MARKKINALEHTI
KESÄ 2019

32. HEINOLAN
MAALAISMARKKINAT
La 6.7.2019 klo 9.00–15.00

Heinolan kirkonkylän Salen piha-alue
MARKKINOILLA TAPAHTUU:
• Kuuluttajana Asko Lahdelma
• Markkinoiden avaus Kirsi Lehtimäki,
Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
• Tervanpolttoa • Vanhat traktorit
• Jouko Keskinen, laulu • Antti Aronen, hanuri
• Pomppulinna ym. kivaa lapsille
• Pub • Kahvila • Grilli
• Ilmainen autopaikoitus • TERVETULOA!

Järjestää:
LC-Heinola/Kailas

MONIPUOLISESTA
RAUTAKAUPASTA KAIKKI
KODIN RAKENTAMISEEN,
REMONTOINTIIN JA
SISUSTAMISEEN

RAUTA-JUURIKKALA OY
p. 0400 172 050, Villenkatu 42-44 Heinola
asiakaspalvelu@rauta-juurikkala.fi

www.rauta-juurikkala.fi

/peltonenskis
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Hyvä Markkinalehden
lukija
Nyt järjestettävät 32. Maalaismarkkinat ovat
jälleen mainio kohtauspaikka tavata kylän
väkeä ja kesäasukkaita sekä tehdä tarvittavat
markkinaostokset.
Tapahtuma on säilyttänyt hyvin paikkansa
Heinolan kesätapahtumien joukossa. Tästä on
kiittäminen erityisesti markkinoille osallistuvia
markkinakauppiaita ja eri järjestöjen mukana
oloa.
Tulevan lions-toimintavuoden mahdollisuudet
osallistua avustuksin nuoriso- ja vanhustyön
tukemiseen ovat pitkälti riippuvaisia Maalaismarkkinoiden lopputuloksesta. Me LC-Kailaan lionit ja ladyt teemme parhaamme, jotta
voimme olla mukana merkittävissä hyväntekeväisyyskohteissa myös jatkossa.
Kaikille Markkinalehden ilmoittajille kiitos siitä, että mahdollistatte kirkonkylän markkinaperinteistä tiedottamisen myös perinteisellä
printtilehdellä.
Tervetuloa markkinoille tapaamaan tuttuja
ja tekemään hyviä ostoksia!
Aurinkoisin terveisin,
Tuomo Orasmaa
LC Heinola/Kailas,
kauden 2019–2020 presidentti

Aforisminurkkaus
Et voi olla masentunut jos sinulla on ilmapallo.
– Nalle Puh
Mielikuvitus on tärkeämpää kuin tieto.
– Albert Einstein
Kaikkea pitää kokeilla kerran, paitsi kansantanhuja ja sukurutsausta.
– Sir Thomas Beecham
Ei ole vilpittömämpää rakkautta kuin rakkaus ruokaan.
– G.B. Shaw

KOLAREITA SATTUU.
ME AUTAMME.
VAURIOKORJAUS
AUTOMAALAUS
AUTOHUOLTO
LASIPALVELU

VAHINKOTARKASTUS
HINAUSPALVELU 24/7
RENGASMYYNTI
RENGASHOTELLI

Puhelut 0300-alkuiseen numeroon 0,42€/min

Kaikki syyt, jotka estävät sinua liikkumasta ovat tekosyitä.
– Urho Kekkonen
InCar Heinola
Sahaajantie 3
ma-pe 7.30-17
puh.0300 247 252
hinauspäivystys
0400 471 501

Toimittajat:
Ari Nokelainen
Jukka Onninen

Sivunvalmistus:
K-Systems Contacts Oy,
Heinola

Jalkapallossa 22 miestä potkii palloa ja lopuksi Saksa voittaa.
– Gary Lineker
Ajatus on vapaa kuin hiirihaukka.
– Veikko Huovinen

MARKKINALEHTI 2019
Julkaisija:
LC-Heinola/Kailas

Parasta ammattipyöräilyssä on tuska ja kärsimys.
– Bjarne Riis

Paino:
Alma Manu Oy, Tampere
Jakelu 10.500 kpl,
Heinola ja ympäristö

Olen kiinnostunut tulevaisuudesta, koska aion viettää loppuelämäni siellä. – Mark Twain
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LC-HEINOLA/KAILAS RY

LAHJOITUKSET KAUDELLA
2018–2019

KYLÄPIRTTI

Vanhatie 34, 18300
Heinola kk

Lions Club Heinola / Kailas on lahjoittanut kuluvalla
kaudella eri aktiviteeteissa hankkimiaan varoja.
Pääosa jaettavista varoista on kertynyt
Maalaismarkkinoiden tuotosta.

kahvitupa
taidenäyttely
lahjatavaraa
pihakirppis
juhlatilaa

Lahjoituksia ovat saaneet vastaanottaa mm. seuraavat tahot:
• Musiikkiopiston kaksi vapaaoppilaspaikkaa
• Kanervalan joulupaketit
• Heinolan nuorten työllistäminen/kesätyöpassi
LC-Heinola/Kailas kiittää kaikkia niitä yrityksiä, liikkeitä ja yksityishenkilöitä, jotka ovat antaneet klubille
mahdollisuuden jakaa avustuksia.

LC-Heinola/Kailas on tehnyt erilaisia palvelutehtäviä kaudella 2018–19:
• Maalaismarkkinoiden järjestäminen vuosittain vaatii noin 700 talkootuntia.
• Markkinalehden tekoon ja lehtimainosten myyntiin käytetään aikaa.
• Uuno Kailaan syntymäpaikan hoito ja kunnossapito sekä opastus.
• Erilaisia muita palvelutehtäviä.
• Teltan vuokrausta ja pystytystä erilaisiin juhliin ja tilaisuuksiin.
• Kaikki Maalaismarkkinoilla kävijät ja Markkinalehdessä mainostaneet yritykset ovat tukeneet
toimintaamme.

Avoinna:
ma-pe 8-15, la 10-14

Kyläläisten omistama kylätalo
jo vuodesta 2003

Idyllinen kesäkohde

jo vuodesta
1900

Uuno Kailas:

ILLAN KANSSA KAHDENKESKEN

Vohvelikahvila

Harjupaviljonki

Kanervaista tietä pitkin
illan kanssa kahdenkesken.
Kuinka tänne uskalsitkin?

annan sata suutelota!
Edelläs se hypähtelee
kangastiellä, kallioilla.

Tosiaankin: vaarallista
illan kanssa kahdenkesken
jäädä kanervien tuoksuun…

Tavoittelet silkkisukkaa
kangastiellä, kallioilla.
Saitko kiinni kultatukkaa?
Vielä vai! Sait uuden pinteen:
se jo alla nurmirinteen
suunsa punaa mansikoilla,
karkaa pois ja kämmenellään
kahmaa vettä lähtehestä.

Juovut. Turhaan kilpajuoksuun
joudut kanssa kaipauksen.
Kullan välke kiharoilla,
maanitellen: Kiinni ota,

Kauppakatu 30, Heinola

www.harjupaviljonki.fi

Maalausalan takuutyöt

A & P KOSKI OY
Sisä- ja ulkomaalaustyöt,
rappaus- ja tasoitetyöt,
matto- ja tapetointityöt ym.
Heinola kk
p. 0400 537 132

Tilaa juhliin ja tilaisuuksiin
Työmiehentie 33, Heinola
puh. 044 0909 519 • www.mustijamirri.fi

TRIO ORCHIDO
p. 040 164 4428

HEINOLAN
KONEPALVELU OY

TAKSI
Mika Shepherd

HEINOLA
Puh. 045 2000 320

Tehtaanmyymälä
www.kultaliikerantanen.fi

KORVEN

Karitsa

korvenkaritsa.fi
Lammastuotteet
Sysmästä

Luovuta
Isänmaasi
Onnellisempana
Nousevalle
Sukupolvelle
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Multamäen tila 300 vuotta
Heinolan pitäjän Heinolan
kylä (kirkonkylä) koostui
maakirjojen laadintahetkestä, vuodesta 1539, alkaen neljästä kantatilasta: nro 1
Pessala, nro 2 Silvala (Multamäen tila kuului Silvalaan),
nro 3 Jokela ja nro 4 Paavola.
Elannon hankinta ja asuminen tuolloin pohjautuivat
kylän alueella nautintaoikeuksiin. Väestö asui kuudessa talossa em. kantatilojen alueilla. Kaikkein aikaisimmat väestölaskennat
kertovat kylän alueella asu-

neen 28 asukasta vuonna
1599.
Ruotsin kuninkaan korkea verorasitus ja sotaväen
huoltovelvoite veivät kylän
talot todella ahtaalle, vaikka
Heinolan seutu välttikin kovimmat Nuijasodan (1596–
1597) hävitykset. Vuoden
1630 tilastoinnissa mainitaan vain yksi itsenäisenä
säilynyt talo. Vuonna 1607
Heinolassa oli yhteensä 54
taloa, joista 19 oli kruunun
hallussa!

VUODEN 1900 henkikirjojen mukaan Heinolan kylässä taloja oli 14, mäkitupia
12, mutta ei yhtään torppaa,
joita oli kyllä muissa pitäjän
kylissä. Mäkitupalaisilla ei
ollut juuri viljelyalaa, ainoastaan asumus, ja maatilkun
sai omiin tarpeisiinsa. Torppa sisälsi asumuksen lisäksi
varsin kohtuullisesti viljelyalaa ja metsää ja torpparilla
saattoi olla myös palkollisia.
Nykyisen Multamäen tilan
(ent. Vähä-Silvala) synty- ja

kohtalon vaiheet eivät ole
täsmällisesti tiedossa, mutta vuodesta 1719 tila on ollut
saman suvun hallussa ja on
osa kantatilaa nro 2.
ISOJAKO ALKOI vuonna
1783 ja se toi eri tiloille selvät omistukselliset rajat sekä
rajat yhteisesti hallinnoitaville palstoille. Työ oli haastavaa ja aikaa vievää. Heinolan kylässä sitä tehtiin 69
vuotta, ja saatiin päätökseen
vuonna 1852. Isojako käsitti kylän alueella 19 taloa ja

Näkymä Multamäen tilalle Rautvuoren suunnasta syksyllä 2009.

MÖRKÖ-riipus

OSTAMME KULTAA JA HOPEAA!

yht. 58 €

MASH-LASKU-mahdollisuus
liikkeessä ja verkkokaupassa
kultakumppanit.fi. Löydät meidät
myös www.tori.fi/kultakumppanit

23 mm, hopeaa
ja 45 cm ketju

Kauppakatu 8, Heinola • (03) 715 7709

noin 1545 hehtaarin maaalueet.
Isojaon jälkeen Multamäen tilan isännäksi tuli Juho
Hahl Hujansalosta. Hän tuli
kotivävyksi eli meni naimisiin talon tyttären Eeva Marian kanssa. Heidät vihittiin
10.10.1883 Eevan ollessa 18
vuotta ja Juhon 30. He rakensivat uuden talon, nykyisen, vuonna 1902. Aiemmista rakennuksista ei ole
tietoja. Eeva synnytti 11 lasta, joista viisi säilyi hengissä
aikuisikään asti. Heistä kol-

me perusti perheen, ja lapsia
näille sisaruksille syntyi yhteensä neljä. 15.11.1895 Eevalle ja Juholle syntyi poika, jonka nimeksi annettiin
Matti Teodor. Hän meni
naimisiin Eelin Empi Supin,
s. 11.7.1895, kanssa ja heidät vihittiin 1.7.1921. Heille
syntyi kaksi lasta Anna-Liisa
ja Matti Olavi. Kummatkin
Matit isännöivät tilaa yli 30
vuotta.
SISÄLLISSOTA vuonna
1918 toi helmikuulla taistelevat punaisten joukot Multamäen pihapiiriin ja talo eli
kevättalven rintamalinjojen
välissä. Edellisvuonna 1917
isännyyden saanut Matti Teodor oli 23-vuotiaana
varmasti elämänsä raskaimpien valintojen äärellä; miten
toimia niin, että elämä tilalla
voi jatkua kutakuinkin normaalisti? Lienee ollut kaikkien osapuolten kannalta paras vain hoitaa talon arjen
työt ajallaan ja olla provosoitumatta! Inhimillinen ymmärrys vaikeiden tilanteiden
keskellä säilytti talon ja sen
asukkaat sodan pahimmilta
kauheuksilta.
Myöhemmin siirtoväen
asutus toi Heinolan pitäjään
1800 uutta asukasta. Heinolan kylän taloja asutustilojen
perustamiset eivät kohdanneet, vaan karjalaisasutus
sijoittui pääosin Sinilähteen
(Myllykylä) ja Paason alueille. Evakoille kirkonkylänkin talot toki antoivat suojan, lukuisat perheet saivat
näistä ensimmäisen kodin.
Kohtelu lienee ollut varsin
hyväsydämistä. Yksi tarina
kertoo, että sodan jaloista
Kivennavalta käveli Iivari
Kirjavainen kirkonkylään
Multamäkeen ja jäi työmieheksi loppuelämänsä ajaksi.

Avoinna ark.
9–17, la 9–13

HEINOLAN
VUOKRAKONE

050 556 5912
0400 895 796

LÄMMITYKSEEN JA VIILENNYKSEEN

LÄMMITYKSEEN JA
VIILENNYKSEEN

Mitsubishi ilmalämpöpumput
lämmittävät ja viilentävät tilat
helposti energiaa säästäen

tapio.nurminen@lampoataloon.ﬁ

KYSY
TARJOUSTAMME
ASENNETTUNA!

HEINOLAN PUURAKENNE OY

NAULALEVYRISTIKOT SUORAAN VALMISTAJALTA
myynti@heinolanpuurakenne.fi
www.heinolanpuurakenne.fi
040-5430505/0500-492512
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Hydrauliikka • Pneumatiikka • Teollisuus- ja kiinnitystarvikkeet
• Asennus- ja huoltopalvelut
Pohjanmäentie 6, 18100 Heinola | Avoinna ma–pe 7.30–16.30
Puh. 03-875 120 | hhp@phnet.fi | www.hydrauliikkapalvelu.fi

Kuvassa on kaksi Mattia. Vanhempi on nimeltään Matti Teodor ja nuorempi Matti Olavi.

IIVARIN AJOISTA alkoi
maatalous vähitellen koneellistua ja taloon saatiin pitäjän ensimmäinen lypsykone
vuonna 1947. Maamieskoulua käyvä tuleva isäntä Matti Olavi sai uskollisten hevosten avuksi ensimmäisen
traktorin, Porschen, vuonna 1951. Isännäksi hän tuli
23.7.1954.
Matti Olavi kävi tilan ohjaksiin nuoruuden tarmolla
ja talo oli monessa maatalouden uudistuksessa edelläkävijä. Aikaa jäi myös moniin
yhteiskunnallisiin luottamustoimiin sekä järjestötyöhön. Yhteiskunnallista
toimintaa oli ollut jo edellisen isännän aikana, mm.
kirkonkylän kansakoulun
taloudenhoitajan pesti kesti 26 vuotta. Lisäksi hän

oli perustamassa Heinolan
Osuuskassaa. Kuntalaiset
ovat osoittaneet luottamusta valitessaan valtuustoon
Multamäen tilalta valtuutetun 3:ssa polvessa. Multamäen tila toimi karjatilana
vuoteen 1960, jolloin karjasta luovuttiin ja tilan pellot
siirtyivät leipävehnän, mallasohran sekä osaksi tärkkelysperunan tuotantoon.
Matti Olavi meni naimisiin
Heinolan kaupungista kotoisin olevan Kaija Järvisen
kanssa 24.5.1958 ja heille
syntyi kaksi tytärtä Eeva ja
Sirkku.
NYKYINEN, 10. isäntäpari
on Sirkku ja Tuomo Orasmaa. Tila siirtyi Sirkulle
sukupolvenvaihdoksessa
5.2.1988. Sirkku ja Tuomo

KANNATUSMAINOS

vihittiin 2.7. samana vuonna.
Tilan pitoa on jatkettu kasvinviljelytilana ja erikoistuttu kylvösiementuotantoon.
Siementen pakkauslupa saatiin vuonna 1990 ja silloin
aloitettiin sopimustuotanto sekä kauppakunnostus
ja pakkaaminen. Siemenet
myydään lähiseudun maatiloille ja kauppaliikkeisiin.
MULTAMÄEN TILA vietti
avointen ovien päivää 15.6.
esitellen tilan historiaa kuvin, kartoin ja esinein. Paneelikeskustelu pohti tulevaisuuden maatiloja ja
maaseudun tulevaisuutta.
Mukana olivat myös kirkonkylän Martat, jotka loihtivat
herkullisen puffetin.
Sirkku ja Tuomo Orasmaa

Mietelauseita ja aforismeja
Ihminen on onneton,
Vaikea asia poliitikolle, on
valita oikea syrjäänvetäyty- koska hän ei tiedä olevansa
onnellinen.
misen hetki. – Talleyrand
– Fjodor Dostojevski
Et koskaan tule muuttaAikuiset eivät koskaan ym- maan elämääsi, ellet muuta Ihminen, joka ei tee virheitä,
märrä mitään, eivätkä lapset jotain, mitä teet päivittäin. ei tavallisesti tee muutakaan. – William Magee
jatkuvasti jaksa selittää
– Mike Murdock
heille asioita.
On helppo vain istua ja
– Antoine de Saint-Exupéry Minun elämäni yhtenä
johtotähtenä on ollut: kun tarkkailla. Vaikeaa on nousta ylös ja ryhtyä toimeen.
Aikuisuuteen kuuluu
unohtaa sen, mitä ei voi
– Honore de Balzac
elämän risaisuuden hyväkmuuttaa, on onnellinen.
syminen. Kun tuhannen– Arvo Ylppö
Ei työ meitä väsytä,
nen kerran antaa itselleen
vaan kaikki se
On
opittava
kärsimään
anteeksi samasta asiasta,
mikä
vielä on tekemättä.
voidakseen
elää.
ei ole enää varaa tuomita
– Friedrik Wislöff
– Italialainen sananlasku
muita. – Tommy Hellsten
Sinun on itse hoidettava
oma kasvamisesi, oli isoisäsi
kuinka pitkä tahansa.
– Irlantilainen sanonta

HUOLTOPALVELU • VARAOSAMYYNTI
Juhani: 0400 350 742 • Petteri: 050 348 3769

HUOLTOPALVELU
PI-Kone Oy

Höylääjäntie 1, 18200 Heinola
VARAOSAMYYNTI
Juhani: 0400 350 742 Petteri: 050 348 3769

puh. 875070, fax 8750715
MAANSIIRTOAUTOT, NOSTURIT, V-LAVAT, P-AUTOT
Maansiirtokoneita, soraa, murskeita, multaa

TAKSI JOUNI SIPILÄ
1+8 henkeä

040 529 1280

www.pienkonehuoltosiekkinen.fi

Tekeväntie 6 A, Heinola • puh. 03 715 4671
Avoinna: ma–pe 9–17, la 9–13

SIRKKELISAHA

VEIJO SIPILÄ

SUORITAMME SAHAUSTA
Puutavaravaraston loppuunmyynti.

19210 LUSI • puh. 0400 492 512

6 | MARKKINALEHTI 2019

TAHDO ENEMMÄN

Kuten hyvää henkilökohtaista
pankkipalvelua.
Varaa aika:
saastopankki.fi/varaa-aika

HELMI SÄÄSTÖPANKKI / TORIKATU 6, HEINOLA
PUH. 010 441 7400 / SAASTOPANKKI.FI/HELMISP

Maalaismarkkinat 6.7.2019

Kädentaitajien Elämyspuoti

Käsityötä arvostavien
kohtauspaikka
KÄSITYÖTUOTTEET, kädentaidon kurssit, kangaspuiden käyttömahdollisuus, vaihtuvat näyttelyt
ja tapahtumat. Tätä kaikkea on Elämystaiturit ry:n
ylläpitämä kodikas käsityömyymälä, Kädentaitajien Elämyspuoti, joka sijaitsee Heinolatalon alakerrassa, osoitteessa Vanhatie 51. Myymälä on avoinna
tiistaista perjantaihin klo 11–17 ja lauantaisin klo
10–14. Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan
myymäläämme ja toimintaamme!
Jäseniä yhdistykseemme kuuluu noin 30, joista noin puolet on aktiivijäseniä, jotka toimivat
vuorotellen myymälänhoitajina sekä muissa vastuutehtävissä. Meitä on mukava ja iloinen joukko
pitämässä viihtyisää Kädentaitajien Elämyspuotia!
Jos olet kiinnostunut aktiivijäsenyydestä, ota rohkeasti yhteyttä!
Tuotevalikoimamme on laadukas ja todella monipuolinen. Osa tuotteista on yksittäisiä uniikkikappaleita. Kaikki tuotteet ovat käsintehtyjä.
Myymälästämme löytyy mm. tuotteita kodin sisustukseen, asusteita ja neuleita, laukkuja, koruja,
kortteja ja leluja. Meiltä löydät kauniita ja yksilöllisiä käsityötuotteita itsellesi ja lahjaksi!
Erikoisuutena meillä on myynnissä luonnonkosmetiikkaa, jota valmistaa käsityönä heinolalainen
Kirsti Dubrovics. Sarjasta löytyy mm.tuotteita
ihon puhdistukseen ja kosteutukseen.
KUDONNAN HARRASTAJILLE on käytössä
kuudet kangaspuut, joissa voi kutoa mattoa tai
poppanaa. Kangaspuihin laitetaan loimet valmiiksi,

toivomuksia loimien väristä ja leveyksistä otetaan
vastaan. Omatoiminen kutoja selviää yleensä itse
kudonnan työvaiheista, mutta kudontavastaavamme Anneli Nurminen myös neuvoo ja opastaa.
Hän on ohjannut myös suosittuja kudontakursseja.
Myös muut kudontataitoiset jäsenemme neuvovat
tarvittaessa. Kudonnasta perimme päivämaksun
3,50 €/päivä ja loimimaksun metrihinnan mukaan.
Kutomaan voi tulla myymälämme aukioloaikoina.
Kysy lisää ja varaa oma vuorosi!
JÄRJESTÄMME TAPAHTUMIA vuoden mittaan.
Ilmoittelemme niistä paikallislehdessä, nettisivullamme www.elamyspuoti.fi ja facebookissa FB/
Elamyspuoti. Tiedustelut p. 044 975 2453.
Tiloissamme on mahdollisuus järjestää pienille
ryhmille kokouksia ym. tapaamisia. Ryhmävierailut kahvitarjoiluineen ovat myös mahdollisia
sopimuksen mukaan. Tiedustelut p. 040 767 7551.
Myymäläämme on esteetön kulku pyörätuolilla
ja pihalta löytyy runsaasti parkkitilaa Heinolatalon
molemmista päädyistä.
KESÄN TAPAHTUMIA:
• Katajainen kansa, heinolalaisen Ismo Nuotion
näyttely 4.6.–27.7.2019. Taideteoksia, joissa käytetty luovasti eri materiaaleja puusta metalliin.
Kissankultaa ja tähtipölyä, Seija Rajalan intuitiivista taidetta 30.7.–31.8.2019. Tervetuloa tutustumaan!

TELTAN VUOKRAUSTA
Maalaismarkkinoilla on pystyssä Yhteyshenkilö:
kaksi LC-Heinola/Kailaksen omis- Ari Warpenius, puh. 040 719 1702,
tamaa telttaa, uusi ja vanha. Kailas ari.warpenius@jippii.fi
vuokraa telttoja kohtuuhintaan erilaisiin tilaisuuksiin pystytyspalvelulla. Telttaa on vuokrattu erilaisiin kilpailuihin, juhliin, kylätapahtumiin
ja perhejuhliinkin.
Teltta pihalla on lähes ilmainen
sadevakuutus kaikkiin juhliin, koska Suomen suvi on tunnetusti lyhyt, mutta joskus myös sateinen tai
kolea. Tuoton LC-Heinola/Kailas
käyttää hyväntekeväisyyteen, kuten
kaiken keräämänsä rahan.
Teltan vuokra Heinolaan pystytettynä on 350 €. Muu alue 450 €
tai sop. mukaan.

Teltan
tarvitsija,
ota yhteyttä!
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HEINOLAN KATETULLA KESÄTEATTERILLA
ROY CLARKE

OHJAUS: JAAKKO SAARILUOMA
ROOLEISSA
JAANA SAARINEN, ULLA TAPANINEN,
HEIDI HERALA, SEPPO MAIJALA,
TAISTO OKSANEN, EMILIA SINISALO
JA MIKKO JURKKA
KESÄN ESITYKSET 2019
to 13.6. klo 18
su 16.6. klo 15
ma 17.6. klo 18
ti 18.6. klo 14 ja 18
ke 19.6. klo 18
ti 25.6. klo 18
ke 26.6. klo 14 ja 18
to 27.6. klo 14 ja 18
su 30.6. klo 15

LIPUNMYYNTI
WWW.HEINOLA.NET

Yrittäminen ja kiinnostus
autoihin kulkee siis Lehtisten veressä. JP työskentelee
poikansa yrityksessä, mutta
on tuttu näky myös Maalaismarkkinoiden järjestelyissä.
AutoHeinolan toimintaan
kuuluu autojen myynti,
osto ja vaihto sekä rahoitus
ja vuokraus. Yritys työllistää
kolme henkilöä. Myös moottoripyöriä ostetaan, myydään sekä tehdään huoltoja
ja korjauksia jonkin verran.
Huoltohalli on Marjoniementien ja Kirkonkyläntien
risteyksessä.
Luotsitien liike on avoin-

ke 17.7. klo 14 ja 18
to 18.7. klo 14 ja 18
su 21.7. klo 15
ti 23.7. klo 18 ja 18
ke 24.7. klo 14 ja 18
to 25.7. klo 14 ja 18
su 28.7. klo 15

TILAA LIPUT LIPPUPISTEESTÄ

Heinolan kulttuuritoimisto
puh. 03-849 3606 (ma-pe klo 8.30-15.30)
Lippujen hinnat: 32 €/ 28 €/ 15 €

(17,50-34,50 € + mahd. toimituskulut)

Vaihda autoa AUTOHEINOLAssa
Yksi Heinolan isoimmista
vaihtoautoliikkeistä, AutoHeinola, sijaitsee kirkonkylässä Sammontiellä.
Kolmannen polven kirkonkyläläinen Joona Lehtinen johtaa nyt liikettä. Hän
valmistui ensin sähköalalle,
mutta päätti armeija-aikana, että haluaakin autoalalle
yrittäjäksi. AutoHeinola / J
Lehtinen Systems perustettiin vuonna 2013.
Autoja on kylällä myyty jo
vuosikymmenien ajan. Joonan isä, Jukka Pekka Lehtinen (JP), aloitti autokaupan
nuorella iällä vuonna 1978
silloisen Kesoilin pihalla.

ti 2.7. klo 14 ja 18
ke 3.7. klo 14 ja 18
to 4.7. klo 14 ja 18
su 7.7. klo 15
ti 9.7. klo 14 ja 18
ke 10.7. klo 14 ja 18
to 11.7. klo 14 ja 18
su 14.7. klo 15
ti 16.7. klo 14 ja 18

na arkisin klo 9–17, mutta
internetin ansiosta kauppaa käydään kellon ympäri.
Verkkosivujen kautta kyselyjä tulee laajasti, onpa kyselyjä
tullut Tokiosta asti. Sähköisen kaupankäynnin rinnalla
myös kivijalkaliikettä tarvitaan – oikean auton löytäminen on monelle tunneasia.
Myynnissä on kausivaihteluita. Myös valtio säätelee
tilanteita erilaisten verojensa myötä. Suomessa autoilusta maksetaan maailman
mittakaavassa paljon. Myös
media vaikuttaa ostokäyttäytymiseen melkoisesti.

Autoja ostamme yksityishenkilöiltä, muilta liikkeiltä
ja ulkomailta. Jos sopivaa ei
valikoimista löydy, sellainen
pyritään aina etsimään. Hyvä
palvelu on kaiken a ja o.
Autoala on muutoksen
kourissa. Pitkien välimatkojen maana tulemme autoja
tarvitsemaan myös tulevaisuudessa. Joonalla on vahva
usko yrityksen menestymiseen jatkossakin.
Yrittäjän työpäivät ovat
pitkiä, mutta aikaa löytyy
myös harrastamiseen. Sekä
Joonaa että JP:tä kiinnostaa
kaikenlainen moottoriurheilu myös vapaa-ajalla!

JANUS OY

Muovikatteiset teräskaarihallit
03-714 1727, Heinola
www.janus.fi

• LVI-myymälä
• LVI-asennus ja
-huolto
• LVI-suunnittelu ja
Laaksokatu 5, Heinola
-urakointi
Puh. (03) 883 4001, gsm 050 556 5964 • Öljypoltinhuollot ja
lvipiste@phnet.fi
-asennukset
Avoinna ark. 8.00–17.00

Koneistamo HEMI MOTORS Ky
u
u
u
u

moottorikoneistukset
varaosat ja tarvikkeet kilpureihin
vauhtipyörät, välilaipat
Tutustu tarkemmin tuotteisiimme ja

Netistä tilaat vaivattomasti ja edullisesti
juuri silloin, kun Sinulle parhaiten sopii!

Sammontie 1, 18300 Heinola P. (03) 718 2882
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Tervetuloa

Sale Heinola
Kirkonkylään!
Palvelemme
ma– la 7–21, su 10–21

Käsintehdyt tuotteet, näyttelyt, kurssit

Tervetuloa!

Ti-Pe 11-17, La 10-14

Vanhatie 51, Heinola kk. P. 0449752453.
www.elamyspuoti.fi facebook.com/Elamyspuoti
Meillä on nyt myös verkkokauppa!

Kesän tapahtumia:
-Katajainen kansa, Ismo Nuotion näyttely 27.7.asti.
-Kissankultaa ja tähtipölyä, Seija Rajalan näyttely
30.7.-31.8.
(Näyttelyihin aina vapaa pääsy).

Markkinatapaamisiin!

Kuljetus-koneurakointi

HIRVIKOSKI OY

Marjoniementie 1, 18300 Heinola

HEINOLATALON YRITTÄJÄT
PALVELUKSESSASI!
Hieronta Fiilis, 045 869 3435
Parturi-kampaamo Tmi Sari Tammelin
041 439 2930
Eldec Shop, somisteet ja lahjatavarat
050 452 2570
Sihteeripalvelu Iibis ky
Joanna Vartiainen, 040 749 9028
ANNA, koulutettu hieroja, 040 719 3159
Kalevalainen jäsenkorjaus
Riitta Tegelberg, 044 355 8683

Järvisen Liikenne Oy
Aikataulut
ja muut tiedot
löydät verkossa
www.jarvisenliikenne.fi
p. (03) 717 2651

Tervetuloa!

Vanhatie 51, 18300 Heinola

HEINOLAN KESKUSLUKKO OY
Puh. (03) 715 5865, 040 554 7077
keskuslukko@phnet.fi
MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO •
SAMMUTTIMIEN HUOLTO/TARKASTUS

AJA	
  RAKENNUS	
  OY	
  
44	
  2701408	
  
AJA +358	
  
RAKENNUS
OY

KAIKKI	
  T+358
ALONRAKENNUSTYÖT	
  
44 2701408
AMMATTITAIDOLLA	
  
Kaikki talonrakennustyöt
ammattitaidolla
perustuksista
sisämaalauksiin
perustuksista	
  sisämaalaukseen	
  
	
  

Rajakatu 10, 18100 HEINOLA • www.keskuslukko.fi

Maalaismarkkinat 6.7.2019

• LASIT, PEILIT
• KORJAUSPALVELU
• PEILILIUKUOVET • TYÖKONEIDEN LASIT

• ERITYISLASIT
• TUULILASIT

TYÖMIEHENTIE 16, 18200 HEINOLA • puh. 7154 348 tai 0400-492 028

Parturi – Kampaamo – Kauneushoitola
www.helmihius.com
KAUPPAKATU 12, 18100 HEINOLA • PUH. 03 7142 137

MARKKU LUKKARINEN
SähköLUKKARInen
Ilmarinkatu 9
18100 HEINOLA

KAIVINKONEURAKOITSIJA

sahkolukkarinen@gmail.com
puh. 040 824 2552

PORAKAIVOKORJAUS
JALKAHOIDOT

PORAX

Tmi Hyvänolon hoidot – Arle

050 350 3101 • www.porakaivokorjaus.fi
porakaivot.blogspot.com

HAMMASLÄÄKÄRI

RAKENNUSPALVELU

Pessalankuja 2, Heinola • Arja Lehtinen p. 044 340 9789

Reijo Virtanen

•
•
•
•

maanrakennustyöt
kaivinkonetyöt
kalliomurskeet toimitettuna
soraa, multaa

Puh. 0400 878 792

Timo Nieminen

Virtakatu 4, 18100 Heinola
Puh. (03) 7144 588

Jari Vastamäki

puh. 040 540 9045 • jari.vastamaki@phnet.fi
Haaparanta 72, 18300 Heinola kk
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SECTOMO KASVAA

ja monipuolistuu Suokannaksella
– On tämä kyllä niin hienoa.
En voi kuin hämmästellä
joka kerta, kun tulen tänne,
että miten tämä tuotanto on
kehittynyt. Tuntuu niin tosi
hyvälle, että oikeasti voimme
näillä valaisimillamme työllistää näin ison joukon suomalaisia, ihasteli arkkitehti
Seppo Koho vieraillessaan
alkukesällä Sectomon tehtaalla Suokannaksella.
Mukanaan Koholla oli ensi
kertaa vastikään Suomeen
muuttanut japanilainen vaimonsa Mariko Takahashi,
arkkitehti hänkin. Hän sanoi olevansa yllättynyt siitä, kuinka paljon valmistusprosessissa on käsityötä.
Japanilaiset ovat tunnettuja
äärimmäisestä laatutarkkuudestaan, mutta myös Mariko
antoi vilpittömästi tunnustusta Sectomon työn jäljelle.
TÄNÄ VUONNA tulee kuluneeksi jo 20 vuotta siitä,
kun Seppo Koho suunnitteli ensimmäisen Secto-riippuvalaisimen. Juhlavuoden
kunniaksi järjestetäänkin
Pro Puu -galleriassa Lahdessa elokuun auki oleva
näyttely, jossa voi tutustua
koko, jo varsin laajaksi kasvaneeseen ja maailmallakin
tunnettuun, Secto Design

mat markkinat ovat Tanska,
Saksa ja Ranska. Joka päivä
lastauslaiturilta lähteekin ainakin yksi rekka täynnä suomalaisia designvalaisimia.
Viime aikoina Sectomon
tuotanto on monipuolistunut pelkästä varjostimien
valmistuksesta runkojen
asennuksiin, sähköpuolen
tehtäviin ja testauksiin. Tehtaalle onkin myönnetty niin
EU:n kuin USA:n kauppaan
tarvittavat sertifioinnit.
Viimeksi kevättalvella tehdas kävi läpi kolumbialaisen
tarkastajan tiukan katsastuksen, mikä mahdollistaa Etelä-Amerikan markkinoiden
kasvattamisen.

Secto-valaisinten suunnittelija, arkkitehti Seppo Koho
tarkasteli vaimonsa, arkkitehti Mariko Takahashin kanssa
tyytyväisenä valaisinten laatua. Taustalla varjostimia viimeistelee Heli Kattelus.

-mallistoon.
Uusi Kaledonia, Kolumbia, Etelä-Afrikka, Taiwan…
Siinä kaukomaita, joissa voi
törmätä Heinolan kirkonky-

lässä käsityönä valmistettuihin designvalaisimiin. Niitä
on mennyt jo yli 70 maahan, mutta enin osa jää toki
EU-alueelle, jossa suurim-

Monenlaista tuotantoa historiansa aikana sisällään pitänyt Scantexin kiinteistö on nykyisin
Secto Design -valaisinten syntysija. Henkilöstöstä suurin osa asuu lähietäisyydellä.

MYYNNIN KASVU ja yhä
useampien valmistusvaiheiden ottaminen omiin käsiin
on merkinnyt henkilökunnan merkittävää kasvua lyhyessä ajassa niin, että tällä
hetkellä Sectomossa ahertaa
kolmisenkymmentä eri lajien taitajaa. Melkein kaikki
ovat heinolalaisia, ja useat
peräti kirkonkylästä.
Uusimmat tulokkaat on
yleensä rekrytoitu Henkilöstöpalvelu Killan kautta, mikä
on osoittautunut erinomaiseksi työhöntulon kanavaksi.
Vuokrasuhteen aikana
työntekijä saa käsityksen
tehtävien luonteesta, rasittavuudesta ja soveltuvuudesta omiin ominaisuuksiin
sekä siitä, onko mahdollisesti allerginen puupölylle tai
pakkausmateriaaleille. Jos
tekijä ja tehtävät osoittautuvat hyväksi ”matchiksi”, voidaan työsuhde vakinaistaa
ja työnantajavelvollisuudet
siirtyvät Killalta Sectomolle.
Oman henkilöstön lisäksi Sectomo työllistää
seudulla moninaisilla palvelu- ja komponenttihankinnoillaan. Eräät valaisinmallit
tehdään sitä paitsi edelleen
alihankintana paikallisissa
verstaissa.
SECTOMO SAI talvella
ELY-keskukselta myönteisen tukipäätöksen tuotannon nykyaikaistamiseen,
tehostamiseen ja työtehtävien ergonomian parantamiseksi tarkoitettuihin investointeihin. Kaikkiin näihin
on panostettu aktiivisesti jo
aiemminkin, mutta edessä
olevien kalliiden konehankintojen tähden päätös on
arvossaan.
Erityisen hankalaksi koneiden hankkimisen tekee
se, että valmiita laitteita ei
ole olemassakaan, vaan ne
pitää itse kehittää ja rakentaa kuhunkin tarkoitukseen.
Ergonomiaan on satsattu
mm. muuttamalla kaikki kasauspöydät sähköisesti säädettäviksi. Tehtaalla on myös
oma kuntosali työntekijöiden vapaasti käytettävissä.

• Viemäreiden avaukset ja painehuuhtelut
• Lokakaivojen tyhjennykset
• Sadevesi-, hiekka- ja rasvakaivojen
puhdistukset
• Putkistokuvaukset
• Sulatukset

• LÄMPÖ, VESI, ILMASTOINTI
• MAALÄMPÖ • ÖLJYPOLTTIMET
• ASENNUS, HUOLTO, TARVIKEMYYNTI

Myllypurontie 4, 18600 Myllyoja
www.lvisimpanen.fi • toimisto@lvisimpanen.fi
Puh. 050 447 7624 (Mikko Lauren) ja
040 775 7356 (Juha-Matti Kirkonpelto)

DIGITAALINEN
LUKITUSJÄRJESTELMÄ

Heinolan
Lukkohuolto Oy
Lampikatu 15 • 18100 HEINOLA
Puh. (03) 715 3220
heinolanlukkohuolto@pp.phnet.fi
www.heinolanlukkohuolto.fi

P. 03-7182 153,
matkap. 0400-495 841

Diesel- ja autosähköalan
– erikoiskorjaamo
– varaosat
I-H 9.7. 2x60.
Sammontie
15, 18300 HEINOLA kk
Korjaukset ke klo 13 mennessä,
p. (03) - 7575 464 / Pasi Aallonen, kiitos.

Avoinna joka päivä klo 9-20.
Tule maistamaan erilaisia pienpanimotuotteita.

Heinolan satama

Puh. (03) 715 7920
Tervetuloa veden äärelle!

Kauppakatu 11, 18100 Heinola
puh. 03-874940

– kirjanpidot
– tilinpäätökset
– verotusasiat
– yhtiöiden perustamiset
– isännöintitehtävät
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VESA VIRTANEN
p. 0500-494 722

MAANRAKENNUSTYÖT

LAVETTI- JA VAIHTOLAVAKULJETUKSET

Urheilukatu 2
18100 Heinola

Puh. 044 9750245

Kesän juhliin ammattitaidolla
KUKKAKAUPPA

MEMORÓSA
Kauppakatu 8 • puh. 03 7154912

www.memorosa.com

www.sportcafeheinola.fi

Ikkunat • ovet • asennus • rahoitus
040 304 5359
(nettiajanvaraus)

RaksaStar Oy
Niko Lehtonen
050 3758 555

Aki Lehtonen
044 7586 911

Ilkankierros 22
18300 Heinola

P-H:n LVI-työt Oy
040 5660 299

Tommolankatu 24, 18130 Heinola

Kaivinkoneurakointi

Pekka Reima

Apuvälineiden erikoisliike

0400 355 415

Kauppakatu 5, Heinola • www.arjenapuvalineet.fi

pekka.reima@live.fi
• Kaikki maanrakennustyöt • Kokonaisurakointi

Kylmälaiteasennus

JOKISALON HIRSI OY

LH/KH Ulla Eckhardt, p. 044 330 5510

Hakkarainen Matti Oy

Mukkulankatu 44, 15240 Lahti

MANKKAA

Kari Mäiseli
Marjoniementie 408, 19370 Nuoramoinen

Jukka Lähde

PUHELIN 044 2815 463
Mustanportinkatu 17, 18200 Heinola
jukka.lahde@luukku.com

LKV Kiinteistönvälitys
ja Tilipalvelu

Pietiläinen Oy
Torikatu 5, HEINOLA

Puh. (03) 544 1300, 040 524 6521
www.pietilainenoy.fi

Markkinatapaamisiin!

MARKKINALEHTI 2019 | 11

Vuokrattavana Pomppulinna
LC-Heinola/Kailas
vuokraa pomppulinnaa
tapahtumiin.
Ota yhteyttä:
Ari Warpenius,
puh. 040 719 1702,
ari.warpenius@jippii.fi

Kirkonkylän
oma
pelimanni
esiintyy
Pelimanni
viihdyttää
Maalaismarkkinoilla alkaen
klo 11.00.

Uuno Kailas:

Hyvää kesää
Markkinalehden
lukijoille ja
tukijoille!

Urajärven kartano

PALJAIN JALOIN
Niin mä kerran
tieni aloin,
niin mä kuljen:
paljain jaloin.

– Mutta niin kuin
matkan aloin,
päätän myös sen:
paljain jaloin.

Avohaavat
syvät näissä
ammottavat
kantapäissä:

Silloinkin, kun
tuska syvin
viiltää, virkan:
– Näin on hyvin.

rystysihin
joka kiven
jäänyt niist’ on
verta hiven.

– Tapahtukoon
tahtos sinun,
kohtaloni,
eikä minun.

Kartanontie 77, 17150 Urajärvi

Kartanomuseo

Kartanokahvila

Kartanoteatteri

Historiaa, kulttuuria ja elämyksiä
Suomen vanhimmassa kartanomuseossa!
www.urajarvenkartano.ﬁ

A-oikeuksin varustettu kahvila
ruoka-, sauna- ja majoituspalveluineen.
www.kahvilahugojalilly.ﬁ

Kesällä 2019 kartanoteatteri jatkuu
näytelmällä ”Arvovieras”, joka vie
katsojat 1950-luvun kartanolle.
www.urajarvenkartanoteatteri.ﬁ

Tiedustelut ja ryhmävaraukset:
044 239 9759 tai
urajarvenkartano@gmail.com

Tiedustelut ja ryhmävaraukset:
0400 777 717 / 044 977 4487 tai
kahvila@phnet.ﬁ

Tiedustelut ja ryhmävaraukset:
040 461 7464 tai
urajarvenns@gmail.com

Urajärven kartanon ystävät ry

Kahvila Hugo ja Lilly

Urajärven kartanoteatteri

| 18.5.–16.6. LA–SU klo 11–17 | 21.6.–4.8. JOKA PÄIVÄ klo 11–17 | 10.8.–29.9. LA–SU klo 11–17 |

RAKENNUSTYÖ

O
Rakkaudesta rakentamiseen
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Vilppulan Tila sijaitsee
Asikkalassa, eteläisen Päijänteen
maisemissa, puhtaan luonnon keskellä ja
raikkaiden vesien rannoilla.
Yli 100 vuotias tila tuottaa mansikka ja
vadelmaa yksivuotisista kasvustoista,
harkiten hoitaen, sateilta suojassa.
Kun maistat tilallamme
kasvaneita marjoja, huomaat,
miksi olemme antaneet niille nimen
Makoisat Maanmainiot.

Makoisat marjat löydät meiltä

K-Market

Kylätähti
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Vanhatie 37, 18300 Heinola • Puh. 010 315 2150 • Ma-Pe 6.30-21 • La 8-20 • Su 9-20

