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Pääkirjoitus

Nuori perhe viihtyy hyvin
Suomenniemellä

Myö tykätään

Hyvät liikenneyhteydet ja
sopivat etäisyydet

Me ollaan täällä Suomenniemellä vähän sitä mieltä, että
ihmisen on hyvä olla, kun ei heti ovesta ulos astuttua ole
hälinä ja huiske nenällä. Asukastiheys on meillä Lapin tasoa.
Nämä ovat tietenkin makuasioita. Kaikkia ei moinen ympäristö miellytä, ja paatuneimpia city-ihmisiä se jopa kauhistuttaa. Myö kuitenkin tykätään. Olen varma, että emme
ole tämän ajatuksen kanssa yksin.
Mahdollisuudet ottaa etäisyyttä ovat Suomenniemellä samaa luokkaa kuin pohjoisessa, mutta pitäjämme sijaitsee
kuitenkin alle tunnin ajomatkan päässä kolmesta maakuntakeskuksesta, mukaanlukien tietenkin oma kaupunkikeskustamme Mikkeli.

Pieni koulu on yhteisöllinen
Päiväkotipaikan voi saada
helposti
Metsätähti on kodinomainen yksikkö

Suomenniemi on Mikkelin osana kuin retriitti, jossa välttämättömät palvelut ovat kuitenkin olemassa. Joka asian perässä ei tarvitse lähteä “merta edemmäs kalaan”. Olemme
ylpeästi pieni pitäjä. Ja kuten tästä julkaisusta saat lukea,
löytyy meiltä omasta takaakin yhtä sun toista.
Tätä kirjoittaessani olen asunut ja elänyt perheeni kanssa
Suomenniemellä noin neljä vuotta. Ennen kuin muutimme
pääkaupunkiseudulta vaimoni kotipaikalle, mielessä oli jatkuva odotus: Milloin pääsee asumaan ympäristöön, jossa
aidosti viihtyy ja tuntee olevansa kotona? Nyt tuo tunne on
poissa. Meille muutossa oli kyse siitä, ettemme halunneet
odottaa eläkepäiviä, vaan toteutimme yhden saavutettavissa olleen unelman jo aikaisemmin.

Karateoppia huipulta
Karavaanielämää Saimaan
suojaisassa sopukassa
Mökki saaressa on
tanssijoille kuin toinen koti
Maisematorni kohosi talkoilla

Tästä lehdestä löydät tarinoita elävästä elämästä Suomenniemellä, pitäjällä pienellä. Vaikka kyseessä onkin vain
pintaraapaisu siitä, mitä elämä perinteikkäässä uuden ajan
maalaispitäjässä on, toimikoon se kuitenkin johdantona. Lisää tarinoita kannattaa tulla luomaan itse paikan päälle.
Oletpa sitten nykyinen, entinen tai tuleva suomenniemeläinen, tai jotain siltä väliltä, toivon että viihdyt lehden parissa.

Valokuidulla paremmat
etätyömahdollisuudet
Uutta frisbeegolf-rataa
kehutaan muuallakin
Kyläiltoja ja eri tahojen
yhteistyötä

Toivottavasti nähdään
pian, tervetuloa
käymään tai olemaan!

Tapahtumaviikko kruunaa
kesän

Antti Pakarinen
Aluejohtokunnan
puheenjohtaja
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JULKAISUN TOTEUTUS:

JULKAISUN PAINO:

n Tekstit ja kuvat: Elina Jäntti
n Graafinen suunnittelu & taitto:

n Grano Oy, Mikkeli

Jyri Alanne - www.jyrialanne.com

ETÄISYYKSIÄ:

n Perustettu 1869, osaksi Mikkeliä 2013
n Maapinta-ala 283,72 km2
n Vesistöjä 79,24 km2			
n Asukastiheys 2,7 asukasta/km2
n Vapaa-ajan asuntoja 1 524

n Suomenniemi – Mikkelin keskusta 46 km
n Suomenniemi – Mäntyharju
39 km
n Suomenniemi – Savitaipale
36 km
n Suomenniemi – Lappeenranta
73 km
n Suomenniemi – Kouvola
85 km
n Suomenniemi – Pietari
268 km
n Suomenniemi – Helsinki
238 km

LISÄÄ TIETOA SUOMENNIEMESTÄ:

WWW.SUOMENNIEMI.FI
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Nuori perhe
viihtyy hyvin
Suomenniemellä
Katja Luhanko ja Riku Närhi löysivät Suomenniemeltä unelmiensa kodin kohtuuhintaan.
Omilla tiluksilla on tilaa niin jälkikasvulle, koirille
kuin hevosellekin.

O

makotitalo, jonka pihassa voi asua
ainakin yksi hevonen ja kaksi koiraa.
Lisäksi hyvät kulkuyhteydet töihin ja
palvelut kohtuullisen automatkan päässä.
Kuinka moni hieman yli 20-vuotias voi sanoa
asuvansa tällaisissa olosuhteissa?
Suomenniemeläiset Katja Luhanko ja Riku
Närhi voivat.

Omaa rauhaa ja sopiva matka töihin
Luhangon ja Närhen koti seisoo Suomenniemellä vilkkaan Lappeenrannantien varressa. Sinisen
puutalon suojaisalla pihalla vallitsee rauhallinen
tunnelma. Koirahäkissä loikoilee kaksi isokokoista koiraa. Talon takana sijaitsee hevostalli.
Luhanko, 22, ja Närhi, 23, tekivät kaupat talostaan joulukuussa 2015.
– Etsimme taloa, jonka pihapiirissä olisi hevostalli ja joka olisi silti kohtuuhintainen. Sopiva
löytyi Suomenniemeltä, Luhanko kertoo.
Mikkelin Ristiinasta kotoisin oleva pariskunta
on viihtynyt Suomenniemellä hyvin.
– Pitäjä on pieni ja rauhallinen, ja täällä on
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tarvittavat palvelut. Eihän sitä ihminen enempää vaadi. Eniten käytämme Matkahuoltoa ja
ruokakauppaa, ja on hyvä, että täällä on myös
päiväkoti ja koulu.
Myös sopivan mittainen työmatka on plussaa.
Sekä Luhanko että Närhi ovat vakituisissa töissä, Luhanko Nesteen huoltoasemalla Ristiinassa ja Närhi HK Scanin tehtaalla Mikkelissä. Nyt
molempien työmatka sujuu joutuisasti hyvää
maantietä pitkin: Luhanko ajaa autolla töihin 15
minuuttia ja Närhi noin 45 minuuttia.

”Sopivan mittainen työmatka on plussaa.”
Katja Luhanko

Hyvä ympäristö lapselle
Luhanko on aikoinaan kilpaillut esteratsastuksessa ja omistaa puoliverisen kilparatsun. Omaan talliin
mahtuisi yhteensä neljä hevosta, ja
Luhangon haaveena onkin, että jonakin päivänä talli on täysi.
Hän arvelee, että isommissa kaupungeissa asuminen samassa pihapiirissä omien hevosten kanssa ei
olisi mahdollista.

– Muualla tällaisten talojen ja
tonttien hinnat ovat oman tulota-

son ulottumattomissa.
Luhanko ja Närhi eivät silti koe
asuvansa jumalan selän takana.
Suomenniemeltä on hyvät yhteydet lähipitäjiin ja läheisiin kaupunkeihin.
– Iso osa kavereistamme asuu
Ristiinassa, jonne ajaa nopeasti,
vain reilut 20 minuuttia. Jos haluaa isompia kauppoja tai enemmän palveluita, Lappeenrantaan
hurauttaa äkkiä hyvää tietä pitkin.
Luhanko ja Närhi ovat laitelleet
kotia pikku hiljaa: uusineet pintoja,

maalanneet ja rakentaneet pihaan
häkin koirilleen Taikalle ja Frodolle.
Talokauppoja tehdessä he eivät
arvanneet, että muutaman vuoden päästä perheessä olisi myös
jälkikasvua. Pariskunnan tytär
Aurora Närhi syntyi huhtikuussa
2018.
Kun Aurora kasvaa, tilavassa kodissa hänelle on jo varattuna oma
huone.
– On mukava ajatus, että tytär
saa varttua rauhallisessa maalaisympäristössä ja eläinten keskellä.H

Hyvät liikenneyhteydet
ja sopivat etäisyydet
Suomenniemen Yrittäjien puheenjohtaja Ville Viitikka kertoo,
millaista on olla yrittäjänä Suomenniemellä.
Millainen paikka Suomenniemi on olla
yrittäjä?

Miten alueen yrittäjät ovat verkostoituneet keskenään?

“Suomenniemellä on hyvä sijainti yrittämistä ajatellen.
Ympärillä on monia pienempiä ja isompia paikkakuntia,
joihin on hyvät liikenneyhteydet ja sopivat etäisyydet.
Pelkästään Suomenniemellä yrittämisellä ei välttämättä
pärjää, sillä paikkakunta on pieni, mutta naapurikunnissa asiakkaita ja mahdollisuuksia on.”

“Teemme paljon yhteistyötä ja jaamme hommia keskenämme. Esimerkiksi meidän yrityksemme käyttää
korjaamoita ja korjaamot käyttävät meidän ja kuljetuspuolen palveluita. Kateellisuus ei kuulu yrittäjyyteen,
vaan uskalletaan pyytää toisen yrityksen edustajaa
töihin ja hyödyntää toisten osaamista. Täällä ei kannata kilpailla keskenään, mitä isommilla paikkakunnilla helposti tapahtuu, vaan pienellä paikkakunnalla
yhteistyö on etu.

Minkä tyyppisiä aloja alueen yritykset
edustavat?
“Täällä on paljon pienyrityksiä. Yleisimmät alat ovat
korjaamotoiminta, metsäkonetyö ja maanrakennus
sekä kone- ja kuljetusala. On myös esimerkiksi palveluita, kuten parturi-kampaamoita.”

Millainen työtilanne Suomenniemen yrittäjillä on?
“Alueellamme on paljon eri alojen yrittäjiä, jotka ovat
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Ville Viitikka on Suomenniemellä toimivan Kuljetus- ja konetyö Viitikka Oy:n toimitusjohtaja. Yrityksen kuljetuspuolen vastaava on Ari Viitikka.
toimineet pitkään. Se kuvastaa sitä, että yritystoiminta täältä käsin
muualle laajennettuna kannattaa.
Omalla yritykselläni on ollut hyvä
työtilanne myös taloudellisesti vaikeampina aikoina. Kanattaa tarjota monipuolisesti palveluita oman
alan sisällä: kun toisille töille ei ole
kysyntää, voi tehdä toista.
Nyt teemme uutta isoa investointia ja rakennamme raskaan kaluston pesuhallia Pellosniemelle keskeiselle paikalle.”

Mitä paikallinen yrittäjäyhdistys Suomenniemen
Yrittäjät tarjoaa?
“Suomenniemen Yrittäjät on Etelä-Savon Yrittäjien paikallisjaosto
Suomenniemellä. Paikallisjaostoon liittyessä saa samat edut
kuin valtakunnalliseen yrittäjäjärjestöön kuuluessa. Lisäksi osal-

listumme Etelä-Savon Yrittäjien
tapahtumiin, pääsemme osaksi
muiden eteläsavolaisten yrittäjien verkostoa ja kanssakäymisiin
Mikkelin alueen yritysten kanssa.
Verkostoituminen voi tuoda myös
uusia asiakkaita. Suomenniemen
Yrittäjiin tarvitaan lisää nuorta verta, joten toivotan kaikki paikkakunnan nuoret ja uudet yrittäjät tervetulleeksi mukaan.”

sopisi hyvin esimerkiksi hoiva- tai
perhekodiksi. Kun valokuitu saadaan aikaan, myös etätyömahdollisuudet paranevat ja esimerkiksi
digialan yritysten helppo toimia
täältä käsin.”H

Millaisia yrityksiä Suomenniemelle voisi sijoittua
tulevaisuudessa?

n Perustettu vuonna 2003, konetöitä on tehty vuodesta 1995.
n Toimii maanrakennus- ja
kuljetustehtävissä monipuolisella
kalustolla.
n Asiakkaina yksityisiä sekä
yritysasiakkaita. Pääalueena on
Ristiina, Suomenniemi, Mikkeli ja
Mäntyharju.
n Yhteystiedot: Ville Viitikka, puh.
0500 293967, Ari Viitikka puh.
0500 948604

“Täällä on paljon vapaa-ajan asuntoja, joten esimerkiksi mökkihuoltoyrityksiä tarvittaisiin. Myös metsäalan yrityksille olisi kysyntää
ja rakennusmiehistä on jo pulaa.
Vanhusten alan palveluille olisi
tarvetta. Tyhjillään oleva lähes uusi entinen Hoivahovin rakennus
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Kuljetus- ja
konetyö Viitikka Ay

Pieni koulu
on yhteisöllinen
Suomenniemen koulussa kaikki oppilaat ykkösistä kuudesluokkalaisiin tuntevat toisensa. – Yhdessä tekeminen ja oppilaslähtöisyys ovat koulumme tärkeimpiä
arvoja, koulun rehtori Laura Savander sanoo.

S

helpottaa erilaisia joustavia ratkaisuja.
– Koulussamme hyvää on, että opetus tapahtuu
pienissä ryhmissä, rehtori Savander sanoo.
Kun kaikki tuntevat toisensa, opettajan tai kaverin
on myös helpompi huomata toisen oppilaan harmit
ja huolet.
– Tällöin voi pyrkiä auttamaan, kuuntelemaan tai
lohduttamaan kaveria. Parhaimmillaan pieni kyläkoulu voi luoda lapselle turvallisen tukiverkoston, jossa
pidetään huolta toisistaan, Susanna Kiljunen toteaa.
Eri-ikäisten yhteiselosta huolimatta koulun käytävillä ja pihalla ei ole mekkalaa. Vaikka koulu on pieni,
opetustilat ovat henkilökunnan mukaan hyvät.
– Meillä on hyvät ja tilavat opetustilat, joita pystymme hyödyntämään hyvinkin joustavasti myös eriyttämiseen. Luonnonläheinen koulun pihapiiri antaa
mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan välituntisin, kuten keinumiseen, kiipeilyyn, pelailuun ja erilaisiin pihaleikkeihin.
Luonto on ihan lähellä. Talvella koululaiset hiihtävät
paljon ja luistelevat koulun kentällä. Eräänä syksynä
oppilaat ja opettajat raivasivat yhteisvoimin koulun
viereisen mäen puista ja risuista. Talveksi siitä tuli
pulkkamäki, jota koko koulun oppilaat laskevat välituntisin koulun liukureilla.

uomenniemen koulun isommilla oppilailla on
meneillään liikuntatunti. Kolmas-, neljäs-, viidesja kuudesluokkalaiset pelaavat yhdessä, tytöt
ja pojat vastakkain. Riemullinen nauru raikaa, kun
tyttöjoukkue kiertää radan ennen kuin pojat saavat
heitettyä pallon takaisin kotipesälle.
– Jee, ehdittiin!
Oppilaiden hyvä yhteishenki näkyy selvästi.
– Välitunneilla on hienoa seurata, kun eri-ikäiset
oppilaat leikkivät ja pelaavat toistensa kanssa. Isommat oppilaat ottavat pienempiä mukaan peleihin ja
leikkeihin, ja myös tytöt ja pojat leikkivät ja pelaavat
toistensa kanssa, kertoo koulun opettaja Susanna
Kiljunen.
– Erilaiset ja eri-ikäiset oppijat ovat meidän pienessä koulussa luontevasti yhteistyössä, lisää Suomenniemen koulun rehtori Laura Savander.

Tapahtumia koko koulun voimin
Suomenniemen koulussa on yhteensä 23 oppilasta,
sen verran kuin isommissa kouluissa on yleensä yhdessä luokassa oppilaita. Oppilaat on jaettu tunneilla kahteen ryhmään, 1.-2.-luokkalaisiin ja 3.-6.-luokkalaisiin.
Pieni oppilasmäärä lisää yhteisöllisyyden tuntua ja
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Iivari Eerola

Manu Savikurki

Oppilasgallup:

Johanna Loisa

MIKSI SUOMENNIEMEN KOULU
ON KIVA?

Julianna väärä

Manu Savikurki, 9 vuotta, 3. luokka:
“Täällä on kivoja kavereita. Tunnen kaikki
koulun oppilaat. Parasta on ollut luokkaretki, jonka teimme Imatralle Angry Birds
-puistoon.”
Iivari Eerola, 8 vuotta, 1. luokka:
“Meidän koulussamme on tarpeeksi
haastavat tehtävät. Varsinkin matikassa
haastetta pitää olla, koska olen siinä niin
hyvä. Minulla on koulussa hyviä kavereita.
Erityisen hyvää on myös hyvä leikkimistila
ulkona, on hyvät kiikut ja leikkivälineet.”
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Johanna Loisa, 11 vuotta,
Julianna Väärä, 12 vuotta, 5. luokka:
“Meidän koulussa on hyvä ja ilmainen
kouluruoka. Koulussa tehdään kivoja juttuja: esimerkiksi eilen teimme valinnaisessa elokuvakerhossa elokuvaa, ja samalla
saimme dipata sipsejä. Kaikki oppilaat
ovat kivoja. Me ollaan bestikset.”

Liikuntatunneilla eri-ikäiset oppilaat pelaavat samassa joukkueessa. Opettaja Eevastiina Lappalainen
toimi syöttäjänä pesäpallo-ottelussa.

Osaavia ammattilaisia paikalla

Koulu tärkeässä roolissa koko pitäjässä

Suomenniemen koulussa työskentelee kaksi luokanopettajaa ja yksi koulunkäyntiavustaja, joka opettaa myös teknistä työtä.
Osaavia ammattilaisia on kuitenkin tarjolla enemmän: kiertävä kieltenopettaja opettaa koululla kahtena päivänä viikossa ja laaja-alainen erityisopettaja
on koululla yhden päivän viikossa. Rehtori on paikalla
yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Terveydenhoitaja käy kerran kuussa mutta tarvittaessa useamminkin.
Pieni henkilökunta pystyy tekemään toimintaa joustavasti ja lukujärjestyksestä voi tarvittaessa poiketa
luovasti. Esimerkiksi erilaisia oppimiseen liittyviä tapahtumia voi järjestää nopealla aikataululla.
– Työpäivät ovat melko hektisiä ja välillä on päiviä,
ettei toista opettajaa näe kuin ohimennen päivän aikana. Yhteistyö toimii silti hyvin. Asioista ja mahdollisista muutoksista on helppoa sopia ja huolehdimme yhteisvastuullisesti oppilaiden ja koulun asioista,
Susanna Kiljunen pohtii.
Henkilökunta myös tuntee hyvin jokaisen lapsen.
– Nekin oppilaat, jotka isossa ryhmässä tai koulussa jäisivät helposti piiloon, tulevat huomatuksi.

Koulu ja koululaiset näyttelevät tärkeää roolia koko
Suomenniemen yhteisöllisyyden kannalta. Koulu
tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi seurakunnan
ja Suomenniemen kehitysyhdistys Käenjäljen kanssa.
Koululla järjestetään kaikille suomenniemeläisille
avoimia itsenäisyyspäivän juhlia, vapputapahtumaa
ja kyläiltamia. Oppilaat pyörittävät tapahtumissa kanttiinia ja esiintyvät, ja juhliin kokoontuu kaikenikäisiä
suomenniemeläisiä.
Oppilaat kohtaavat joka koulupäivä myös ikäihmisiä, sillä he käyvät syömässä kouluruuan toimintakeskus Metsätähden ravintola Niementähdessä.
Samalla oppilaat voivat tervehtiä palveluasunnoissa
asuvia tuttuja vanhuksia. Jouluna oppilaat ovat pitäneet Lucia-kulkuetta Metsätähden iäkkäille asukkaille.
– Koulumme tärkeimmät arvot ovat oppilaslähtöisyyden lisäksi juuri yhteisöllisyys ja paikallinen osallistuminen. Koulu on merkittävä koko pitäjän olemassaolon jatkuvuuden kannalta, Laura Savander
sanoo.H

10

Päiväkotipaikan
voi saada helposti
Päiväkoti Kilikellossa pienemmät oppivat isommilta.

S

uomenniemen päiväkodin
pihapiirissä on kiireetön
tunnelma. Osa lapsista leikkii hiekkaleikkejä, toiset keinuvat
vauhdikkaasti. Pienemmät pojat
katselevat ihaillen isompia kavereitaan. Välillä isommat auttavat
pienempiään lelujen kanssa.
– Pienessä päiväkodissa ja
eri-ikäisten yhteisessä ryhmässä
on paljon hyviä puolia. Isommat
lapset ottavat hirmu hyvin pieniä
huomioon, ja pienet ottavat isommista mallia, kehuu päiväkodin
johtaja Reetta Juopperi.
Suomenniemellä hoitopaikkatilanne on lapsiperheille hyvin optimaalinen, sillä päiväkotipaikan saa
todennäköisesti aina tarvittaessa.
Kolmen työtekijän päiväkodissa
on kaikkiaan 20 paikkaa 1–6-vuotiaille lapsille. Päiväkodissa annetaan myös esiopetusta. Vuorohoitoa saa tarpeen mukaan. Lapset
leikkivät välillä yhdessä ryhmässä,
välillä jaetuissa ryhmissä.
Päiväkotilapset ovat läheisiä toisilleen ja tuntevat laajasti myös
muita kylän eri-ikäisiä asukkaita.
– Teemme koulun kanssa yhteistyötä: eskarit ja viskarit käyvät
koululaisten kanssa kerran viikossa yhteisellä liikuntatunnilla, johon
käytetään koulun salia. Koululaiset
tulevat tutuksi. Käymme myös vie-

railuilla vanhainkodissa, ja kohtaamiset ovat oikein mukavia.
– Idyllinen maalaisympäristö
on rauhallinen. Ilkivaltaa ei ole, ja
tästä on helppo käydä retkillä turvallisissa paikoissa, pururadalla ja

metsäautotiellä, lastenhoitaja Sirpa Halinen kertoo.H
Suomenniemen päiväkoti Kilikello
sijaitsee Suomenniemen kirkonkylässä osoitteessa Venttiväylä 2.

2-vuotias Roni Martikainen jumppasi päiväkodin
liikuntahetkessä.

11

Metsätähti on
kodinomainen
yksikkö
Toimintakeskus Metsätähden ikäihmisten palveluasunnoissa puututaan vaivoihin nopeasti. Vanhukset tapaavat usein pitäjässä asuvia lapsia.

O

– Muistisairaan levottomuus voi lisääntyä, jos hän
kokee ympäristön levottomaksi ja ympärillä on paljon vieraita ihmisiä. Jos ympärillä on vähän ihmisiä ja
tuttuja, se puolestaan rauhoittaa, Ollikainen kertoo.
– Kun hoitajat tuntevat asukkaat hyvin, huomaamme myös, jos asukkaan tilanteessa tapahtuu muutos.
Vaivoihin päästään puuttumaan ajoissa, Niina Litmanen lisää.

nko Pirkolla kuuma? Heikki, onko kuuma, kyselee lähihoitaja Tiina Leinonen toimintakeskus Metsätähden asukkailta ja siirtelee heitä
vierekkäin katokseen istumaan.
On kaunis kesäpäivä, ja Metsätähden asukkaat
ovat siirtyneet sisältä ulos aurinkoon nauttimaan.
Suomenniemen kylällä sijaitsevan toimintakeskuksen
rauhaisalle sisäpihalle pääsee kätevästi olohuoneen
ovesta vaikka pyörätuolilla tai rollaattorilla rullaillen.
Päätös ulkoilusta tapahtui nopeasti: hoitajat tuumasivat, että onpas kaunis sää, ja pian asukkaat jo paistattelivat päivää pihalla. Tällainen joustavuus kuuluu
pienen yksikön hyviin puoliin.
– Pienessä yhteisössä tiukoista rutiineista pystyy
yksilöllisesti joustamaan. Meillä ulkoillaan paljon. Juuri tänä aamuna kävimme asukkaiden kesken keräämässä kukkia, kertoo Metsätähdessä työskentelevä
lähihoitaja Niina Litmanen.

Virikkeitä vanhuksille
82-vuotias Seija Klemi nyppii ulkona kuivia kukkia.
Klemi on päässyt istuttamaan kukat yhdessä toisen
asukkaan, 83-vuotiaan Terttu Vuorikosken kanssa.
– Vanhaa pois, niin uutta tulee tilalle, Klemi rupattelee kasvia hoitaessaan.
Metsätähdessä kodinomaisuuteen on panostettu.
Kukkien istutus lisää viihtyvyyttä. Yksi iso tekijä kodin tunnussa on myös ruoka. Ateriat tulevat omasta
keittiöstä.
– Keittiöstä tulee asukkaiden tiloihin miellyttävää
ruuan tuoksua. Meillä leivotaan paljon, ja asukkaat
voivat käydä keittiössä katsomassa, kun siellä leivotaan, Pirjo Ollikainen kertoo.
– Meillä myös saunotaan, ja olemme käyneet eläkeläistansseissa. Aikaa viriketoiminnalle jää paljon.
Yhteisöllisyyden vaaliminen Suomenniemen muiden asukkaiden kesken on myös Metsätähdessä

Rauhallinen paikka muistisairaille
Metsätähden asukkaina on pääsääntöisesti ikäihmisiä, joista suuri osa on muistisairaita.
– Näin pieniä yksiköitä ei nykyään juuri ole. Paikan
pienuus on vanhuksille todella hyvä asia, sanoo kotihoidon esimies Pirjo Ollikainen.
Erityisesti muistisairaat hyötyvät hoidosta pienessä
yksikössä.
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Metsätähdessä asuvat Terttu Vuorikoski (kuvassa vasemmalla) ja Seija Klemi (kuvassa oikealla) nappasivat lähihoitaja Tiina Leinosen käsikynkkään.
tärkeää. Metsätähden asukkaat
tapaavat lapsia säännöllisesti.
Suomenniemen koulu sijaitsee
tien toisella puolella ja päiväkotikin vain muutaman sadan metrin
päässä toimintakeskuksesta. Päiväkodin lapset käyvät säännöllisesti laulamassa ja leikkimässä
toimintakeskuksen asukkaiden
kanssa. Koululaiset tulevat päivittäin ruokailemaan toimintakes-

kuksen ravintola Niementähteen
ja käyvät tervehtimässä vanhuksia usein. Pääsiäisenä lapset virpovat Metsätähden asukkaita.
– Se, että vanhukset näkevät
usein pieniä lapsia, ei ole kovin
tavallista, vaikka tänä päivänä eri
sukupolvien kohtauttaminen onkin lisääntyvä trendi. Asukkaille
on hyvin ihana asia, että toimintaa
lasten kanssa järjestetään. Sekä

vanhukset että lapset nauttivat
kohtaamisista paljon, Pirjo Ollikainen kertoo.
Myös seurakunta on Metsätähden toiminnoissa aktiivisesti
mukana järjestäen kerhoja ja hartauksia.
Toimintakeskus Metsätähti sijaitseen osoitteessa Opinraitti 9,
52830 Suomenniemi.

Lounaalle, lääkäriin tai salille?
Toimintakeskus Metsätähden palvelut:
n Lounaskahvila Niementähti. Erikoiskahveja ja kotiruokalounasta. Torstaisin leivostori. Leivonnaisia ja
perhejuhlien sekä muiden tilaisuuksien järjestämiset tilauksesta. Puh. 0400 228 402, niementahti@gmail.com.

n Lääkärin vastaanotto joka toinen tiistai (pariton
viikko) klo 8 -15. Sairaanhoitajan vastaanotto joka toinen keskiviikko (parillinen viikko) klo 8 -15.
n Kuntosali. Avoinna joka päivä, fysioterapeutti paikalla ti-pe 9-17.
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”Suomenniemellä on helpompi
keskittyä harjoitteluun kuin
vilkkaissa urheiluopistoissa.”
Yrjö Pursiainen

14

Karateoppia
huipulta
Tiesitkö, että Suomenniemellä sijaitsee karateopisto, joka on suomalaisten ja ulkomaisten
karatemestareiden kansainvälinen valmennuskeskus?

S

uomenniemen karateopisto löytyy vain
muutaman kilometrin ajomatkan päästä
Suomenniemen kirkonkylältä. Itse opisto on suuri ja komea kivitalo, jossa on laaja ja
luonnonläheinen pihapiiri.
Yrjö ja Satu Pursiainen perustivat karateopiston Suomenniemelle 1993.
– Aiemmin pidimme kursseja ja leirejä eri
urheiluopistoilla. Etsimme vanhaa kyläkoulua,
jossa olisi keskeinen sijainti lähellä eri kaupunkien karateseuroja. Sopivat tilat löytyivät
Suomenniemeltä, Yrjö Pursiainen kertoo.

Suomenniemen oma karateguru
Yrjö Pursiaisen kurssikeskus on vuosien varrella tullut tutuksi monelle shukokai karaten
harrastajalle. 1990-luvulta asti siellä on harjoitellut säännöllisesti niin lajin maailmanmestareita, valmentajia kuin harrastajiakin. Opistossa on iso harjoittelusali, majoitustilaa 25:lle
henkilölle, seurustelutilaa ja keittiö. Rakennuksen toinen puoli on Yrjö ja Satu Pursiaisen koti.
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Yrjö Pursiainen on karatepiireissä hyvin tunnettu persoona. Hän on ammattivalmentaja,
joka aloitti karateuransa 1970-luvulla ja siirtyi
valmentajaksi 1980-luvulla.
Pursiainen on saanut oppinsa suoraan shukokai karaten japanilaiselta gurulta ja perustajalta, mestari Shigeru Kimuralta.
– Kiersin aikoinaan Kimuran mukana valmentamassa ympäri maailmaa, Pursiainen kertoo.
Nykyään Pursiainen toimii Suomen shukokai karateliiton päävalmentajana. Hänellä
on tasavallan presidentin myöntämä liikuntaneuvoksen arvonimi. Pursiaisen japanilainen
karaten arvonimi on “Shihan”.

Vilkas harjoittelukeskus
Shukokai karate on yksi karaten monista tyylisuunnista. Suomessa lajilla on vakiintunut
harrastajajoukkonsa, yli 2000 harrastajaa 15
seurassa. Ulkomailla lajia harrastetaan 22 jäsenmaassa, ja MM-kisoja on järjestetty ympäri maailmaa.

Vanha kyläkoulu muuttui karateopistoksi vuonna 1993 ja toimii aktiivisesti karatehuippujen valmennuskeskuksena. Shukokai-karateseurat ympäri Suomen leireilevät opistolla.
Joka viikonloppu Suomenniemen karateopistolle kokoontuu
kuutisenkymmentä lajin harrastajaa ja maajoukkuevalmennettavaa eri puolilta Suomea harjoittelemaan Pursiaisen opissa. Kesäisin
karateopistolla on valtakunnallisia
leirejä, joissa vallitsee ihan oma
tunnelmansa.
Myös shukokai karaten hallitseva maailmanmestari Eelis Halttu
harjoittelee säännöllisesti Suomenniemellä.
– Suomenniemellä keskittyminen harjoitteluun on ihan erilaista kuin vilkkailla urheiluopistoilla.
Kun ympärillä on hiljaista, harjoittelurauha on taattu. Luonnonläheisessä paikassa myös yhteishenki
esimerkiksi leireillä muodostuu
tiiviiksi, karateopiston kirjanpitoa

ja ruokahuoltoa pyörittävä Satu
Pursiainen kuvailee.

Lajin pyhättö herättää
ihmetystä
Yrjö Pursiaisen valmennettavana
käy usein myös maailmanmestaruustasolla kilpailevia ulkomaisia
shokokai karaten harrastajia ja valmentajia. Vuonna 2018 vieraita oli
esimerkiksi Uudesta-Seelannista
ja Yhdysvalloista.
– Suomenniemen karateopisto on ainutlaatuinen paikka koko
Euroopassa ja shukokai karaten
harrastajille ja lajin ammattilaisille
oikea pyhättö. Oppilaat rakastavat
tätä paikkaa ja ammattilaiset, jotka
tulevat tänne ensimmäistä kertaa,
ovat ihan haavi auki, Satu Pursiai-

16

nen kertoo.
Yrjö Pursiainen valmentaa ja tuomaroi itsekin edelleen ulkomailla
useita kertoja vuodessa. Hän sanoo,
että maailmanmatkoilta on aina mukava palata Suomenniemelle.
– Suomenniemeltä käsin on helppo järjestää asioita ja matkustaa.
Ulkomaisten kollegoiden kanssa Skype-puhelut lentävät valtamerten yli kiireisimmillään useita
kertoja päivässä.H

Suomenniemen
karateopisto
n Sijaitsee osoitteessa Kuusenhaontie 95, Suomenniemi
n Lisätietoa: www.shukokai.fi,
sensei.george@shukokai.fi

Karavaanielämää
Saimaan suojaisassa
sopukassa
Vuoden 2017 caravan-alueeksi valittu Laamalansaaren
alue on ainutlaatuinen kohde matkailuautoilijoille: rauhallinen, luonnonläheinen ja historiallinen.

L

aamalansaareen ajaessa kannattaa olla kärsivällinen. Suomenniemen kirkonkylältä matkaa
karavaanialueelle on noin 25 kilometriä, ja matka on pitkälti hiekkatietä.
Perille löytää onneksi helposti, kun seuraa kirkonkylältä alkavia veikeitä norppa ja kärri -aiheisia kylttejä.
Ajomatka on vaivan arvoinen. Matkalla saa ihailla
kauniita metsä- ja järvimaisemia, ja saareen vie pieni
idyllinen silta.

Kuin viehättävä pieni mökkikylä
Karavaanialueella asuntovaunut on parkkeerattu väljästi vaunutasoille. Monien vaunujen edessä on oma
pieni terassi. Rannassa koivut kaartuvat veden ylle, ja
jostain kuuluu kuikan laulu. Saaren keskellä kohoaa
vanha koristeellinen puurakennus, joka on aikoinaan
toiminut saaren kyläkouluna.
Tämä ainutlaatuinen alue valittiin vuoden 2017 caravan-alueeksi.
– Laamalansaari on hyvin luonnonläheinen ja rauhallinen, pienimmästä päästä oleva karavaanialue.
Olemme aika kaukana palveluista, mutta kuitenkin
Suur-Saimaan äärellä monimuotoisen luonnon keskellä, kuvailee aluevastaava Pekka Järvinen SF-Caravan Saimaan seutu -yhdistyksestä.

Alueelta voi lainata soutuvenettä esimerkiksi kalastukseen.
Luonnonläheisyys ja rauhallisuus ei silti tarkoita, että alueella ei olisi palveluita karavaanareille – päinvastoin: alue on hyvin hoidettu ja sen palvelut päihittävät monet muut vastaavat alueet.
Vaunutasoja on rakennettu yhteensä 53 vaunulle,
ja vaunupaikkojen sähköistykset on uusittu. Jätevesien käsittely on tätä päivää. Järven rannassa sijaitseva saunarakennus on saanut lisäosan, jossa on
nykyaikaiset suihkut ja wc- ja keittiötilat.
– Viimeisen kymmenen vuoden sisällä Laamalan-
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”Paikka on niin
kiva, että halusimme jäädä
pidemmäksi
aikaa.”
Mari Korniloff
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saaren alueelle on tehty useita uudistuksia, joihin on laitettu rahaa,
ja kaikki on saatu aikaan yhdistyksen voimin, Pekka Järvinen kertoo.
– Alueen päärakennus, entinen
saaren kyläkoulu, on pidetty erittäin hyvässä kunnossa, ja nykyään
se on lämpimänä ympäri vuoden.
Päärakennuksessa voi oleskella,
katsella tv:tä, pelata pingistä, lainata luettavaa tai laittaa ruokaa keittiössä. Hyvät wc-tilatkin löytyvät.

Ihastusta ensi silmäyksellä
Joutsenolainen Mari Korniloff saapui miehensä kanssa Laamalansaareen asuntovaunulla ensimmäistä
kertaa kesällä 2018. Pariskunta

päätti vuokrata saman tien kausipaikan.
– Paikka on niin kiva, että halusimme jäädä pidemmäksi aikaa.
Ihastuimme erityisesti luontoon.
Täällä ei kuule kuin omat ajatuksensa ja kuikan, Korniloff sanoo.
Korniloff on lomallaan muun
muassa bongaillut lintuja ja käynyt
soutelemassa alueelta lainattavalla veneellä.
Myös monelle keskieurooppalaiselle asuntoautoilevalle turistille
on käynyt samalla tavoin kuin Korniloffeille: tarkoitus on ollut jäädä
vain yhdeksi yöksi, mutta Laamalansaareen saapumisen jälkeen
loma on venähtänyt paljon pidemmäksi.H

Laamalansaaren palvelut
n Puulämmitteinen sauna, joka lämpiää joka ilta, ja
hiekkapohjainen matala uimaranta. Saunarakennuksessa wc:t ja suihkutila, sekä rakennuksessa myös
keittiö ja pyykinpesukone.
n Alueen omistaa SF-Caravan Saimaan seutu ry ja
sitä hoidetaan talkootyönä.
n Vaunupaikkaan sisältyy isäntävuorovelvoite: paikan haltija sitoutuu isännöimään aluetta 3–4 päivää
vuodessa. Isännöintitehtäviin kuuluvat muun muassa
vieraiden vastaanotto, rahastus, saunan lämmitys ja
yleisten tilojen siisteydestä huolehtiminen.

n 53 sähköistettyä vaunupaikkaa.
n Avoinna joka päivä ympäri vuoden. Isäntäpäivystys kesäkuun alusta syyskuun alkuun, muulloin alue
toimii omatoimialueena.
n Päärakennuksessa keittiö, nuorisohuone, 3 wc:tä,
toimistohuone sekä sali, jossa voi katsoa tv:tä, pelata
pingistä ja lainata luettavaa.
n Kesäaikaan alueella on pieni kioski, jossa myynnissä muun muassa jäätelöä ja virvokkeita.
n Kauppa-auto pysähtyy Laamalansaaressa kesäaikaan kerran viikossa.

Ajo-ohjeet
MIKKELISTÄ PÄIN
n Käänny Lappeenranta-Mikkeli -tieltä (tie nro 13)
Suomenniemen kirkonkylän suuntaan. Aja 5 kilometriä ja käänny vasemmalle Savitaipaleentielle (tie
nro 409).
n Aja Savitaipaleentietä 7,1 kilometriä, käänny
sitten vasemmalle tienviitan kohdaalta, jossa lukee
Laamalansaari 13. Aja 5,5 kilometriä, käänny sitten
oikealle tienviitan kohdalta, jossa lukee Laamalansaari 7. Aja 7,7 kilometriä.

n Käänny oikealle Karavaanikujalle ja aja 600 metriä. Olet perillä.
LAPPEENRANNAN JA SAVITAIPALEEN SUUNNASTA TULTAESSA:
n Ajetaan Partakoskentietä (nro 409) n. 21 km, jonka jälkeen käännytään oikealle (viitta Laamalansaari
13). Loppumatka kuten edellä.
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”Etäisyys pääkaupunkiseudun ja Suomenniemen
välillä ei ole
pitkä.”
Aku Ahjolinna

20

Mökki saaressa on
tanssijoille kuin
toinen koti
Helsinkiläiset Aku Ahjolinna ja Saga Eriksson
viettävät Suomenniemellä jokaisen kesänsä. Vapaa-ajan asukit kehuvat pitäjän ihmisiä ja
historiaa.

A

ku Ahjolinna kaartaa veneellä kohti
kaislikkoisessa rannassa pilkottavaa
laituria. Saga Eriksson kipuaa tottuneesti veneestä maihin. Tavarat ja ruokakassit nostetaan laiturille, ja suomenlippu hilataan salkoon.
Tätä hetkeä Ahjolinna ja Eriksson talvisin
aina odottavat: mökkikausi saa alkaa!
Pariskunta asuu Helsingin Punavuoressa,
mutta Suomenniemen Salonsaaressa on heidän toinen kotinsa, rakas kesämökki.
Ahjolinna ja Eriksson ovat olleet Suomenniemen tyytyväisiä kesäasukkaita vuodesta
1972.
– Olin aiemmin päättänyt, että minusta ei
tule mökkiläistä, mutta sitten minulle tarjottiin
mahdollisuutta ostaa tontti Salonsaaresta.
Jokin aivoissani naksahti ja sanoin kyllä. En
ole katunut, Aku Ahjolinna kertoo nauraen.

Paljasjalkaiset helsinkiläiset
Ahjolinna ja Eriksson ovat paljasjalkaisia helsinkiläisiä ja tunnettuja taidetyöläisiä. Molemmat ovat tehneet vuosikymmeniä pitkän uran
Suomen Kansallisbaletissa, Aku Ahjolinna
tanssijana ja koreografina, Eriksson tanssi-
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jana ja opettajana. Nyt he ovat eläkkeellä,
mutta Ahjolinna tekee vielä satunnaisesti
ammattiin liittyviä töitä.

Helposti kesärientoihin
– Eikö olekin huikea maisema, Aku Ahjolinna huokaa katsellessaan mökin isoista vanhoista ikkunoista avautuvaa näkymää Kuolimo-järvelle.
Ahjolinna rakensi saareen aiemmin kohonneen mökin itse. Myöhemmin mökki purettiin
ja tilalle rakennettiin uusi ammattilaisten avulla. Tilan nimeksi tuli Pämppälinna.
Ahjolinna ja Eriksson saapuvat mökilleen
yleensä viimeistään juhannukseksi, ja viettävät saaressa tavallisesti kuusi viikkoa yhteen
putkeen.
Todellisuudessa he eivät jämähdä koko kesäksi saareen, vaan tekevät saaresta käsin
veneretkiä muun muassa tuttavien luo, Kauriansalmessa sijaitsevaan kahvila-ravintola
Salmenrantaan ja Suomenniemen kirkonkylälle.
– Haemme veneellä lehden rannasta päivittäin ja samalla turisemme naapurien ja paikallisten kanssa. Salmenrannassa käymme

Mökkiläisten vinkit:
Näissä paikoissa kannattaa käydä
n Kahvila-Ravintola Salmenranta.
Erittäin hyvät pitsat. Sijaitsee osoitteessa
Lappeenrannantie 2132.
n Suomenniemi-viikot. Monipuolisia kulttuuri- ja
taidetapahtumia ja tietoiskuja.
n Aluejohdon järjestämät kesäasukkaiden tapaamiset.
Ovat erityisesti kesäasukkaille tarpeellisia. Tapaamisissa
voi tuoda esille toiveet ja tarpeet paikkakunnan palveluista.
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Saga Eriksson ja Aku
Ahjolinna arvostavat Suomenniemen
historiaa.

usein syömässä ja kirkonkylällä
ruokaostoksilla Salessa, jossa on
hyvät valikoimat ja palvelu.
Pariskunta on osallistunut useina
kesinä myös Suomenniemi-päivien
kulttuuritapahtumiin.
Pääkaupunkiseudun kulttuurielämää ei kesällä tule ikävä, sillä
Saga Erikssonin mukaan Suomenniemeltä pääsee helposti myös lähikaupunkien kesärientoihin.
– Käymme kesäisin esimerkiksi
Heinäveden ja Mikkelin Musiikkijuhlilla sekä Lappeenrannan balettigaalassa. Ympäryskunnista löytyy
paljon tasokasta kulttuuria.

Liikkumista ilman autoa
Pariskunta edustaa mökkeilijöiden
joukossa harvinaisempaa lajia:
heillä ei ole omaa autoa. Kulkeminen Helsingin ydinkeskustasta
Suomenniemellä sijaitsevaan saareen toimii silti hyvin.
Tavallisesti Ahjolinna ja Eriksson
kulkevat junalla Helsingistä Lappeenrantaan, josta pääsee paikal-

lisbussilla Suomenniemelle. Venerantaan pariskunta ottaa joko taksin tai soittaa kyydin tuttavaltaan.
Rannassa odottaa oma vene.
Vuosien varrella he ovat ystävystyneet useiden paikkakuntalaisten
ja muiden kesäasukkaiden kanssa.
Kauppakyytiapuakin löytyy: Ahjolinnan ja Erikssonin kummitytön äiti
asuu venerannan lähellä. Joskus
pariskunta kulkee mökille tai kotiin
Espoossa asuvien mökkinaapureidensa kyydissä.
– Etäisyys pääkaupunkiseudun
ja Suomenniemen välillä ei ole
pitkä, junamatka Lappeenrantaan
kestää vain kaksi tuntia ja paikallisbussia odotellessa on juuri
sopivasti aikaa syödä ja tehdä
ruokaostokset. Tuttavien kyytien
ja taksin ansioista pääsemme käymään myös kirkonkylällä.
Maailmaa nähneelle pariskunnalle Suomenniemen mökki tarjoaa mukavaa sosiaalista elämää.
– Meidät toivotetaan aina tervetulleiksi. Talkooapua ja juttuseuraa
löytyy aina.
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Luonto lumoaa
Ahjolinnalla ja Erikssonilla ei ole minkäänlaisia sukusiteitä Suomenniemelle. Mökkielämän myötä niitä on
kuitenkin omalla tavallaan syntynyt.
Ahjolinna ja Eriksson ovat ystävystyneet esimerkiksi venerannassa asuvan paikallisen leipojan
kanssa niin syvästi, että heistä on
tullut tämän tyttären kummeja.
Helsinkiläinen pariskunta on vienyt viestiä Suomeniemen ainutlaatuisuudesta ympäri Suomea ja
maailmaa. Vuosien varrella pariskunnan luona Suomenniemellä on
vieraillut lukuisia kulttuurivaikuttajia ja taiteilijoita ulkomaita myöten.
– Kotimaasta ja ulkomailta tulleet ystävät ovat nauttineet täällä
olostaan suuresti. Moni vaikuttuu
Suomenniemen rauhallisuudesta,
ystävällisyydestä ja luonnon puhtaudesta, Aku Ahjolinna kertoo.
Kuin sanojensa vakuudeksi hän
osoittaa kirkkaan Kuolimo-järven
vettä ja kertoo hörppivänsä sitä
suoraan koussikasta suuhunsa.H

Maisematorni
kohosi talkoilla
Suomenniemelle nousi maisematorni kyläyhdistysten, uutteran talkoohengen ja sopivan hankkeen ansiosta. Hankkeiden tuella on saatu aikaan myös frisbeegolfrata ja kyläiltoja. Nyt Suomenniemelle puuhataan valokuitua.

K

un kiipeää portaat ylös Suomenniemen maisematornin huipulle, näkymä yllättää. Ylhäällä ei
muista olevansa Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan
rajalla, vaan jylhä luonto muistuttaa enemmänkin Kolin tai Lapin maisemia.
Maisematorni rakennettiin Suomenniemen korkeimmalle kohdalle vuonna 2010. Sen takana on
aktiivinen Kauriansalmen kylät -yhdistys ja yli sata
ahkeraa talkoolaista ympäri Suomenniemeä.
Ajatus tornista oli muhinut aiemmin jo pitkään kyläyhdistyksen aktiivien mielissä. Toimeen ryhdyttiin
nopeasti, kun tornille saatiin kotiseudun kehittämiseen tarkoitettu Leader-rahoitus. Yhdistykset ja
talkoolaiset raivasivat metsän ja rakensivat tornia,
laavua ja tulistelupaikkaa yhteensä lähes 300 työpäivää.
– Paikka oli ennen umpimetsää, mutta aktiivisen
talkoohengen ansiosta saimme aikaan luontokohteen, jota kehtaa esitellä kauempaakin tuleville, kehaisee Raimo Laitinen Kauriansalmen kylät -yhdistyksestä.
Maisematornin ja sen viereisten reittien ylläpito
vaatii edelleen talkoohenkeä. Kyläyhdistysten väki
pitää autotien ylös tornille auki ympäri vuoden.
Tornin kupeessa on hirsilaavu ja nuotiopaikka, josta
löytyy aina polttopuuta. Mäntykankaalla tornin ympäristössä kulkee erimittaisia kävelyreittejä monenkuntoisille.
Avajaisten jälkeen tornissa on vieraillut parhaimmillaan 4000 kävijää vuodessa.

Maisematorni on oiva retkeilykohde niin kesäisin
kuin talvisinkin.
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Näin löydät
maisematornille
n Sijaitsee osoitteessa Kirkonkyläntie, Suomenniemi, aivan lähellä valtatietä numero 13 (Lappeenrannantie). Käänny tieltä 13 kohti Suomenniemen
kirkonkylää. Hiljennä pian, sillä tornille vievän tien
risteys on noin puolen kilometrin päässä valtatiestä. Tien varressa on pieni kyltti “Maisematorni”.
Hiekkatie vie ajoittain jyrkästi ylöspäin.
n Hyvä retkeilykohde esimerkiksi Mikkelistä tai
Lappeenrannasta käsin.
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Valokuidulla paremmat
etätyömahdollisuudet
Tietoliikenneyhteydet ja niiden
toimivuus. Niitä pidetään Suomenniemellä tärkeinä.
Siksi Suomenniemelle puuhataan nyt valokuituverkkoa.
Valokuituverkon taustalla on
Kauriansalmen kylät -yhdistys, ja
hanketta on vienyt eteenpäin ryhmä, jossa on mukana ihmisiä myös
Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistyksestä ja Suomenniemen
aluejohtokunnasta.
Suunnitelma valokuituverkosta
valmistui kesällä 2018.

– Valokuituverkko on tarkoitus
rakentaa koko entisen Suomenniemen kunnan alueelle. Alueen
ihmisiltä on kerätty alustavia liittymissopimuksia
talkoovoimin,
ja myös asiasta tiedottamista ja
hankkeen valvontaa ja käytännön
töitä on tehty talkoovoimin, kertoo
Suomenniemen aluejohtokunnan
puheenjohtajan Antti Pakarinen.
Kesäasukkaat ovat osoittaneet
aktiivisesti kiinnostusta liittyä mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Valokuituverkko on

tarkoitus ulottaa myös vapaa-ajan
asunnoille. Suunnitelmahankkeen
rahoitus saatiin leader-toimintaryhmä Veej’jakajan kautta.
Kauriansalmen kylät -yhdistys
jatkaa edelleen valokuituverkon
edistämistä.
– Varsinainen rakennushanke on
sen verran mittava, että se vaatii
huomattavan tuen myös yhteiskunnalta toteutuakseen. Aika näyttää, miten pitkälle ja millä aikataululla homma saadaan etenemään,
Pakarinen toteaa.

Uutta frisbeegolf-rataa
kehutaan muuallakin
Suomenniemen kirkonkylällä sijaitsevalla pururadalla voi nykyään
heittää frisbeegolfia. Kumpuilevassa kangasmetsässä olevaa yhdeksänväyläistä rataa on kehuttu
hienoksi metsäradaksi, josta pidempäänkin pelannut heittäjä voi
löytää haasteita. Myös kouluikäiset voivat heittää radalla.
Radan yhteydessä on myös yhden väylän jyrkkää mäkisiirtymää
helpottavat ja porrasjuoksuun soveltuvat maastoportaat.
Idea frisbeegolf-radasta tuli Suomenniemen aluejohtokunnalta.
– Frisbeegolfrata tuli kuin yhdestä suusta, kun aluejohtokunnassa
mietittiin, mitä uutta Suomenniemelle kaivattaisiin. Sinä iltana tuu-

mattiin, että sellainen pitäjään siis
järjestetään, kertoo puheenjohtaja
Antti Pakarinen.
Ja niin järjestettiin. Rata rakennettiin keväällä ja kesällä 2018 talkoovoimin.
Kesällä 2018 valmistuneen radan ovat löytäneet hyvin myös kesäasukkaat ja pelaajia on riittänyt
pitkälle syksyyn saakka.
Rata tehtiin yhteistyössä Suomenniemen Urheilijoiden ja Etelä-Savon Liikunta ry:n Liikkuva
Maaseutu -hankkeen kanssa. Sen
on suunnitellut Mikkelin frisbeegolf ry:n puheenjohtaja ja kokenut
ratasuunnittelija Timo Ruuska.
Hankkeen tavarahankinnat rahoitti yhteistyössä Mikkelin kaupunki
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”Pidempäänkin
pelannut heittäjä voi löytää
haasteita.”

Suomenniemen aluejohtokunnan
kautta ja Etelä-Savon Liikunta ry:n
Liikkuva Maaseutu -hanke.
Frisbeegolfrata löytyy osoitteesta
Opinraitti 30, Suomenniemi.

Satu Mustanoja vetää KäenOjennus-hanketta
Suomenniemellä.
Kesällä 2018 järjestetyssä kyläillassa Suomenniemen koululaiset pääsivät haastattelemaan
Mikkelin kaupunginjohtajaa Timo Halosta.

Kyläiltoja ja eri tahojen
yhteistyötä
Kahvi tuoksuu ja eläväinen puheenporina käy Suomenniemen koululla.
Aula ja sali ovat täyttyneet ihmisistä. Yhdellä pisteellä esitellään valokuituhanketta, ja yleisön edessä
koululaiset haastattelevat Mikkelin
kaupunginjohtajaa Timo Halosta.
Meneillään on Suomenniemen
kyläjuhla, jonka järjestäjiin kuuluu kuuluu eri tahojen yhteistyötä
edistävä KäenJälki-yhdistys.
– Aktivoimme yrityksiä ja yhdistyksiä, ja koetamme luoda verkostoitumista ja yhteistyötä myös eri
sukupolvien välillä, kertoo hankevetäjä Satu Mustanoja KäenJälki
ry:n KäenOjennus -hankkeesta.
Kyläjuhlaan on kutsuttu niin
eri-ikäiset pitäjän kuin vapaa-ajan
asukkaat, jotta mahdollisimman
moni näkisi koulun toimintaa ja
eri-ikäiset kohtaisivat.
Hankkeen piirissä järjestetään

suomenniemeläisille ja kesäasukkaille avoimia kyläiltoja, joissa
muun muassa aluejohtokunta,
alueen eri yhdistykset ja meneillään olevat hankkeet ovat esittäytyneet. Kyläilloissa on myös jaettu
tietoa hyvinvoinnista, metsänhoidosta, pankki- ja kiinteistöasioista
sekä palvelusetelistä.
– Tällaiset kyläillat ovat olleet perinne jo pitkään, ja 1970-luvulla ne
olivat erityisen suosittuja.
Hankkeessa tärkeä rutistus on
ollut asunto- ja tonttipörssi, jossa
on kartoitettu pitäjän tyhjät asunnot, tontit ja kesäasunnot. Asuntopörssi kulkee nimellä KäenTori.
KäenTorin nettisivulta voi tarkastella Suomenniemen alueen myytäviä kohteita.
KäenOjennus-hanke on myös
mukana Suomenniemi-viikon tapahtumajärjestelyissä ja järjestä-
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nyt Suomenniemen lapsille luontopuuhapäivän. Koulun kanssa
yhteistyössä on puuhattu koulun
viereiselle joutomaalle kasvukauluksia, joihin on tarkoitus istuttaa
ja kylvää kasviksia. Syksyllä koululaisten kanssa on istutettu tulppaanin sipuleita.
Satu Mustanojan mukaan yhteistyö eri toimijoiden ja erityisesti koulun kanssa on toiminut todella hyvin.
– Yhteisöllisyys ja yhteistyö eri
toimijoiden välillä on lisääntyntyt.
Pieneksi pitäjäksi Suomenniemellä
on harvinaisen paljon yhdistyksiä ja
aktiivisuutta, Satu Mustanoja sanoo.
KäenOjennus-hanketta rahoitettiin niin ikään EU:n Leader-rahoituksella.”H
Asunto- ja tonttipörssi on osoitteessa https://kaenjalki.com/
kaentori.

Tapahtumaviikko
kruunaa kesän
Keskikesällä järjestettävä Suomenniemi-viikko tarjoaa musiikkia, kulttuuria, liikuntaa ja monenlaista muuta pitkälti
ilmaista ohjelmaa kaikenikäisille. Kesällä 2018 viikko huipentui
konserttiin, jota tähditti suosittu lastenmusiikkiyhtye.

H

einäkuisen illan sää on pilvinen mutta lämmin,
kun Suomenniemi-viikon ulkoilmakonsertti
pääsee vauhtiin. Kahvila-ravintola Salmenrannan pihalle kauniin järvimaiseman äärelle on kerääntynyt useita kymmeniä lapsiperheitä ja eri-ikäistä
yleisöä. Tv:stä tuttu lastenmusiikkiyhtye Mimi ja Kuku
tehostaa riemukkaita kappaleitaan saippuakuplilla, ja
useampi lapsi intoutuu tanssimaan eturiviin.
Yksi kesän 2018 ulkoilmakonserttiin osallistuneista oli Savitaipaleella asuva Olli Huutoniemi, joka tuli
paikalle ensi kertaa perheensä kanssa.
– Meininki oli leppoisa ja lämmin, ja musiikkitarjonta
kohdallaan, Huutoniemi totesi.

Huutoniemi kiitteli, että konsertissa riitti musiikkitarjontaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Olli ja Päivi
Huutoniemen pojat, 6-vuotias Vihtori ja 3-vuotias
Väinö, olivat innoissaan Mimin ja Kukun menosta.
Myöhemmin illalla perhe ehti vielä kuunnella lauteille noussutta bluesmuusikko Kapa Montosta,
jonka musiikki oli enemmän perheen aikuisten
mieleen.
– Lasten tapahtumia ei ihan joka oksalla ole, ja oli
hienoa nähdä, että musiikki upposi tenaviin. On myös
aina lähtökohtaisesti kannatettavaa ja mukavaa, että
kodin lähellä järjestetään tällaisia tapahtumia, Huutoniemi sanoi.

Suomenniemi-viikko on heinäkuussa
järjestettävä kaikille avoin tapahtuma
n Suomenniemi-viikko on kotiseututapahtuma, jossa on tarjolla muun muassa lastenkonsertteja, tanssit, taide- ja harrastenäyttelyitä, paikallisperinteen
ja historian esittelyä, metsätaitokilpailuja, kirkollista
ohjelmistoa, harrastajateatterin näytöksiä ja yrittäjien kaupallisia tapahtumia, kertoo tapahtuman
järjestelyissä pitkään mukana ollut Suomenniemen
kirjastonhoitaja Päivi-Kristiina Erola.
n Myös alueen yhdistykset ovat viikolla aktiivisesti
mukana. Tapahtuman taustalla on perinteiset Suo-

menniemi-päivät, joita on järjestetty vuodesta 1981.
Kulttuuritapahtumilla on Suomenniemellä pitkät
perinteet, sillä pitäjässä on järjestetty myös Suomenniemi Soi -tapahtumaa vuosina 1974-2000.
n Vuonna 2017 tapahtuma venyi ensi kertaa viikon
mittaiseksi, ja myös tulevina kesinä kävijät pääsevät nauttimaan pitkälti ilmaisesta ohjelmasta koko
viikon ajan.
n Suomenniemi-viikko järjestetään taas heinäkuussa 2019.
Katso kuvagalleria
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Kuvat: Markku Myyryläinen

– On hienoa, että tällaisia tapahtumia järjestetään lähiympäristössä,
sanoo Savitaipaleelta ulkoilmakonserttiin saapunut Olli Huutoniemi.
Olkapäillä istuva Vihtori Huutoniemi,
6 vuotta, nautti erityisesti lastenmusiikista.
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1.

1. Tv:stä tuttu lastenmusiikkiyhtye Mimi ja Kuku musisoi ilmaisessa ulkoilmakonsertissa Suomenniemellä kesällä 2018.
2. Yksi illan ohjelmanumeroista oli
puujalkakävelyn SM-kilpailu.
3. Kapa Montonen ilahdutti varttuneempaa väkeä bluesilla.

2.

3.
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