KIURUVEDEN ROTARYKLUBI RY 35 VUOTTA

Klubikokouksessa 24.10.2016 Hannu Autio (vas.), Erkki Tiikkainen, Leo Pihlajaharju,
Rauno Autio, Seppo Räihä, Mauno Törölä, Eino Nissinen, Erkki Strömmer ja Erkki Kuvaja.

KIITOS!
ILMOITTAJILLE JA TUKIJOILLE!
Kiuruveden Rotaryklubi ry
NUORISOVAIHDON VUOSIVAIHTO-OPISKELIJAT
Lukuvuosi
1986-1987		
1987-1988		
1988-1989		
1992-1993		
1995-1996		
1997-1998		
1998-1999		
1999-2000		
2002-2003		

Lähtevä opiskelija		
Kirsi Markkanen		
Erika Kärkkäinen		
Sari Juntunen		
Susanna Nurmi		
Maini Kärkkäinen		
Anni Ikäläinen		
Heini Ruotsalainen		
Mauri Leinonen		
Jarkko Virmanen		

Saapuva opiskelija
Melissa ”Missy” Hudson
Heather ”Heta” Lynn Barret
James ”Jim” Renn
Elizabeth Mitchell
Mark Kellaher
Dana Koskovich
Angela Conner
Erin Kennedy
Alejandra Castillo, Meksiko

Lukuvuosi
Lähtevä opiskelija		
Saapuva opiskelija
2007-2008		
Karoliina Nuutinen		
Elyssa Dobson, Kanada
2010-2011		
Ida Hämäläinen		
Julie Dussolliet Berthod, Ranska
2010-2011		
Henriikka Remes		
Julia Kosonen, Australia
					(naimisissa kiuruvetisen miehen 		
					kanssa, asuvat Kärsämäellä)
2014-2015		
Sara Huttunen		
Jean-Babtiste Dubruque, Ranska
2015-2016		
Janita Kärkkäinen		
Thibault Maiziéres, Ranska
Muut saapuneet vaihto-opiskelijat ovat Yhdysvalloista. Alejandra Castillo muutti Lappeenrantaan
kesken vaihto-oppilasvuoden.
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TILITOIMISTO
KIURUN LASKENTA KY
Jouko Koivunen

Rotarysäätiö 100 vuotta
Rotary Internationalin presidentti, John F. Germ, on valinnut tämän
rotaryvuoden teemaksi Rotary palvelee ihmiskuntaa. Olemmehan ammatti- ja
palvelujärjestö, jonka jäsenet ovat eri alojen edustajia, jotka haluavat käyttää
osaamistaan hyväntekemiseen, löytää samanmielisiä vaikuttajia ja ystäviä.

Luottamuksellisia tilitoimistopalveluja
Ylä-Savossa jo yli 30 vuotta
Virastokatu 1, Kiuruvesi, puh. 044 526 3057
Email: jouko.koivunen@meili.fi

Järjestönä Rotary täyttää tällä kaudella 112 vuotta. Maailmassa rotareja on yli
1.22 miljoonaa ja Suomessa reilu 11.000 kaikkiaan 293 klubissa.
Rotarysäätiöllämme on tällä kaudella 100-vuotisjuhlavuosi. Rotarysäätiön
tavoite on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän
tahdon ja rauhan edistäminen. Sen tehtävänä on parantaa terveyttä, tukea
koulutusta ja lievittää köyhyyttä. Säätiömme kautta teemme hyvää niin
paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Teemme työtä polion poistamiseksi
maailmasta ja olemmekin lähellä poliovapaata maailmaa. Meillä rotareilla
on mahdollisuus tehdä hankkeita, joiden kautta voimme olla vaikuttamassa
siihen, että maailmasta voi tulla parempi paikka, jossa ihmiset ja kansat voisivat
elää rauhassa keskenään. Viime aikojen tapahtumat kertovat tarpeesta tähän
työhön.
Suomen Rotarit tempaisevatkin niin säätiömme 100 vuoden ja Suomen 100
vuoden kunniaksi 1.000.000 USD keräyksellä säätiöllemme. Tämä on samalla
lahja Suomelle, sillä kolmen vuoden kuluttua meillä on mahdollista käyttää
keräyksestä osa alueellamme ja osa kansainvälisinä hankkeina. Tähän toivomme
oman tekemisen lisäksi myös yritysten tukea.
Kiuruveden Rotaryklubi toimii aktiivisesti, klubilla on hieno hyvän tekemisen
meininki. Klubi on osallistunut näkyvästi Kiuruvedellä moniin paikallisiin
projekteihin, joista lisää muualla tässä lehdessä, mutta myös säätiömme kautta
maailmanlaajuisiin hankkeisiin. Klubilla on vireä vaihto-oppilastoiminta, jonka
kautta alueen nuorilla on mahdollisuus hakea kesä-, leiri- tai vuosivaihtoon
eripuolille maailmaa ja vastaavasti paikkakunnalle saadaan vastaavaan vaihtoon
nuori ulkomailta. Klubin toimintaan kuuluu lisäksi asiantuntijaesitelmiä
ajankohtaisista asioista, vierailuja yrityksiin, joissa on mahdollisuus tutustua
moniin mielenkiintoisiin asioihin ja verkostoitua, sekä samalla kerryttää omaa
osaamistaan unohtamatta mukavaa yhdessäoloa.
Kiitän Kiuruveden Rotaryklubia aktiivisuudesta ja toivotan klubille menestystä
hyvän tekemisessä!
Aimo Turunen
kuvernööri 2016-2017
Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430

Asiantunteva isännöitsijä ja kirjanpitäjä
Kun haluat avukseksi osaavan
isännöitsijän tai kirjanpitäjän
- tule tutustumaan Kiinteistötilin
tarjoamiin palveluihin.
Palvelemme teitä jo kymmenen
ammattilaisen voimin!
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KIURUVEDEN
KANSALAISOPISTO

Iloista
ja
mielekästä
tekemistä
yhdessä!

Rotarit palvelevat ihmiskuntaa

040-524 8018
KAIKKI LVI-TYÖT, TARVIKKEET
ILMA- JA MAALÄMPÖPUMPUT
PELLETTI- JA ÖLJYPOLTINHUOLLOT

lvityot24h.fi

Kansainvälinen rotaryjärjestö perustettiin 1905 Yhdysvalloissa. Suomeen
ensimmäinen klubi perustettiin 1926. Kiuruveden klubi perustettiin 1981.
Tänään rotareita on 1,22 miljoonaa yli 200 maassa. Suomessa rotareita
on 11.000.

VUOKRATTAVANA 1,5 tn MINIKAIVURI
sekä PIENKUORMAAJA (Mustang 2044)

Klubin jäsenet, naiset ja miehet, ovat ammattihenkilöitä eri aloilta.
Säännöllinen kanssakäyminen eri ammattiryhmien välillä lisää
yhteiskuntatietämystä. Rotarius merkitsee sitoutumista järjestön
eettisiin arvoihin. Toiminnan kautta kehitämme itseämme ja saamme
uusia ystäviä vieraillessamme klubeissa. Klubimme jäsen Pauli Partanen
oli tällainen henkilö. Hän ehti toimia perustamisesta asti 35 vuotta
aktiivisesti erilaisissa tehtävissä. Erityisen merkittävää oli hänen
toimintansa nuorisovaihtotoiminnassa.
Rotarit tunnetaan tekojen kautta. Nuorisovaihto, stipendit ja
maailmanlaajuiset humanitaariset ohjelmat näkyvät toimissamme,
samoin paikalliset hankkeet.
Klubimme on osallistunut järjestön mukana maailmanlaajuiseen
hankkeeseen poistaa polio maailmasta. Tavoite on lähellä toteutumista.
Rotarysäätiön kautta osallistumme humanitaarisiin avustusohjelmiin.
Painopisteenä näissä ovat rauhan edistäminen, terveyden edistäminen,
äitien ja lasten terveys ja koulutus.
Klubillemme on tärkeää nuorisovaihto. Lähes vuosittain lähetämme
nuoren vuodeksi vaihtoon kasvamaan kansainvälisyyteen ja kehittämään
kielitaitoa. Vastaavasti ulkomailta tulee oppilas meille. Paikallisena
hankkeena meillä on joululahja. Meillä on ollut mahdollisuus viedä 20
perheeseen joulupaketti. Samoin jaamme lukiolaisille ja yläkoululaisille
stipendejä.
Kiuruveden rotaryklubi on 35-vuotias, pieni mutta pirteä.
Juhlajulkaisumme tuotto käytetään oppilasvaihtoon. Kiitän kaikkia
ilmoittajia. Te mahdollistatte nuorelle kiuruvetiselle ikimuistettavan
vuoden ulkomailla.
Seppo Räihä
klubipresidentti 2016-2017
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Herkulliset leivonnaiset
arkeen ja juhlaan lähileipomosta.
• Otamme vastaan tilauksia
• Tuotteet noudettavissa
sovittuna aikana
Kalliokyläntie 11, 74700 Kiuruvesi

Puh. 017 823 544
www.kiurunleipomo.fi

Kaupunginjohtajan tervehdys
Kiuruveden Rotaryt ry on toiminut 35 vuotta.
Rotarytoiminnalla on paitsi maailmalla myös Kiuruvedellä pitkä historia.
Rotaryjen Kiuruveden klubi on perustettu 35 vuotta sitten, joten kuluva
vuosi 2016 on oikeutetusti juhlavuosi. Rotaryt ovat eettisellä pohjalla
toimiva kansainvälinen palvelujärjestö. Järjestön tunnuslause kertoo
tyhjentävästi toiminta-ajatuksen: Palvelu itsekkyyden edelle. Kaikkiaan
Suomessa on 293 klubia ja niissä yhteensä noin 11 000 aktiivi- ja kunniajäsentä. Kiuruveden rotaryklubissa on ollut vuosien varrella satoja
jäseniä, kaikki ammattilaisia toimialoillaan.
Rotaryjärjestön näkyvä toimintamuoto Kiuruvedellä on osallistuminen
erilaisiin tapahtumiin järjestön humanitaaristen tavoitteiden merkeissä
ja ennen kaikkea kansainvälinen opiskelijavaihto. Kymmenet
kiuruvetiset nuoret ovat rotaryjärjestön kautta päässeet maistamaan
kansainvälistymistä. Vastavuoroisesti Kiuruvedellä on vuosien varrella
vieraillut kymmeniä nuoria eri maailman maista. Vaihto-oppilaita on
ollut keskimäärin yksi per vuosi. Rotaryjen oppilasvaihdon iso etu on
siinä, että vaihto on opiskelijalle maksutonta. Järjestö ei kerää vaihdosta
taloudellista hyötyä. Maksuttomuuden edellytys on opiskelijavaihdon
vastavuoroisuus.

Hovinpelto 3, 74700 Kiuruvesi
(017) 770 7700
www.kiuruvesilehti.fi

www.omniyrityspalvelut.fi
Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Toimistossamme teitä palvelevat:
Pirjo Manninen 050 5398 991 • Jaana Manninen 044 7495 927
Tarja Siidorov 044 5008 773 • Johanna Lappalainen 0400 114 827
Satu Mehtonen 040 7700 474 • Arja Ruotsalainen 044 7582 503

Kiuruveden kaupungin puolesta haluan esittää lämpimät onnittelut
juhlivalle klubille ja kiittää järjestön aktiiveja vuosien varrella tehdystä
työstä.
Jarmo Muiniekka
kaupunginjohtaja

...KUN TARVITSET NOPEAA, JOUSTAVAA
JA YKSILÖLLISTÄ KULJETUSPALVELUA!

Rotaryteeman
ilmoitushankinta:
Kiuruveden
Rotaryklubi ry

0400 603 412
kiurunkuriiri@gmail.com

www.kiurunkuriiri.fi
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Kauneudenhoidossa anna meidän auttaa!

Rotaryklubilta
joulupaketteja perheisiin

PILKEKONEVUOKRAUS
taitosavoky.com
0500-373 799

Rotaryn viidestä palveluväylästä Kiuruvedellä
parhaiten tulevat esille nuorisopalvelu kansainvälisen
opiskelijavaihdon kautta sekä yhteiskuntapalvelu
joululahjapakettien jakamisen myötä.
Yhteiskuntapalvelun avulla toteutamme paikallisia
hankkeita tavoitteena lähimmäisen elämänlaadun ja
viihtyvyyden parantaminen. Yhteistyössä paikkakunnan
muiden toimijoiden kanssa pyrimme saamaan
kohennusta ja helpotusta kanssaihmisten elämään ja
olosuhteisiin.
Myös tulevana jouluna rotaryklubilaiset perinteisesti
muistavat kiuruvetisiä perheitä jouluruokapaketeilla.
Pitkään kestäneen laman ja työttömyyden keskellä
lahjapaketit tulevat monessa perheessä todelliseen
tarpeeseen. Avustuslahjoitusten tarkoituksena on
auttaa koteja viettämään ruuan puolesta perinteistä
joulua. Juhla-ajanhan tulisi mahdollisuuksien mukaan
erottua pitkään kestäneestä arkielämästä ja tuoda iloa
ja hyvää mieltä niin lapsille kuin aikuisillekin.
Lahjapakettien sisällön on suunnitellut rotaryveli Juha
Saastamoinen Kiurun Leipomossa hankkimallaan
asiantuntemuksella. Ruokavalikoimasta löytyvät
joulupöytään tarvittavat perinteiset kinkut
sinappeineen, erilaiset laatikot, joulupuuroainekset,
kahvit ja leivonnaiset. Pääosa tuotteista on hankittu
paikallisista kauppaliikkeistä sekä leivonnaiset
Kiurun Leipomosta. Rotareiden oma tietämys ei
riitä suurimmassa tarpeessa olevien perheiden
löytämiseen, niinpä paketit toimitetaan seurakunnan
diakonitoimikunnalta saatuihin osoitteisiin. Paketit
tuodaan koteihin hyvissä ajoin ennen joulua.
Kalevi Komulainen

Cut´riina
Asematie 6
74700 Kiuruvesi

Tmi Ari
Marjoniemi
0400 175 797

Rotarit lähdössä jakamaan joululahjapaketteja. Mauno Törölä
(vas.), Seppo Suni, Juha Saastamoinen ja Leo Pihlajaharju.

www.cutriina.fi

Kaivinkonetyöt

Avoinna
ma - pe 8-17
la 8-13
Muulloin sopimuksen mukaan.
Kauneudenhoidossa anna meidän auttaa!

Asematie 9, 74700 Kiuruvesi
p. (017) 752 466
kukkakauppa.laulumaa@elisanet.fi
www.kukkakauppalaulumaa.fi

Yhteystiedot
annette.tiikkainen@cutriina.fi
Puh 040 701 7746

Näyttävät lahjat ja
silmälasit meiltä, tule
valitsemaan omasi!
OPTIIKKA
KELLOT
KORUT

Kiuruveden
Näkökulma

Kiurukatu 1, (017) 752 277 • Palvelemme ma-pe 8.30-17

Tervetuloa katselemaan!

Ajanvaraus silmälääkäri/optikko puh. (017) 752 277
www.kiuruvedennakokulma.fi
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Ei vuosi elämässä - vaan elämä vuodessa
Jo pienestä asti minulla oli ollut haave
vaihtovuodesta ulkomailla, ja se toteutui
vihdoin vuosi sitten elokuussa, kun
ensimmäisen
lukiovuoden
jälkeen
pääsin Kiuruveden Rotaryklubin kautta
nuorisovaihtoon
Ranskan
samppanjan
tuotantoalueelle. Päätös oli isoimpia koko
elämässäni, mutta todellakin sen arvoinen.
Jokaisen kuuluisi päästä toteuttamaan
vastaavat haaveensa. Hakemukseni vaihtooppilasohjelmaan alkoi haastattelulla vuosi
ennen vaihtoon lähtöä. Sen ja hakemusten
täyttämisen jälkeen minut hyväksyttiin
mukaan vaihto-oppilasohjelmaan.
Tämän jälkeen varsinainen paperisota
vasta alkoikin; tuli kertoa paljon tietoa niin
terveydentilasta kuin mielenkiinnon kohteista.
Jännittävintä aikaa oli odottaa paikkatietoja ja
isäntäperheitä.
Kun tieto ensimmäisestä isäntäperheestä
saapui viimein, jännitys alkoi kasvamaan yhä
enemmän. Koti-ikävä alkoi hieman vaivata jo
ennen lähtöä; melkein kaikki kaverit aloittivat
lukion toisen vuoden elokuun puolessa
välissä, ja itsellä oli lähtö Ranskaan vasta
elokuun lopulla. Kävi jopa mielessä, oliko idea
sittenkään kovin hyvä. Isäntäperheen kanssa
olimme pikaisesti yhteydessä ennen lähtöäni,
vaihdoimme pari viestiä puolin ja toisin.
Sitten koitti viimein lähdön päivä. Vanhempani
lähtivät viemään minua Helsinki-Vantaalle.
Kentällä tapasin muutamia vaihtarikavereitani,
ja he saivat jännityksen tasaantumaan.
Lopulta oli aika sanoa hyvästit vanhemmilleni
ja ennen kuin huomasinkaan, olin jo Ranskan
maalla ja ensimmäinen isäntäperheeni
oli minua vastassa Pariisin Charles De
Gaullen lentokentällä. Kielen puhuminen ja
poskisuudelmat hermostuttivat minua. En ole
varmaan koskaan ollut niin jännittynyt kuin
tuona hetkenä. Kaikki meni kuitenkin todella
hyvin ja jännitys laantui, vaikka ranskaksi en
kyllä osannut kuulumisiani kertoakaan. Koko
perhe esitteli minulle innoissaan kaikkea
mahdollista. Ensimmäisellä isäntäperheelläni
oli kolme lasta, jotka olivat 8-, 11 ja 14vuotiaita. Kaikki olivat todella puheliaita, sillä
hetkellä tosin en ymmärtänyt juuri mitään,
mitä he minulle puhuivat.
Koko vuoden aikana minulla oli kaksi
isäntäperhettä, ja molemmilta opin monia
asioita. Ensimmäinen perhe opetti minulle
tavat päästä sisälle ranskalaiseen kulttuuriin,
heidän kanssaan minulla oli kuitenkin jonkin
verran erimielisyyksiä. Niistä kuitenkin
selvittiin, ja koin kuitenkin useita hyviä hetkiä
heidän kanssaan. Toisessa isäntäperheessäni
asuin vain hostvanhempieni kanssa, mutta
heillä oli lapsia, jotka olivat muuttaneet
pois kotoa ja näin heitä silloin tällöin. Toinen
isäntäperheeni olikin minulle kuin lottovoitto,
he ottivat minut mukaan kuin uuden tyttären.
Ranskalaiset
ihmiset
yleisesti
ovatkin

Janita tutustui shampanjapeltoihin ilmasta käsin.

vaihtelevaa porukkaa. Suurin osa on todella
sydämellisiä ja vastaanottavia, mutta on myös
yleistä, että ihmiset ovat kieroilevia.
Tunsin kuitenkin itseni todella tervetulleeksi
suurimman osan ajasta, jo esimerkiksi koulussa
heti ensimmäisenä koulupäivänä koko luokka
otti minut hyvin vastaan ja sain sieltä suuren
kaveriporukan.
Pääsin isäntäperheeni kanssa matkustelemaan ympäri Ranskaa ja suurta riemua
tuotti ensimmäisen perheen oma loma-asunto
Ranskan l´ile d´Oleron -saarella. Lisäksi toinen
isäntäperheeni vei minut vierailulle rajan taakse
Belgiaan, joka oli myös erittäin miellyttävä
kokemus. Matkustelun lisäksi, kohokohdiksi
voisin mainita muista vaihto-oppilaista
saadut elinikäiset ystävät sekä ranskalaisen
keittiön. Pääsin nimittäin maistelemaan tämän
maailmankuulun keittiön suurimpia herkkuja,
joista juomien puolelta on mainittava oman
alueeni samppanja, jota tuli maisteltua liki
viikoittain. Sain elää vuoden ranskalaisen
nuoren elämää. Sitä kulttuurikokemusta ja
kielikylpyä ei voita yhtikäs mikään.
Kielen oppiminen onkin ratkaiseva lähtökohta
sille, että vaihtovuosi onnistuu. Puhun
ranskaa nyt paremmin kuin esimerkiksi
ruotsia, vaikka en kieltä juuri puhunutkaan
vaihtovuoden alkaessa. Käytin nimittäin heti
alusta asti pelkkää ranskaa, sillä kumpikaan
isäntäperheistäni ei puhunut juuri lainkaan
englantia. Kirjoittaminen alkoikin sujumaan
minulta heti melko hyvin, koska minulla oli
yläasteelta hieman pohjaa ranskan opiskelulle.
Alussa minulla oli paljon paineita puhumiselle,
sillä moni oletti minun puhuvan täydellistä
ranskaa. Kuitenkin myös puhumaan oppi
loppujen lopuksi melko nopeasti, kunhan kieltä
vaan käytti koko ajan. Nyt minulla tavoitteena
on kirjoittaa ranska ylioppilaskirjoituksissa
puolentoista vuoden kuluttua.

Koko vaihtovuoden aikana opin arvostamaan Suomen koulujärjestelmää. Ainakaan
Ranskan julkisen koulun taso ei millään yltänyt
Suomen tasoon. Ranskassa koulupäivät ovat
todella pitkiä, usein jopa aamukahdeksasta
iltakuuteen. Olin lukion viimeisellä luokalla,
kirjallisuuslinjalla. Opiskelu oli todella
yksitoikkoista, ja lukujärjestys pysyi koko
vuoden täysin samana. On kuitenkin kehuttava
ranskalaisten opiskeluintoa ja sitä, kuinka
joka ikinen otti minut koulussa niin avoimesti
mukaan. Nyt oltuani muutaman kuukauden
Suomessa, ikävöin silloin tällöin ranskalaista
elämääni.
Pidänkin tiiviisti yhteyttä sieltä saamiini
ystäviin. Luulen, että palaan Ranskaan vielä
montakin kertaa, ja toiveena on myös kiertää
ympäri maailmaa saatujen vaihtarikavereiden
luokse. Matkailukuume ei nimittäin ainakaan
ole laantunut.
Ei vaihtovuosi kuitenkaan ollut mikään helppo
ja pelkkää ruusuilla tanssimista. Joskus oli
rankkaa olla erossa perheestä ja yksin eri
kulttuurissa. Vaihtoon lähteminen onkin
iso elämänmuutos, ja sitä kannattaa harkita
todella tarkkaan. Se on kuitenkin sen arvoista.
Omalla kohdallani vuosi kasvatti, sain paljon
itseluottamusta, varmasti avartuneemman
maailmankatsomuksen, paljon elinikäisiä
ystäviä ja sujuvan ranskankielentaidon. Lisäksi
tiedän
myös
selviytyväni
suuristakin
koettelemuksista ja osaan sopeutua uusiin
kulttuureihin, mikä on äärimmäinen rikkaus.
Olen siis todella kiitollinen, että rotarien
kautta minulla oli mahdollisuus lähteä vaihtooppilaaksi, ja lähtisin varmasti uudelleen
milloin vaan.
Janita Kärkkäinen
21.10.2016
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KOTI

Merja Nissinen
agronomi
Runnintie 379b, 74595 Runni
Puh. 0500 276 300

www.mesiheina.com
e-mail: merja.nissinen@
mesiheina.fi

SUURIA TUNTEITA
– pieneen hintaan

Kaisa Viihde – Suosikkisi samassa paketissa

39

90
/kk

Verkon nopein Kaisa Laajakaista + Watson TV-palvelu

Tutustu tarjousetuihin osoitteessa www.kaisanet.fi/

Kajaani Pohjolankatu 20 • Iisalmi Pohjolankatu 5 • p. 0800 39 1234

Asematie 10, puh. 770 6600, ma-pe 8-21, la 8-20, su 10-20

Avoinna
ma-pe 9-16
KIURUVESI
KOP:n talo,
puh. (017) 754 222
040 632 4990
040 632 838

Ylä-Savo

KIURUVEDEN KAUPUNKI

PALVELEMME:
MA-LA 7–22
SU 10-21

AVOINNA
MA-PE 5-22
LA-SU 7-22

Omistajan käyntikortti

S-MARKET KIURUVESI

Asematie 2 | puh. 046 923 9032

LOUNAS
LOUNAS

Lähi ABC! Kiuruvesi
Valtakatu 2 • Puh:050 341 0750

Kiuruveden apteekki
Asematie 11, 74700 Kiuruvesi
(017) 752 206, (017) 752 783,
fax (017) 752 789

ma-pe klo 10.00 - 13.45.

MA-PE KLO 10.00-13.45
• Tule
syömään!
Tule
syömään!

Ma-pe 06-21, la 07-21, su 09-18

Avoinna:
ma-pe 9-18, la 9-16
su ja juhlapyhinä suljettu

Jos kiinnostuksesi heräsi, lisätietoja www.rotary.fi tai tule
tapaamaan meitä Hotelli Peltohoviin maanantaisin klo 17.30.
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Paikkaamalla rotari voi olla läsnä ja samalla avartaa
maailmankuvaansa
Rotaryn ja rotaryklubin
toiminnan keskeinen
periaate on jäsenten
läsnäolo viikkokokouksissa
ja osallistuminen
rotarytapahtumiin
ja -toimintaan.
Osallistumisaktiivisuus
mittaa jäsenistön kiinteyttä ja
yhteishenkeä.
Läsnäolomahdollisuuksien
lisäämiseksi rotari voi korvata
poissaolonsa paikkaamalla.
Kansainvälinen rotaryjärjestö
on kuin perhe. Matkoilla
oleva rotari voi osallistua
vierailupaikkakunnan tai
kohdemaansa paikallisten
klubien kokouksiin, kokea
uudenlaisia kokouskäytäntöjä
ja kuulla millaisten projektien
kimpussa siellä ahkeroidaan.
Jokaisella klubilla on
vuosimatrikkeli, josta löytyy
kaikkien maiden klubien
kokouspaikat ja -ajat.
Klubimme perustajajäsenet
muistavat toiminnan
alkuaikoina olleen tapana
järjestää paikkauskyytejä

Asematie 6
Kiuruvesi
050 5662 002/
Jarmo
050 5676 818/
Pirjo

lähiseutujen klubeihin.
Nykyisin läsnäolovelvoitteen
ja paikkauskäyntien
toteuttaminen on
paljon holtittomampaa.
Klubissamme on vain yksi
ns. 100 %:n rotari, jolla on
paikkauksia yli oman tarpeen.
Omista paikkauskäynneistäni
mieleen jäävin oli vierailu
SOS-lapsikylään Nepalin
Pokharassa paikallisen rotarin
vieraana huhtikuussa 2008.
Mitähän mahtaa kuulua
Pokharan ja sen lapsikylän
nykyhetkeen? Tuolla
alueella oli huhtikuussa
2015 tuhoisa maanjäristys.

Pienten päivähoitolasten laulu- ja leikkituokio.

Mauno Törölä

Saman katon alta

017-752112, 0400-171473
0500-570920, 050-4009437
Rinnekatu 1, 74700 kiuruvesi

Heli Törölä (vas.) ja Marja Kauhanen saivat sylittää
kaksosia, joista toinen olisi halunnut lähteä mukaamme.

APUA
AJAMISEEN
Autokoulu
J. Hyvönen

-lvi-asennukset -rakennuspeltityöt -IVT-lämpöpumput
-kattoturva-tuotteet -sadevesijärjestelmät
-iv-kanavien puhdistus/desiﬁointi

TAKSI
KIURUVESI
Taksin tilausnro on

Sijaiskoti
Satuniemi OY

0200 10 600
Kela-kyytien tilausnro on
0200 200 50

Puhelun hinta on 1,08 € / puhelu + 0,17 € /10 s +mpm/ pvm

KOTIMAISUUS VIIKOT KENKÄKAUPASSA!
Pitäväpohjaisia, lämpimiä, nahkaisia ja jalkaan käypiä kenkiä suomesta!

Kuvan mallit
159,95-199,90
Kuvan mallit, 36-47
104,50-164,90

Kuvan mallit
139,90-199,90

Kuvan mallit
104,50-179,90

Malleissa mustaa, ruskeaa, punaista, turkisvuorilla, villa- ja huopavuorilla.
ma-to
Tule sovittamaan jalkaystävällisiä kenkämalleja ! Viikottain tulee lisää!

9-17.30
pe
9-18
la
9-14
Kiurukatu 3, Kiuruvesi • puh. 017 - 825 255 • www.kiurunlaukkujakenka.fi • www.facebook.com/laukkujakenka

KIURUVEDEN ROTARYKLUBI RY 35 VUOTTA
Suomussalmi – kotiseutu
”Suomussalmi, surunsalmi,
tervan, pettuleivän maa.
Taasko jylhät korpimaasi
polo poika nähdä saa”.
ANNAMARI KUVAJA

Lapsena inhosin tätä kirjailija Ilmari Kiannon
sepittämää surumielistä kotiseuturunoa. Runon
teksti ja Erkki Melartinin siihen säveltämä
melodia tuntuivat jotenkin lohduttoman ikäviltä.
Pettuleipää oli toki näillä raukoilla rajoilla syöty
katovuosina. Terva taas oli tuonut korpikansalle
toimeentuloa ja jopa vaurauttakin. Silti runosta
henki jonkinlainen pessimismi ja tulevaisuuden
uskon puute.
Talvisodassa
tuhoutunut
Suomussalmen
kirkonkylä oli sotien jälkeen rakennettu kokonaan
uudelleen. Se oli lapsuusvuosinani vireä ja vilkas
kyläyhteisö, jonka keskipisteinä olivat kirkko,
kaupat, koulut ja kunnianarvoisa Matkustajakoti
Kaleva. Maaseudun kasvattina Kajaani tuntui
minusta jo suurelta kaupungilta, puhumattakaan
Oulusta, jossa äitini kuljetti minua silloin tällöin
silmälääkärissä legendaarisen Lauri Kiianmiehen
potilaana.
Kotipaikkakunnan ympyrät alkoivat vähitellen
tuntua aivan liian pieniltä ja lukio-opintojen
jälkeen oli tavoitteena päästä yliopistoon
Helsinkiin, jossa aloitin oikeustieteen opinnot
syksyllä 1971. Kainuu ja Suomussalmi näyttivät
Helsingin horisontista katsottuina kovin
kaukaisilta eikä omalle kotipaikkakunnalle
tuntunut olevan minkäänlaista kaipuuta.
Junamatka Helsingistä Ämmänsaareen kesti

yöpikajuna- ja kiskobussiyhteyttä käyttämällä
kaikkiaan 16 tuntia. Sekin rajoitti osaltaan
matkustushaluja eikä aikaakaan oikein
tahtonut riittää, kun kesäisin piti kartuttaa
opintokassaa palkkatyöllä.
Pitkien poissaolojen jälkeen huomasin
kotiseudulle palatessani, että aloin katsella
kotipaikkakuntaani jotenkin uusin silmin.
Kiskobussin kolistellessa korkeiden vaarojen
sivuitse ne siinsivät nyt etäällä arvokkaan
ylväinä ja jopa ennen niin surkeilta
näyttäneet käkkärämännytkin saivat uutta
sinnikästä ilmettä aavojen soiden reunamilla.
Kirkonkylän vehmaalta harjanteelta avautui
upea maisema Kiantajärvelle päin, ja kotini
lähettyvillä riitti kirkkaana välkkyvää ulappaa
pitkälle Kiannanniemen suuntaan. Kotiseutuni
oli todellakin karu, jylhän kaunis korpimaa,
aivan kuin Ilmari Kianto oli runoillut.
Tuli tunne, että tämä on minun kotiseutuni ja
tänne minä sydämeltäni kuulun. Aloin ymmärtää
paremmin, miksi kuuluisa kirjailija Ilmari IkiKianto halusi vielä vanhana 90-vuotiaana
vaarina häntä kuljetettavan kotipaikalleen
Suomussalmen Turjanlinnaan, jonne hänet
oli tuotava Helsingistä joka kevät heti jäiden
lähdettyä. Niin voimakas oli iäkkään miehen
rakkaus omaa synnyinseutuaan kohtaan!

LINJA-AUTOLIIKE

VELJ. LAITINEN OY

Opintojen jälkeen työ ja avioliitto veivät eri puolille
Suomea, mutta jo ennen Kiuruvedelle muuttoa
Suomussalmesta oli tullut minulle ja perheelleni
tärkeä kiintopiste, jossa vierailimme sukulaistemme
luona joka kesä. Vihdoin kesällä 1988 koitti se suuri
hetki, kun Kiantajärven rannalle valmistui pitkän
odotuksen jälkeen oma kesämökki. Siitä alkoivat
muistorikkaat mökkikesät, jotka ovat jatkuneet
näihin päiviin saakka.
Oma kotiseutu on vuosien varrella noussut sille
kuuluvaan arvoonsa. Tärkeätä on ollut havaita,
että jokainen ihminen tarvitsee omat juurensa,
joiden pohjalta hän voi ponnistaa ja saada uutta
elinvoimaa elämän eri vaiheissa, olivatpa nuo juuret
sitten Suomussalmen vankassa mäntykankaassa,
Kiuruveden peltomaiden väkevässä mullassa tai
jossain täysin muualla. Sinne omille juurilleen on
helppo palata, siellä tuntee olevansa kotona. Siellä,
omalla kotiseudulla, on sydämen asuinsija, aivan
niin kuin Juha Vainiokin runoilee: ”Mun sydämeni
tänne jää, aina asuinpaikalleen..”
				
Erkki Kuvaja

Tilausajot mukavasti

RYTKÖSEN BUSSILLA

Luotettavaa palvelua jo
vuodesta 1938.
Tilausajot.
www.linja-autoliikelaitinen.fi

Soita! 017 820 4026 • www.rytkonenco.fi

