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Kesälahden koulu on
mukana kansainvälisessä hankkeessa,
jonka tapaaminen
järjestettiin viime
viikolla. Lähes 40
henkeä tutustui seutuun viikon aikana.

Savonrannan vanhustentalon rantaan
on saatu grillikatos.
Ritva Wahl ja veteraanit Väinö Pykäläinen ja Martti Voutilainen olivat mukana
avajaisissa.
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JARI SILVENNOINEN

Ella Turunen ja Henna Lyytikäinen oppivat maanantaina Anttolan koululla, miten pettujauhoja tehdään. Käsikivien pyörittäminen oli raskasta mutta hauskaa.

Leipään puolet petäjäistä
Anttolan koululla veivattiin pettujauhoa vanhaan malliin. Jauhoja maistellaan pettuleipänä Vaivaisukkonäyttelyn
avajaisissa.
Jari Silvennoinen
KERIMÄKI
KÄSI kiinni kahvaan ja kivi pyö-

rimään. Pettulastut jauhautuvat
pikkuhiljaa jauhoiksi, kun Anttolan koulun kakkosluokkalaiset
Ella Turunen ja Henna Lyytikäinen veivaavat vuorotellen käsikiviä.
Koululaisten tekemiä pettujauhoja voi makustella tulevana lauantaina Kerimäellä, kun
isoon kirkkoon pystytetty Vaivaisukot Kerimäellä -näyttely

avataan. Avajaisissa on tarjolla
puu- ja vaivaisuusteeman hengessä pettuleipää ja kuusenkerkkäjuomaa.
Osa pettujauhoista talkoiltiin
jo viime viikolla seurakuntakodilla aikuisvoimin. Kappeliseurakunnan talkooväki paistaa leivät
loppuviikolla.
ANTTOLAN koululaisiin erilainen
koulupäivä upposi kuin häkä.
Luston museoisäntä Eero Knaapi toimi oppimestarina pettujauhojen valmistuksessa.

– Tämä on hankalin vaihe.
Kaikki vihreä pitää saada kaavituksi pois, se on pahan makuista,
sanaili Knaapi näyttäessään miten pettuliina silvittiin puhtaaksi.
Pettujauhojen tekoon pääsivät
osallistumaan 1.-4. -luokkalaiset.
Ensimmäiseksi kaavittiin kuori
irti mäntypölleistä. Sen jälkeen
pettuliinat silvittiin ja vietiin
paistinpannulle kuivumaan.
Kun kuivuneet palat oli murennettu tiinussa, päästiin viimein jauhatukseen vanhoilla
käsikivillä.

Lapset saivat työn lomassa historiatietoa.
– Pettuleipää syötiin vielä viime
sotien aikaan, mutta yleisemmin
viimeksi 1920-luvulla. Saamelaiset söivät pettuleipää poronmaidon kanssa, valisti Eero Knaapi.
Pettua saatettiin tehdä koko
sulan kauden ajan, mutta parhaiten kuori irtosi keväällä.
– Silloin oli myös eniten pulaa
ruuasta talven jälkeen, perusteli
Knaapi.

ole. Pettujauhoilla jatkettiin tavallista ruisjauhotaikinaa ja leipä
syötiin veteen tai maitoon liuotettuna.
– Vaikutus oli lähinnmä vatsaa
täyttävä.
Lustossa pettujauhojen valmistustaitoa pidetään yllä muun
muassa koululaisille suunnatuissa työpajoissa. Kiristyvä kuntatalous tosin näkyy perinnetaitojen
vaalimisessakin: koululaisvierailut ovat vähentyneet.

RAVINTOAINEITA petussa ei juuri

LAUANTAINA Kerimäellä tehdään

historiaa, kun ainutlaatuisen
laaja vaivaisukkonäyttely avautuu kesän ajaksi isossa kirkossa. Kirkosta löytyy 42 erilaista
vaivaisukkoa, joukossa Suomen
vanhin, 1600-luvulla tehty Hauhon ukko.
Avajaisissa nähdään ja kuullaan muun muassa Vesa-Matti
Loiria.

VAIVAISUKKONÄYTTELYSTÄ
LISÄÄ SIVULLA
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Kirkkorannan
kaavakäsittely
pyörähti käyntiin
KERIMÄKI. Savonlinnan tekni-

nen lautakunta hyväksyi Kirkkorannan asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamista
varten.
Kaavaluonnokseen ei ole
tehty muutoksia verrattuna
Kerimäen kunnanvaltuuston
syksyllä hyväksymään kaavakarttaan. Kaavaselostus
sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty
kaavaprosessia käsitteleviltä
osiltaan.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella osoitetaan
Kerimäen keskustaajamaan
uutta tiivistävää asuinrakentamista sekä alueen matkailu- ja
virkistystoimintaa tukevaa
uutta palvelu-, toimisto- ja
liike- sekä matkailurakentamista. Lisäksi osoitetaan
alueen virkistysalueet ja
satamatoiminnat. Asemakaavalla osoitetaan myös alueen
luontoarvot.

Koulukorjauksen
lainasta päätös
Enonkoskella
ENONKOSKI. Kunnanhallitus

hyväksyi maanantaina koulun
peruskorjausinvestointia varten
pyydetyn Kuntarahoituksen
lainatarjouksen.
800 000 euron lainaa pyydettiin kymmenen vuoden
laina-ajalle.
Kuntarahoituksen lisäksi
Enonkosken kunta pyysi ja sai
tarjouksen Danskebankilta,
Kevalta, Nordealta, Suur-Savon
Osuuspankilta ja Rantasalmen
Osuuspankilta.

Uudet ylioppilaat
Puruvesi-lehti onnittelee uusia
ylioppilaita!

Kerimäen lukio
Ekberg Aleksi, Heilimo Eppu,
Heiskanen Olli, Honkanen
Sinituuli, Huttunen Anni,
Hämäläinen Iiris, Inkeri Niina,
Karvinen Johanna, Kastikainen
Maiju, Kosonen Marianne,
Luoto Marika, Makkonen Heini, Malkki Eeki, Martikainen
Viivi, Marttila Lauri, Muhonen
Matias,
Natunen Aarni, Parviainen
Pilvi, Reponen Lauri, Sairanen
Jaakko, Silvennoinen Linda,
Turtiainen Niko, Turunen
Anna, Turunen Joona, Tynkkynen Teemu.
Ylioppilaita 25 kappaletta

Puruvesi
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Vanhin ukko ja ainoa akka
JARI SILVENNOINEN

Kolmasosa Suomen vaivaisukoista
viettää kesän Kerimäen kirkossa.
Ainutlaatuisen näyttelyn avajaiset
lauantaina.
Jari Silvennoinen
KERIMÄKI
ON IHME, jos taiteilija Vesa-Matti

Loiri ei lauantaina kajauta Kerimäen kirkossa laulua ”Hyvää
puuta”.
Niin hyvää puuta on nyt esillä,
paitsi kirkon rakenteissa, myös
penkkien väleissä, käytävillä ja
seinillä. Vaivaisukot Kerimäellä
-näyttely kokoaa kirkkoon edustavan kokoelman suomalaisia
vaivaisukkoja.
Kerimäelle on matkannut
joka kolmas koko maan vaivaisukoista, yhteensä 42 veistosta. Joukossa on Suomen vanhin vaivaisukko, Hauhon ukko
1600-luvun lopulta ja myös Suomen ainoa tunnettu vaivaisakka
Soinista.
Kuluva viikko on sujunut
näyttelyn rakentajilta hyvin.
Keskiviikkona ukot olivat jo
asemapaikoillaan ja jäljellä oli
taidemaalari Antti Ojalan maalaamien muotokuvien, sekä valokuvaaja Aki Paavolan valokuvien ripustaminen.
– Alkuun näytti vähän siltä,
että mitenköhän kaikki saadaan
mahtumaan. Nyt tuntuu että
tänne olisi mennyt vielä enemmän, sanaili näyttelyn järjestävän Pelastakaa Vaivaisukot ry:n
puheenjohtaja Seppo Seitsalo
huojentuneena.

Tavoitteena on
lisätä ukkojen
arvostusta ja
varmistaa niiden
säilyminen jälkipolville.
PÄÄOSIN Pohjanmaalta tulleet
vaivaisukot koottiin kevään aikana välivaraston Vantaalle, mistä ne tuotiin maanantaina rekkaautolla Kerimäelle.

Järjestelyjen yhteistyö Kerimäen kappeliseurakunnan
kanssa on sujunut kitkatta.
Seitsalo suitsuttaa muun muassa käytännön askareissa auttaneita Raimo Nuopposta ja Lauri Haukijärveä. Viime mainittu
on rakentanut mittojen mukaan
kirkon ja veistosten tyyliin sopivat jalustat.
NÄYTTELYN ja sen oheisohjelman
tarkoituksena on tehdä vaivaisukkojen ja niiden kirkko-, sosiaali-, kulttuuri- ja taidehistoriallista merkitystä tunnetuksi.
Samalla halutaan lisätä ukkojen
arvostusta ja varmistaa niiden
säilyminen jälkipolville.
Vaivaisukot Kerimäellä -näyttelyn avajaiset järjestetään Kerimäen kirkossa lauantaina 25.
toukokuuta alkaen kello 15.00.
Näyttelyn avaa toinen sen suojelijoista, arkkiatri Risto Pelkonen. Kerimäen kappeliseurakunnan puolesta vieraat toivottaa
tervetulleiksi rovasti Toivo Loikkanen ja Pelastakaa vaivaisukot
ry:n puolesta professori Seppo
Seitsalo. Näyttelyn esittelee sen
kuraattori, taidekriitikko Otso
Kantokorpi.
Avajaisten taiteellisesta ohjelmasta vastaavat Kerimäen kirkkokuoro johtajanaan kanttori
Sinikka Litmanen, Vesa-Matti
Loiri säestäjänään Peter Lerche
ja Savonlinna-kvartetti. Avajaisten jatkoilla Hotelli Herttuassa
esiintyy näyttelijä Ulla Tapaninen.
Avajaisiin on vapaa pääsy ja
kaikki halukkaat ovat tervetulleita juhlistamaan tapahtumaa.
Lähikouluissa koululaistyönä rakennettuja uusia vaivaisukkoja tulee näytille tapuliin.
Tapuliin on loppukesällä odotettavissa myös Kuvataideakatemian opiskelijoiden omia versioita.
Vaivaisukkokesään kuuluu lisäksi seminaari, kirjan julkistaminen, konsertti ja elokuvailta.

Kerimäen kirkon alttarin vierestä ovat kunniapaikan saaneet Suomen vanhin vaivaisukko Hauholta
ja ainoa vaivaisakka Soinilta.

Punkaharjun lukio
Hakulinen Santeri, Holi Ella,
Laamanen Mika, Leskinen
Henri, Myllynen Milla, Nykänen Iiris, Rantanen Jonna, Sivonen Tuomas, Tanskanen Tomi,
Tynkkynen Niko, Venäläinen
Pihla, Vilhunen Teemu.
Ylioppilaita 12 kappaletta

Lyseon lukio
Enonkoskelta: Kaasinen Eero,
Leminen Ella, Saramäki Sanni.
Kerimäeltä: Asikainen Sanni,
Räsänen Mira, Tanskanen
Janika, Turtiainen Minea, Turunen Peppi, Venäläinen Anni,
Vottonen Elisa.
Punkaharjulta: Valkeapää
Riku.
Savonrannalta: Dyster Anne,
Makkonen Janette, Pakarinen
Suvi, Soivio Christel.

Savonlinnan taidelukio
Alma Reinikainen Savonrannalta ja Riikka Tähkävuori
Punkaharjulta.

Koululaiset pääsivät osallistumaan vaivaisukkoteemaan monin
tavoin. Vili Huju ja Luka Räsänen kuorivat männystä pettuliinaa
maanantaina Anttolan koululla. Pettujauhoista leivottua leipää
on tarjolla lauantain avajaisissa.

Kitee myy koulukiinteistöjä
Kesälahdella
myynnissä
Suurenkylän ja
Purujärven koulut

ovat myös Juurikan ja Ruppovaaran koulut.
Koulujen myynnistä ilmoitetaan lähiaikoina tarkemmin. Tarjoukset on jätettävä kesäkuun 14.
päivään mennessä.

Arja Kangas
KITEE

taina käsiteltäväkseen myös
kaupungin varahenkilö- ja henkilöstösuunnittelujärjestelmästä
tehdyn selvityksen.
Kaupunginvaltuutettu Jukka Kankkusen (kesk.) tekemän
valtuustoaloitteen mukaisesti
henkilöstöhallinto on laatinut

KITEEN kaupunki on päättänyt

Kiteen lukio
Topias Mikonsaari ja Pyry Tolvanen Kesälahdelta.

Vaivaisukkonäyttelyn pystytys on vienyt koko alkuviikon. Kuraattori Otso Kantokorpi (takana)ja
Pelastakaa Vaivaisukot ry:n puheenjohtaja Seppo Seitsalo (oik.) seurasivat, meneekö Lauri Haukijärven ja yhteyspäällikkö Sirpa Viljasen kantama ukko oikealle paikalle. Etualalla komeilee Kälviän
ukko.

myydä neljä koulukiinteistöä.
Kesälahdella myydään Suurenkylän koulu sekä Purujärven
koulu. Näiden lisäksi myynnissä

KAUPUNGINHALLITUS sai maanan-

selvityksen kaupungin varahenkilöstöjärjestelmästä ja henkilöstösuunnittelusta. Aloitteessa
Kankkunen pyysi selvittämään,
onko järjestelmästä taloudellista
hyötyä kaupungille.
Osmo Pirhonen (ps.) esitti,
että kaupunginhallitus toteaa
lausunnossaan, ettei selvityksessä ole tullut esille uusia asioita, jotka puoltaisi henkilöstösuunnittelijan viran säilyttämistä
kaupungin organisaatiossa. Seija Pajatie (ps.) ja Kaisa Saari
(kok.) kannattivat Pirhosen esitystä. Alkuperäinen päätös esitys

jäi voimaan äänin 3-5, Timo Päivisen (kok.) äänestäessä tyhjää.
Kaupunginhallitus esittää
edelleen valtuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedokseen.
KAUPUNGINJOHTAJAN paikka on

asetettu hakuun. Hakuaika kestää kesäkuun 28. päivään saakka. Kaupunginhallitus linjasi,
että virkaa varten hakijalla tulee olla muun muassa ylempi
korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon tuntemusta, talousosaamista ja kokemusta henkilöstöjohtamisesta.

Tarkennus
Puruveden
kunnostusrahoitukseen
PURUVESI. Viime viiikon
Puruvesi-lehdessä uutisoitiin
Puruveden vesienhoidon yleissuunnittelun käynnistymisestä,
ja todettiin että Savonlinnan ja
Kiteen kaupunki ovat mukana
hankkeessa. Savonlinnan osuus
suunnittelusta rahoitetaan kuitenkin Kerimäen ja Punkaharjun aluejohtokuntien varoista,
6000 euroa Kerimäeltä ja 4000
euroa Punkaharjulta.

