ALLAKKA 21

Itä-Savo | lauantaina 14.5.2011

4x?

Nimipäivät

Päivän sana

Aurinko

1) Mikä lukio oli vertailussa Etelä-Savon paras?
2) Mikä väri on sinooperi?
3) Mitä liputuspäivää vietetään huomenna?
4) Mikä on Etelä-Savon maakuntalintu?

Tänään: Tuula
Sunnuntaina: Kaatuneitten
muistop. Sofia, Sonja, Sohvi
Maanantaina: Ester, Essi, Esteri
Tiistaina: Maila, Mailis, Maili,
Maisa, Rebekka

Sinun hyvyytesi ja rakkautesi
ympäröi minut• kaikkina elämäni
päivinä, ja minä saan asua Herran
huoneessa päivieni loppuun asti.
(Ps. 23: 6)

Mikkelissä
Pieksämäellä
Savonlinnassa

Rakkaamme

Eeva Sinikka
HILTUNEN
o.s. Rossinen
s. 14.4.1930 Kivennapa
k. 24.4.2011 Savonlinna
Lasi, vesi, kukkien vihreät varret ja lehdet.
Yläpuolella keltaiset kukat.
Olen tehnyt taideteoksen!
Olen onnellinen.
Leena perheineen
Marja perheineen
Jukka perheineen
Velipekka perheineen
Eila-sisar perheineen
Siunattu läheisten saattamana.

Kaatuneita muistetaan
juhlavasti Savonlinnassa
Kaatuneitten muistopäivää
vietetään sunnuntaina. Savonlinnassa päivä alkaa kello 10
messulla Tuomiokirkossa, jossa saarnaa Sammeli Juntunen. Kunniakäynnit tehdään
Kirkkopuistoon Karjalaan jääneiden, Pommitusten siviiliuhrien ja Vapaussodan muistomerkeille sekä Talvisalon
sankarimuistomerkille.
Kirkkopuistossa ja Talvisalossa seppeleen laskevat kaupungin ja seurakunnan edustajat. Kirkkopuistossa puheen
pitää kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Matti-Pekka
Parkkinen. Talvisalossa lausuntaa esittää Esko Nojonen
Savonlinnan seudun Sotaorvoista.

Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöt asettavat lippulinnan. Kunniavartiossa ovat
Savonlinnan seudun Reserviläiset.
Kunniakäyntien jälkeen on

seurakuntakeskuksessa kahvitarjoilu ja kaatuneitten
muistopäivän juhla klo 12.30.
Puheen pitää Sirpa Klemi. Lausuntaa esittää Maire Makkonen, yksinlaulua
Matti Leppämäki ja musiikkia Trio Puustiset. Runon Sotaleskiäideille lausuu Helvi Loikkanen. Savonlinnan
Mieslaulajat laulaa sekä Tuomiokirkossa, sankarimuistomerkeillä että muistopäivän
juhlassa.

50 vuotta sitten

Kesälahti
Kuntalaisille
ilmoitetaan,
että kunnan
kassapäivät
ovat tästä
lähtien keskiviikkoisin klo 13.30–14, lauantaisin
klo 9–13, jolloin kunnanhallituksen
puheenjohtaja on toimistossa.
Ainoastaan edellä mainittuina
aikoina annetaan maksumääräyksiä laskuihin ja maksusuosituksiin.
Mikäli mainituiksi päiviksi sattuu
pyhä tai muu juhlapäivä on silloin
kassapäivä lähinnä edellisenä
arkipäivänä.

Kesälahdella toukokuun 12 päivänä 1961
****
Lontoossa sähköhäiriö
Suuri osa Lontoosta pimeni maanantai-iltana sähkövirran katkettua
puoleksi tunniksi.
myös neljä kreivikuntaa joutui pimeyden valtaan. Lontoon liikenne
joutui kaaostilaan, mikä muistutti
sodanaikaisia oloja. Scotland Yardin automaattinen hälytyskoneisto oli yhteen menoon toiminnassa. Tämä johtui siitä, että liikkeissä
olevat hälytyslaitteet alkavat heti
toimia, kun sähkövirta katkeaa.
Maanalaisella radalla liikenne
jatkui normaalisti.

Nousee
4.24
4.19
4.16

Laskee
21.52
21.58
21.48

Sairaankuljetusvuosia yhteensä 87
SPR:n Parikkalan
osaston keskeisiä toimintoja
sairaankuljetus,
ensiapukurssit,
keräykset ja ystävätoiminta.
Teksti ja kuva Auli Terävä

P

arikkalalaisia on lykästänyt, sillä sairaustapauksissa ovat
apuun kiitäneet vuosikymmenten aikana tutuksi tulleet miehet: siinä
hätäkin hälvenee puoleen, kun
Esa Laari, Esko Putkinen tai
Seppo Laukkanen ovat rauhoitelleet tilannetta vankalla
ammattitaidollaan.
Miehillä on työvuosia sairaankuljetuksessa yhteensä 87.
Seppo Laukkanen istui Suomen Punaisen Ristin Parikkalan osaston saaman Taunus FK
1000:n rattiin vuonna 1973,
jolloin sairaankuljetus siirtyi
vapaapalokunnalta SPR:n hoidettavaksi.
Putkinen ja Laari tulivat toimintaan mukaan vuosikymmenen loppupuolella ja jatkoivat sairaankuljetusta omassa
yrityksessä, kun se osaston toimintana lakkasi vuonna 1993.
Laukkanen jäi tuolloin pois
kuljetustehtävistä, mutta kyllä
häntä edelleenkin sairaiden ja
vanhusten hoidossa näkee. Ja
vapaapalokunnassa, jossa vuosia on takana 51.
Työtahti on sairaankuljetuk-

sessakin muuttunut. Ennen oli
vähemmän potilaita, eikä ambulanssiväellä niin paljon tehtäviä terveyskeskuksen päivystyksessä kuin nyt.
– Joskus pelattiin työaikana tennistä läheisellä kentällä.
Viikonloppupäivystyksiä tehnyt lääkäri Jyrki Rovamo oli
monesti mukana peleissä, Laari muistelee.
Toinen muisto on parturista, jossa myös käytiin työaikana.

Muistilappu

Menot

14.5. Sauvakävelijä, päivitä
tekniikkasi
Näin saat sauvakävelystä parhaimman hyödyn irti:
– vartalo on hieman etukenossa,
napa kohti selkärankaa
– pidä hartiat alhaalla, katse
eteenpäin
– jalkaterä rullaa askeleessa
– sauvojen suunta koko ajan
viistosti taaksepäin
– sauvat liikkuvat vartalon sivuilla, ei edessä
– kevyt ote sauvoista, älä purista
– sauva osuu maahan vastakkaisen jalan kantapään taakse
Suomen Latu opastaa tänään oikeaan tekniikkaan yli 30
paikkakunnalla. Järjestö on levittänyt tietoa lajista 90-luvun
lopulta lähtien. STT

Lauantai 14.5.
Tonttitohinat ja kylämarkkinat
klo 09-14 Kerimäen koulukeskuksella. Mukana 40 näytteilleasettajaa: yrityksiä, järjestöjä ja yksityisiä
tuotteiden myyjiä. Esillä on kylien
tonttitarjontaa, järjestöesittelyä
ja erilaisten tuotteiden myyntiä.
Lisäksi ohjelmassa on Kerimäen
vuoden 2011 Juhannuskylän julkistaminen ja tasatunnein tietoiskuja
mm. jätevesiasioista. Järj. Kerimäen kunta ja Elinvoimaa kylille ja
kuntaan -hanke.
MLL:n Lapsiparkki klo 10-14.
Lasten alaikäraja kaksi vuotta. Hinta 4 euroa/tunti, MLL:n jäseniltä 3
euroa/tunti.Hoitoaika enimmillään
neljä tuntia, mutta tällöin lapselle
omat eväät mukaan! Lisätietoja:

Vanhalla tyylillä. Sairaankuljetuksessa Parikkalassa vuosikymmeniä toimineet miehet vanhoissa työtamineissaan. Vasemmalta Esko Putkinen, Seppo Laukkanen ja Esa Laari.

– Minulla oli nuorena enemmän tukkaa, mutta kerran
hiustenleikkuu keskeytyi hälytysajoon. Oli siinä potilaallakin ihmettelemistä, että mistä
olin tulossa, kun puolet päästä
oli ajeltuna.
Yksi hauska muisto on sivukylältä.

”

Voi vain
toivoa, että
ambulanssitoiminta
säilyy.
Seija Tiainen
SPR:N PARIKKALAN OSASTON
PUHEENJOHTAJA

– Tien laidassa seisoi mies
huitomassa kiihkeästi. Meillä oli sellainen mielikuva, että
apua tarvittiin vähän kauempana, mutta kaarsimme pihaan, koska hätä tuntui olevan
ilmeinen. Pitkällään ei kuiten-

http://savonlinna.mll.fi. MLL:n
Perhekeskus, Heikinpohjantie 9.
Turvallisesti kesään -tapahtuma
Savonlinnan torilla klo 10–14. Mukana Savonlinnan poliisi, liikkuva
poliisi, Liikenneturva, Autoliitto,
vakuutusyhtiö Tapiola ja sanomalehti Itä-Savo. Järj. Savonlinnan
Moottorikerho, Urheiluautoilijat,
Motoristit ja Pinnankiristäjät.
Sauvakävelytapahtuma klo 12.
Kokoontuminen Savonlinnan torikellon juurella, josta kävely rantoja
pitkin Takasaarelle. Infoa ja mehua
perillä. Järj. Olavin Retkeilijät yhdessä Suomen Ladun kanssa.
Votkaturistit klo 19. Kaartilankosken näytelmäpiirin esitys
Hakovirran metsästysseuran
talolla Sulkavan Partalansaarella,

kaan ollut ihminen vaan hevonen. Tilalle oli odotettu eläinlääkäriä, Putkinen kertoo.
Seppo Laukkasen muistoista nousee ensimmäisenä mieleen Peruspohjan postipakettipommi. Postilaatikon
ympäristö oli kuin sotatanner.
Putkinen oli 14-vuotias, kun
hän lähti ensimmäiselle sairasautokeikalle. SPR:n Parikkalan osasto oli pyörittänyt
kunnassa ensiapukoulutusta jo
vuodesta 1957 alkaen. Putkinen oli kurssit käynyt, kun hän
hyppäsi Särkisalmen paloasemalta kyytiin.
– Matkaan lähdettiin aina
sillä miehityksellä, kuka kyytiin saatiin. Vähän kyllä hirvitti. Potilaalla oli hengenahdistusta ja hänet vietiin Joensuun
sairaalaan, muistelee mies ensimmäistä sairaankuljetustaan.
Laukkanen mainitsee vielä, että 1970-luvun alkupuolella sairaankuljettajat päivystivät
Parikkalan lisäksi Saarella, Kesälahdella ja Punkaharjulla.
Sairaat kiidätettiin useimmiten Savonlinnaan tai Joensuuhun, nyt suurimmaksi osaksi Lappeenrantaan.

Kietäväläntie 154. Liput Aikuiset 10
ja lapset 5 euroa. Tiedustelut puh.
040 517 2891.
Tanssit Pajarinhovissa Kiteellä.
Myrskytuuli.
Muotinäytös Kruunupuistossa
klo 20 ja tanssit klo 20.30-00.30.
Suomi Iskelmän SM-karsinta
karaokena klo 20-0.30 Lounaskahvila Marttiinassa Sulkavalla.
Elokuvat
Killa
Vettä elefanteille. La klo 16, su
– ti klo 19, ke- to ei esitystä. -K13Esitys 2h. Liput 8,5 euroa.
Thor 3D. La klo 18.30 -K13-. Esitys
2h. Liput 12 euroa (sarja-, alennusja yritysliput + 2 euroa).
Pirates of the caribbean:

Sairaankuljetuksen tulevaisuutta koskevaa kysymystä on
pyöritelty Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin pomojen
pöydällä. Parikkalassa ainakin
toiveena on, että sairaankuljetusapua saa Parikkalan terveysasemalta käsin, sillä odottavan aika tahtoo käydä pitkäksi.
– Entisen sairasautotoiminnan hoitajan nimissä voi vain
toivoa, että ambulanssitoiminta säilyy Parikkalassa tulevinakin vuosina, sanoo SPR:n Parikkalan osaston puheenjohtaja
Seija Tiainen.
SPR:n Parikkalan osaston 60-vuotisjuhla 15.5. kello 15 Parikkalan
seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu kello 14.

SPR:n Parikkalan
osasto
Puheenjohtaja: Seija Tiainen
Ensiapukouluttaja: Paula Tuunanen
EA-ryhmän johtaja: Aili Laukkanen
Päivystysvastaava: Riitta
Valkonen
Ystävätoiminnan ohjaaja: Pirkko Valkeapää
Keräysjohtaja: Reino Kokki

vierailla vesillä 3d. Suomen
ensi-ilta ke 18.5. Ke ja to klo 19.
Pe 20. - to 26.5. esitykset: Pe klo
18 ja 21. La klo 16 ja 19. Su – to klo
19. -K11- Esitys 2h20min. Liput 12
euroa (sarja-, alennus- ja yritysliput + 2 €)
Olavi
Fast & Furious 5. La- to klo 19.
-K13-. Esitys 2h 15min. Liput 9
euroa.

Neljä vastausta
1) Pieksämäen lukio, 2) punainen,
3) kaatuneitten muistopäivää, 4)
kuhankeittäjä.

