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Joistakin tapaamisistani ihmi-
sistä on henkinyt välittömästi
hyvä olo ja rauha. Kun tapasin
sittemmin eläkkeelle jääneen
komisario Sillanpään ensi ker-
taa, koin tuon tunteen. Mie-
lenkiintoiseksi sen teki, kun ajat-
telin poliisin uraa ja kaikkea sitä,
minkä kanssa joutuu tekemisiin,
ja että silti voi säilyttää oman
rauhansa.

Haastattelussa hän mainitsi
elämänvoimakseen kolme asiaa:

koti, uskonto ja isänmaa. Sama-
na kesänä hänet valittiin Vuo-
den kangasalalaiseksi. Se kertoo
mielestäni siitä, että täällä ar-
vostetaan juuri noita Mikon
esiintuomia asioita.

KOTI – paikka, jossa
voimme levähtää maailman hä-
lyistä ja sen saa jokainen laittaa
mieleiseensä kuntoon. Kotia on
huollettava jatkuvasti, sillä
likaantumista, epäjärjestystä ja
kulumista tapahtuu joka päivä.

Kodin ilmapiiriin vaikuttaa mie-
lestäni eniten se, miten per-
heenjäsenet huomioivat toisen-
sa. On koteja, joissa ei puhuta,
vaan katsotaan televisiota
näkemättä tai kuulematta tois-
ta. On koteja, joissa on vaikeuk-
sia tulla toimeen perheenjäsen-
ten kanssa. Mutta nämä ja
muut lukemattomat haasteet
on otettava  kehittymisen paik-
koina. Kaaos tulee eteen, jos ei
tee jotain. Joka viikko on siivot-
tava ja samalla voi miettiä onko
perheenjäsenten suhteissa myös
jotain siivottavaa.

USKONTO – jättää harvan
kylmäksi. Ja viimeistään kun on
itse kylmänä, pappi puhuu siitä..
Uskonnosta löytää parhaimmil-
laan rauhaa ja siitä saa motiivia
kasvattaa itseänsä paremmaksi
ihmiseksi. Uskonnon avulla mo-
ni saa voimaa järjestää elämän-
sä kuntoon, auttaa toisia, saa
jaksamista murheisiinsa, ja ke-
hittyneimmät ymmärtävät jopa
kaiken olemassa olevan merki-
tyksenkin.

Uskontoja on monia. On
syytä muistaa olla suvaitsevai-
nen muiden uskonnäkemyksiä
kohtaa. Ihmiskunnan verisen
historian aikana uskonnon var-
jolla on tehty pahaa, huolimatta
jaloista perustarkoituksista. Sen
varjolla on myös hallittu ja alis-
tettu kansaa sekä ilkeilty toisille.
Paljon saavuttaa mielestäni kes-
kittymällä kaivamaan malkaa
omasta silmästään ja jättää
kaverin silmämunat hänen niin
halutessaan ihan itsensä kai-
veltaviksi. Lyhyesti sanottuna

uskonnon on oltava vapaa-
ehtoista kaikin tavoin.

ISÄNMAA – toivottavasti
sen perämiehet ja kapteenit
muistavat lukea historiaa, ta-
loustiedettä ja olla inhimillisiä
sekä pitkämuistisia meitä ää-
nestäjiä kohtaan. Nuo seikat
kun tuppaavat unohtumaan
yhtä helposti kuin suulliset
sopimukset. Täytyy olla tyyty-
väinen ja iloinen, kun on koti,
uskonnonvapaus ja ihan oma
isänmaa.

Isänmaita on erilaisia – sellai-
sia, joissa arvostetaan työtä,
ihmisiä, sananvapautta. Ja sel-
laisia joissa näitä ei kunnioiteta.
Meillä asiat ovat hyvin, mutta
aina pitää muistaa siivota, sillä
järjestys ei pysy yllä itsellään.
Tosin turvallisinta on siivota ihan
omien rajojen sisällä.

Aina kun tapaan nyt jo eläk-
keellä olevan komisario Sillan-
pään olen iloinen siitä, että juuri
hän on Vuoden kangasalalai-
nen. Edelliskertainen Vuoden
kangasalalainen Jorma Jussila
on myös mainittujen arvojen
kannattaja. Itse asiassa tapasin
molemmat herrat viimeviikolla
ja heidän esimerkkinsä ansiosta
tämä pääkirjoitus vaihtui viime
tipassa positiivisemmaksi.

Hyvää isänpäivää!

Onnea
90-vuotiaalle
Suomelle!

Tapio Metsoila
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Matti Nevalainen on kitarastai-
laaja, tai virallisesti sanoen kita-
rantekijä, joka hoitaa tarvittaes-
sa vaikka muusikon sielunmai-
seman kuntoon, mikäli aikaa
vaan puuntyöstöltä jää. Samaan
lounaspöytään saimme myös
pari pitkänlinjan muusikkoa,
joiden keikoilla on jo vuosikym-
menien ajan soinut Masan to-
teuttama kitarasoundi.

Flying Finn -kitaraa eli
flaikkaria näkee television stu-
diomuusikoilla sekä ammatti-
muusikoiden keikkakalustossa
ulkomaita myöden. Matin cus-
tomoitu instrumentti on aina
tehty soittajan persoonaa sekä
musiikillisia tarpeita kunnioit-
taen.

Kaikessa taiteessa on muu-
tama tärkeä asia, niiden joukos-
sa fiiliksen luominen sekä kat-
selijan ja kuulijan odotuksiin
vastaaminen. Nevalainen soittaa
myös itse, joten tätä kautta hän
ymmärtää soittajien tarvemaail-
maa.

Pentti Hietanen ja Heikki
Silvennoinen ovat molemmat
laajaskaalaisia musiikkimiehiä.
Heillä on pitkä kokemus siitä,
millä, miten ja miksi he soitti-
mensa valitsevat illan keikalle.
Kun lava kutsuu, on soitin työ-
väline, jonka tehtävänä on välit-
tää tekijänsä tunne, voima ja
joskus jopa elämäntarkoitus
kuulijalle.

Masa, Pena ja Hessu

– Älä nyt sitten laita siihen
juttuusi mitään nippelitietoa.
Fiilis ja glamouri on tää juttu,
toteaa Masa visioiden lehtiar-
tikkelin suuria linjoja. Masalla
on syynsä olla huolissaan kirjoit-
tajan taidoista, sillä yritin tehdä
tätä juttua jo pari vuotta sitten
ja sorruin juuri siihen nippeli-
tietoon. Ja juttu meni roskiin.

Tällä kertaa olin viisaampi
ja sain onnekseni pari fiilismiestä
lisää paikalle. Nyt on skarpatta-
va, maltettava kuunnella her-
kemmällä korvalla ja oltava
tarkkana, tai maine menee.

Matti on tehnyt oman arvi-
onsa mukaan ainakin yli 500

kitaraa uransa aikana. Hän aloit-
ti 1970 luvulla.

Tapaamiseen saapuu muu-
sikoista ensimmäisenä Hietasen
Pentti, jonka esiintymisessä on
juuri sitä glamouria ja fiilistä
vaikka koko salille jaettavaksi.
Silvennoinen taas on tuttu sekä
musiikillisista että koomikon
kyvyistään.

Taiteilijan välineet

– Korva on kuullut, silmä on
nähnyt ja käsi on tuntenut, yl-
lättää Pentti meidät heti al-
kuunsa, kun aloitamme puhu-
maan Nevalaisen tekemistä ki-
taroista.

–Vielä lisäksi sydän on iloin-
nut ja itkenyt, toteaa hän tun-
tumaansa ja kokemustaan Ma-
tin tekemistä kitaroista. Pentillä
on useita Masan käsialaa olevia
luomuksia.

Matti teki ensimmäisen ki-
taransa Pentille jo vuosikymmen
sitten. Se oli Hollow Body, eli
ontoksi koverrettu malli, jonka
Pentti itse suunnitteli vuonna
1994.

– Tosin Matin avustuksella,
siten että ideaani muutettiin
muutama kerta toimivampaan
suuntaan, hän muistaa.

– Nyt vanhentuessaan sen
sointi on tullut järkähtämät-
tömäksi.
– Mikki ei ole äänen salaisuus,
vaan akustiikka muodostuu
kokonaisuudesta. Puiden on
soitava oikealla tavalla. Ja mikit
pitää sovittaa puiden sointiin
tavalla, jolla soittaja haluaa,
toteaa Matti.

Hietanen hankki 2000-
luvulla kolme Nevalaisen kitaraa
lisää ja niistä hän ei kuulemma
tule koskaan luopumaan.

– Ne ovat kaikki upeita yk-
silöitä, jotka ovat herättäneet
huomiota keikoilla ja konser-
teissa.

Signeerattu
erikoissarja 2008

Matin mielessä maamme soi-
tinrakentajien koulutuksessa on

Fiiliksentekijät

Matin kitaraan on vuonna 1994 kirjoittanut
kiitoksensa ja nimikirjoituksensa Doctor
Feelgood ollessaan keikalla Suomessa.
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Jokaisella ihmisellä on unelmia.
Joku joka osaa, voi toteuttaa ne.
En tiedä mitä kaikkea te unelmoitte,
mutta eräänä päivänä istuin
tamperelaisessa ravintolassa
lounaalla miehen kanssa, joka
toteuttaa ammattimuusikoiden
unelmia



ongelma, koska se tuottaa vain
yksittäisiä rakentajia, kun taas
yhteinen isompi tuotanto on
jäänyt tavoittamatta.

– Koulutus pitäisi suunnata
myös työvoimaan. Näistä on
pulaa. Nyt soitinrakentajat alka-
vat puurtamaan yksin omina
yrittäjinään, kun tarvittaisiin
verkostoitumista. Soittimien
valmistajat ovat taiteilijoita ja
oman tien kulkijoita, joten tuo-
tanto ei pääse laajenemaan.

– Uskon, että he haluavat tehdä
omat juttunsa. Tässä on myös
mahdollisuus, että joku kehittyy
mestariksi, miettii Pentti aihetta.

Nevalainen suunnittelee
tekevänsä Flying Finn -kitaraa
numeroidun ja signeeratun sar-
jan ensi vuoden aikana.

– Maailmankuulut maalarit,
säveltäjät ja muotoilijat ovat
myyneet töitään halvalla ja
elääkseen. Myöhemmin niistä
on tullut korvaamattoman ar-
vokkaita, toteaa Pentti. Signee-
rattu sarja ollee luonnollisesti
arvokkaampi ja sen arvonnousu
on suurempaa kuin normaaleilla
Flying Finneillä.

– Nevalaisen kitarat ovat
kansainvälisestikin huippusaa-
vutus, joka on samalla avannut
tietä koko suomalaiselle soitin-
rakentamiselle, toteaa Pentti. 

– Itse asiassa hän on muu-
rannut soitinrakennuksen pe-
ruskiven, joka pysyy ikuisesti.
Kun Matin kitarat ovat haluttuja

myös USA:ssa, kitarateollisuu-
den kotimaassa, on Pentin heh-
kutus täysin ansaittua.

Silvennoinen
arvostaa
kokonaisuutta

Sitten pöytäämme istahtaa
Kummelin Heikki Silvennoinen.
Hän on samaa mieltä Hietasen
kanssa siitä, että soundi on jär-
jettömän hyvä ja kitara sopii
käteen.

– Hankin vuonna 1993
ensimmäisen flaikkarini, kertoo
Heikki.
 – Työkalussa on oltava mon-
ta hyvää ominaisuutta. Sen on
kestettävä kaatumisia, (Heikin
kitaran oli joku innokas fani
juuri kaatanut lavalla), valkovii-
niä ja soundin pitää vain paran-
tua vanhetessaan, hän luettelee.
Tapa, jolla Silvennoinen puhuu
kitaroistaan, on kunnioittava ja
hän todella arvostaa Nevalaisen
soittimia.

– Kyllä näitä pitää aina läh-
teä kehumaan, jos tilaisuus tu-
lee.

Heikiltä on keväällä on tu-
lossa oma albumi. Lisäksi hän
on kantavana voimana Sf-Blues-
bändissä, joka tekee keikkoja
joka toinen vuosi, eli keikkailee
seuraavan kerran vuonna 2009.
Vierailijat vaihtuvat, mutta Sil-
vennoinen, Pepe Alhqvist, Jani
Auvinen ja Janne Rajala kuulu-
vat peruskokoonpanoon. Kum-
melin seuraava iso keikka on
Pikkujoulushow Helsingissä Stu-
dio 51:ssä.
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Mitä yhteistä on ammattimuusikolla ja ammatti-
tappajalla?
Kumpikaan ei luota tehdastekoiseen.

Basistilta kysyttiin motiivia tarttua juuri bassoon,
eikä kitaraan.

- Höh, tokaisi basisti.
– Kitarassahan on kuusi kieltä, ja mulla on

vain viisi sormea.

(Nevalaiselta saa myös bassoja ja vaikka viisikielisenä.)

Silvennoisen Flying Finn vm.
1993. Mikin valitsimina kolme
”haitarikytkintä”. Käytetty
helmiäisselluloidia koko
kitarassa; ainoa maailmassa
tällä tekniikalla tehty kitara.

Pentti Hietasen Flying Finn
vm. 1994. Akryylikiillotettu
body, jonka taustalla on aito
sävytetty pythonin nahka.

Autot, kitarat ja miehet
tarvitsevat huoltoa
säännöllisesti. Silvennoinen
ja Hietanen huollattavat
kitaransa säännöllisesti
Matilla.
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Matti Kosonen määrittelee per-
hekodin sellaiseksi, jossa paris-
kunta asuu sijoitettujen lasten
kanssa. Vanhemmat ovat aina
läsnä lasten kanssa. Koti ei ole
laitos eikä edes ”kodin-
omainen”, vaan oikea koti. Las-
ten hoitaminen on elämistä ko-
dissa ihan tavallisessa arjessa.
Tällaista sijaishoitoa toteutetaan
Isoniemen Perhekodissa Saha-
lahdella.

Aikaisemmin Matti työs-
kenteli Lahdessa sairaanhoitaja-
na ja tuurasi toisinaan tuttavien
perhekodissa.  Vuosien varrella
päätöstä vastaavanlaisen perus-
tamisesta kypsyteltiin. Vihdoin
löytyi Sahalahdelta suuri vanha
pappila, jossa oli paljon tilaa;
parin kuukauden paperisodan
jälkeen Isoniemen Perhekoti
syntyi. Kososilla on nyt viisi si-
joitettua ja yksi oma lapsi.

Yhdeksään vuoteen on
mahtunut monenlaista myrskyä,
eikä perhekodissa eletä pelkkää
auvoa.

Sopeutuminen
otti aikansa

– Ensimmäiset kolme lasta tuli
meille syksyllä 1989 2-, 4- ja
10-vuotiaina. Ystäväpariskunta
oli hehkuttanut, että tämä on
tosi hienoa, mutta meillä alku
oli melkoista kaaosta, tunnustaa
Matti.

– Olimme tottuneet ole-
maan kahdestaan vaimon kans-

sa, ja yhtäkkiä talo oli täynnä
lapsia. Oman jälkikasvun synty-
minen on erilaista; tilanteeseen
ehtii totutella kaikessa rauhassa,
lapsikin kasvaessaan tottuu ta-
lon tapoihin ja kodin elämään.
Vieraiden lasten kanssa en aina
tiennyt mitä milloinkin pitää
sanoa tai miten pitää reagoida.

– Ensimmäinen vuosi oli ko-
vaa myllerrystä sekä sijoitetuille
lapsille että meille itsellemme-
kin. Seuraavassa toukokuussa
meille tuli vielä yksi sijoitettu
lapsi lisää ja kesäkuussa syntyi
oma tyttäremme. Samaan
aikaan teimme valtaisaa re-
monttia vanhaan taloon.

– Kaikki se kysyi henkistä
kanttia ja välillä ajattelimme,
oliko tuo ajatus ratkaisu perhe-
kodin perustamisesta kuiten-
kaan ollut viisas. Tämänkaltaista
toimintaa ei kuitenkaan voi noin
vain lopettaa, hän toteaa.

Pikkuhiljaa kaikki alkoi
kuitenkin sujua, tuli rutiinit ja
selkeät säännöt. Lapsetkin aset-
tuivat kotiin ja uuteen tilan-
teeseen. Isoniemen kokoisessa
perhekodissa vaihto olisi voinut
olla melkoinen, heillä olisi voinut
ehtiä olla toistakymmentä lasta.
Sijoitettujen määrä on kuitenkin
vakiintunut viiteen; vain yksi
lapsi on lähtenyt perhekodista
vuosien saatossa pois. Lapsista
nuorimmainen on nyt kym-
menenvuotias ja vanhin käy ar-
meijaa, asettuen pian omilleen
asumaan.

Ilot ja surut
perheen kesken

– Syyt, joiden vuoksi lapset si-
joitetaan sijaiskotiin tai perhe-
kotiin, ovat pitkäaikaisia eivätkä
tilanteet useinkaan korjaannu
heidän oikeissa perheissään
noin vain. Lapset tulevat jäädäk-
seen. Tämä on heidän oma ko-
tinsa, heillä vain on olemassa
toinenkin koti ja omat vanhem-
mat toisaalla. Yhteyttä pidetään
yllä, emmekä vie lapsilta oikean
isän tai äidin paikkaa. Lapsia
koskevissa päätöksissä kuullaan
aina vanhempia, Matti painot-
taa.

– Vaikka me emme ole oike-
asti näiden lasten vanhempia,
välitämme heistä ja jaamme
heidän kanssaan arjen ilot, surut
ja kaikenlaiset kahnaukset.

Isoniemen Perhekodissa
työskentelee yksi palkattu työn-
tekijä. Kuitenkin oma aika ja
mahdollisuus lomiin ovat Ko-
sosilla jääneet perin vähäisiksi.

Luvanvaraista
toimintaa

Ammatillinen perhekoti on yri-
tysmuodossa toimiva lasten si-
jaishuollon palveluyritysmuoto,

määritellään Ammatillisten Per-
hekotien Liiton nettisivuilla. Am-
matilliset perhekodit luokitel-
laan yksityisiin sosiaalipalveluihin
kuuluvaksi.

Ammatillinen perhekoti si-
joittuu sijaishuollon eri muoto-
jen joukossa perhehoidon ja
laitoshuollon väliin. Palvelun
ostajana toimii kunta, joka myös
valvoo toimintaa yhdessä lää-
ninhallituksen kanssa.

Sijaishuollossa lapsen saama
palvelu voi olla pakkopalvelua-
kin ja kyse on useimmiten
pitkäaikaisesta hoitosuhteesta.
Hoito edellyttää vastaamista
lapsen tarpeisiin kokonais-
valtaisesti. Lainsäädäntö määrää
monia laatukriteerejä perheko-
tien toimintaan.

Ammatillisten perhekotiyri-
tysten toiminta muuttui kym-
menen vuotta sitten lääninhal-
litusten lupien varaiseksi. Toimi-
ala on kasvanut vuosittain. Am-
matillisten Perhekotien Liiton
tavoitteena on tukea siihen
kuuluvia perhekoteja korkea-
laatuisten sijaishuoltopalvelujen
tuottamisessa sekä, yhteistyössä
muun lastensuojelukentän
kanssa, toimia alan yleisten
toimintaedellytysten paran-
tamiseksi. (Lähde: apkl.fi)

Matti on
sijaisisänä
viidelle

Lapsilla oikea koti

Isoniemen Perhekodissa eletään
tavallisen kodin arkea, kertoo
Matti Kosonen.
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kauneus ja terveys
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Suomenmaassa tapasi kierrellä
mies huonekaluliikkeissä kyse-
lemässä patjoja, testaten samal-
la liikkeiden palvelukykyä ja ti-
etotaitoa aiheessa. Kiertäjä ei
ollutkaan kuka tahansa ostaja,
vaan hän etsi aktiivisesti hyviä
jälleenmyyjiä uudelle tuotteelle.

– Pirkanmaalla yksi liike selvi-
si testistä: Jakki Kaluste valittiin
Pirkanmaan alueen edustajaksi,
muistelee Rosbed Oy:n toimi-
tusjohtaja Aulis Niemi. Lapuan
mies vaihtoi metallialan pat-
jamaailmaan, koska näki, että
tämänkaltaista tuotetta tarvi-
taan.
 – Sängyn pitää kannattaa tasa-
isesti nukkujaa. Lantionseutu-

ja hartiaseutu eivät saa joutua
liiallisen paineeseen. Patjamme
pystyy vastaamaan tähän haas-
teeseen.

Vaihda
riittävän usein

Kun ostaa halpaa, joutuu pian
taas ostamaan uuden. Tämä
perussääntö pätee patjoihin eri-
tyisen hyvin. Laadukkaatkin pat-
jat tulee vaihtaa tietyin väliajoin,
koska ne joko menettävät kim-
moisuutensa tai sitten ne tulee
hikoiltua piloille.

Ilmakennopatja sijoittuu
patjamaailmassa keskihinta-

luokkaan. Rosbed Sleep Com-
fort -patja on lapualainen tuote,
jossa koko patjan rakenne on
ajateltu uusiksi. Ytimenä on
pumpulla paineistettava ilma-
kennosto, jonka kennot ovat
yhteydessä toisiinsa.

Jokaisen kennon vartaloon
kohdistama nukkumispaine
pysyy samana ja sitä voidaan
kaukosäätimellä säätää esimer-
kiksi parisängyn eri puolten kes-
ken täysin eri kovuuteen. Eri
painoisten nukkujien vartalot
saadaan pysymään tuettuina ja
lihakset rentoutuvat unen aika-
na. Hartioiden ja lantion koh-
dalle kohdistuva paine piene-
nee, kehon pintaverenkierto
säilyy hyvänä eikä uni häiriinny
jatkuvasta kääntymisen tar-
peesta.

Patjan osat ovat irrotettavis-
sa ja pestävissä.

Jousti npatjan tyypillinen
heiluriliike puuttuu tästä patjas-
ta kokonaan, se ei pompauta
kehoa takaisin. Lapsille tämä
siis ei sovi pomppulinnaksi.

Patjan tekniikka on alun per-
in kehitetty sairaalapeteihin,
jo issa pot i laat  joutuvat
makaamaan pitkiä aikoja liikku-
matta. Patjasta valmistettu ku-
luttajaversio on ollut markkinoil-
la USA:ssa jo yli kymmenen
vuotta ja on siellä varsin suosittu
– nii-den myynti kasvaa neljän-
neksellä vuosittain. Pari vuotta
sitten muun muassa Radisson-
hotelliketju vaihtoi suuren osan
patjoistaan säädettäviin ilma-
kennopatjoihin.
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Hyvä patja pelastaa
yösi ja päiväsi

- Nyt uutuutena tarjotaan myös Rosbedin
ilmapatjat, toteaa paikalla ollut Rosbed Oy:n
toimitusjohtaja Aulis Niemi.

Ilmapatja tarjoaa tasaista tukea
nukkujan lihaksistolle.

Yöuni vaikuttaa työn ja elämän laatuun, koko
päivä voi olla sen vuoksi pilalla tai pelastettu.
Kykymme tehdä päätöksiä, oppia uutta ja
muistaa vanhoja asioita, ihmissuhdetaitomme
ja intuition herkkyys: paljon on kiinni levän-
neestä mielestä ja kehosta, puhumattakaan
tapaturma-alttiudesta ollessamme väsyneinä
liikkeellä.

Lepää ruusupedillä

Jakki Kalusteen Kaija Keski-Pukkilalla on laaja valikoima
erilaisia patjoja ja henkilökunta osaa patjojen myynnin.
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Sari Sirén hoitaa ihmisiä
kokonaisvaltaisesti sydänyhtey-
den kautta. Energiaparantaja
aukaisee tukoksia energiak-
entässä ja hakee tasapainoa
kehon, mielen ja sielun välille.

– Energiakeskusten ja au-
ratasojen saattaminen tasapai-
noon aktivoi kehon oman
paranemiskyvyn. Lopulta keho
parantaa itse itsensä, Sari
selventää.

Sari toimii terapeuttisena
energiaparantajana yrityk-
sessään Hoitola Kaunis Sielu,
joka sijaitsee Kangasalan Liutus-
sa. Hän valmistui Enkelten kodin
nelivuotisesta energiaparanta-
jakoulusta vuosi sitten, Suomen
ensimmäisten energiaterapeut-
tien joukossa. Yksi tärkeä osa-
alue koulutuksessa oli parantua
itse omista taakoistaan, jotta
voisi auttaa toisia. Opiskelijat
pyrkivät omaan henkilökoh-
taiseen kasvuun ja sydänyhtey-
den ja energiatasojen ym-
märtämiseen.

Energiahoidosta hakevat
apua erilaisista vaivoista, kivuis-
ta, peloista, ihmissuhdevaikeuk-
sista ja stressistä kärsivä. Itsensä
tunteminen on Sarin mukaan
paranemisen ehto.

– Me sairastumme, koska
emme halua kokea henkistä
kipua, hän korostaa.

– Haluamme unohtaa ikä-
vän tapahtuman, mutta teh-
dessämme niin samalla jän-
nitämme lihaksistoamme ja si-
irrämme tiedon tapahtuneesta
kehoon.

– Osa meistä jää energeet-
tisesti traumaattisen kokemuk-
sen hetkeen. Etäännymme
omasta itsestämme. Kun meillä
on sitten vastaavanlaisia trau-
maattisia kokemuksia, reakti-
omme saa aikaan patoumia
energiakentässämme ja kehon
energiakeskusten työskentely
heikkenee.

Syvä rentoutuminen

Aluksi Sari selvittää keskustelun
avulla terapiaan tulleen ongel-
mat ja niiden mahdolliset syyt.

Kun tulen tapaamaan Saria,
olen kärsinyt monenlaisista
vaivoista ja krenkoista. Niissä
riittää luettelemista, mutta
unohdan kertoa tunteneeni
kipua myös sydämen seutuvilla.
Sarin lempeän rauhallisesta ole-
muksesta tarttuu minulle hyvää
oloa ja luottavaisuutta.

Hän valmistautuu hoitoon
keskittymällä kolmeen tahoon:
hän ottaa yhteyden ylöspäin
saadakseen olla energian kana-
vana ja hän ”maadoittaa” itsen-
sä eli ottaa ajatuksissaan yhtey-
den maahan, voidakseen pitää
kuvaannollisesti jalat maassa.
Lisäksi hän luo sydänyhteyden
hoidettavaan ihmiseen.

Asetun selinmakuulle peh-
meälle vuoteelle. Pienessä
huoneessa soi rentouttava,
hiljainen musiikki, joka vie
huomion pois ulkoa tulevista
äänistä. Koko hoidon aikana ei
puhuta. Pitkään ei tapahdu
mitään, sitten tunnen Sarin tart-
tuvan nilkoistani kiinni. Hän oli
aiemmin kertonut helpottavan-
sa energiatukoksen purkautu-
mista ”tyhjentämällä” huonoa
energiaa jalkojen kautta maa-
han.

Vaivun nirvanan kaltaiseen
täydelliseen rentoutuneisuu-
teen. Huomaan uiskentelevani
kevyestä unesta toiseen, tie-
toisena ja sulavasti.

Jossain vaiheessa tunnen
Sarin koskevan olkapäätä. Kun
ohimossani vihlaisee äkillinen
päänsärky, Sari asettaa kätensä
juuri särkevään kohtaan päässä-
ni, vaikken mainitse mitään ki-
vusta. Hetken kuluttua särky
hellittää.

Aikaa olisi voinut kulua viisi

Energiaparantaja
saattaa sielun
ehjäksi ja kerhon
terveeksi

Jatkuu sivulla 14...

Sari Sirén on
kangasalalainen
energiaterapeutti.
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Ani Muotili ike
Arnolds
Brander
Eurokangas
Fritz Pasta Station

In Style
Jalokivigalleria
Jummi & Jammi
Kinnarps
Kulta Ouni

Kunto-Fysio
Kuntoklubi
Albatross
Kuvatikkaus ja
paitapainoKAUPPAKESKUS KESKELLÄ TAMPERETTA

minuuttia tai useampi tunti, en
olisi voinut arvioida ajan kulua.
Lopulta hoito päättyy ja saan
kehotuksen nousta hissukseen
pediltä. Olo on raukea ja hie-
man pöllähtänyt, kuin syvästä
unesta herättyä. Kuulen sätky-
telleeni jalkojani, vaikka en itse
huomannut mitään.

– Kävin läpi chakrojasi eli
kehon energiakeskuksia, mutta
minun oli pakko pysähtyä
sydänchakrasi kohdalle. Käteni
eivät pystyneet etenemään, en-
nekuin olin hoitanut sydämesi

aluetta kylliksi, Sari kertoo.
Hämmästyin, sillä tuolla alueella
olin juuri kipuillut. Sari paljastaa,
että sydänalueen oireilun taka-
na saattavat olla vaikeudet äi-
tisuhteessa.

Toisinaan Sari aistii hoidon
aikana enkeliolentoja ympä-
rillään, auttamassa paranta-
maan asiakasta. Pieneksi petty-
myksekseni taivaallisia vieraita
ei kuulemma poikennut paikalla
minua hoidettaessa.

Pahenee ennen
kuin paranee

Energiaparannuksessa pyritään
löytämään sairauden perim-

mäinen syy ja saattamaan käyn-
tiin paranemisprosessi. Parane-
minen vaatii potilaan sitou-
tumista haluun parantua.

– Tavallisimmin energiate-
rapeutin luokse hakeutuneilla
ihmisillä on jo vahva motivaatio
parantua ja ainakin jonkinlainen
usko terapeutin kykyihin auttaa,
Sari toteaa

– Patoutumien puhdis-
tuminen tuo usein takaisin
tunteita niistä traumatisoivista
tilanteista, jotka ovat aiheut-
taneet kehon sairastumisen.
Patoutumien avaus voi kestää
yhden hoitokerran tai useam-
pia, riippuen siitä kuinka voima-
kas kokemus on ollut. Asiak-
kaalla on vapaus valita, mitä

traumoja ja kuinka paljon hän
on valmis näyttämään, hän sa-
noo.

– Paraneminen aiheuttaa
toisinaan kehon tai mielen
oireilua. Tästä tiedetään, että
paranemisen prosessi on alka-
nut. Sairaus poistuu vastakkai-
sta suuntaa kuin mitä on ilmen-
nyt.

– Energiahoidon vaikutus
on aktiivisimmillaan muutaman
seuraavan vuorokauden ajan,
jolloin keho on hyvin herkkä
ulkoisille ärsykkeille. Riittävä
lepo, ravinto ja rauha ovat
tärkeitä.

...jatkoa sivulta 12
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Lemmikkieläinliike Bug`s
Lounastulli
Morsiusgalleria
Nemesis Airsoft
Partasen suutari

Parturi-kampaamo
Tullintorin Team
Punnitse ja Säästä
Ravintola Ly’s Garden
Seppälä

SOL palvelut Oy
Speciaalikoot A ja O
Sukkamyymälä
Terveyskauppa Tähkä
Tiimari

Tullintorin Apteekki
Tunnelin Kenkä
Vapaa Valinta
Viialan Leipomo
Xoxo-Fashion

Oikaisu: Toimituksen virhe
Olavi Seppälän viime ilmoituksessa mainittiin

virheellisesti Sahausliike. Pahoittelemme virhettä.

Sahalahti
Olavi Seppälä Puh. (03) 376 4619

0400 624 746

Sahausta siirrettävällä kalustolla.
SAHATAVARAN KUIVAUSTA.



Annan Seutulaiselle
arvosanaksi asteikolla 1-10

jutut
ulkoasu

Palautteeni toimitukselle

LUKIJAKYSELY
Luen Seutulaisen:

en juuri koskaan
satunnaisesti
kuukausittain
olen uusi lukija
Orivedeltä

Luen lehdestä:
pääkirjoituksen
muut jutut
tapahtumat
mainokset

Haluan tarjouksen mainostilasta Seutulaisessa
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Potut pottuina – tuhdit herkut isälle

Sitruunaiset uuniperunat

1 kg kiinteitä perunoita (vihreä värikoodi)
1 sitruunan mehu
2-3 rkl öljyä
3-4 valkosipulin kynttä
suolaa
mustapippuria

Kuori ja halkaise perunat laakeaan uunivuokaan. Sekota sitruunan
mehu, öljy, murskattu valkosipuli, suola ja pippuri keskenään
ja kaada perunoiden päälle. Kypsennä perunoita uunissa 200
asteessa 30-40 minuuttia. Valele perunoita välillä mausteliemellä.

Curryperunat

2 ps (à 400 g) pakasteperunakuutioita tai -lohkoja
2 rkl currytahnaa (hot tai medium currypaste)
(TAI 2 tl öljyä, n. 0,25 tl chilijauhetta, 2 tl jauhettua inkivääriä, 2
tl curryjauhetta, 1-2 tl kurkumaa, 0,5 suolaa)
1-2 dl vettä
2 dl ruokajogurttia
0,5 tl kuminansiemeniä

Kuumenna paksupohjainen kasari ja kuullota siinä currytahnaa.
Jos et käytä tahnaa, kuumenna öljy kasarissa ja kääntele mausteita
hetki kuumassa öljyssä.
Lisää hieman sulaneet perunat ja sekoita hyvin. Kaada kattilaan
hiukan vettä, jotta
perunat eivät pala pohjaan. Anna hautua noin 10 minuuttia. Lisää
tarvittaessa vettä. Lisää jogurtti kattilaan ja keitä miedolla lämmöllä
vielä noin 5 minuuttia. Ripottele pinnalle kuminansiemenet. Tarjoa
lisänä salaattia ja ruisleipää.
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Puh. 0400 846 830
Vatialantie 1 Kangasala

Tule tutustumaan uuteen
leipomo-konditoriaan
• uudet tuotteet
• Teivon lihapyörykät
• lounas arkisin 10.30-15.00
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Pian tiet valtaavat lastenvaunut
ja -rattaat, joissa ovat yksilölliset
rekisterikilvet. Jo kaukaa voit
huomata kuka on tulossa, kun
vaunuissa on kilpi, jossa lukee
lapsen nimi ja syntymäaika. Idea
on Jussi Suvelan ja kilpiä voi
tilata Orivesi Originalin nettisi-
vuilta.

Original on orivesiläinen
mainostoimisto, monipuolinen
ja valtakunnallisesti merkittävä
graafisen alan tuottaja. Sieltä
saat kaiken alusta loppuun asti.

– Mottona on "me haemme
asiakkaillemme ratkaisuja,
emme ongelmia", toteaa toimi-
tusjohtaja Jussi Suvela.

– Vahvuudet ovat korkea
laatu, erikoisuus ja hyvät yhteis-
työkumppanit.

Jussille oli jo pikkupojasta
asti selvää, että hänestä tulee
mainosmies. Hän toimi 17-
vuotiaana Stockmannilla so-
mistajana ja vuonna 1977 hän
perusti toiminimen.

– Orivedeltä löytyi hyvät
toimitilat vuonna 1995. Jouko
Vainioranta tuli mukaan pää-
osakkaaksi. Yhdessä visioimme,
mitä todella haluamme tehdä.

Teimme rajut investoinnit ja
suurkuvatulostus ja silkkipaino
nousivat kahdeksi suureksi pää-

alueeksemme, joihin olemme
etsineet asiakkaita myös teolli-
suudesta etsimme alihankkijoita
teollisuudesta, kertaa Suvela
Originalin tavoitteita Orivedellä.

Yhteishengellä
eteenpäin

Tällä hetkellä Originalissa
työskentelee 10 henkilöä. Työ-
tehtäviä vaihdetaan niin, että
kaikki saavat olla monipuolisesti
kaikessa mukana. Originalissa
on kehitetty omaa sisäistä laatu-
järjestelmää ja on määritelty
jokaiselle omat vastuualueet
aina koneiden huollosta lipun-
nostoon.

– On tärkeää pitää työnteki-
jöistään hyvää huolta ja olla
heille avoimia. Meillä on aina
ollut tosi hyvä porukka ja loista-
va yhteishenki. Yhteiset jutut,
kuten pari kertaa vuodessa ole-
va Original Orivesi Voorumi
pitävät yhteistä me-henkeä yllä,
Suvela iloitsee.

Painojälkeä Karibialla

Yrityksestä löytyy valtavasti
hienoja ideoita, kuten esi-
merkiksi rekisterikilvet, kuvioidut

sälekaihtimet ja pimeässä hoh-
tavat painatukset. Original on
kehitellyt menetelmän, miten
oma haluamasi kuva painetaan
sälekaihtimiin. Kaihtimien mo-
lemmilla puolin voi olla eri kuva.

Tuotteita lähtee myös maail-
malle; Karibialla seilaa loistoalus,
jossa on kauppakäytävän mar-
kiiseissa Originalin painamat
tekstit. Tuotteita on mennyt

Pohjoismaihin ja Baltiaan sekä
satunnaisesti ympäri maailmaa.
Suvela sai vi ime vuonna
Suomen Keskuskauppakamarin
myöntämän Kultaisen ansio-
merkin 40 vuoden työstä
Suomen elinkeinoelämän hy-
väksi ja Vainioranta sai tänä
vuonna Suomen Yrittäjien ti-
manttiristin 30 vuoden yrit-
täjyydestä.
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Originalin idearikkaita töitä on viety
ympäri maailmaa. Toimitusjohtaja
Suvela on palkittu työstään Suomen
Keskuskauppakamarin
ansiomerkillä.

Vahvaa
osaamista
ja yksilöllisiä
ideoita
Orivesi
Originalilta

Neat ja Kertut ja kaikki muutkin
pienokaiset saavat hurjastella
omin rekisterikilvin varustetuilla
vaunuilla. Jussi Suvela esittelee
yrityksensä valmistamia
heijastinkylttejä.
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8.11. Konsertti Oriveden kirkossa. Tenori Mikko Kilkkinen, urku-
ja pianosäestys Pentti Kotiranta.
10.11. Joulumyyjäiset klo 10-14 Holman koululla
11.11. Konsertti klo 18, Kyösti Kytöjoki, Oriveden seurakuntatalolla.
16.11. Hi Energy Disco yli 12-vuotiaille, klo 19-23.30, Oriveen
Taistolla.
19.11. Lukupiiri klo 19-21 Oriveden pääkirjastossa. Italo Calvin:
Paroni puussa.
27.11. Kynttiläuinti klo 17, Lestikierroksen 6. osatapahtuma,
uimahalli
1.12. klo 10-14 Joulunavaus ja joulumyyjäiset Eräjärven Eerolassa.
Myyntipöytävaraukset p. 530 6115 tai 530 6251
5.12. klo 19 Oriveden Opiston juhlasalissa Musiikkia Isänmaalle
-konsertti, Oriveden Nais- ja Mieslaulajat, Puhallinorkesteri ja
vierailijoina Sanan Mahti -ryhmän lausujia
6.12. Naisten lentopalloliigan ottelu OrPo-Pislaploki klo 16
liikuntahallissa

Oriveden tapahtumat



Tamperelainen Asekauppa Erkki
Lähdeniemi on lunastanut
paikkansa laaja-alaisena eri la-
jien harrastajain kauppana, sillä
siellä tunnetaan monipuolisesti
asekeräilijän, metsästäjän kuin
muidenkin eri lajien harrastajien
tarpeet.

Erkki aloitti uransa vuonna
1983 Oriveden Hirsilässä ja
nykyinen liike sijaitsee muuton
jäljiltä Tampereella Teiskontie
22:ssa. Oriveden vähittäismyynti
on myös siirretty Tampereelle.

– Tilamme laajenivat nyt
huomattavasti. Saamme varas-
tomme paremmin esiin, iloitsee
Lähdeniemi.

On oma osasto mustaruu-
timiehille, varusteille, käytetyille
ja uusille aseille. Suustaladatta-
vat mustaruutiaseet ja näiden
varusteet ovat nyt selkeästi
osastoitu.

– Aseiden huolto on tär-
keää. Meillä on aseöljyjä, joissa
on kuparinpoisto-ominaisuus
mukana. Kun sitä käyttää, ase

pysyy tarkkana ja kunnossa.
Kevyt hoito on tarpeen, vaikka
ei ammuttaisikaan joka met-
sästysreissulla, kertoo Erkki.
Yhtenä esimerkkinä tuoteva-
likoiman uutuuksista Erkki
mainitsee kiikarit, joissa on mu-
kana etäisyysmittari.

Monipuolisuus
valttina

– Monipuolisuus takaa meille
jatkuvan kaupankäynnin ympäri
vuoden; asekeräilijät, kilpa-
ampujat ja metsästäjät kun ovat
liikkeellä hieman eri aikoihin.

– Tuomme omana tuonti-
namme nalleja, ruutia, aseita,
panoksia. Meilläkään ei ole
kaik-kea mitä on olemassa,
mutta pyrin ostamaan niitä
tuotteita, joita kysytään, jatkaa
Erkki.

Omana tuontina Italiasta,
suoraan valmistajalta, Erkki tuo
muun muassa myös komeaa
nahkalaukkua, jollaisessa maail-
malla pidetään huippuaseita.
Kilpailuaseita yhtiö tuo itse
maahan.

– Edustamamme kilpa-ase
on huippuluokkaa. Maailman-
kilpailuissa Pardinilla on aina
otettu kärkisijat. Tarkoitus ei

ole itse tuoda maahan kaikkea,
vaan teen yhteistyötä muiden
maahantuojien kanssa.

Vanhojen
käytettyjen
aseiden mekka

Lähdeniemi on myös oiva paik-
ka päästä eroon vanhoista
aseistaan.

– Hyvistä käytetyistä lintu-
ja metsästyskivääreistä on aina
puutetta. Jos jää joku ase tur-
haksi, niin se kannattaa tuoda
meille ilmaiseen arviointiin ja
jos sen jättää myyntitiliin, se
varmasti aikanaan löytää osta-
jan, yrittäjä lupaa.

Jos perii aseita joiden lupa-
asiat ovat epäselviä tai lupia ei
löydy niin kannattaa ottaa yh-
teyttä paikalliseen poliisiin, joka
selvittää onko ase esimerkiksi
varastettu. Joskus siihen voi
saada jopa luvankin, jos sen
historiaan ei liity ongelmia ja
luvanhakija täyttää lupaehdot.

Keräilyaseiden lisäksi myös
miekat, pistimet ja puukot kiin-
nostavat myyntitiliin otettaviksi.
Kaikki vanha ei kutienkaan ole
välttämättä arvokasta.
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Asiantuntevaa
aseasiaa
Orivedeltä
Tampereelle

Kymmeniä kertoja tämä maa on vallattu tai
yritetty vallata asein. Ihmiset ovat hankkineet
metsästä nälkäänsä ruokaa, joka on saatu kiinni
ansoin ja asein. He ovat puolustaneet kotejaan
milloin idästä, milloin lännestä tulevaa uhkaa
vastaan, suojanneet karjaansa villipedoilta,
rosvoilta ja muilta kurjilta – asein.

Meillä on aseita väkimäärään nähden eniten
Euroopassa ja kun katsoo historiaamme, ei se
ole kummaksuttavakaan asia. Kenties
geeniperimäämme on lisätty tieto, että oma
ase on parempi kuin ”ase käres naapurin”.

Lähdeniemi ja kuuluisa Pardinin kilpapistooli
sekä lyhyt pienoiskivääri Venäjältä. Kaksi
mielenkiintoista tuotetta, joissa molemmissa
on uusia ja ainutlaatuisia ominaisuuksia.
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Kolmen naisen tiimi
palvelee yrityksen ja
yhdistyksen muusana

Kangasalla toimii tiimi, jossa
kolme naista, asiantuntemuk-
sensa ja erikoisosaamisensa yh-
distettyään, pystyy palvelemaan
asiakasta monipuolisesti kirjan-
pidon, tilintarkastuksen ja yrit-
yspalvelun saralla. Tarja Mäki-
sen, Liisi Leiniön ja Mervi Kau-
korannan yhteenliittymä tarjoaa
tällä tavoin vankkaa kokemusta
ja asiakaslähtöistä huolehtimis-
ta. Tiimin helminä ovat osaa-
minen erityisesti järjestöasioiden
hoidossa sekä neuvonta pienille
ja uusille yrityksille.

Reilu vuosi sitten naiset pit-
ivät ”perustavan kokouk-
sensa”, jossa päättivät toimia
yhteistyössä, kuitenkin kukin
omana itsellisenä yrityksenään.
Asiakkaita ei omita, vaan jokai-
nen tuntee toisensa asiakkaat
ja pystyy tarvittaessa autta-
maan.

– Meillä on kaikilla sitä
vankkaa kokemusta, jota osa-
taan nykyään jo arvostaakin,
nuorien vastavalmistuneiden
rinnalla, Tarja toteaa.

Kolme asiantuntijaa

Pisimpään on yrittäjänä toiminut
Tarja, joka pyörittää Yrityspal-
velu Tilikirjaa. Yrityskirjanpidon,
palkanlaskennan ja laskutuksen

lisäksi firma tuottaa nimensä
mukaisesti muutakin yrityspal-
velua. Tarja pystyy auttamaan
orastavaa yritystä ohjein ja
vinkein alusta alkaen, tarvittaes-
sa vaikka sopivalla osakkuudel-
la. Neuvoja löytyy, vaikka vasta
harkitsisi yrityksen perustamista.

– Jos yrityksellä tai järjestöllä
on joku ongelma, ihan mikä
tahansa, kannattaa kysyä siihen
ratkaisua meiltä. Asiakaskunta
on laaja ja heidän joukostaan
löytyy useimmiten sopiva taho
ratkaisemaan pulman, olkoon
kyse vaikka lumitöiden teet-
tämisestä, hoivapalvelusta tai
mistä tahansa, Tarja lupaa.

Liisin toiminimi Tili Lei on
erikoistunut pääasiassa järjestöi-
hin ja yhdistyksiin, mutta tekee
myös liiketoimintakirjanpitoa. 

– Olen tehnyt elämäntyöni
järjestöissä muun muassa kir-
janpitäjänä, taloudenhoitajana
ja toiminnanjohtajana, jolloin
toteutin kirjanpidon lisäksi pal-
jon muutakin järjestön toimin-
nassa. Vuosi sitten aloitin oman
tilitoimistotoiminnan.

– Tuntemusta järjestökirjan-
pidosta ja –taloudenhoidosta
ei paljon ole tarjolla. Jotkut tili-
toimistot eivät ota lankaan vas-
taan järjestöjen ja yhdistysten
kirjanpitoa. Niiden maailma on
aivan erilainen kuin yrityskirjan-

pidossa.
30-vuotisen tilitoimistotaus-

tan omaava Mervi on myös
HTM-tilintarkastaja. Hän tuo
tiimiin ti l intarkastusosaa-
misensa ja on heistä se, joka
parhaiten pysyy ajan hermoilla
hektisesti muuttuvassa lakiviida-
kossa.

– Tuntuu että uusia lakeja
tehdään nykyään vain tekemi-
sen ilosta, esimerkiksi uudesta
osakeyhtiölaista en pidä ol-
lenkaan. Arvonlisäverolaki on
kai-kista kamalin, Mervi moittii.

Tiimin muut jäsenet ilmaise-
vat ilonsa siitä, että lakipykälien
muuttumisesta huolehtimisen
saa jättää Mervin hyppysiin.
Hän käy laatukoulutuksessa
monta kertaa vuodessa pysyäk-
seen ajan tasalla.

Asiakasta tukien

– Tämä ei ole mikään kirjan-
pitotehdas tai kirjaamo, emme-
kä me ole mitään kumilei-
masimia. Usein neuvomme
asiakasta pyytämättä, jos
huomaamme jossain asiassa
epäkohdan. Monesti on käynyt
niin, että yritys on kiireessä
unohtanut vaikkapa arvon-
lisäveropäivän lähestymisen,
silloin me otamme yhteyttä ja

muistutamme, Liisi kertoo.
– Juuri aloittavat ja pienet

yritykset tarvitsevat asiakas-
lähtöistä palvelua.

– Ajattelemme yrittäjän par-
asta. Pienien tilitoimistojen etuja
on sekin, että asiakkaat ehtii
oppia tuntemaan todella hyvin,
toteaa Liisi.

– Me olemme vähän niin
kuin asiakkaan muusa, runoilee
Tarja.

– Parasta tässä työssä ovat
asiakkaat ja seuraavaksi nume-
rot, Tarja tunnustaa.

– Huonoin puoli ovat ainai-
set deadlinet; joka kuukauden
kymmenes päivä ennakonpidä-
tykset, 15. päivä arvonlisäverot,
20. päivä TYEL  ja niin edespäin,
hän huokaa.

– Minä taas pidän aikatau-
lutuksesta ja siitä, että koko
vuosi rytmittyy, pohtii Liisi.

– Meillä jokaisella on omat
persoonalliset tapamme tehdä
työtä. Esimerkiksi Liisi haluaa
aina tehdä muistiotositteita,
summaa Tarja.

– Vaikka tässä ollaankin
tekemisissä numeroiden ja ek-
saktin tiedon kanssa, on silti
olemassa monta oikeaa tapaa,
jotka johtavat samaan lopputu-
lokseen.
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Kangasalan Vatialassa
sijaitsevissa toimitiloissa
kolme iloista asiantuntijaa
puhaltaa yhteen hiileen.
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Ark. 10:30-17:30
la 10:30-15:00
Puh. (03) 266 4535

Kaikki
akvaariopaketit

Tällä kupongilla

–15%

Myös verkkokauppa osoitteessa: www.viherkala.fiMyös verkkokauppa osoitteessa: www.viherkala.fi



Naurua, hauskanpitoa, hyvä piz-
zaa ja kaunista rantamaisemaa,
siinä eväät hyvää retkeen. Ko-
hteeksi sopii Saarikylien kahvila-
ravintola Seremonia. Uusille tu-
lijoille tiedoksi: se on kahden
vauhdikkaan naisen pitämä ran-
takahvila, jossa saa ruokaa ja
voi nauttia erilaisten tapahtu-
mien vilskeestä.

Ja onpa alueelle puuhattu
jo pitkään erikoista holvisau-
naakin, jossa pitäisi olla aivan
satumaiset löylyt. Ainakin kir-
joittaja on kutsuttanut itsensä
saunomaan heti, kunhan se
vain rantamaisemaan ilmestyy.
Tosin maasaunana se on hyvin
maastoutettu, etteivät ihan
kaikki uteliaat sitä heti löytäisi.

Uudet emännät
ja A-oikeudet

Kun astuu Saarikylissä tunnel-
malliseen, vanhasta navetasta
tehtyyn kahvioon, osuu silmään
heti suuri terassi ja sen takana
avautuva upea maisema. Keit-
tiöstä kantautuu tarttuva nauru
ja pian sieltä astuu esiin tuoreet
ja intoa täynnä olevat yrittäjät-
täret Pia Silvennoinen ja Minna
Rydman. Jos elämään kaipaa
positiivisuutta, maisemia ja in-
nostusta, niin tästä kahvilasta
niitä löytää.

Seremonia ja vieressä sijait-
seva koulu ovat onnistuneet
markkinoimaan itsensä läpi
kesämökkiläisten ja kyläläisten
omana tapahtuma- ja kokous-

paikkana. Kesän päätyttyä sa-
donkorjuuaika ja torit tuovat
elämää koulun pihalle. Talvella
väkeä vetää suosittu retkiluiste-
lu, jonka rataa pitää yllä Minnan
mies Mikko: seremonialaiset
monen muun saarikyläläisen
tavoin toivovat aikaista talvea
ja hyvää jäätä. Talven jälkeen
taas odotellaan melontakelejä
ja kesäasukkaiden saapumista

Uudet yrittäjät Minna ja Pia
aikovat pitää paikkaa avoinna
läpi talven, mitä ei Seremonian
historiassa ole ennen tehty.
Uutta on myös B-oikeuksien
laajentuminen A-oikeuksiksi.
Ravintolalla on aukiololupa puo-
li kahteen asti.

Kahvila Seremoniassa aio-
taan järjestää erilaisia tapahtu-
mia, kuten äskettäinen lasten
Halloween-aiheinen ilmaista-
pahtuma.

– Luvassa on myös mukavia
tilaisuuksia aikuisille. Erilaisia
lautapeli-iltoja ja tietovisailua
tullaan järjestämään, Pia lupaa
ja toivoo itsekin saavansa kut-
sun peliin mukaan.

Pyrkimyksenä on myös
herättää henkiin vanha saa-
rikyläläinen perinne itsenäi-
syyspäivän juhlallisuuksista, jois-
sa on ollut demokraattisesti
valittu presidentti puolisoineen
juhlaväkeä kättelemässä.

Kodikas
kokoontumispaikka

Seremonia tarjoaa myös pito-
palvelua.

– Paljon saadaan tehdä isoja
kahvituksia, yhdistysten koko-

uksia ja yritysten virkistystilai-
suuksien ruokailuja. Häitäkin
on hoidettu. Kahvilan puolella
on 32 asiakaspaikkaa ja Saa-
rikylien koululta saadaan tarvit-
taessa lisätilaa, kertovat yrittäjät.
He tukevat paikallista maata-
lousnaisten osastoa käyttämällä
heidän astiastoaan.

Vastavalmistuva 10 hengen
sauna tarjoaa reippaasti parem-
mat mahdollisuudet myydä
pikkujouluja.

Seremonia ruokkii nälkäiset
kotiruoalla, keittolounailla sekä
pizzalla. Pizzauuni palautettiin
ravintolan keittiöön asiakkaiden
pontevasta vaatimuksesta. Min-
na on paikan ruokavastaava;
Pian harteilla on pitojen or-
ganisoiminen sekä sisustuspuo-
len asiat.

– Olemme pyrkineet sisusta-
man Seremonian kodinoloiseksi
paikaksi. Tiedämme, että ih-
miset kaipasivat paikkaa, jonne
kokoontua tapamaan ystäviä,
Pia toteaa.

– Yritämme löytää tänne
kunnon vanhan ajan pirtin-
pöytiä. Ja tuolitkin saavat olla
vaikka jokainen erilaisia, kunhan
ne toistavat vanhaa tunnelmaa.
Asiakkaat ovat jo antaneet pa-
lautetta, että ilme on kiva, hän
kertoo tyytyväisenä.

Ilme on ihan kiva paitsi kah-
vilassa, myös terassin puolella.
Seremonian yhteensä 50 te-
rassipaikkaa avautuvat paik-
kakunnan kauneimpiin mai-
semiin. Aika harvoin voi ravin-
tola-asiakas nähdä vaikkapa
hevosen laiduntavan aivan te-
rassin alapuolella, kuten Sere-
moniassa kesäisin voi.
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Vilskettä ja
viihdykettä
Saarikylien
Seremoniassa

Pia ja Minna pitävät nyt
Saarikylien maisemissa
tunnelmallista rantakahvilaa.
–Olemme avoinna läpi vuoden,
kertovat yrittäjänaiset.

Seremonian emännät
luovat ravintolaan
kodikkaan ilmapiirin.
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Pälkäneellä vanhan Luopioisten
puolella sijaitseva Ravintola Liek-
ki komeilee tätä nykyä uusitulla
olemuksellaan. Syksyllä kymme-
nessä päivässä toteutetun re-
montoinnin jälkeen paikka näyt-
täytyi asiakkaille ensi kertaa
5-vuotissyntymäpäiväjuhlissa,
joihin osallistui nelisensataa
henkeä.

Remppaa tekemässä oli
Liekin oma väki muutaman tut-
tavan vahvistuksella. Keittiöön
tuli uusi lattia ja uutta maalia
seiniin, mutta merkittävin muu-
tos näkyy salin puolella. Entiset
tilat, ruokasali ja baari vaihtoivat
paikkaa keskenään.

– Ruokailijoiden määrä on
viime aikoina lisääntynyt ja siksi

tarvitsimme sille enemmän tilaa.
Pienemmästä puolesta halu-
simme entistä pubimaisemman.

Uudella järjestelyllä sen
asiakkaat pääsevät tupakoi-
maan suoraan terassille tarvit-
sematta kulkea ruokasalin läpi,
kertoo Liekin emäntä Hanna
Paasio.

– Monet ovat aluksi sisään
tultuaan ihmeissään ja eksyk-
sissä, mutta kyllä se oikea suun-
ta on aina lopulta löytynyt.

– Meitä täällä työskenteleviä
uusi ilme ainakin piristää kum-

masti, ja moni asiakas on anta-
nut positiivista palautetta. Tun-
nelma on kiva ja avara. Moni
luulee, että isomman salin kat-
toa on nostettu, mutta kyllä se
samalla korkeudella on kuin
ennenkin, Hanna vakuuttaa.

Soppaa lounaaksi

Muita muutoksia on muun
muassa keittojen toivottu ilmes-
tyminen lounaslistaan. Iltaohjel-
maan vaikuttaa ihka uusi taus-

tamusiikkijärjestelmä, joka
lupailee lisää karaokea. Jatkossa
voidaan järjestää karaokeiltoja
myös samanaikaisesti bändien
esiintymisen kanssa.

Liekki on suosittu ravintola,
johon kannattaa lähteä tutus-
tumaan kauempaakin. Ikähaa-
rukka on laaja ja tunnelma on
viikonloppuisin käsin kosketelta-
van letkeä. Luopioislaiset ovat
siitä mukavia hämäläisiä, että
oudompikin kulkija saattaa
löytää juttuseuraa jo ensim-
mäisellä käyntikerralla.
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Paikallinen nuoriso otti
uudistuksen ilolla vastaan.

– Lisää karaokea ja hyvää
ruokaa entistä suuremmalle
väkimäärälle, lupaa
Hanna Paasio.

Tunnelmallinen Liekki
panostaa ruokailutilaan,
joka kasvoi reilusti
uuden remontin
yhteydessä.
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Vuosi sitten Moona pystytti
näyttelyä Helsingin vanhimpaan
galleriaan, Galleria Strindbergiin.
Avajaiskutsun saivat muun
muassa eri maiden lähetystöt.
Egyptin suurlähettiläs Soad
Shalaby kiinnitti huomiota tai-
teilijan muinaista Egyptiä ku-
vaaviin monilukuisiin teoksiin,
ja tästä seurasi yhteydenpitoa
sekä kutsu Egyptin suurlähe-
tystön kansallispäivän kunniaksi
järjestettyyn vastaanottoon vii-
me elokuussa.

Siellä solmitut kontaktit jo-
htivat siihen, että lopulta tuli
Egyptistä virallinen kutsu tulla
pitämään taidenäyttelyä Kairos-
sa. Kutsu tuli valtion ulkomais-
ten kulttuurisuhteiden johtajal-
ta, professori Salah Hasab El-
Nabilta. Näyttelyn teemana on
"Egypt with Finnish eyes".

– Näyttelyni avajaiset on
ajoitettu Suomen 90-vuotis-
päivien, eli itsenäisyyspäivän,
aattoon 5. joulukuuta. Tapah-
tumasta käynnistyy Suomen
kulttuuriviikko Kairossa. Avajais-
tilaisuuden juhlallisuuksista ku-
vataan pieni ohjelma Egyptin
televisioon.

– Lisäksi mukaani lähtee
egyptiläisen lehden toimittaja.
Hän tekee artikkelin näyttelys-
täni arabiankieliseen lehteen,
jolla on huikeat 10 miljoonaa
lukijaa, Moona kertoo.

Tunnetun
poliitikon koti

Näyttelyn paikkana on Beit El-
Omma Museum lähellä Kairon
parlamenttitaloa; rakennusta
kutsutaan myös nimellä The

House of Nation. Museo on
avattu vuonna 2003 presidentti
Hosni Mubarakin vaimon Su-
zannen toimesta. Museo on
perustettu egyptiläisen kansal-
lisen vaikuttajan Saad Zaghlou-
lin entiseen kotiin, ja kyseinen
katu kantaa hänen nimeään.
Museossa on esillä runsaasti
erilaisia dokumentteja, kirjoja,

taidetta ja valokuvia 1900-luvun
alkupuolelta. Siellä voi nähdä
myös tunnettujen kansallistai-
teilijoiden, muun muassa Rag-
heb Ayyadin ja Youssef Kamelin
töitä. Osa museosta on omistet-
tu Zaghloulin vaimolle, Safey-
yalle, joka sai Egyptin kansalta
lempinimen Egyptiläisten Äiti.

Moona
Metsoilalla
taidenäyttely
Kairossa
- Jännittävää, miten asiat kietoutuvat toisiinsa
ja yksi tapaaminen voi johtaa seuraavaan.
Eräs tapahtumien ketju johti siihen, että sain
tilaisuuden järjestää taidenäyttelyn Egyptin
miljoonapääkaupungissa Kairossa, toteaa
innostunut Moona Metsoila.

Moonan Egypti-aiheisia maalauksia.

Egyptin Suomen suurlähettiläs Soad Shalaby
vietti kansallispäiväjuhlassa samalla
läksijäisiään. Hän palvelee tätä nykyä muissa
diplomaattitehtävissä Kairossa.

Moona Metsoilan töitä on muassa Ideaparkin taideliikkeessä Ten Artissa.
Kuvassa Sirpa Saikkonen Ten Artista. Saikkoset ovat vaikuttaneet pitkään
taidealalla ja heidän liikkeensä valikoima on laaja.
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KANGASALA

5.–16.11. Kangasala-Opisto 50 vuotta. Taidetta ja
kädentaitoja, pääkirjastossa.
6.11. klo 18 Suklaaunelmia. Pienen suklaatehtaan
edustajat kertovat suklaasta, valtuustosali.
7.11. klo 17.30-20.30 Taulut valmiiseen kehykseen fantista
tai poppanasta, käsityökeskus.
8.11. klo 12-16 Toiveiden torstaityöpaja käsityökeskuksessa
10.11. klo 11-16.30  Kangasala-Opiston 50-
vuotisjuhlanäyttely Kirkkoharjun koululla. 10.11. klo
16.30 Viidenkympin villitys -Kangasala-Opiston 50-
vuotisjuhla Kirkkoharjun koululla.
11.11. klo 11-17 Kangasala-Opiston 50-vuotisjuhla
näyttely Kirkkoharjun koululla.
11.11. klo 14 Lepokodin teehuone. Kulttuurivartti: Krylov
ja opettavaiset eläintarinat (Ritva Leikas).
11.11. klo 17 Yhteislauluilta Lauluterveiset ulkomailta
Kirkkoharjun koululla.
11.11. klo 17 LP Kangasalan naisten ykkössarjan
lentopallojoukkueen kotipeli LP Kangasala – NJ (Nurmo)
Pitkäjärven koululla.
12.11. – 16.11. Shaali lämmittää -ideanäyttely
käsityökeskuksessa
12.11. Kangasalan Sitoutumattomat Eläkeläiset järjestävät
iltapäivätanssit Juhlatalo Kontulassa klo 12 - 16.
12.11. klo 18 Lasten perinteinen pannukakkuilta
Sahalahden kirjastossa.
15.11. klo 18.30 Naisten kahvit Huutijärven
seurakuntakodissa. "Suomalainen usko", Kati Niemelä.

Seudun
tapahtumia

Jatkuu sivulla 30...
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18.11. klo 14 Lepokodin teehuone. Kulttuurivartti: Tsaarin
hovielämää Laila Hietamiehen kuvaamana (Sirkka Salmi).
18.11. klo 15 Nainen historiallisessa romaanissa. Kirjailija Kirsti
Manninen marraskuun kirjakahvilassa Hotelli Urussa.
Kirjallisuudentutkija Maria Ihonen.
22.11. klo 12-16 Toiveiden torstaityöpaja käsityökeskuksessa
24.11. klo 10-16 Joulutunnelmaa oljesta ja muista
luonnonmateriaaleista -kurssi käsityökeskuksessa
24.11. klo 17 LP Kangasalan naisten ykkössarjan
lentopallojoukkueen kotipeli LP Kangasala – Tähti (Vilppula)
Pitkäjärven koululla.
24.11. klo 18 Jouluyö Kangasalla -konsertti Kangasalan kirkossa.
Pikantit-kuoro.
25.11. klo 14 Lepokodin teehuone. Kulttuurivartti: Lomonosov-
tuotemerkki (Pentti Salminen).
26.11. Kangasalan Sitoutumattomat Eläkeläiset järjestävät
iltapäivätanssit Juhlatalo Kontulassa klo 12-16.
26.11. Tsekkiläinen kirjallisuuspiiri Jaalassa. Alkuasukkaan
opastusta tsekkiläiseen kulttuuriin. Kirjoina Milan Kunderan
tuotanto sekä Hasekin Sotamies Svejk.
28.11. klo 12-18 Valkoista joulua: paperiinipallot, narukranssit,
paperimassakoristeet -työpaja käsityökeskuksessa
28.11. Seurakuntailta klo 18-20 Sahalahden seurakuntatalossa.
Tuula Mannermaa:  Raamatun naisia.
28.11. klo 18 Kirsti Mäkinen kirjailijavieraana Sahalahden
kirjastossa: suomalainen naapurihuumori.
1.12. – su 9.12. Joulupuotiaika ja joulupuuroviikko Vehoniemen
Automuseolla
2.12. klo 18 Sahalahden kirkkokuoron 115-vuotisjuhlavuoden
konsertti.
2.12. klo 17 LP Kangasalan naisten ykkössarjan
lentopallojoukkueen kotipeli LP Kangasala – Tarmo 1
(Hämeenlinna) Pitkäjärven koululla.
4.12. klo 18 Ruokakurssi - Marttailta. "Mannerheimin
pöydässä" Marja-Leena Rantasen keittiössä (Kaakinmaantie
166). Ilm. 040 759 1554.
6.12. Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhla Kirkkoharjun
koululla.
7.-9.12. klo 11-18 Kyllin päivän markkinat Kangasalan
Lepokodissa.

PÄLKÄNE

12.11. klo 17-19.30 Matkailuyrittäjien syyskahvit Sappeessa
ravintola Huipun kokoustilassa. Ilm. 8.11. mennessä 040 779
3208.
14.11. klo 18-20 Itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden
kulttuuriluento kunnanviraston kokoussalissa.
27.11. klo 17.30-21 kunnan ja yrittäjien iltakahvit Aitoon
Honkalassa, mm. uusi hankintalaki, Petri Mäkinen Tampereen
kehyskuntien hankitatoimisto, tilaajavastuulaki. Ilm. 22.11.
menn. 040 757 8282

Tee kestävä päätös kodin lämmityksessä.
Valitse kotimainen Geopro-maalämpöpumppu.
Neljästä koosta löytyy jokaiseen pientaloon sopiva ratkaisu.

Pasin Putki
Vohlisaarentie 2 A 36760 Luopioinen
(03) 536 1510,  fax: (03) 536 1455,
Pasi: 0400 638 451

• LVI-asennukset uusiin ja saneerauskohteisiin
• Tarvikemyynti • Ympäristöystävällinen jätevesihuolto
• Vedensuodatuslaitteet • Öljypoltinmyynti, asennus ja huolto

...jatkoa sivulta 29.






