Tänä vuonna Förstillä
on erityisen hyvä tuuri, sillä heinäkuussa hän
esiintyy myös Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla.
– Seuraavaksi lähimmät keikat Järviseudulta
katsottuna ovatkin sitten Tampereella ja Jyväskylässä.

viulunsoittoa harrastanut nuori nainen lähti Kaustiselle musiikkilukioon.
Musiikkiin Försti oli saanut vahvan pohjan kotoa ja suvun perinteestä. Hautalan musiikkisukua
oleva äiti Kaisu Försti on tunnettu harmoninsoittaja ja mestaripelimanni.
Kansanmusiikkitaustasta on Förstille ollut apua
muun muassa siinä, että kappaleita oppii myös
korvakuulolta.
– Se on ollut iso etu, kun aina ei ole nuotteja
käytössä, Försti kertoo.

Telkkarista tuttu
Lukion jälkeen Johanna Försti päätyi Oriveden
opiston kautta opiskelemaan musiikkikasvatusta
Jyväskylän yliopistoon ja sieltä musiikkia Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiaan.
Nykyään Försti työskentelee freelance-muusikkona. Laulun lisäksi hän pystyy tarttumaan
moneen eri instrumenttiin.
Suuri yleisö tuntee Förstin ennen muuta

Korvakuulolta
Vuonna 1974 syntynyt Johanna Försti on kotoisin Evijärven Lahdenkylästä. Peruskoulun jälkeen

–”kesä, eikä mitään tekemistä, kaupunki nöyränä
sylissä...”

televisioesiintymisistä. Nainen on laulanut Sami
Pitkämön orkesterissa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa sekä toiminut Obladii-musiikkiohjelman
vakituisena kapteenina. Vuonna 2010 Försti esiintyi Kaartin Combon solistina Presidentinlinnassa
itsenäisyyspäivän vastaanotolla.

Itsensä haastamista
Freelance-muusikon arkeen kuuluu yhteistyötä
eri kokoonpanojen kanssa. Johanna Försti taipuu monenlaiseen musiikkiin ja eri tyyleihin,
esimerkiksi souliin, funkiin, jazziin ja gospeliin.
Försti on niittänyt mainetta muun muassa Jo Stance -yhtyeen laulusolistina. Tällä hetkellä yhtye on
kuitenkin tauolla.
– Jo Stance on ehkä ominta itseäni, sanoo Försti.
Toisaalta Försti nauttii itsensä haastamisesta.
Kaustisen festivaaleilla hänellä on esimerkiksi
yhteisproduktio kansanmusiikkiyhtye Tallarin
kanssa.
– Kun ei pysyttele tiukasti omalla mukavuusalueellaan, välttyy rutinoitumiselta, Försti pohtii.
Vaihtuvat kokoonpanot vaativat kovaa treenaamista, mutta se ei Förstiä haittaa.
– Pidän harjoittelusta. Oikeastaan se on vähintä mitä voin tehdä. On muistettava, että yleisö
maksaa siitä, että se tulee kuuntelemaan artistia,
ammattilaulaja sanoo.

Marssista markkinointiin
Johanna Förstin lapsuudenkesiin kuului kavereita ja
kukkaseppeleitä. Johanna kuvassa vasemmalla.

Lapsuuden kuumat intiaanikesät ovat jääneet Förstin
mieleen. Kuvat: Förstin kotialbumi

Johanna Försti kasvoi musikaalisessa perheessä. Tässä
Johanna on lähdössä Kaisu-äidin kanssa esiintymään.

Johanna Försti käy Evijärvellä useita kertoja vuodessa tapaamassa äitiään. Kotiseudulla muusikolle
tärkeitä ovat niin tutut ihmiset kuin luonnonrauha. Läheisiä paikkoja ovat lapsuudenkodin
lähiympäristö ja perheen mökki.
– Helsingissä olen muuten törmännyt moneen,
joka on kertonut, että hänellä on mökki Evijärvellä, Försti sanoo.
Mutta miten Försti markkinoisi kesäistä Järviseutua sellaisille, jotka eivät ole täällä aiemmin käyneet?
Vastausta ei tarvitse kauan odotella.
– Järviseudun marssilla. Siihen tiivistyy kaikki,
Försti sanoo ja latelee Kaarlo Kultalahden sanoittamaa laulua: – Meill` on Lappajärven siintävä selkä
sekä Vimpelin vaarat ja maat. Eikö Evijärven satasaaret helkä, soita Alajärven pellot ja haat.
Maija Ahonen
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KESÄN
AUKIOLOAIKAMME
Lappajärven Alkon myymälän
aukioloajat muuttuvat 1.6. alkaen.
Palvelemme kesäkaudella
ma–to 9–18, pe 9–20, la 9–18
osoitteessa Maneesintie 1, Lappajärvi.
Puh. 020 711 2270.

alko.fi
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Aamun lumous
Aurinko nousee, aamu on taas,
yön hämy on kokonaan mennyt.
Uuden päivän lahjaksi saan,
on eilinen, muistoihin jäänyt.
Lempeä tuuli taas silittää,
sulosti hyväillen juuri.
Kesän lauhkeus koskettaa,
sillä on merkitys suuri.
Lämmin on aamun henkäys,
tuoksukin vertaansa vailla.
Kesän suloinen lempeys,
tuntuu nyt näillä mailla.
Hellepäivä on tulossa taas,
on pilvetön taivas yllä.
Aamun lumouksen nähdä saan,
siitä suuri ilo on kyllä.
Auringon säteet leikittelee,
suvipäivään lämpöä riittää.
Se tänäänkin kaikkia hemmottelee,
siksi tahdon kesästä kiittää.
Paula Tarvainen

Aurinko paistaa - on ihana
välillä kulkea elämän aurinkoista kaistaa

Voikukan
elämä

Tuomipuun
tuoksussa

Hiljainen, vihreä niitty
kuin särkymätön veden pinta.
Kuuntelen lintujen laulua
kosketan voikukan hahtuvaa.
Yksi puhallus, kaikki on poissa
tuulen vietävissä.

Tuomipuu kukkii jälleen
aurinko oksillaan.
Kesäisen päivän valo
valkeilla kukillaan.
Henkäys on mukana niissä
menneitten kesien.
Muistojen vaaleat pilvet
utuna leijaillen.

Juha Mäntylä

Keskikesän yö
Aika pysähtyy nyt
- käki jää kukkumaan
Aika seisahtui juuri
- kissa jäi puun alle nukkumaan.
Kukat hyräillen läpi yön kasvavat
puiden nuoret lehdet toisilleen satuja kertovat.
Luonto niin syvään hengittää
että ihmisen on pidätettävä hengitystään
ja avata silmänsä keskellä valoisaa yötä.
Katso ja ihastu, tartu kiinni!
Keskikesän taideteos on valmis taas.
Vuokko Laitinen

Maaret Hongisto

Ikävöin sinua ja kesää.
Kevät on nyt aikaisessa,
särkyneet sydämet ja
helmihyasintit nostavat jo päätään.
Minun suruni ei hellitä.
Tämä aikainen kevät ja muistot.
Helluntaina koivut ovat jo
täydessä lehdessä ja
ehtoollispöydästä nousee nuorten joukko
kuin kesätuuli raikkaana ja puhtaana.
Juhannus tuo tuomenkukat ja syreenit.
Luonto tuoksuu ja yöt ovat valoisat.
Orvokit, nuo vaatimattomat ja uskolliset
loistavat vielä syksyn kynnyksellä
kun sanomme, Tahdon
Eila Laasanen

Päivät lipuvat hiljaa.
Elämä koskettaa.
Tuntee sen läheisyyden
kuin hyväilyn ihollaan.
Tuomipuu kukkii taas
tuoksullaan huumaten.
Lempeät aurinkohetket
kehdossaan tuudittaen.
Leena Pirinen

Rupisammakko
hei
Rupisammakko, hei!
Tutustuin sinuun perusteellisesti
heinäpellolla aikapäiviä sitten.
Pyörtänö oli kulkuväyläsi
haravanpiikit vihollisiasi,
kun osuivat otsaasi,
näit tähtitaivaan livenä!
Selvisit sentään pienellä muhkuralla.
Harava pyyteli anteeksi,
lupasi antaa piikeille kurinpalautuksen
kiireessä sattuu..
Olit kyllä iljettävän näköinen
täplikkäässä limapuvussa.
Taka-askelia otin, kohdatessamme.
Jalkasi olivat venyvät,
mutta kun pakenit edestä
taipuivat ne söpösti hölkkään.
Silmäsi mollottivat potkupallonpyöreinä!
Rupisammakko, hei!
Sinua vähemmän enää näkee.
Oletko glopalisoitunut, muuttanut
uuteen Seelantiin, tai peräti Pariisiin.
Heinäpellotkin ovat muuttuneet
räpättäviksi raiteiksi,
hengenvaarallisiksi!... tiijätsä…
Eikä meitä siellä enää tarvita…
Sua kaipaillen, jälleennäkemisen toivossa,
akka, harava, heppa ja heinämies.
Eila Pöntisenaho
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Pieniä irtiottoja
Toiset vaihtavat kuvioita kesällä.
Kun on lomalla, voi matkustella tai mennä mökille. Kaikilla ei
kesälomaa ole, ainakaan varsinaisten lomakuukausien aikana.
Kesästä voi nauttia myös tekemättä mitään suurta ja ihmeellistä. Lomatunnelman saa usein
pelkästään rikkomalla oman arjen kaavan.

Kasvata jotakin. Kokeile
ruukkuviljelyä tai osta mansikka-amppeli. Kesäkukistakin on paljon iloa. Jos et ehdi huolehtimaan kasveista,
käy hakemassa maljakkoon
luonnonkukkia tai puiden
oksia.
Maista kesän
uutuusjäätelöt!
Käy kirjastossa. Lue lehdet ja lainaa kirjoja, joiden
avulla tutustut lähiluonnon

lintuihin, perhosiin, kasveihin.
Lähde iltarasteille tai geokätköilemään.
Pelaa seuraja lautapelejä.
Käy uimassa mahdollisimman monella uimarannalla.
Siihen voi yhdistää piknikin,
luontoretken ja vaikka onkimisen.
Leivo sesonkiherkkuja. Miten olisi raparperitoskapiirakka, mustikkapulla tai
mansikkakakku?
Pidä miniloma: yö tai kaksi
100 kilometrin säteellä mökissä tai hotellissa. Syö ulkona ja käy paikallisissa nähtävyyksissä, pienissäkin.
Suvi Hosionaho
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Naisjalkapalloseura Kortesjärvi on kesän sarjapeleissä mukana kahdella joukkueella. Joukkueet henkivät positiivisuutta myös aurinkoisilla peliasuillaan.

Jalkapalloharrastus
voimissaan

Kortesjärvellä joukkuelajeista ylivoimainen ykkönen on jalkapallo. Sarjapeleissä on mukana kaikkiaan kuusi joukkuetta ja kentänlaidalla istuu
niin harjoituksissa kuin peleissäkin
innokas kannattajien joukko.
-- Kortesjärvellä jalkapallon pelaamisella on pitkät perinteet. Paljon on kiinni myös vetäjistä. Oli laji mikä hyvänsä, jos vetäjiä ei ole,
niin toimintakin hiipuu. Vanhempien innostus on myös merkittävä
tekijä harrastustoiminnassa yleensäkin. Kortesjärvellä on myös hyvä
yhteishenki ja porukkaan on helppo tulla mukaan, arvioi Kortesjärven
Järvi-Veikkojen puheenjohtaja Jouni
Mattila kortesjärveläisten jalkapalloninnostusta.
Jouni Mattila antaa kiitosta jalkapallon harjoitusolosuhteille. Nurmikentän läheisyyteen valmistunut
harjoituskenttä, Rasin kenttä, on kovassa käytössä. Myös läheisen jääkiekkokaukalon alue on otettu harjoituskäyttöön kun harjoitusalueita
tarvitaan useammalle porukalle samanaikaisesti.
Tytöillä kaksi joukkuetta
Naisjalkapalloseura Kortesjärvellä
on tänä vuonna sarjassa T9- ja T10joukkueet. Talvenaikana joukkueilla
on ollut yhteiset harjoitukset. Valmennuksesta vastaa Vesa Porkholm.
Kauden alkaessa Jenna Porkholm tulee mukaan valmentamaan tyttöjä.
-- Innostus on kova. Tässä ikäryhmässä on innokkaita pelaajia ja
siksi päätimme jakaa tytöt kahteen
joukkueeseen, niin saadaan peliaikaa

Kortesjärvellä

KJV:n pojat lämmittelevät ennen harjoitusten alkua.
kaikille, kertoo Vesa Porkholm.
Turnauksia ja sarjapelejä
Kortesjärven Järvi-Veikkojen riveissä on neljä joukkuetta mukana
sarjapeleissä, F10 ja D12-pojat sekä
kuudennessa divisioonassa pelaava
miesjoukkue sekä viidennessä divisioonassa pelaava KJV/Kanu-joukkue.
Poikien C15-joukkue ei ole mukana
sarjapeleissä, mutta joukkue kokoontuu ja harjoittelee yhdessä miesjoukkueen kanssa.

F10-joukkueen ottelut ovat turnausmuotoisia ja joukkue osallistuu
myös 16.-19. heinäkuuta järjestettävään Kokkola Cup’iin. Joukkuetta valmentavat Minna Paalanen ja
Suvi-Maria Lahtinen. D12-poikien
valmennuksesta vastaavat Markku
Tyynismaa ja Ville Nieminen. Janne
Sankelo ja Jouni Mattila ovat myös
apuna tarvittaessa. Mattila ja Ville
Tuomaala vetävät KJV2:ta eli miesjoukkuetta. KJV/Kanun vetäjänä on

Jouni Mattila ja yhteyshenkilönä Olli Kankaanpää.
Uusia jalkapallosta innostuneita
nuoria kasvatetaan jalkapallokoulussa. Vuonna 2008-2010 syntyneiden
jalkapallokoulu alkaa kesän alussa,
kokoontumiset ovat torstaisin.
Joukkueiden turnauksista ja sarjapeleistä löytyy kesän aikana tietoa
tapahtumakalenterista.
Marita Mattila
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Ilmajoen Musiikkijuhlat 5.–14.6.2015

5.–7.6. ja 12.–14.6.2015
Liput alk. 57 €
S-Etukortilla pe ja su
oopperanäytöksiin –5 €
Sävellys: Jaakko Kuusisto
Libretto: Juhani Koivisto
Solisteina mm. Jussi Merikanto
ja Johanna Rusanen-Kartano

Upeita konsertteja Ooppera-areenalla

Juhlakonsertissa Karita Mattila
6.–7.6.2015 klo 20.00
Liput alk. 69 €
Katso koko konserttiohjelmisto
verkkosivuiltamme!

www.musiikkijuhlat.fi • Puh: (06) 424 2900
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Tunnetko tangon taikaa?
Kysymykset:
1. Aavan meren tuolla puolen… Mikä on tangon nimi?
2. _____, olet kohtalon lapsi, rakas tytteli mulle… Mikä on naisen nimi?
3. Kun taasen kevät saa… _______ silloin nostaa pään… Mitkä?
4. Hyljätyn sydän sen ymmärtää… Mikä on tangon nimi?
5. Minä vuonna Jari Sillanpäästä tuli tangokuningas?
6. Mitä tarkoittaa La Cumparsita?
7. Mikä kukka oli mummon ikkunalla?
8. Kuka juonsi Tangomarkkinoita alkuvuodet?
9. Mikä oli ammatiltaan Åke Blomqvist?
10. Milloin on Seinäjoen Tangomarkkinat?
Vastaukset:
1. Satumaa
2. Elsa
3. Valkovuokot
4. Rakasta, kärsi ja unhoita
5. 1995
6. Lauluryhmä karnevaaleilla
7. Pelargonia
8. Heikki Hietamies
9. Tanssinopettaja
10. 8.-12.7.

Tangokuninkaallisia. Etualalla oleva evijärveläinen Antti Ahopelto on muuttanut orkesterinsa nimen huhtikuussa. Nyt orkesteri keikkailee nimellä Antti
Ahopelto & Etiketti. Kuva Maritta Raudaskoski

Polkupyörävarkaat

aktivoituvat kesäisin
Pyöriä varastetaan ympäri vuoden, mutta varsinainen sesonki käynnistyy pyöräilykauden alkaessa ja jatkuu koko kesän. Viime vuonna Suomessa varastettiin yli 20 000 pyörää. Pelkästään
Helsingissä varastetaan noin neljä tuhatta pyörää
vuodessa.
– Edellisiin vuosiin verrattuna luvut ovat hieman kasvussa, sanoo poliisitarkastaja Tommi
Reen Poliisihallituksesta.
– Yleisimmin pyörä lähtee varkaiden mukaan
julkisesta tilasta ulkoa, esimerkiksi linja-auto- tai
rautatieaseman luota. Pyöriä viedään usein myös
asuntojen pihoista ja varastoista. Ajallisesti pyörävarkaudet painottuvat viikonloppuihin ja iltaaikaan, Reen kertoo.
Tavalliset kansalaiset ostavat todennäköisesti
suurimman osan varastetuista pyöristä. Ja kun
jälkimarkkinat ovat hyvät, pyöriä kannattaa varastaa ammattimaisesti. Reen mukaan suurin osa

varastetuista pyöristä myydään esimerkiksi netin
kauppapalstoilla ja kirpputoreilla. Osa pyöristä
puretaan ja myydään varaosina.
– Valitettavan paljon varastettua tavaraa menee kiertoon. Poliisilla ei ole juurikaan viitteitä
siitä, että pyöriä vietäisiin ulkomaille, vaan kyllä ne jäävät tänne kotimaan markkinoille, Reen
kertoo.
Ostajalla on tietty velvollisuus selvittää käytetyn pyörän alkuperää.
– Jos ostaa varastetun tavaran, voi syyllistyä
kätkemisrikokseen joko tahallisesti tai tuottamuksellisesti eli huolimattomuuttaan. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos on esimerkiksi ostamassa 400 euron arvoista uudenveroista pyörää 100
eurolla, Reen selittää.
Käytettyä pyörää ostettaessa olisikin hyvä pyytää myyjältä henkilöllisyystodistus ja pyörän ostokuitti, erityisesti jos kyseessä on uudempi pyörä. Maksu kannattaisi tehdä pankkitilille. Lisäksi

pyörän runkonumero on hyvä tarkistaa, koska
varastetuissa pyörissä runkonumeroa on usein
pyritty häivyttämään, muistuttaa Reen.

Vinkkejä pyörävarkauden varalle
•
•
•

•
•
•

Ota pyörän malli ja runkonumero
talteen
Valokuvaa pyöräsi
Hanki kunnollinen lukko ja käytä sitä
oikein - Parhaan suojan antaa ns. Umallinen lukko, jolla pyörä lukitaan
rungosta kiinni pyörätelineeseen tai
muuhun kiinteään.
Säilytä pyörä mahdollisuuksien mukaan lukitussa tilassa
Tee varkaudesta rikosilmoitus
Älä osta varastettua pyörää

KESÄSEUTU 2015

Kestopuut ja
rakennuspuutavarat
edullisesti

Suomi veneet
ja Yamaha-perämoottorit

Maalit ja
puunsuojat

LAPPAJÄRVI, puh. 020 761 9145
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Ammenna elävästä elämästä
KIRJOITTAJIEN KESÄKURSSI
Lappajärven Taavintuvalla 22.–26.6.2015
Ilmoittautumiset 1.6. mennessä

www.jlakeus.fi

tai soita 06 2412 9350 tai 06 2412 3520.
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KESÄRISTIKKO

LÖYDÄ 6 VIRHETTÄ

suDOKU

PALINDROMI

PALINDROMI
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Järviseudun
sanomat

