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Kohdataan ihminen ihmisenä
» Anu Kauppila
» Haukipudas

TIISTAINA Haukiputaan 
Asukastuvalla järjestettiin 
Me Itse ry:n avoimet ovet, 
missä pystyi tutustumaan 
niin yhdistyksen kuin myös 
Kohtaa mut -kahvilan toi-
mintaan. Paikallisen Me It-
se -ryhmän taustatukihen-
kilö Sirpa Pykäläinen ker-
toi, että yhdistyksellä on ol-
lut toimintaa Haukiputaal-
la jo vuodesta 2010 alkaen.

Toiminta jää kesän jälkeen 
tauolle Pykäläisen jättäessä 
tehtävänsä. Ryhmälle etsi-
tään uutta tukihenkilöä, ja 
Pykäläisen mielestä tärkein-
tä on olla innostunut uusis-
ta asioista ja kohtaamisista.

 – Tukihenkilöllä ei tarvit-
se olla alan koulutusta tai ai-
empaa kokemusta, ainoas-
taan into kohdata uutta. Va-
paaehtoistyö antaa ja opet-
taa todella paljon, Pykäläi-
nen sanoi.

AVOIMISSA OVISSA pääsi 
tutustumaan myös Kohtaa 
mut -kahvilan toimintaan, 
joka on kohtaamispaikka 
kehitysvammaisille tai vas-
taavanlaisen tuen tarpeessa 
oleville täysi-ikäisille nuoril-
le ja aikuisille. Kohtaa mut 
-kahvilan mahdollistaa Ke-
hitysvammaisten Tukiliiton 
Elämä omaksi-hanke. Hank-
keen työntekijä Heidi Simi-
lä kertoi, että toimintaa on
joka toinen tiistai, ja tapaa-
missa tehdään osallistuji-
en itsensä valitsemia aktivi-
teettejä. Toiminta on vapaa-
ehtoista ja maksutonta sekä 
siihen voi osallistua silloin
kun itse haluaa.

– Pelaamme ja esimerkik-
si Haukiputaan Martat kä-
vivät pitämässä meille väli-
palakoulutuksen, missä ope-
teltiin tekemään terveellisiä 
väli- tai iltapaloja yhdessä. 
Parin viikon päästä menem-
me yhdessä Iin Kohtaa mut-
kahvilan kanssa viettämään 
karaokeiltaa lounaskahvila 
Nyymanniin, Similä kertoi.

KUTEN muutkin kokoon-
tumiset, myös Me Itse ryh-
män sekä Kohtaa mut- kah-
vilan toiminta loppui kuin 
seinään koronan puhjettua. 
Sekä Pykäläinen että Similä 
kertoivat monien ryhmissä 
käyvien kokeneen paljon yk-
sinäisyyttä koronan aikana. 
Viime kesänä ryhmät aloit-
tivat jälleen asteittain toi-
mintaa, kun Pykäläinen jär-
jestämä makkaranpaistoilta 
oli menestys. Asukastuval-
la paikalla ollut Sauli Lem-
piäinen, ystävien kesken 
Sale, kertoi lyhyesti ja yti-
mekkäästi mitä mieltä hän 

oli koronan aiheuttamasta 
katkosta tapaamisiin.

– Jope Ruonansuun sa-
noin; mietippä omalle ko-
halle, Lempiäinen tiivisti 
hymyillen.

Lempiäinen kertoi käy-
neensä Kohtaa mut -kahvi-
lan tapaamisissa toiminnan 
alusta saakka. Hän ei halun-
nut eritellä mitään yksittäis-
tä parasta asiaa toiminnas-
ta, koska kaikki toiminta on 
niin mukavaa ja mieleistä. 
Lempiäinen lähettää myös 
Martoille terveiset, että 
välipalat menivät heti ko-
keiluun ja todettiin hyvik-
si. Smoothie on ainoastaan 
listalta kokeilematta, mut-
ta senkin Lempiäinen ker-
toi pääsevän vielä testiin.

– Meillä on hyvä porukka
täällä ja kaikki tulevat hyvin 
toimeen keskenään. Sehän 
tässä onkin hyvä juttu, et-

tä jokainen voi halutessaan 
täällä käydä eikä toimin-
ta sido ketään mihinkään, 
Lempiäinen kertoi.

Innokkaaksi kalastajak-
si tunnustautuva Lempiäi-
nen kertoi, että kalastusta 
olisi kiva käydä kokeilemas-
sa porukalla. Ainoaksi huo-
lenaiheekseen hän kuiten-
kin mainitsee sen, että ka-
lastajia kuuluu kahteen kou-
lukuntaan. Heihin, jotka pu-
huvat kalastaessaan ja hei-
hin, jotka ovat hiirenhiljaa. 
Lempiäinen itse suosii hil-
jaisuutta.

– Kalat säikkyvät, jos ei
ole hiljaa. Sain kerran Nor-
jassa kalastaessa ensin aivan 
pienenpienen sintin ja koh-
ta koukussa olikin valtava 
ruijanpallas. Äiti sanoi, et-
tä nosta se äkkiä ylös, että 
kohta kala vie miestä eikä 
mies kalaa. Ja tarina on ai-

van tosi, Lempiäinen kertoi.

KOHTAA MUT -KAHVILA jat-
kaa toimintaansa asukastu-
valla, vaikka Me Itse -ryhmä 
jääkin kesän jälkeen tauolle. 
Pykäläinen kertoi, että hän 
antoi itselleen nyt luvan jää-
dä eläkkeelle ja hän toivoo, 
että uusi tukihenkilö löytyi-
si pian. Kesällä ryhmä viet-
tää kunnon peijaiset, kun he 
lähtevät yhdessä teatteriin.

– Menemme katsomaan
Kolmas pyörä-musiikkiko-
median yhdessä ja otam-
me kunnon väliaikatarjoi-
lut paikan päällä. Makka-
ranpaistoiltamat olivat niin 
suositut viimeksi, että sii-
hen on hyvä lopettaa minun 
tukihenkilökauteni, Pykäläi-
nen sanoi.

Me Itse -ryhmä on saa-
nut yli kymmenen vuoden 
toimintansa aikana paljon 

tukea alueen yrityksiltä, ja 
heitä niin Pykäläinen kuin 
kävijätkin haluavat kovasti 
kiittää. Kun rahahanoja on 
tiukennettu monesta suun-
nasta, yrityksiltä saatu ai-
neellinen ja aineeton tuki on 
ollut korvaamatonta.

– Yritykset ovat olleet tu-
kemassa ja mahdollistamas-
sa monia asioita meille. Se 
on ollut kaikille vammais-
ryhmille todella merkityk-
sellistä. Kiitokset tuesta kai-
kille, Pykäläinen kiittää.

HAUKIPUTAALLA tapaami-
sissa on kävijöitä niin lähi-
alueelta kuin myös Iistä ja 
Oulunsalosta saakka. Pykä-
läinen ja Similä kertovat, et-
tä asukastuvalla ihminen 
kohdataan ihmisenä. Pykä-
läinen puhui avointen ovien 
päivänä myös siitä, että yh-
teiskunta on alkanut muut-
taa toimintaansa siten, et-
tei kaikkia tarvitse katego-
risoida enää samalla taval-
la kuin ennen.

– Minusta tieto siitä, että
ihminen tarvitsee erityistä 
tukea, on riittävä. Kaikki-
en tulisi saada se apua mitä 
he tarvitsevat, riippumatta 
diagnoosista. Siksikin Me 
Itse -ryhmä ja Kohtaa mut- 
kahvila ovat ihania paikko-
ja, koska täällä ei erotella ke-
tään, Pykäläinen sanoi.

Me Itse ry on valtakun-
nallinen kehitysvammais-
ten ihmisten kansalaisjär-
jestö. Yhdistys edistää yh-
denvertaisuutta, ihmisoi-
keuksia ja vammaisten yh-
teiskunnallista asemaa. Va-
paaehtoinen taustatukihen-
kilö toimii paikallisen Me It-
se -ryhmän tukena kerran 
kuussa.

Me Itse -ryhmän ja Kohtaa mut -kahvilan avointen ovien päivässä tunnelma oli iloinen ja välittävä.

Sirpa Pykäläinen ja Heidi Similä toivottivat kaikki terve-
tulleiksi niin avointen ovien päiviin kuin myös muutenkin 
mukaan toimintaan.

Sauli Lempiäinen on käy-
nyt Kohtaa mut -kahvilassa 
alusta saakka. Hän on pitä-
nyt toiminnasta paljon.

ANU K AUPPILA

URHEILU»

Toni Herranen jatkoi vahvoja
otteita Turun SM-rallissa
» Taneli Niinimäki
» Jääli

18-VUOTIAAN Toni Herra-
sen ja kartanlukija Sebas-
tian Virtasen SM-rallikau-
si jatkui Turun seudulla aje-
tussa Länsirannikon Rallis-
sa. Kyseessä oli SM-kauden
neljäs ja samalla kesäkauden 
ensimmäinen osakilpailu.

SM4-luokan toiselta sijal-
ta kisaan startannut jääliläi-
nen Herranen selvitti per-
jantaina ajetut asfalttieri-

koiskokeet ilman ongelmia. 
– Aloitettiin kisa puhta-

asti, siinä kuitenkin olisi ol-
lut helppo esimerkiksi rik-
koa rengas. Mitään ei vielä 
menetetty, vaikka vähän 
hävittiinkin kärjelle, Her-
ranen kertoi.

AVAUSPÄIVÄN suoritus riit-
ti luokan kuudenteen sijaan, 
mutta jo lauantain ensim-
mäiseen huoltoon tullessa 
Herranen oli nostanut itsen-
sä komeasti toiseksi. Kär-

keen eroa oli tosin kertynyt 
jo 16 sekuntia.

Lauantain toisella lenkillä 
Herranen lähti jahtaamaan 
luokan johdossa ajanutta 
Henri Hokkalaa kiinni.

Kaksi pohja-aikaa ja tasai-
sen vahva suoritus toi lopul-
ta luokan toisen sijan. Taak-
se kertyi eroa lähes puoli-
toista minuuttia, joten vii-
meisillä erikoiskokeilla pys-
tyi jo varmistelemaan tär-
keitä SM-pisteitä kotiin.

– Totta kai pisteet mais-

tuu, nyt ollaan viiden pis-
teen päässä kärjestä ja mi-
tään ei olla menetetty. Toki 
voittoa lähdettiin hakemaan 
ja siihen ei nyt riittänyt, jo-
ten täysin tyytyväinen ei voi 
olla, Herranen sanoo.

Seuraavaksi edessä on 
Scandinavian Rally Trophy 
-sarjaan kuuluva South Swe-
dish Rally, joka ajetaan ni-
mensä mukaisesti Etelä-
Ruotsissa 26.–28.5. Kysees-
sä on kaksikon ensimmäi-
nen kilpailu länsinaapurissa. Toni Herranen nappasi SM4-luokan toisen sijan Turussa.

HANNU RAINAMO

”Täällä on kyllä hyvä pöhinä!”
Ylikiimingin Nuijamiesten Lava starttaa 64. tanssikesään

» Sirpa Laurila
» Ylikiiminki

YLIKIIMINGIN Nuijamies-
ten Lavan avajaisia viete-
tään Susanna Heikin ja 
Leif Lindemanin tahdeis-
sa tulevana lauantaina 21.5. 
Järjestäjiä jännittää, miten 
väki lähtee korona-ajan jäl-
keen liikkeelle. Pandemian 
takia kaksi edellistä kesää 
typistyi tyngiksi eikä ohjel-
maa voitu toteuttaa koko ke-
sän mittaisena. 

– Normaalikesänä meil-
lä on tanssit 17 kertaa lau-
antai-iltaisin. Ensimmäise-
nä koronakesänä pääsimme 
aloittamaan vasta elokuul-
la ja ehdimme pitää kuudet 
tanssit. Viime kesänä pää-
simme aloittamaan juhan-
nuksena, mutta jo elokuul-
la piti lopettaa, kertoo Nuija-
miesten huvijaoston puheen-
johtaja Lasse Haapamäki. 

VAIKKA korona hiljensikin 
toimintaa, kokonaan se ei 
pysähtynyt. Lavalla on näin 
ollen alkamassa 64. tanssi-
kesä yhtäjaksoisesti. 

– Lavan avajaisia viettiin
1959 juhannuksena. Silloin 
Kalevan mainoksessa luki: 
”Nuijamiesten lavalla tans-
sit. Sateen sattuessa Vesai-
sen linnalla”. Ilmeisesti Nui-
jamiehet kyllästyivät tilan-
teeseen ja vuonna 1960 la-
vaan oli jo rakennettu kat-
to, Haapamäki kertoo. 

Tanssilavojen ohjelmistot 
kootaan valmiiksi hyvissä 
ajoin. Nuijamiehet ovat jo 
tehneet valmiiksi jo vuoden 
2023 ohjelman. Lopulliset 
sopimukset artistien kans-
sa allekirjoitetaan maalis-
kuussa. 

– Tämän kesän ohjelmas-

sa on tosi monta tanssivan 
kansan suosikkiyhtyettä. 
Jos Lavaa aiotaan profiloi-
da nimenomaan tanssilava-
na, on syytäkin panostaa ni-
menomaan tanssimusiik-
kiin, kertoo huvijaostossa 
ohjelmaa suunnittelemassa 
ollut Piia Parkkinen. 

– Minun ehdoton oma
suosikkini on Sinitaivas. Se 
oli täällä seitsemisen vuotta 
sitten. Koronakesinä sen pi-
ti tulla, mutta sitten keikat 
jouduttiin perumaan. Nyt 
saatiin paikalle myös Saija 
Tuupanen ja viime vuosien 
suosikki Komiat sekä Hur-
ma ja Taikakuu, Piia Park-
kinen jatkaa kesän helmi-
en luettelemista. 

HEINÄKUUN 23. PÄIVÄ jär-
jestetään juhlatanssit Nui-

jamiesten 100-vuotisen tai-
paleen kunniaksi. Sinne saa-
puvat kansaa tanssittamaan 
Matti ja Teppo & Horizone se-
kä Rojal-yhtye Simosta. Illan 
lähettää eetteriin Radio Poo-
ki. Ohjelma alkaa tuntia ai-
kaisemmin kuin normaalisti 
eli jo seitsemältä. Sadalle en-
simmäiselle lipunostajalle on 
luvassa yllätyspalkinto, mut-
ta myös hitaammin liikkeelle 
lähteville on ylläreitä luvassa. 
Joka sadas asiakas saa nimit-
täin vapaalipun. 

– Meillä on ollut useam-
man vuoden ajan hautumas-
sa ajatus Finnhits-teemail-
lasta. 13.8. se sitten toteu-
tuu. Luvassa on kyllä kovat 
esiintyjät, Eini ja Kake Ran-
delin suoraan 80-luvulta. 
Kaupan päälle tulee Kasa-
ridisco, Piia Parkkinen heh-

kuttaa toista kesän erikoisil-
taa. Tanssikausi päättyy pe-
rinteisiin Sikajuhliin 10.9.

TALKOOPORUKKAA Laval-
la riittää. Kaiken kaikkiaan 
remmissä on noin 90 hen-
keä. Koronan myötä osa jäi 
pois, mutta yllättävän paljon 
on tullut uutta väkeä tilalle. 

– Meillä on se periaate,
että ihmisiä ei kyllästyte-
tä työn määrällä. Toivomus 
on, että jokainen tekisi neljä 
työvuoroa kesässä. Kun kau-
si kestää viitisen kuukaut-
ta, ei se mahdoton pesti ole, 
kertoo Lasse Haapamäki.

Tanssi-iltoina talkoolaisia 
tarvitaan sekä ravintolan et-
tä lipunmyynnin puolella. 
Myös järjestysmiehiä pitää 
olla paikalla. Talkooväkeä 
houkuttelee paikalle paitsi 

mukava tekemisen meinin-
ki, myös kesän ajan voimas-
sa oleva vapaalippu. Muka-
na on paljon Nuijamiesten 
urheilutoiminnassa muka-
na olevia, tuottaahan Lava 
rahat urheiluseuran talou-
den pyörittämiseen. 

– Ravintolan puolelle on
mukaan tulossa kymmenkun-
ta uutta talkoolaista, joista 
osa on nuoria. He odottavat 
jo tosi innokkaina töiden al-
kua, sanoo Lavan pääemän-
tä Henna Parkkinen ja ker-
too eräästä asiakkaasta, jo-
ka jumittui tiskille tuijotta-
maan keittiön väkeä. Lopul-
ta asiakas oli tuumannut, et-
tä voisi olla niillä jalansijoil-
la koko illan tarkkailemassa, 
onko keittiötyöläisillä oikeas-
ti noin kivaa koko illan. 

Rento meininki saa ai-

kaan sen, että talkootyö ei 
tunnu edes työltä. Sitä pait-
si se usein tarttuu. Henna ja 
Piia tunnustavat, että ko-
ko perhekunta on tavalla tai 
toisella mukana Lavan kuvi-
oissa. Äitien ja isien mukana 
tulee nuorisoa ja nuoret tuo-
vat sitten vielä tyttö- tai poi-
kaystävänsäkin mukanaan. 

VARTTUNEEMMAN väen li-
säksi Lava haluaa houkutella 
paikalle myös nuoria. Lavan 
kyljessä sijaitsevaan discoon 
on satsattu uusia laitteita ja 
kuutena iltana kesällä hom-
maa vetää ammattilais-dj. 
Lavan väki haluaa, että nuo-
ret tulevat mieluummin si-
sälle kuin jäävät parkkialu-
eelle notkumaan. 

– En tiedä Suomessa toista
tanssilavaa, jonne alaikäisil-
le olisi halvempi lippu. Mo-
nella portilla lukee K-18, me 
myymme lippuja kympillä 
niille, jotka eivät ole vielä 
täysi-ikäisiä. Taustana ovat 
urheiluseuran periaatteet; 
kun me yritämme nuoria 
saada mukaan urheiluun, 
miksi emme myös tänne? 
Haapamäki kertoo.

Oulun ympäristössä ei ole 
montakaan vastaavaa tans-
sipaikkaa Nuijamiesten La-
van lisäksi. Ylikiiminkiläi-
set ovat syystä ylpeitä tal-
kootyönsä hedelmästä ja toi-
vovat, että Lava voisi olla yl-
peydenaihe koko Oululle. 

– Kuinkahan monen kult-
tuuripääkaupungin alueelta 
löytyy tämmöinen tanssila-
va? ennakoi tulevaa Oulun 
kulttuuripääkaupunkivuot-
ta Nuijamiesten puheenjoh-
taja Veikko Jokikokko. 

Lavan kesäohjelma löytyy 
osoitteesta www.nuijamie-
het.net/nuijamiesten_lava

Lavan kesän ohjelmassa on paljon tanssiväen suosikkeja.

SIRPA LAURILA

Lavan keittiössä on nau-
ru herkässä. Piia Parkki-
nen (vas.) ja Henna Parkki-
nen kertovat, että eräs ar-
tisti totesi lähtiessään, et-
tä kyllä täällä on sitten hy-
vä pöhinä.

Nuijamiesten puheenjohta-
ja Veikko Jokikokko liittyy 
pitkään perinteeseen. Hän-
kin on löytänyt vaimonsa 
tanssi-illan pyörteistä Kii-
minkijoen rannalta.

Lasse Haapamäen talkoo-
laisura Nuijamiehissä on 
kunnioitettavan pitkä, yli 
50 vuotta. Eläkkeelle pääs-
tessä vauhti vain kiihtyi.


