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Pitkä, jo sotien loppumisen jälkeen Vainikkalassa siirtokuormauk-
sena alkanut huolinta- ja rautatiekuljetusten tavarankäsittelytoi-
minta koki pahan kolauksen Nurminen Logistics Oyj:n tuotua 11. 
marraskuuta julki kuutisen viikkoa kestäneiden yhteistoimintaneu-
vottelujen tuloksen henkilötasolla. Muutosten tultua julki, pyysin 
tarkentavia Vainikkala-kohtaisia tietoja Laura Jokiselta Nurminen 
Logistics Oyj:n viestinnästä, ja sain nopeasti vastauksena tietopa-
ketin josta olen koostanut alla olevan yhteenvedon.

Sauli Vainikka

Kaksitoista henkilöä jää ilman työtä
Ikävä uutinen kertoo kylästä katoavan yhteensä 16 työpaikkaa. 

Lukuun sisältyy Vainikkalasta Luumäelle siirtyvät kahden huolitsijan 
ja kahden terminaalityöntekijän työtehtävät. Irtisanomisia kohdis-
tuu Vainikkalaan kahdentoista työtehtävän verran, kuusi henkilöä 
irtisanotaan huolinnasta ja kuusi terminaalista. Työsuhteet katke-
aa työehtosopimuksen mukaan työsuhteen kestoon perustuen 4-6 
kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Niin sanottuun eläkeputkeen 
on mahdollisuus muutamilla henkilöillä.

Nurminen Logistics jatkaa Vainikkalassa supistuneilla huolintatoi-
minnoilla. Vientihuolintaa toteutetaan vain toiminnoilla joilla ei ole 
riippuvuutta paikallisista terminaalitoiminnoista, tuontihuolinnan 
toiminnot jää Vainikkalaan kokonaisuudessaan.

Vainikkalan huolintaosaston vahvuus on jatkossa kuusi henkilöä. 
Huolinnan osastopäällikkönä toimii Maritta Hietamies ja tiiminvetä-
jänä jatkaa Anitta Rikkinen. Ryhmän työtehtäviin kuuluu vienti- ja 
tuontihuolintatoimintojen lisäksi tehdaslastausten vaunuliikenteen 
ohjaukset, yhteydenpitoa asiakkaisiin sekä dokumentointia. Huolin-
nan lisäksi Vainikkalassa jtyöskentelee kaksi myyntiosaston työnte-
kijää. Yhtiö jatkaa nykyisissä konttoritiloissa Huolintatiellä.

Vainikkalan terminaali suljetaan
Vainikkalan terminaalin toiminnat ajetaan alas tietyn siirtymäajan 

puitteissa. Terminaaliin jää siirtymäajaksi tavaraa, mutta pääsääntöi-
sesti tavaraa ei terminaalirakennuksissa käsitellä, vaan rakennuk-
set jäävät varalle toistaiseksi. Joissain tietyissä lastauksissa tullaan 
mahdollisesti käyttämään alihankkijaa. Terminaalirakennusten 
tulevaisuudesta yhtiö ei ole vielä tehnyt ratkaisuja.

Vainikkalan terminaalin sulkemisen yhtiö kertoo johtuvan pit-
kittyneestä markkinoiden alhaisemmasta kysynnästä, joka näkyi 
terminaalin liian alhaisena käyttöasteena. Yhtiö kertoo pystyvän-
sä hoitamaan Vainikkalan volyymit ja asiakkuudet Luumäeltä, ja 

Nurminen Logistics sulkee terminaalin ja supistaa  
huolintatoimintojaan Vainikkalassa

keskittämällä kehittämään Luumäen toimintaa edelleen mm. piden-
tämällä terminaalin aukioloaikoja. Yhtiö pyrkii siirtämään kaikki asi-
akkaidensa terminaalipalvelut Vainikkalasta Luumäelle, joten mistään 
toiminnoista ei luovuta kokonaan.

Muilla toimipaikoilla pienempiä muutoksia
Muut Kaakkois- ja Itä-Suomen toimipaikat selvisivät järjestelyistä 

Vainikkalaa pienemmin muutoksin. Niiralan toimipaikalta irtisanotaan 
kolme terminaalityöntekijää. Yhtiön mukaan Luumäen terminaalin ka-
pasiteettia kyetään hyödyntämään muutoksen myötä tehokkaammin. 
Muutoksessa Luumäen henkilömäärä kasvaa kahdella huolitsijalla ja 
kahdella terminaalityöntekijällä. Luumäellä osastopäällikkönä jatkaa 
Juha Suhonen. Hän vastaa koko Luumäen yksikön toiminnasta. Muis-
sa idän ja kaakon toimipaikoissa muutokset ovat korkeitaan töiden 
uudelleenorganisointeja. 

Kysyttyäni onko yhtiölle tulossa uutta toimintaa tai luovutaanko näissä 
järjestelyissä jostain rautatielogistiikan osa-alueista, sain vastauksen: 
”Myyntihenkilöstömme tekee kaikkensa, että markkinoilta löytyy lisää 
potentiaalia ja asiakkaita, jotka voitaisiin hoitaa Vainikkalassa. Yhtiö 
panostaa edelleen kaikkiin rautatielogistiikan osa-alueisiin”.

Muutoksia Nurminen Logistics Oyj:n  
hallituksessa ja johdossa

Kun Nurminen Logistics oli ilmoittanut Vainikkalassa irtisanomiset ja 
muutokset henkilötasolla maanantaina 11. marraskuuta, jo seuraavan 
viikon tiistaina yhtiön hallitus lähetti pörssitiedoteen jossa kerrottiin 
ylempää johtoa ja hallitusta koskevista muutoksista.

Nurminen Logistics Oyj:n toimitusjohtaja Topi Saarenhovi jättää 
toimitusjohtajan tehtävät. Saarenhovi jatkaa yhtiön palveluksessa 
toistaiseksi muissa tehtävissä.

Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on valinnut yhtiön uudeksi toi-
mitusjohtajaksi oikeustieteen kandidaatti Olli Pohjanvirran, joka on 
toiminut aiemmin yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Olli Pohjanvirta 
aloittaa toimitusjohtajan tehtävässä välittömästi.

Olli Pohjanvirta on eronnut yhtiön hallituksesta. Yhtiön hallitus on 
valinnut hallituksen puheenjohtajaksi diplomi-insinööri ja kauppatie-
teiden maisteri Tero Kivisaaren.
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PÄÄKIRJOITUS
Kalenteriin on sijoitettu nyt tiedossa olevat tapahtumat kylässä ja lähialu-
eilla. Ilmoitathan tapahtumasi mukaan kalenteriin, vaikka osoitteeseen 
uutis-vainikkala@suomi24.fi
Muutokset voivat olla mahdollisia, ajanmukainen kalenteri päivittyy lähes 
joka päivä osoitteessa www.ekarjala.fi/kylat/vainikkala.
 Päivä  Tapahtuma  Paikka Klo
 05.11. ti Tähkäkerho Seurakuntatalo 13.00
 10.11. su Riennon vuosikokous Seurakuntatalo 18.00
 16.11. la Bändi-ilta ravintola Ukko-Pekka 21.00-1.30
 21.11. to Harrin kuvailta Seurakuntatalo 18.00
 24.11. su Lelulainaamon avajaiset Seurakuntatalo 10.30-14.00
 24.11. su Markkinat & kirpputori Seurakuntatalo 11.00-15.00
 24.11. su Kyläkokous Seurakuntatalo 15.00
 03.12. ti Tähkäkerho Seurakuntatalo 13.00
 05.12. pe Uutis-Vainikkala 12/2013 ilmestyy
 17.12. ti Kauneimmat joululaulut Seurakuntatalo 18.30
 22.12. su Joulurauhan julistus riistalle Jussin kota 18.00
 25.12. ke Sanajumalanpalvelus Seurakuntatalo 10.00

VIIHDY VAELLUKSELLA
Uutis-Vainikkalan toimitus käväisi koekävelemässä uudet merkin-

nät saaneen Alajoen retkeilyreitin. Piti lähteä kulkemaan asenteella, 
että onpa uusi paikka, en ole ennen täällä käynytkään. Vain sillä 
tavoin sai sisäistettyä merkkien ja viittojen todellisen tarkoituksen. 
Heti reitin alkupäässä huomasi, että merkkailuun oli käytetty ai-
kaa ja vaivaa. Alkumetreiltä saakka olivat siniset maalijäljet puissa, 
kannoissa ja kivissä seuranasi, missään kohtaa ei tarvinnut miettiä, 
missä se polku oikein eteni. Ja reittiä edetessä tuli vaihtoehtoisia 
risteyksiä, jotka nekin oli merkitty selvin keltaisin kyltein. Tuhka-
kankaan laavulla on sitten mukava hetkeksi hengähtää ja paistaa 
nuotiolla vaikkapa makkaraa, ennen kuin jatkaa Kiekan uusitulle 
taukopaikalle, tai kääntyy kannoillaan takaisin Korpelantietä kohden. 
Suosittelen, tai oikeastaan haastan kaikki lehden lukijat edes käväi-
semään retkeilyreitillä. Siellä mieli rauhoittuu ja pakenee ankarasta 
nykytodellisuudesta, jos niin haluaa. Ja jos ei nyt käpsyttely maita, 
niin toki voit odottaa lumentuloon saakka, jolloin Alajoelle ajetaan 
jälleen yksi Vainikkalan hienoimmista latuosuuksista. 

syysterveisin Teppo Suhonen

HAUTAUSTOIMISTO  -  KUKKAKAUPPA
KAUPPAKATU 49, PUH. 05-453 1604

www.mirjaminkukka.com

Suomen Kivivalmiste Oy:n hautakiviedustus

TAPAHTUMAKALENTERI
JOULUKUU 2013 >>> 

ESKOTE:n liikkuva palveluyksikkö

Mallu-auto 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä haja-asutusalueen palveluja 
täydentää Mallu –klinikka-auto, jossa sairaanhoitaja pitää vastaan-
ottoa ja antaa terveysneuvontaa.
Sairaanhoitaja muun muassa
- tekee pieniä toimenpiteitä, kuten tikkien poistoa ja korvahuuhte-

lua
- rokottaa tarvittaessa
- ottaa vastaan uusittavia lääkereseptejä
- ottaa pika-laboratoriotutkimuksia

Kesän/syksyn Malluvuorot:
Keskiviikko 11.12.

klo 12.00-14.00 Haapajärvi, Haapajärven kylätalo,  
    Vainikkalantie 765

HUOM! ei pysähdy enää Vainikkalassa!

VIIKOTTAISET VAKIOTAPAHTUMAT
Vainikkalan koulu 

maanantai Lentopalloa – sekavuoro  . . . . . . . . klo 18.30-21.00 
torstai Lentopalloa – sekavuoro  . . . . . . . . klo 18.30-21.00
perjantai Lasten jumppa. . . . . . . . . . . . . . . . . klo 17.30-18.00
 Naisten jumppa . . . . . . . . . . . . . . . . klo 18.00-19.00
 Miesten jumppa  . . . . . . . . . . . . . . . klo 19.00-20.00 

Vainikkalan seurakuntatalo
maanantai Avoin päiväkerho  . . . . . . . . . . . . . . . klo 9.00-11.30
maanantai VPK:n hälytysosaston harjoitukset . klo 18.00-20.00
keskiviikko VPK:n nuoriso-osaston harjoitukset klo 18.00-20.00

TERVETULOA LIIKUNNAN JA HARRASTUSTEN PARIIN, MYÖS LÄHIALUEILTA!

Anna ruusuja tai risuja!
Kylälehden sähköposti

uutis-vainikkala@suomi24.fi

Aseman pihaa koristaa  
kaunis joulukuusi

Vainikkalan Asemaparkki Oy on lahjoittanut kauniin joulukuusen 
Vainikkalan aseman piha-alueelle. Yhtiö haluaa tällä tuoda kaikille 
jouluista mieltä ja ilmettä. Kuusi hankittiin paikalliselta joulukuu-
senkasvattajalta, Mikko Vainikalta ja se pystytettiin paikalleen per-
jantaina 29. marraskuuta. Joulukuusen sijoituspaikka on valittu si-
ten, että se näkyy hyvin kansainvälisten junien matkustajille sekä 
asema-alueella ja Rajamiehentiellä liikkuville ihmisille. Jouluinen 
valaistus korostaa aseman alueen uudempaa ilmettä Suomeen 
tultaessa ja täältä lähdettäessä. Kuusi on koristeltu nykyaikaisella 
led-valaistuksella ja ledejä siinä on 450. Vahvasta valaistuksestaan 
huolimatta se on ekologinen ja kuluttaa hyvin vähän sähköä, yh-
teisteho on vain 36 wattia.

Sauli Vainikka
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Vainikkalan seurakuntatalolla
Rikkiläntie 38. (Ellei toisin mainita)

Kauneimmat joululaulut
tiistai 17.12. klo 18.30

Hanna Kilkkinen, Maria Kuusiniemi

Joulurauhan julistus riistalle
sunnuntai 22.12. klo 18.00 Jussin kodalla (Vainikkalantie 1246)

Anni Paukkala, Sauli Ruskeepää

Sanajumalanpalvelus
Joulupäivänä, keskiviikkona 25.12. klo 10.00

Hanna Kilkkinen ja Maria Kuusiniemi

Lelulainaamo avattiin
Mitään valtavaa ryntäystä Vainikkalan lelulainaamon ovella ei 

ollut avajaispäivänä.
Hyvä alku kuitenkin saatiin asialle ja muutama henkilö liittyi lai-

naamon asiakaskuntaan.
Tästä tietoisuus leviää ja uudelle ”kirjastolle” saadaan käyttäjiä.
Seuraavan kerran lainaamo on auki joulun jälkeen tammikuun 12 

päivänä puolilta päivin.
Kävijät ihmettelivät miten paljon erilaisia, hyviä leluja, pelejä ja 

urheiluvälineitäkin lainaamon hyllyillä oli. Pääosa leluista oli saatu 
lahjoituksina koulujen, seurakunnan ja Sammonlahden asukastilan 
keräyspisteiden kautta. Valtra lahjoitti kaksi komeaa traktoria ja 
Etolalta saatiin kassillinen uuden uutukaisia leluja. Kiitos kaikille 
lahjoittajille. 

Lainaajien lisäksi entisen neuvolan puolella poikkesi  kahvilla ja 
rupattelemassa useita kylän asukkaita ja myyjäisiin tulleita vierai-
ta. Muisteltiin aikaa, jolloin neuvolassa käytiin asioimassa milloin 
mikäkin syyn takia – odotettiin perheenlisää, tuotiin vauvoja tar-
kastukseen ja isompia rokotuksiin. Todettiin, että aika on muut-
tunut ja neuvolakin uusiokäytössä. Toivottiin, että seurakuntatalo 
on jatkossakin kyläläisten käytössä ja lainaamo voi  jatkaa samassa 
paikassa myös tulevaisuudessa.

Miten lainaamo toimii?
Ensi kerran asiakkaaksi liittyvä täyttää yhteystietolomakkeen ja 

maksaa 5 €:n pantin (saa takaisin kun lopettaa lainauksen) Samalla 
lainaaja hyväksyy säännöt, joissa vastuukysymykset ja lainauspe-
riaatteet on selvitetty. 

Isompia leluja ja pelejä lainataan yksitellen. Monista leluista on 
koottu kokonaisuuksia ja paketteja. Kerralla voi lainata vaikkapa 10 
pikkuautoa, kolme lentokonetta tai laatikollisen eläinhahmoja tai 
palikoita. Leluja ei myydä, mutta niitä voi lainata aina uudelleen.

Voimaa Vainikkalasta – Sisua Simolasta hankesuunnitelmassa 
oli lelulainaamon perustaminen yhtenä toimenpiteenä. Nyt se on 
tehty. Toivotaan, että tämä Australiasta meille rantautunut idea saa 
kannatusta ja käyttäjiä – jää elämään ja voimistuu!

Terttu ja Saara
Lappeen seurakunnan TAPAHTUMIA

Hyvä
Asiakas!

Hyvää Joulua ja MenestyksellistäUutta Vuotta!

Riennon monivuotinen joulupukki kiertää jälleen 
aattoillan hämyssä etsien 

Vainikkalan kilttejä lapsia. 
Jos haluat pukin piipahtavan myös teillä, soita ja 

varaa joulupukki Suhosen Tepolta numerosta 
040 559 4773. Varausaika on 16.-20.12. 

Muista toimia heti, varauslista täyttyy nopeasti. 
Tuttuun tyyliin pukki heittää 

lähtiessään tilisiirtokaavakkeen 
postilaatikkoon ja maksun summa 

määräytyy edelleen omantunnon mukaan.

Kop kop kop kop kop, kuuluu porstuasta…

Joulupukki saapuu jälleen!
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Lahjoita tarpeettomat  
lelut lelulainaamolle

Onko kaapissasi tai pihavarastossasi tarpeettomaksi jääneitä 
leluja tai pelejä, jotka kaipaisivat uusia käyttäjiä? 

Vainikkalan srk-talolle ollaan perustamassa lelulainaamoa, 
josta lapset voivat lainata leluja kotiin kirjastoperiaatteella. 
Tuo ehjät ja hyväkuntoiset sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitetut 

lelut ja pelit seurakuntasalin ja kirjaston välisellä  
tasanteella sijaitsevaan keräyslaatikkoon.

Ei pehmoleluja tai muuten vaikeasti puhdistettavia tavaroita.

Lainaamon avajaiset ovat marraskuussa, jolloin lahjoittajat 
ja lapsiperheet ovat tervetulleita tutustumaan kylän uuteen 

palveluun kahvi- ja mehutarjoilun kera.

VV&SS

Vainikkalassa ja lähialueilla
• 15. marraskuuta – Vainikkalan kylätoimikunta järjesti ostosmat-

kan Ikean uuteen suurmyymälään.

• 15. marraskuuta – Ravintola Ukko-Pekassa laulettiin karaokea.

• 26. marraskuuta – Vainikkalan kyläkokouksessa käsiteltiin muun 
muassa kyläkyselyn yhteenvetoa.

Muualla Suomessa ja maailmalla
• 12. marraskuuta – Itsemurhapommittaja tappoi 23 ihmistä Irakissa 

Nasirijassa. Uhrien joukossa olivat sodan ensimmäiset italialais-
tappiot.

• 15. marraskuuta – Kaksi autopommia räjähti samanaikaisesti 
Istanbulissa Turkissa kahden synagoogan edessä surmaten 25 
ihmistä ja haavoittaen 300. Al-Qaida kertoi olevansa iskusta vas-
tuussa.

• 17. marraskuuta – E18-tien moottoritieosuus Paimion ja Muurlan 
välillä avattiin liikenteelle.

• 18. marraskuuta − Amer-yhtymä ilmoitti luopuvansa perinteisestä 
toimialastaan, tupakan valmistuksesta ja keskittyvänsä jatkossa 
urheiluvälineiden tuotantoon, maahantuontiin ja tukkukauppaan. 
Amer-yhtymä oli valmistanut yksinoikeuden turvin Suomessa yh-
dysvaltalaisen Philip Morris -konsernin tuotteita ja sen hallussa 
oli ollut noin 75 prosenttia Suomen tupakkamarkkinoista. Päätös 
merkitsi tupakkatuotteiden valmistuksen loppumista Tuusulassa 
ja noin 260 henkilön irtisanomista.

• 20. marraskuuta – Useat pommiräjähdykset Istanbulissa tuhosi-
vat HSBC-pankin ja Britannian konsulaatin.

* 20. marraskuuta – Poplaulaja Michael Jackson pidätettiin syytet-
tynä lapsen hyväksikäytöstä.

* 20. marraskuuta − Suomen Hiihtoliiton entistä päävalmentajaa Kari-
Pekka Kyröä vastaan nostettiin Vantaan käräjäoikeudessa syytteet 
salakuljetuksesta ja petoksesta. Hänen epäiltiin salakuljettaneen 
Suomeen epo- ja kasvuhormoneja vuosina 1999−2000.

* 21. marraskuuta − Professori Raimo Väyrynen nimitettiin Suomen 
Akatemian pääjohtajaksi vuoden 2004 alusta lukien.

* 23. marraskuuta – Georgian presidentti Eduard Ševardnadze erosi 
kahden viikon protestien jälkeen vaalivilpistä syytettynä.

• 24. marraskuuta – Korkein oikeus langetti Glasgow’ssa 27 vuo-
den minimituomion Al Ali Mohmed Al Megrahille Lockerbien 
pommi-iskusta 1988.

Koonnut Teppo Suhonen
lähteet: Uutis-Vainikkalan numerot 11-12/2003 sekä Wikipedia

Tapahtui 10 vuotta sitten 
Marraskuu 2003

JOULUKUUN KUVAILTA
Kuvailta Vainikkalan seurakuntatalolla  

torstaina 12.12.2013 klo 18:00 
Antero Pohjonen ja Sauli Vainikka esittävät kuvasarjan yli-
kulkusillan rakentamisen vaiheista ja sillan avajaisista noin 
20 vuotta sitten. Mukana myös sillan avajaiskuvista koottu 
selauskansio. Esityksen kesto korkeintaan 1,5 tuntia.
Kuvailta Vainikkalan seurakuntatalolla kerran kuukaudessa jos 
asia saa riittävästi kannatusta (lokakuusta - maaliskuuhun). 
Voit ilmoittautua Kuvaillan pitäjäksi   Sauli Vainikalle tai Auli 
Kotoselle. Kuvaillat järjestetään pääsääntöisesti torstai-iltoina. 
Esitysten kesto korkeintaan 1,5 tuntia.

Toteutuma / suunnitelma:
Lokakuu  – Kimmo Hyvärinen (Berliini, Köln)
Marraskuu – Harri Junnola (maisema- ja luontokuvia)
Joulukuu – Antero Pohjonen ja Sauli Vainikka (Silta 20 vuotta)
Tammikuu – Rauno Heiska (Hiivaniemi – rajan jakama kylä)
Helmikuu  – Varaa vuoro
Maaliskuu – Varaa vuoro
Jos suosio on suurta, kuvailta on mahdollista järjestää kaksi 
kertaa kuukaudessa.

Vainikkalan kylätoimikunta
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Telkjärven voimakkaasti vaihtelevaa vedenkorkeutta seurataan 
parhaillaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimesta. Tarkoi-
tuksena on selvittää järven pinnan vaihtelut pidemmällä aikavälil-
lä ja suunnitella sekä toteuttaa korkeutta säätävä patorakennelma 
Hounijoen suulle rajavartioston sillan yhteyteen.

Mittausta varten ELY-keskus on rakentanut myös kyläläisiä pal-
velevan toteutuksen jossa asiasta kiinnostuneet voivat itse seurata 
korkeusvaihtelua joko silmämääräisesti vartion sillan perustuksiin 
ja sammutusjärjestelmän pumppukopin betonisokkeliin kiinnitetyis-
tä asteikkolevyistä, tai vaihtoehtoisesti internetin kautta kotitieto-
koneella tai älypuhelimella. Asteikkolevyt asennettiin paikalleen 
marraskuun 5. päivä ja Telkjärven sillan kohdalta mittaava auto-
maattijärjestelmä viikkoa myöhemmin.

Asteikkolevystä vedenkorkeus jopa puolen 
sentin tarkkuudella

Uutis-Vainikkala oli seuraamassa asteikkolevyjen ja automaatti-
mittauksen asennuksia jotka ajoittuivat syksyn kovimpien satei-
den aikaan ja vedenkorkeus vesistössä oli nopeasti kohoamassa. 
Asteikkolevyt vaaitettiin mittalaitteella N60 –korkeusjärjestelmän 
arvoihin. Mitta-asteikosta on silmin luettavissa vedenkorkeus (met-
riä merenpinnasta) jopa 5 mm:n tarkkuudella. Asennuspäivän kor-
keusarvoksi Telkjärvelle asennuksen suorittaneet Timo Laine ja 
Reima Sinervä kirjasivat asteikkolukeman 34.175.

Asteikkolevy vaikuttaa ensimmäistä kertaa katsottaessa hankalasti 
tulkittavalta. Pienen perehtymisen jälkeen periaate selviää. Metal-
lialan yrityksessä valmistetut sivuistaan lovetut asteikkolevyt ovat 
metrin mittaisia ja asteikkoon on merkitty korkeusarvot numeroilla 
10 cm välein, tarkemmat arvot luetaan loveuksista joiden väli on 2 
cm. Metriarvoa merenpinnasta ei ole merkitty, se kannattaa opetella 
ulkoa. Kun vesi kevät- ja syystulvien aikana on korkealla, liikutaan 
metrilukeman 34 alueella, matalan veden aikana metrilukema on 
Telkjärvessä 33. Koska asteikon asennus ajoittui tulva-aikaan, käy-
tännön asennustyön tehnyt Timo Laine pystyi kiinnittämän vain 
metrialueen 34 asteikon. Tämän alle asennetaan kesällä metrialu-
een 33 asteikko. Koska huipputulvien, kuten oli vuonna 1984, vesi 
voi nousta nykytilanteesta jopa yli metrin, tarvitaan vielä alueen 35 
levy nyt asennetun levyn yläpuolelle. Puolikaskin pätkä riittänee, 
pohtivat Laine ja Sinervä.

Automaattimittaus perustuu paineanturiin 
Nykyaikainen vedenkorkeuden mittaus tapahtuu tekniikan avulla. 

Laitteisto on periaatteeltaan yksinkertainen. Veteen, sopivan etäisyy-
den päähän pohjasta upotettava paineanturi aistii tarkasti yläpuolella 
olevan vesipatsaan painetta ja elektroniikka muuntaa painearvon 
vedenkorkeusarvoksi. Säätämisessä tarvitaan muulla tavalla mi-
tattua master-arvoa, Telkjärven tapauksessa vartion sillan mitta-
asteikon arvoa. Pitkäkestoisella akulla varustettu keskusyksikkö 

kerää muistiinsa arvoja kahden tunnin välein ja lähettää koosteen 
kerran päivässä ELY-keskuksen serverille joka huolehtii lopusta. 
Lopputuotoksena on pitkäaikainen tilasto josta viimeisimmät kahden 
kuukauden arvot voidaan lukea myös nettiselaimen kautta osoittees-
ta http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/RealTime/KAS.htm. Osoitteesta 
voidaan lukea kaikkien Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella 
olevien automaattimittausasemien korkeusarvot. Telkjärven lisäksi 
Etelä-Karjalassa mitataan automaattisesti mm. Saimaan, Kuolimon, 
Ala- ja Ylä-Kivijärven vedenkorkeuksia. Esimerkkinä otettakoon 
selaimesta perjantain 29.11.2013 klo 8.00 arvo Telkjärveltä. Riviltä 
on luettavissa 29.11.2013;08:00;34280; Korkeus on 34 metriä 28 cm 
meren pinnasta (N60 korkeusjärjestelmä). 

Telkjärven automaattimittalaitteen laitteisto on asennettu Hiivani-
mentien sillan rakenteisiin ja paineanturi on viety suojaputken alulla 
lähelle pohjaa. Asennusta seuratessa heräsi kysymys, järvihän jäätyy 
sillan vierestä paksuun jäähän ja miten laite voi luotettavasti mitata 
tarkkaa arvoa talvella? Timo Laine vastaa: ”Niin kauan ei ole hätää 
kun paineanturi on vedessä eikä jään sisällä. Anturin yläpuolella 
olevan jääkannen ei pitäisi juurikaan vaikuttaa mittaustuloksiin. 
Muissa mittauskohteissa ei ole huomattu mittaustarkkuudessa sään-
nöllistä vuodenaikavaihtelua. Suunnilleen sama määrä on tavaraa 
yläpuolella veden olomuodosta riippumatta”. - Laitteet eivät yleensä 
näytä absoluuttista totuutta joka tilanteessa, mutta yleensä ne ovat 
noin sentin - parin tarkkuudella todellisesta lukemasta. Sen tähden 
näitä lukemia täytyy säännöllisesti seurata ja kalibroida laitetta sen 
mukaan, kertoo Laine. Telkjärvellä kalibrointi suoritetaan vartion 
sillan mitta-asteikon antaman arvon mukaan.

Telkjärven vedenkorkeutta seurataan

Telkjärven omatoimiseen vedenkorkeuden seurantaan avautui mainio 
mahdollisuus kun Kaakkois-Suomen ELY-keskus asensi rannalta käsin 
helposti luettavan mitta-asteikon marraskuun 5. päivänä. Kuvassa 
tarkastaja Timo Laine kiinnittämässä metrin pituista asteikkolevyä  
sillan kiviperusteisiin alkusyksystä asennettuun kestopuupaaluun. 
Asteikon asennuspäivänä Telkjärven pinta oli 34.175 metriä yli 
merenpinnan tason. (kuva Sauli Vainikka)

Telkjärvelle tulossa vedenkorkeuden säätöä 
patorakennelmalla?

Mittauksesta saadusta tiedosta johdetaan suunnitelmaa järven 
korkeuden ääripäiden vedenkorkeuksien säätöön. Matalaan veden-
korkeuteen saadaan helpotusta säädettävällä patorakenteella, mutta 
miten torjutaan korkeimmat tulvahuiput? Avainasiana korkeimpiin 
tulvahuippuihin vaikuttaa Hounijoen alkuosan tilanne Venäjän 
puolella. Mikä on veden virtaamista estävä tulppa, onko se suuri 
kuusi joessa vai jarruttaako virtausta joku muu? Jatkotoimien osa-
kokonaisuuteen voimme antaa valaistusta tulevan talven lehdissä. 
Ylitarkastaja Ilkka Närhi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta on 
lupautunut kertomaan asiasta tarkempaa tietoa.

Sauli Vainikka

Vedenkorkeuden automaattisen mittauksen laitteita asentamassa Juha 
Helin Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. (kuva Sauli Vainikka)

Paloturvallista joulua 
ja uutta vuotta!

Vainikkalan VPK
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Haapajärvellä tehdään vielä pohjakohouman tasaus. 
Lisäveden johtamisen konetyöt käynnissä

Seitsemän osakaskuntaa 
on päättänyt yhdistyä 

Marraskuun lehdessä ennakoitu Alajoen ja siihen suoraan las-
kevien latvavesien alueiden seitsemän kalastusosakaskuntaa on 
päättänyt yhdistyä yhdeksi suureksi osakaskunnaksi. Yhdistyvät 
osakaskunnat idästä lähteen luetellen ovat Hiivaniemi, Vainikka-
la, Ojala, Rikkilä, Monola, Kälvälä ja Annikkala. Alkuselvityksissä 
mukana ollut Toivarilan osakaskunta on päättänyt jatkaa omana 

osakaskuntana.
Uuden muodostettavan osakaskunnan toimitus- ja järjestäyty-

miskokous pidetään tiistaina 17. joulukuuta klo 9.00 alkaen Rik-
kilän ja lähikylien erämiesten majalla Kemppilässä. Kokouksesta 
ilmoitetaan Etelä-Saimaa -lehdessä sekä kirjeitse jokaiselle alueen 
kiinteistönomistajalle. 

Kun iso osakaskunta syntyy, kalastusoikeus laajenee koko yhdis-
tettävälle vesialueelle, mutta käytännössä kalastaminen tulee tapah-
tumaan niin kuin ennen, entisillä omilla hyväksi koetuilla apajilla.

Sauli Vainikka

Haapajärvi on valmiina tulevaan talveen ja sen myötä muodostu-
vaan jääkanteen. Jään muodostuttua kantavaksi, päässään suorit-
tamaan vielä yksi korjaava toimenpide Suurisaaren lähellä, jossa 
koneellisesti tasataan pohjaan jäänyt kohouma. Konevoima jyllää 
myös jatkoprojektin, lisäveden johtamisen töissä Saimaan kanavan 
ja Rakkolanjoen välillä. Seurattavaa siis riittää ja tämän juttusar-
jan jatkolle on hyvät perusteet. 

Tilanne marraskuun lopussa 
Haapajärven kuivatusprojektissa tehdään vielä muutamia toi-

menpiteitä tulevan talven aikana. Urakoitsija Destia on saanut 
toimeksiannon poistaa Suurisaaren läheltä kohouman joka on jää-
nyt kesällä poistamatta kun projektin aikaisia rakenteita purettiin. 
Rakenteet piti purkaa ja projektissa muodostuneet kohoumat ta-
sata järven luontaisen pohjan tasoon. Korjattava järvenpohja-alue 
sijaitsee lähellä altaan keskellä olevaa syvännettä, kohdassa josta 
kuivatusuoma pumpuille alkoi.

Toinen Destialta tilattu rästihomma on järven alapuolisen Rakko-
lanjoen ruoppaus lähellä Lyijysentietä olevan suvannon Vainikka-
lantien puoleisessa reunassa. Kyseinen ruoppaus oli jäänyt teke-
mättä Rakkolanjoen perkauksen yhteydessä. Työ on suunniteltu 
tehtäväksi tulevan talven aikana jos olosuhteet salli. Viime päivi-
nä on kuitenkin noussut esille huoli ruoppaamisessa väistämättä 
liikkeelle lähtevästä kiintoaineesta joka pahimmillaan voi turmella 
ruoppauskohteen alapuolisen Rakkolanjoen kunnostetut neljä kos-
kea. Kosket kunnostettiin RIFCI-hankkeeseen kuuluneena työnä 
lokakuussa. Virran mukana liikkeelle lähtevä kiintoaine kulkeutuu 
koskiin ja täyttää kunnostuksessa lohikaloja varten muodostetut 
kutusoraikot. Saatuaan ruoppaussuunnitelmasta tiedon, koskikun-
nostukset suorittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus on esittänyt 
ruoppauksesta luopumista. Koskikunnostuksista kerrottiin Uutis-
Vainikkalan marraskuun numerossa.

Kesän 2014 kasvillisuuden kasvun hillitsemiseksi ollaan parhail-
laan suunnittelemassa Haapajärvelle väliaikaista vedenpinnan nos-

toa. Matalien rantojen osmankäämit ei lähde kasvuun ja juurissa 
oleva kasvuvoima nujertuu kun kasvin juuristo on riittävän paksun 
vesikerroksen alla. Suunnitelmien pitäisi tarkentua vuoden loppuun 
mennessä. Järven vedenkorkeuden tavoitetasoksi ovat viranomai-
set määritelleet 43.12 metriä yli merenpinnan tason. Tammikuun 
lehdessä kerromme kuinka paljon vedenpintaa nostetaan ja kuinka 
kauan pinnannostoa pidetään yllä. Vedenkorkeutta voidaan säätää 
Jussilankosken pohjapadolla kohdassa josta Rakkolanjoki lähtee 
kohti Venäjää.

Lisäveden johtamisen projektin työt ovat keskittyneet Kalliokos-
kenojan ruoppaukseen. Ruoppaus aloitettiin Karijoen risteyksestä 
raivaustöillä jotka ovat edenneet jo Karkkolantien yläpuolelle asti. 
Joen kaivutyöt ja kaivumassojen läjitykset ovat alkamassa joulu-
kuun ensimmäisellä viikolla. Lisäksi on tehty runsaasti maastokat-
selmuksia urakoitsijan ja kiinteistönomistajien kanssa. Lisäveden 
johtamisen vedenottopään lupa-asiat ovat edelleen Aluehallintovi-
rastossa (AVI) käsiteltävänä. Päätöksien odotetaan syntyvän jou-
lukuun aikana.

Projektin valmistuttua Saimaan kanavan vettä tullaan johtamaan 
Rakkolanjokeen avo-ojista ja putkistosta rakennettavalla väylällä 
enimmillään 500 litraa sekunnissa. Urakasta vastaa Lappeenrannan 
Maansiirtomiehet Oy.

Uutis-Vainikkala seuraa ja raportoi
Lehtemme seurasi Haapajärven kuivausprojektin etenemistä 

koko sen keston ajan. Koska projekti on nyt kokonaisuudessaan 
päättynyt, ryhdymme panostamaan projektin vaikutusten seuran-
taan ja jo alkaneeseen jatkoprojektiin, lisäveden johtamiseen Sai-
maan kanavasta.

Artikkelisarjan aikana muodostuneen kontaktiverkoston ansiosta 
lehtemme on saanut ja saa edelleen käyttöönsä hyvää, joko suoraan 
tai välillisesti Rakkolanjoen vesistöön liittyvää asiantuntijatietoa. Lu-
vassa on tietoa ainakin Haapajärven linnustosta ja kaloista. Tästä 
tarkemmin tulevan talven lehdissä.

Sauli Vainikka

Kuva-arvoituksen vastaus
Tässä vastaus marraskuun lehden sivun 7 kuva-arvoitukseen. Kyseessä 

ei ole uuden Nokia –kännykän siru, vaan kyrmyniska-ahven jolle mitat-
tiin painoa 740 grammaa ja pituutta noin 35 cm. No, ollaanpa tarkkoja. 
Kuva esitti kuvassa näkyvän ahvenen kiduskannen luuta, operculumia. 
Operculumista ja muista kalan luutumista (luut, suomut, otoliitit) voi-
daan määritellä kalan ikä ja vuotuinen kasvunopeus. Siis suunnilleen 
kuten puiden vuosirenkaista, joka on jo useammalle tutumpaa tiedettä. 
Pyysin Itä-Suomen yliopistossa työskentelevältä apulaisprofessori Anssi 
Vainikalta pika-analyysin ahvenen iästä marraskuussa julkaistun leh-
tikuvan perusteella. Näin Vainikka kommentoi: “Näyttäisi kasvaneen 
viime vuosina tosi nopeasti, mutta lähempänä keskustaa renkaat näkyy 
huonommin.  Lähellä keskustaa olevat vuosirenkaat näkyy aina huo-
nommin ja voisi olettaa, että ahvenen ensimmäisten 3-5 vuoden kasvu 
olisi ollut tosi hidasta. Mielikuvitusta tämä aina vaatii, eikä homma 
ole koskaan yksiselitteistä. Idea on joka tapauksessa, että tihentymä 
muodostuu talvella ja nopean kasvun alue kesällä. Pienet viivat tulevat 
kasvun vaihtelusta esim. sääolojen ja ravinnonkäytön mukaan.”

Kalojen omatoimiseen iänmääritykseen löytyy internetistä erinomai-
nen jokamiehen ohje. Osoite ohjeeseen on http://www.ahven.net/
v2_tiedostot/42.pdf (Kuva Sauli Vainikka)

Kun taivas on tumma ja pohjoisesta tuulee, 
silloin enkelin laulun tuulessa kuulee.

Se rakkautta ja lämpöä koteihin laulaa ja 
kaikille toivottaa joulurauhaa!

Rauhallista joulua ja liikunnan iloa vuodelle 2014!

Lappeen Riento, Vainikkalan kyläosasto Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2014
toivottaa Conexpress Oy

Olkoon rauha maas  
ja ihmisil hyvä tahto.

Rauhaisaa joulunaikaa ja hyvää uutta vuotta 
toivottaa Vainikkalan kylätoimikunta
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Käki, Hiiri, Kaikko, Kujansuu, Kolkka, Töyrylä, Maijanen, Hakala, 
Rajala, Kulmala, Jatkonen, Paarmakallio, Naatti, Ojaranta. Tuntuuko 
nimet tutuilta? Tuntuu tai ei, lisätutustuminen kannattaa. Kyseessä 
on lista rajan taakse jääneiden Hiivaniemen kylän taloista. Nimet 
on poimittu lokakuussa valmistuneen kirjan HIIVANIEMI – Ra-
jan jakama kylä sisäkannen selkeästä kartasta.

Kirjan tuottamisesta päävastuun kantanut Rauno Heiska kertoo 
pitkään miettineensä Hiivaniemi-kirjan tekoa koska monesta en-
tisen Vahvialan pitäjän kylästä oli kyläkirja jo tehty. Heiskaa ovat 
kirjan aineiston tuottamisessa ja kokoamisessa avustaneet Maija 
Länsimäki ja Minna Nikkanen. 

Kirjan hyvälaatuisiin koviin kansiin ovat tekijät valinneet kaksi 
värikuvaa joissa tulee hienosti esille kirjan nimessä mainittu rajan 
jakama kylä. Kannessa esiintyy legendaarinen Kolkan mänty joka 
tiettävästi vieläkin on pystyssä rajan takana olevan entisen kylä-
aukion reunassa. Takakannen kuva esittää näkymän Ukonjärven 
rannasta nykyisen valtiorajan Suomen puolella. 

HIIVANIEMI – Rajan jakama kylä

Kirjan sisältöä ei ole tässä yhteydessä mahdollisuutta ryhtyä tar-
kasti käsittelemään. Lyhyesti kerrottuna kirjasta löytyy tarkkoja 
poimintoja useamman suomalaisen arkiston tiedoista, hiivanieme-
läisten kertomuksiin perustuvia tekstejä muun muassa kylän elä-
mästä, koulusta harrastuksista ja evakkotaipaleille lähdöstä. Rajan 
takaiseen Hiivanimeen viime vuosikymmeninä suoritetuista kotiseu-
tumatkoista löytyy kirjasta useampikin tarina valokuvien kera.

Kirjassa on 122 numeroitua sivua. Jo mainitun sisäkannen kar-
tan vastapainona ovat tekijät sijoittaneet takakannen sisäsivuille 
jäljennöksen vuonna 1941 piirretystä silloiset tilarajat sisältävästä 
rekisterikartasta. Muuta arkistoista kuvattua jäljennösaineistoa ovat 
muun muassa jäljennökset ja otteet Urho Kekkosen kirjeenvaih-
dosta sekä jäljennös kuulustelupöytäkirjasta joka koski 11.11.1940 
tapahtunutta rajaloukkausta. Urho Kekkosen Hiivanimessä sijain-
neesta Paarmakallio-tilasta ja sen silloisista omistajista on kirjassa 
oma luku, ”Paarmakallion isäntä ja emäntä” . Kekkoset ostivat 
Paarmakallion 5. lokakuuta 1938. 

Valokuvia on kirjaan saatu koottua kunnioitettava määrä, noin 80 
kpl. Valokuvien lisäksi sivuilta löytyy myös Irma Malmiharjun väri-
piirustuksia joissa hän on kuvannut kotikylänsä näkymiä. Sivulta 37 
löytyy kaunis kuva Martta Käen maalaamasta taulusta jossa Käen ja 
Hiiren talot pihapiireineen esiintyvät silmiä hivelevän kauniisti.

Kirjaa on painettu varovaisesti vain 200 kappaleen painos. Mainiosti 
joululahjaksi soveltuvaa kirjaa voi lämpimästi suositella myös hen-
kilöille joilla ei ole juuria entiseen Hiivaniemeen. Kirjasta saa paljon 
hyödyllistä tietoa alueesta josta osa on Vainikkalasta katsoen ”käden 
ulottuvilla” mutta silti kaukana. Ja onhan Hiivaniemi kuten kirjan 
nimikin kertoo, rajan jakama kylä. Osa vanhasta Hiivanimestä on 
nykyisen Suomen puolella, ja yhä Hiivaniemi –nimisenä kaikkien 
paikallisten tuntemana Vainikkalaan kuuluvana kylänä.

Kirjan myyntihinta on 40 euroa ja sitä voi ostaa Vainikkalassa 
Irma Hiireltä sekä Lappeenrannassa Karjala –myymälästä. Irma 
Hiiri kertoo kirjaa olevan vielä pieni määrä jäljellä. Myös Rauno 
Heiska myy kirjaa. Hän pyytää myös palautta kirjasta mahdollista 
uusintapainosta varten. Jos esimerkiksi joku kuvateksti tarvitsee 
korjausta tai täydentämistä, se kannattaa tekijälle ilmoittaa. Raunon 
yhteystiedot ovat seuraavat: 
Rauno Heiska, Poijutie 22 B 4, 00980 Helsinki
rauno.heiska@kolumbus.fi, 
puh. 0400209892

Sauli Vainikka

Hiivaniemi mielletään kuuluvan kiinteästi Vainikkalaan. Sitä se 
nykyään ehdottomasti onkin, mutta mitä Hiivaniemi oli ennen ny-
kyisen rajan vetoa, jolla silloinen Hiivaniemi jakautui valtakunnan 
rajan molemmille puolille? Tämä ja paljon muuta selviää syksyllä 
valmistuneesta kirjasta HIIVANIEMI – Rajan jakama kylä. Kuvan 
taustalla häämöttää Jyrkänvuorenmäki. (kuva Sauli Vainikka)

Kuukauden kulttuuritärppi

Leijonasydän 
Draamaelokuva, Suomi 2013 (K-16)
Ensi-ilta 18.10.2013
Ohjaus Peter Franzen, rooleissa mm. Jasper Pääkkönen, Pamela 
Tola ja Timo Lavikainen
Elokuvan kotisivut: http://www.leijonasydanleffa.fi
Elokuvan traileri: http://fi.filmtrailer.com

White vs Black
Pikkukaupunki Suomessa, erilaisine asukkaineen armon vuonna 

2013. Seudun väkivaltaisen uusnatsiporukan johtajan Tepon (Peter 
Franzen) elämä saa yllättävän käänteen kun hän rakastuu nuoreen, 
vaaleaan Sariin (Laura Birn). Pian suhteen alkuhuuman jälkeen käy 
ilmi, että Sarilla on tummaihoinen poika Ramu (Yusufa Sidibeh). 
Rasismin lippua avoimesti kantava päähenkilö joutuu laittamaan 
elämänarvonsa uuteen järjestykseen.

Ajankohtaista aihetta käsittelevä, Aleksi Bardyn käsikirjoittama 
Leijonasydän kertoo Tepon ja muutaman muun ihmisen muuttu-
mistarinan koskettavalla, osin humoristisellakin tavalla. Fundamen-
talistinenkin ihminen pystynee muuttamaan elämänkatsomustaan 
mutta siitä maksettava hinta saattaa olla suuri. 

Kimmo Hyvärinen

Haluaisimme kertoa 

Simolan pommituksista   
kesäkuussa 1944. 

Meillä on historiallista tietoa sekä lisäksi pommitusten 
kokeneiden ihmisten kertomuksia.

Esitelmän pituuden voi toivoa väliltä 35 - 45 min.
(Tulemme molemmat yhdessä, jolloin esitelmä on vaihtele-

vampi ollessamme äänessä vuorotellen. Kertoisimme yhdestä 
paikkakuntamme suurimmasta tapahtumasta rakkaudesta ko-
tiseutuumme, ilman mitään palkkiota.)

Yhteydenotot:
Anja Hytti-Oikkonen
k. 045-1113546
sp. anja.matti@kotikone.fi

Matti Oikkonen
k. 050-3653621
sp. matti.oikkonen@kotikone.fi
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VUOKRATTAVANA
pikkubussi, 1-8 hlöä

-bussisisustus
-ilmastointi
-webasto

-B-kortti riittää
kevytkuorma-auto takalaitanostimella

-muuttoihin, ym
-oltava kuorma-autokortti

Vuokraus sopimuksen mukaan, 
ota yhteyttä!

Autot Vainikkalassa

CONEXPRESS OY
p. 0400-554655

Rajamiehentie 47, 54270 Vainikkala
Puh. 050-3254030

www.ravintolaukkopekka.fi 
Löydät meidät myös Facebookista.

Ukko-Pekka suljetaan päivittäin klo 21.30 ajalla 
1.10.2013–29.4.2014

Ei koske bändi-iltoja ja jos suunnitteilla ovat juhlat, 
niin ottakaa yhteyttä!

Tervetuloa Ukkikseen ja ostoksille Ukkis-Shoppiin!

���������

����������

Muista Ukkis-Shopista
- peruselintarvikkeet
- uunituoretta leipää

Ukko-Pekasta myös
- iltapäivälehdet

- noutoruoka
- makeat ja suolaiset kakut tilauksesta

- Uutis-Vainikkalan irtonumerot

Joululounas 9.–10.12. 
- perinteinen jouluruoka

- hinta vain 8,70

Ukko-Pekan pikkujoulut 14.12.
Joulun ja Uudenvuoden aukioloajat:
la  7.12. yksityistilaisuus  .......klo 17.00–21.00,
  valomerkki klo 1.30.
ma  23.12.   ..........................................7.00–16.00
ti  24.12.   ............................................... suljettu
ke  25.12.   ........................................14.00–24.00
ti  31.12.   ............................................7.00–2.00

Hyvää joulua ja Uutta vuotta,
kiitos kaikille yhteistyöstä!

Vainikkalan riistamiehet tiedottaa
Hirvijahti 2013 saatu päätökseen
5.10   vasa naaras  85 kg   Antti Hämäläinen
5.10  vasa naaras  83 kg  Antti Hämäläinen/Juha Kailio
1.11  uros  178 kg, sarvet 3+3  Esa Hiiva
15.11  uros  228 kg, sarvet 4+6  Antti Hämäläinen

Vainikkalan riistamiehet toivottaa 
yhteistyökumppaneilleen ja jäsenilleen 

Hyvää Joulua ja elämysrikasta uutta vuotta 2014!

Lappeen Riennon
Vainikkalan kyläosasto tarjoaa

JOULUPUUROA ITSE
KULLEKIN SÄÄDYLLE

ravintola Ukko-Pekassa
perjantaina 13.12. kello 18-20
Tarjoiluun kuuluu puuroa, glögiä ja piparia

Koko perheen voimin puuroa maistamaan, 
ikään, kokoon, sukupuoleen katsomatta!

TERVETULOA!
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JUMPPAOHJELMA 2013
Vainikkalan koululla perjantaisin

Lasten jumppa kello 17.30-18.00
Leikkejä, pelejä, jumppaa. Kaikenikäiset tervetuloa!

Naiset kello 18.00-19.00
 Päivä Ohjelma ja välineet Ohjaaja
 6.12. Itsenäisyyspäivä, ei jumppaa
 13.12. Hypytön aerobic ..................................................  Suvi
 20.12. Perusjumppa ........................................................Mervi

Miehet kello 19.00-20.00
 Päivä Ohjelma ja välineet Ohjaaja
 6.12. Itsenäisyyspäivä, ei jumppaa
 13.12. Kehonhallinta/Core-jumppa ..............................Suvi
 20.12. Perusjumppa, kunnon venyttelyillä ...................Mervi

Muutokset mahdollisia.
Jos jumpalla kävijöitä, jatkuu myös kevätkaudella.

järjestää LR – Vainikkala & Vainikkalan kylätoimikunta

Lappeenrannan Willitys (kuva Maarit Leinonen)

JOKA VIIKKO KESKIVIIKKOISIN
klo 17.00-17.30 Rikkiläntie 38 (seurakuntatalo) ja
klo 17.40-18.00 Rikkiläntien ja Rintelänkujan risteys   
    (uimarannan parkkialue)

PARITON VIIKKO TORSTAINA
klo 8.50-9.20 Rikkiläntie 38 (seurakuntatalo)

Tervetuloa tutustumaan kirjastoauton palveluihin!

• Uusi kirjastoauto Willitys aloitti liikennöinnin 11.1.2012.
• Kirjastoauto Willitykseen sopii kerrallaan noin 5 000 nidet-

tä.
• Auton kokoelmaa vaihdetaan ja täydennetään päivittäin.
• Kirjastoauton välityksellä voi tilata kirjoja, joita auton kokoel-

missa ei ole, pää- tai sivukirjastojen kokoelmista. Varauksen 
voi tehdä joko autossa, kirjastoissa tai soittamalla auto-osaston 
puhelimiin.

• Kirjastoautoon voi palauttaa myös muista toimintapisteistä 
lainattuja kirjoja. 

Willityksen liikennöinti Vainikkalassa

Kylätietäjän kymmenen kysymystä
Oletko kylätietäjä? Onko Vainikkalan ja lähikylien nykypäivä ja 

historia hallinnassa? Voit testata tietosi vastaamalla kymmeneen ky-
läkysymyksen. Kysymykset on poimittu vanhojen kylälehtien sivuilta. 
Oikeat vastaukset löydät tammikuun lehdessä.

Toimitus

1. Mikä orkesteri esiintyi kesällä 2010 kesäteatterilla järjestetyssä 
lasten musiikkitapahtumassa?

2. Milloin vietettiin Sale-puiston avajaisia?

3. Milloin Lappeenrannan seurakuntayhtymässä toteutettiin suuri 
puhelinmuutos siirtymällä puhekäytön liittymissä kokonaan lan-
gattomaan aikakauteen? 

4. Minä vuonna julistettiin Vainikkalan riistalle joulurauha ensim-
mäisen kerran?

5. Milloin vietettiin Lappeen Riennon 90-vuotisjuhlaa? 

6. Kuka piti valtakunnan tason juhlapuheen Lappeen Riennon 90-
vuotisjuhjassa?

7. Milloin tehtiin viimeksi remonttia Telkjärven ylittävässä sillas-
sa?

8. Kun Joutsenon ja Lappeenrannan kaupungin yhdistyivät, joudut-
tiin joitakin katujen ja teiden nimiä muuttamaan. Kohdistuivatko 
nimenmuutokset Vainikkalan teihin, ja jos kohdistui, mitä nimiä 
muutettiin?

9. Kuka aloitti Vainikkalan koulussa uutena opettajana syksyllä 
2010?

10. Vainikkalan koulun säilymisen puolesta tehtiin monenlaista 
talkootyötä. Suurin urakka oli koulurakennuksen sokkelin maa-
laaminen. Milloin urakka tehtiin?

Vastaukset marraskuun kylätietäjän kymmeneen kysymykseen
1. Alajoella 8.9.2013 järjestetyn ongintakilpailun voitti Teuvo Kiesi 

9360 gramman saaliilla. (Uutis-Vainikkala 10/2013)

2. Heinäkuun alussa Utissa järjestetylle VPK-nuorten Tuulihauk-
ka 2013 -leirille osallistui noin 400 nuorta. (Uutis-Vainikkala 
9/2013)

3. Vuoden 2013 ensimmäisessä Kyläpyöräily poljettiin sunnuntai-
na 26. toukokuuta. Kahdeksan henkilöä polki koko kierroksen 
kirjaten nimensä kahdentoista kylän osallistujalistalle. (Uutis-
Vainikkala 8/2013)

4.  Korpelantien ja Kiekan taukopaikan välillä kulkeva patikkapolku 
on merkitty yhteensä 67 sinilatvatolpalla. Määrä on lisääntynyt 
yhdellä lokakuun lehden ilmestymisen jälkeen. Lehdessä kerro-
taan määräksi 66. (Uutis-Vainikkala 10/2013)

5. Vainikkalan kylätoimikunnan puheenjohtaja on Jaana Rikkinen, 
varapuheenjohtaja Jani Kiesi ja sihteeri Auli Rantanen.  (Uutis-
Vainikkala 3/2013)

6. Vainikkalan kirjasto lopetti toimintansa ja oli viimeistä kertaa auki 
vapunaattona 30.4.2013. (Uutis-Vainikkala 5/2013)

7. Venäläisen VGK-umpivaunun 60 tonnin kuormasta säkitettiin 
yhteensä 1200 säkkiä vuorisuolaa. Yksi säkki painoi siis 50 kg. 
(Uutis-Vainikkala 5/2013)

8. Ensimmäinen noin kilometrin pituinen osuus Simola –Ojala 
maantiestä päällystettiin Simolassa tiistaina 1.10.2013.(Uutis-
Vainikkala 10/2013)

9. Lauantaina 19.1.2013 järjestetyissä Ukkiksen 15-vuotissynttäri-
kemuissa esiintyi Straight Line niminen orkesteri. (Uutis-Vai-
nikkala 1/2013)

10. Vainikkalan VPK-nuoret kokoontuivat vuonna 2012 yhteensä 
29 viikkoharjoitukseen. (Uutis-Vainikkala 2/2013)

Metsänhoidosta puukauppaan, myös kiinteistövälitykset
* www.mhy.fi/etelakarjala * www.ksmetsatilat.fi

ETELÄ-KARJALA
Lavolankatu 10, 53600 LPR p. 020 413 4700
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Talvikauden Kuvaillat 
Vainikkalassa jatkuvat

Joulukuun kuvaillassa palaamme yli 20 vuotta ajassa taak-
sepäin, aikaan ennen ratapihan ylittävän sillan rakentamista, 
sen rakentamisen aikaan sekä sillan 12.10.1993 pidettyyn 
ikimuistoiseen avajaisjuhlaan.

Vainikkalan ratapiha ylitetään nykyisin sujuvasti jämäkkää be-
tonisiltaa pitkin. Toisin oli vuoteen 1993 asti. Monet muistavat 
jonottamisen puolipuomien edessä, ja puomijärjestelmän kellojen 
kilkatus on yhä helppoa kuvitella korviinsa. Se oli arkipäivää silloin. 
Jos oli tarve lähteä rautatien eteläpuolelta kaupunkiin, oli pakko 
varata ylimääräistä aikaa matkalle. Todennäköisempää oli vähin-
tään muutaman minuutin odottaminen puomilla, kuin suoraan ajo 
läpi tasoylikäytävän.

Kun silta 12. lokakuuta 1993 avattiin, Vainikkalassa juhlittiin 
näyttävästi liput saloissa. Avajaiset olivat sen ajan ehdoton suur-
tapahtuma kylässämme. Juhlaa kunnioitti läsnäolollaan joukko 
arvovaltaisia kutsuvieraita ja myös muuta yleisöä saapui paikalle 
sankoin joukoin.

Sillan rakentamista ja sen avajaisia kuvattiin paljon. Näitä kuivia 
esitetään Antero Pohjosen ja Sauli Vainikan yhteisesti vetämässä 
kuvaillassa Vainikkalan seurakuntatalolla torstaina 12. joulukuuta. 
Kuvasarjaan valitaan otoksia myös ajalta ennen sillan rakentamisen 
aloittamista. Kuvaillan esitys alkaa klo 18.00.

Tammikuun kuvailta Hiivaniemi-teemalla
Tammikuun kuvailta on varattu Rauno Heiskalle. Rauno esittää 

syksyllä ilmestyneen kirjansa HIIVANIEMI – Rajan jakama kylä 
–kirjaan nitoutuvia kuvia vanhasta Hiivaniemestä. Raunon kuvail-
lan ajankohta kerrotaan tarkemmin tammikuun lehdessä ja kylän 
nettisivuilla jo aiemmin.

Jos kiinnostusta on, vähintään kerran kuukaudessa toistuvat Ku-
vaillat jatkuvat maaliskuulle asti. Kuvaillat tarjoavat harrastajakuvaa-
jille hyvän tilaisuuden esitellä omaa kuvasatoaan pienelle yleisölle 
tutussa paikassa. Esitysten kestoksi on yleisön toiveita noudattaen 
rajattu korkeintaan 1,5 tuntia.

Sauli Vainikka

Vainikkalan järjestelyrata-
pihalla pelastusharjoitus 

joulukuussa
VR Yhtymän, liikenneviraston ja pelastuslaitosten pelastusharjoi-

tuksista valtakunnallisesti on sovittu viimeksi vuonna 2012. Tällöin 
Etelä-Karjalan osalle on sovittu harjoitusvuodeksi 2013.

Perusteet alueen turvallisuusselvityksen tekemiseen tulevat val-
tioneuvoston asetuksesta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rau-
tateillä. Asetus velvoittaa liikenteen turvallisuusviraston nimeämät 
kemikaaliratapihat laatimaan turvallisuusselvityksen.

Turvallisuusselvityksellä toiminnanharjoittaja osoittaa, että vaaral-
listen aineiden kuljetustoiminnasta ja siihen liittyvästä tilapäisestä 
säilytyksestä aiheutuvat vaarat ratapihalla on tunnistettu ja on ryh-
dytty tarpeellisiin toimenpiteisiin onnettomuuksien estämiseksi ja 
niistä aiheutuvien seurausten rajoittamiseksi.

Perinteisen kaavan mukaanhan meneteltäisiin niin, että harjoitus-
päivänä Vainikkala olisi pullollaan sinivilkkuautoja ja harjoituksen 
loppupalaverissa todettaisiin, että harjoitus kaatui viestiliikenteen 
pettämiseen.

Tämän harjoituksen lähtökohdat ovat alusta pitäen olleet erilaiset. 
Harjoituspäivän aamun teoriaosuudessa käydään läpi skenaariot, 
eri toimijat esittelevät organisaationsa ja toimintansa kyseisessä 
onnettomuustilanteessa, alueella suoritetaan turvallisuuskierros 
ja lopuksi pidetään itse onnettomuusharjoitus. Harjoituksen suun-
nittelussa on yritetty korostaa sitä, että jokainen osallistuja selvittää 
kyseisessä onnettomuustyypissä omat vastuunsa ja velvoitteensa 
etukäteen ja pyrkimyksenä on ollut myös saada ”harmaan alueen” 
rajapinnat kuulumaan jollekin eikä niin, että jokainen vastaa samalla 
sanonnalla: ei kuulu meille.

Eli suomennettuna: Yhteiskunnassa ja yrityksissä tapahtuneiden 
muutosten takia perusturvallisuusasioissa on kohtia, jotka eivät 
ikään kuin kuulu kenellekään. Eivät varsinkaan, jos ne vähääkään 
maksavat. 

Näitä kohtia (sekä viranomaisten että toiminnanharjoittajien) on 
selvennetty ennen harjoitusta ja itse operatiivinen, näkyvä harjoi-
tuksen osa ei ole niin näkyvä ja kuuluva kuin se perinteisesti on 
totuttu näkemään.

Omalta osaltamme (pelastuslaitos) meillä on erittäin suuri huoli 
Vainikkalan vpk:n toimintakyvystä kun yhä useampi työpaikka ja 
toiminta katoaa Vainikkalasta ja sitä kautta myös palokuntalaisia 
”katoaa” Vainikkalan katukuvasta.

Paikallisen palokunnan liikkeelle saanti on jo nyt erityisen haasta-
vaa, etenkin arkipäivinä. Avunsaannin varmistamiseen ei ole muuta 
keinoa kuin hälyttää kaikkiin tehtäviin Vainikkalan alueelle aina 
myös vakinainen palokunta ”kaupungista”.

Näin saadaan varmuudella apua paikalle mutta matka on monesti 
liian pitkä avun tarvitsijan kannalta. Keinot vapaapalokuntatoimin-
nan ylläpitämiseksi muuttotappioseudulla ovat valtakunnallisestikin 
haastavat ja mitään hyvää keinoa ei ole keksitty.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos on omalta osaltaan tukenut paikal-
lista palokuntaa ja sen olemassaoloa monin eri tavoin mutta koko 
yhteiskunnassa tapahtuville muutoksille ei nähtävästi vaan voida 
tehdä mitään.

Palopäällikkö Arto Mäkelä
Etelä-Karjalan pelastuslaitos

Diana
Prinsessa muistoissamme

Elämänkertaan perustuva draamaelokuva
Ohjaus Oliver Hirschbiegel

Pääosissa Naomi Watts ja Naveen Andrews
Kesto 1 h 53 min, K-12

Suomen ensi – ilta 8.11.2013

Kenenkään suuren maailman julkkiksen elämä ei liene vapaata, 
helppoa tai kadehdittavaa. Nykyajan nälkäinen media tulee var-
masti ottamaan rakkauselämästäsi, perheestäsi ja arjestasi esiin 
lähes kaiken vaikka sattuisit olemaan brittimonarkiaa edustava 
Windsorin linnan asukas.

Marraskuu toi katsottavaksemme uudenlaisen kuvauksen iki-
muistoisen prinsessa Dianan viimeisistä elinvuosista päähahmon 
nimeä kantavan elokuvan muodossa.

Päättymässä olevan avioliiton, uuden rakkauden ja elämäntehtä-
vän rakentamisen ristiaallokossa kamppaileva Diana (Naomi Watts) 
huomaa olevansa yksi maailman suosituimmista naisista. Julkisuu-
den mukanaan tuoma yksityisyyden puute luhistaa alkaneen pari-
suhteen huippukirurgin (Naveen Andrews) kanssa. Ja loppu onkin 
sitten yleisesti tiedossa olevaa historiaa.

Aiemmin sotaelokuvien puolella kunnostautuneen ohjaajan luo-
mus välittää prinsessan ja hänen rakastettunsa tunteet katsojalle 
elämänläheisellä tavalla. Loppujen lopuksihan kuitenkin on niin, 
että kuninkaallinenkin on vain ihminen.

Allekirjoittanutta miellytti erityisesti elokuvan alkupuoliskolla 
tavallisuudesta poikkeava kuvakulmien käyttö. Tämä sai aikaan 
hyvin läsnäolevan tuntemuksen, eli tuntui siltä kuin itse olisit hyvin 
lähellä tapahtumia, melkein kuin samassa tilassa. 

Koskettava kokonaisuus, neljä tähteä.
Kimmo Hyvärinen

kalamies.kimmo@hotmail.com 

Lehden toimitus toivottaa 
lukijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen 

rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2014
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Ajoituksissa epäonnea
Ainakin vuodesta 1999 suunnittelupöydällä ollut Vainikkalalle 

tärkeäksi luonnehdittu tiehanke sai vihdoin tuulta purjeisiin kun 
sen rahoitushakemus vuonna 2012 läpäisi onnistuneesti ENPI-ra-
hoitusohjelman tarkan seulan. Simolan ja Vainikkalan välillä käyn-
nistettiin tämän vuoden toukokuussa tietyömaa täydellä teholla. 
Lähes valmiilta näyttävää tietä on jo Simolasta Rikkilään ja loppuosa 
Rikkilästä Ojalaan on pian jo murskepinnalla. Tie on kokonaisuu-
dessaan valmis vuoden 2014 syksyyn mennessä.

Muodostuva tieyhteys on suunniteltu lähinnä Vainikkalan rautatie-
asemaan tukeutuvia toimintoja varten. Allegron myötä kasvaneen 
matkustajaliikenteen lisäksi yksi tärkeimmistä toiminnoista oli Nur-
minen Logisticsin terminaali joka nyt on päätetty sulkea. Muuta yhtä 
tärkeää tientarvitsijaa ei ainakaan toistaiseksi kylässä ole.

Lähivuodet tulevat osoittamaan onko tie tehty ”turhaan”. Toivot-
tavasti ei! Tien ja Vainikkalan sydämen, Venäjän ja Suomen rauta-
tieliikenteen yhdysliikenteen tärkeimmän ratapihan vaikutuspiiriin 
on mahdollista rakentaa monenlaista tärkeää logistista toimintaa. 
Nurminen Logistics ei ole vielä tehnyt ratkaisua hiljentyvän termi-
naalinsa käytöstä tulevaisuudessa. Sitä pidetään varalla, kerrotaan 
yhtiöstä. Suhdanteiden kääntyessä nousuun, valmis ja kohtalaisen 
nykyaikainen terminaali on helppo ottaa uudelleen tehokäyttöön 
joko Nurmisen tai jonkun muun alan toimijan toimesta.

Vielä tulee muistaa Vainikkalan yksi liikenteellinen vahvuus. Se 
on nykyisin Googlen ja muiden palvelinkeskushankkeiden myötä 
paljon positiivista julkisuutta saanut tietoliikenteeseen perustuva 
rakentaminen. Vainikkala on dataliikenteen kannalta sijaintinsa 
puolesta oivallisella paikalla. Kylään on vedetty kotimaisia operaat-
torikuituja jotka sallivat valtavan tietomäärän käsittelyn. Kun kysyin 
mitä Soneran kuidun perään voi rakentaa, vastaus oli ”vaikka mitä”. 
Kuituja kulkee Vainikkalasta myös rajan yli Venäjälle. Solmukohtaan 
on mahdollista rakentaa tulevaisuuden tiedonsiirron tekniikkaa hyö-
dynnettäväksi Venäjän, Euroopan Unionin ja Kaukoidän yhteisiin 
tarpeisiin. Tätä mahdollisuutta pääsevät helposti hyödyntämään 
myös palvelinkeskusoperaattoreita pienemmät toimijat. Hyvät ja 
nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet ovat tärkeitä jo pienyrittäjille, 
ja suuremmille yrityksille ehdottomia vaatimuksia.

Vielä on pakko jatkaa vuodatusta lähempänä ruohonjuuritasoa. 
Uusi tie lähentää Rikkilän ja Vainikkalan, käytännössä kytkemällä 
kylät toisiinsa. Vainikkalasta on ehditty lopettaa koulu, kauppa ja 
kirjasto. Nämä kaikki, tai ainakin kauppa olisi ehkä voitu pelastaa 
jos tie olisi valmistunut muutama vuosi aiemmin. Kävelimme uu-
den tien maastokäytävän Ojalasta Rikkilään. GPS-paikannin antoi 
matkaksi Niemijärven uimarannan P-paikalta uuden tien yhtymä-
kohtaan Rikkilässä vain 3,3 kilometriä.

Uuden tien varrelta voisi hyvinkin löytyä hyvää tonttimaata pienyri-
tyksille, ja myös suuremmille firmoille. Onkohan mahdollisuuksia 
jo ehditty millään tasolla vakavammin miettiä? Ja miten on mahdolli-
nen uusi tieyhteys Venäjälle Nuijamaan väylän ruuhkia tasaamaan? 
Vainikkalasta on Viipurin rajalle vain parikymmentä kilometriä.

Sauli Vainikka

Puun juurikasvusto aiheutti  
Vainikkalan Vesi Oy:n käyttövedestä 

löydetyt koliformiset bakteerit
Rakennus Korpelantien ja Rajamiehentien välissä on Vainikkalan 

Veden vedenottamo, johon vesi pumpataan pohjavesikaivosta, joka 
on Nutikassa n. 5 km päässä. Rakennuksen alla on alavesisäiliö, 
joka on betoninen vesiallas, josta vesi pumpataan jakeluverkkoon. 
Pumppujen ohjaus ja kaukovalvontalaitteet ovat rakennuksessa. 
Varsinaisen vesisäiliön vieressä maan alla on kalkkikivirouheella 
täytetty allas. Johtamalla osa kaivolta tulevasta vedestä kalkkiki-
vialtaan kautta vesisäilöön, voidaan verkkoon johdettavan veden 
pH:ta nostaa. Talousveden pH pyritään pitämän n. 8. Veden laatua 
tarkkaillaan laboratoriotutkimuksin neljännesvuosittain. Jos veden 
laadussa havaitaan muutoksia, analysointia tihennetään.

Lokakuun alussa analysoidussa vesinäytteessä todettiin koliformi-
sia bakteereita. Koliformiset bakteerit voivat olla peräisin kasveista 
tai maaperästä. Aluksi bakteerien esiintymisen syyksi epäiltiin kalk-
kikivialtaan rakenteita. Veden johtaminen kalkkivialtaan läpi lopetet-
tiin. Veden pH pysyy kuukausia hyvällä tasolla vaikka kalkkikiviallas 
ei olisi käytössäkään. Bakteeritilanne näyttikin paranevan, mutta 
sitten jatkotutkimuksissa vedestä löydettiin taas bakteereja. Vesi-
allasta tutkittiin tarkemmin ja sieltä löydettiin puun juurikasvustoa. 
Läheinen puu oli päässyt kasvattamaan juuriansa vesisäiliöön pienen 
betonissa olleen raon kautta. Juurikasvusto poistettiin altaasta, reikä 
tukittiin ja allas pestiin ja desinfioitiin höyryllä. Sen jälkeen otetuissa 
vesinäytteissä ei ole havaittu koliformisia bakteereja.

Rakennuksen vierellä olleet puut poistettiin, ettei samanlaista 
juuriongelmaa pääsisi syntymään uudestaan. Vesijärjestelmään ei 
tehty muutoksia.

Vettä johdetaan asiakkaille n. 10 m3 vuorokaudessa. Järjestelmäs-
sä on mahdollista johtaa vettä verkkoon n. 100 m3 vuorokaudessa. 
Pohjavesi ei todennäköisesti suurella kulutuksella riittäisi vaan 
Nutikassa pitäisi tehdä tekopohjavettä. Kaivon läheisyydessä on 
lampi, jonka vettä voidaan pumpata kaivon vieressä olevaan harjuun 
ja siten lisätä saantoa kaivosta. Vuonna 2012 vuosikulutus oli 3800 
m3. Vuonna 2008 vuosikulutus oli 6200 m3.

Vainikkalan vedellä on talousvesiputkistoa n. 7 km ja viemäriverk-
koa n. 1 km. Viemäriverkon käyttöönottoa on suunniteltu, mutta 
vielä mietitään, minkälainen puhdistamon pitäisi olla ja mihin se 
sijoitettaisiin ja mihin puhdistetut jätevedet laskettaisiin. Kun jäte-
vesiratkaisun kokonaiskustannus on tiedossa, voidaan viemäriverk-
koon liittyminen hinnoitella ja tarjota liittymiä asukkaille. Liittyjien 
määrä vaikuttaa paljon jäteveden kuutiotaksaan.

Vainikkalan veden tulos on ollut jo vuosia miinusmerkkinen. Yhti-
öllä ei ole velkaa ja kassatilanne on pysynyt vakaana, joten toiminta 
voi jatkua tappiollisesta tuloksesta huolimatta. Tappiollinen tulos 
kertoo sitä, että hinnankorotuspaineita on, mutta hinnan korotuk-
sesta ei ole tehty päätöstä. 

Tuomo Parviainen

MYRSKYN JÄLKEEN

Joulukuun ensimmäisen päivän myöhäisiltana Kaakkois-Suomeen 
yltänyt Oskari-myrsky kaatoi puita radalle Vainikkalan ja Luumä-
en välisellä osuudella ja siitä aiheutui junaliikenteen katkeaminen. 
Venäjän matkustajaliikenteessä turvauduttiin poikkeusjärjestelyihin 
jotka kestivät maanantai-iltapäivään asti. Kuvassa Pietarista noin 
klo 11 saapuneita matkustajia varten Vainikkalaan ajetut kaksi ti-
lausajobussia. (kuva Sauli Vainikka)

Vainikkalan Vesi Oy:n järjestelmän sydän, vedenottamo Korpelantien 
varrella. (kuva Sauli Vainikka)

Hyvää joulua ja uutta vuotta 
Kiitos asiakkaille kuluneesta vuodesta!

ravintola Ukko-Pekka
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MUISTATKO?
Kauppa...
Kirjasto...
Koulu...

Pankki...

Vainikkalan palvelut
olivat joskus lähellä.

Käytitkö kotikyläsi
palveluita hyödyksesi?

KÄYPPÄ LUKEMASSA PAPAN KIRJOITUKSIA
www.tapioarola.fi

Tien rakentaminen Rikkilän ja Ojalan välillä on edennyt suunnitelmien 
mukaan ja työmaa voi huoletta jäädä talvitauolle jouluna. Kun koneet 
ja louhinnan aiheuttamat äänet muutaman viikon kuluttua hiljenevät, 
jokamiehenoikeuksia hyödyntäville kansalaisille avautuu yhden lumi-
talven kestävä tilaisuus vaeltaa muodostunutta maastokäytävää pitkin 
naapurikylä Rikkilään, joko hiihtäen tai lumikenkäillen. Niin tehden saa 
hyvän käsityksen uudesta tiestä, sekä myös kylien välisestä etäisyydestä. 
Kun toimitus sai marraskuun puolivälissä tilaisuuden patikoida reitin 
läpi, konkretisoitui selkeästi; Rikkilä on lähellä ja olemme saamassa 
erinomaisen tieyhteyden Vainikkalasta maailmalle. Ja toki myös päin-
vastoin, Vainikkalaan on helppo tulla, ja myös yritysten sijoittua.

Tietyömaa jää hyvässä vaiheessa talvitauolle
Seuraavassa kooste Kesälahden Maansiirto Oy:n työmaapääl-

likkö Jarmo Karjalaisen kertomista tilannetiedosta tietyömaalta 
marraskuun lopussa:

”Vanhan tien osuudella asennetaan vielä tarvittavat kaiteet tä-
män talven aikana. Ensi vuoden kesällä tehtäväksi jäävät osuuden 
vihertyöt, toinen asvalttikerros, ajoratamerkintöjen maalaus sekä 
liikennemerkkien asennus. Toinen, jo tehdyn asvaltin päälle tehtä-
vä päällystekerros on periaatteessa vastaava kuin alempi. Alempi 
on paksuudeltaan 5 cm, ja ylempi 4 cm.

Uudella tielinjalla oli marraskuun lopulla louhittavaa kalliota noin 
4000 m3 verran. Louhittavat kalliot sijaitsevat 400 kV voimalinjan ja 
Ojalassa sijaitsevan uuden osuuden päätepisteen välisellä noin 300 
metrin osuudella. Tältä osuudelta kertyvät ylimäärämaat läjitetään 
voimalinjan alla oleviin notkoihin uuden tielinjan lähelle. Osuudella 
työskennellään jouluun asti, jonka jälkeen työmaalla alkaa toukokuu 
alkuun kestävä talvitauko. Tavoitteena on saada koko uusi osuus 
karkealle murskepinnalle ennen tauolle lähtöä.

Työmaan kalustovahvuus marraskuun lopussa oli neljä kaivinko-
netta, neljä traktoria, kaksi pyöräkonetta ja poravaunu.”

Lehtemme seuraa projektin etenemistä aina syksyllä 2014 toteu-
tuviin tien avajaisiin asti.

Sauli Vainikka


