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KULMILLA

Miehikkälässä asuva Vitali
Tsorits on saanut osakseen
melkoisen kalaonnen. Hän
nappasi toissa viikolla jigillään Haminan Vilniemestä
ensin 13,5-kiloisen ja pari
päivää myöhemmin 12,5-kiloisen hauen. Ensimmäinen
kaloista oli huomattavasti
pulskempi ja hieman toista
lyhyempi. Mittaa niille oli
kertynyt 107 ja 115 senttiä.
– Isomman sain ylös jo
parissa minuutissa, mutta
toisen kanssa piti tapella

Viinitarhani
kadonneet rypäleet
Hapankaali on
makeaa
sanoi keräkaali
Kukkakaali
oli hapan
Kun aika on tällainen, näin usein sanon, vaikka tarkoitan
sen hetken kokemusta, niin menisivätkö säkeet näin

Harva
Harvajaa kaipaa
Harvaa
kukaan kaipaa
Joskus on hetkiä, jolloin mietin Sydänkylän olemusta. Jos
tällaista sattuu Sydänkylän lenkillä, niin oikaisen silloin
Kyöperikin koulupolun poikki, ja laistan pitkän lenkin.

Väistö on
helpotus
Todellinen vastus
on
omassa mielessä
Ruusupuskan paikalle istutan metsästä löytämäni tammen.

Kuka piikeistä
välittää
Sormet suuttuu
Terhoista
tarhoista
kasvaa apinanleipäpuu
Väliin, kun kuljen ojanpohjaa, näen
reunat sillä korkeudella, kuin ne
ovat.
ERKKI KUPARI

MAAKUNNISTA

Kotkan kalamarkkinoilla
teemana muikku
Kotkan kalamarkkinat järjestetään ensi viikonloppuna
Sapokassa. Myyntiaika on lauantaina ja sunnuntaina kello
10–16. Markkinoiden viralliset avajaiset ovat lauantaina
kello 12. Avauspuheen pitää Merikotkan puheenjohtajat
Kai Holmberg Kotkasta.
Kotkalaiset ovat enemmän silakan eli hailin syöjiä, mutta
tämän syksyn markkinoilla teemakalana on hailin vastine
järviltä eli muikku, joka on esillä myös kalankäsittelyesityksissä molempina päivinä. Kalankäsittelijänä toimii
kalastusmestari Risto Soljento Etelä-Suomen Merikalastajain Liitosta. Ja markkinoilla tullaan kuulemaan senkin,
että muikkua on myös meressä, muun muassa Pyhtäällä.
Kotkan kalamarkkina-alueena on Maretariumin ja Sapokanlahden välinen alue Kotkansaaren etelälaidalla. Kotkan
kalamarkkinoilla on tarjolla kalaa ja kalajalosteita, kalaruokia, kalastusvälineitä, veitsiä ja muuta kalaan ja kalastukseen liittyvää tavaraa.

Yhdestä samasta mallista tehtiin kolmetoista erilaista tulkintaa.

Kuvanveistokurssilla
TÄTÄ KURSSIA valmisteltiin pari
vuotta. Se toteutettiin Johannes
Takanen Seuran ja Haminan Taideseuran yhteisenä hankkeena.
Alkuvuodesta otin yhteyttä haminalaiseen keramiikkataiteilija
Raila Vainoseen. Hän lupautui
opettaksi kurssillemme.
Haminan Taideseuran puheenjohtajan Katarina Ögårdin
kanssa panimme vireille apurahahakemuksia. Rahaa saatiin Kymenlaakson kulttuurirahastolta
ja Virolahden kunnalta. Kurssin
toteutuminen näytti varmalta, joten aloimme suunnitella kurssille
yksityiskohtaista ohjelmaa.

Päätimme, että kurssilla tehdään
noin 30 cm korkea veistos puetusta naismallista, ja se toteutetaan eri värisillä, keraamisilla
savimassoilla. Toivomuksena oli
saada malliksi 30–50-vuotias nainen. Haimme siis todellista naista,
rehevämuotoista – ei mitään langanlaihaa vitsanvarpaa.
Mallin valinnasta ei puuttunut humoristisiakaan piirteitä.
Ehdokkaat laitettiin riviin seisomaan kuin missikilpailuissa
konsanaan. Raila kehotti minua,
koska olin mies, valitsemaan ensin oman suosikkini. Sanoin, hän
tuosta keskeltä. Katarina ja Raila
olivat samaa mieltä.
Malliksi valittiin haminalainen
Piipa Toivonen. Myöhemmin
kävi ilmi, että Piipa toimi opettajana lasten taidekoulussa, joten
hänelle oli työssään hyötyä tästä
kokemuksesta ja kurssista.
Raila oli tehnyt ja polttanut
näytteitä kurssilla mahdollisesti
käytettävistä savimassoista. Valitsimme kolme eriväristä savea:
luonnonvalkoisen, vaaleanruskean ja mustan. Niistä jokainen saisi
tehdä värillisen, lasittamattoman
veistoksen haluamallaan tavalla.

Kurssi alkoi maanantaina 29. päivänä heinäkuuta Taidetuvalla Haminassa. Kurssille osallistujia oli
kolmetoista Haminasta, Kotkasta, Pyhtäältä ja pari meitä oli Helsingstäkin. Ensimmäisenä päivänä teimme pari pientä, noin 10
cm:n korkuista, luonnosta. Malli
istui tuolilla kesämekossa, huivi
käsissään polvien päällä.
Minulla oli heti vaikeuksia. Olin
aikaisemmin tehnyt kuvanveistoa
siten, että koko veistos tehdään
umpisavesta ja kaiverretaan sitten
ontoksi. Nyt piti ymmärtää, että
sitä osaa vartalosta, joka jää vaatteiden alle, ei tarvitsekaan tehdä,
ei ainakaan oikein.
Ensimmäinen luonnokseni oli
kokonaan musta nainen, joka istui
valkoisella tuolilla. Siitä tuli körttimummon näköinen. Toiseen
jo ymmärsin tehdä mallin ihon
valkoisella ja mekon ruskealla
ohueksi kaulitulla savella. Kävi
kuitenkin niin, että kun musta ja
ruskea savi ovat polttamattomina
saman värisiä, sekosin savissa.
Mekon yläosa, polvien alapuolelle saakka oli ruskeaa, ja siitä
alaspäin liitin siihen vahingossa
mustaa savea. Poltettu lopputulos
näytti siltä kuin malli olisi ryvettänyt mekkonsa likaiseksi kuralätäkössä.
Toisena päivänä aloitimme varsinaisen veistoksen tekemisen. Ensin tehtiin tuoli, jolla malli istui.
Sen päälle soviteltiin yläkroppaa,
päätä ja käsiä. Railan mukaan tuoli sai olla mieluummin vähän liian
korkea kuin liian matala.
Mallin suhteet ovat vaikeita, ainakin minulle, ellen tee näkyviin
koko vartaloa. Raila ei tätä sanonut, mutta halusin tehdä jalat ja
kädet mieluummin vähän liian
suuriksi kuin liian pieniksi. Tässä
vaiheessa en tehnyt jaloista kuin
reidet polviin saakka.
RAILA VAINONEN

Liukkosen työ on viimeistelyä vaille valmis.

tunti. Lopulta sekin antautui nostokoukulla, Tsorits
naureskelee.
Kalamies ﬁleoi ensimmäisen isomuksensa, mutta
toisen hän päätti lahjoittaa
Palveluyhdistys Ratevalle,
jossa se otettiinkin mielellään vastaan. Toiminnanjohtaja Liisa Pöntynen
arveli, että Ratevassa apuna käyvät martat loihtivat
isosta kalasta herkullisen
aterian.

JAAKKO LIUKKONEN

”Poltettu
lopputulos näytti
siltä kuin malli
olisi ryvettänyt
mekkonsa likaiseksi
kuralätäkössä.”
vat ahersimme viimeisen päivän
iltaan saakka.
Kun hame ja huivi olivat valmiit, piti vielä viimeistellä jalkoja, käsiä, kasvoja ja tukkaa. Raila
jaksoi opastaa ja ohjata jokaista
henkilökohtaisesti. Työt peiteltiin vielä muoveilla liian nopean
kuivumisen estämiseksi. Raila oli
luvannut hoitaa polttamisen.
Pieni pelko pepussa lähdin kurssipaikalta. Olinko nyt muistanut
pitää mustat ja ja ruskeat savet
erillään? Jäikö pää sittenkin liian suureksi? Jäikö saven sisään
ilmakuplia? Räjähtääköhän se
poltossa?

Figuuria rakennettiin useiden päivien ajan. Eero Vanhala ja Antti Vähänäkki työn touhussa. Mallimme Piipa Toivonen oli paikalla koko kurssin ajan. Oikealla Raila Vainonen.

Vartalon suhteiden kanssa äkseeratessa meillä meni pari päivää. Itse jouduin useamman kerran lisäämään tavaraa lantioon ja
peffaan. Kokeneemmat edistyivät
työssään muita joutuisammin.
Seuraava vaihe oli vartalon ja tuolin ontoksi kaivaminen. Kädet irroitettiin ja jotkut kaivoivat nekin
ontoiksi. Samoin irroitettiin pää
ja koverrettiin sen sisältä liika savi
pois. Irroitettujen ruumiinosien

liittämiseksi takaisin vartaloon
tarvittiin vetelähköä savimassaa
liitoskohtiin. Tässä vaiheessa korjasin veistokseni nuokuksissa olevan pään pystymmäksi.
Mekko ja polvilla oleva huivi
tehtiin ohueksi kaulituista savilevyistä. Savilevyt kiinnitettiin
vartaloon ja jalkoihin vetelän savimassan avulla. Minulta vetelä
savimassa mekon alle unohtui.
Tornasin sitä sitten jälkikäteen
sisäkautta tarvittaviin kohtiin.

Onneksi veistos oli jo ontoksi kaiverrettu.
Mekon jouduin tekemään useista kaulituista savilevyistä liittämällä ne toisiinsa. Raidallinen
huivi sentään onnistui kertakaulimisella.
Viiden päivän kurssi ei ollut liian
pitkä, pikemminkin päinvastoin.
Muutamat kokeneemmat konkarit saivat työnsä valmiiksi jo
neljäntenä päivänä. Me opettele-

Kaikki työt säilyivät poltossa ehjinä. Sunnuntaina syyskuun 1. päivänä kokoonnuimme Taidetuvalle loppupalaveriin. Aivan kaikki
eivät päässeet paikalle. Veistokset olivat hyllyllä rivissä. Kivalta
näytti! Samasta mallista jokainen
oli tehnyt erilaisen lopputuloksen.
Raila kertoi polttamisesta ja
antoi jokaisesta työstä erikseen
palautetta. Mielestäni kurssi oli
erittäin hyvä ja onnistunut. Minullekin tuli uusi, hieman erilainen lähestymistapa veistoksen
tekemiseen. Tästä on taas hyvä
jatkaa eteenpäin.

JAAKKO LIUKKONEN

Maritta Lang ja Aila Muurinen kiinnittäv
vät veistoksesta irrotettuja käsiä takaisin paikoilleen.

JAAKKO LIUKKONEN
SINIKKA NYKÄNEN

Vauvateatteria pienille
Lappeenrannan maakuntakirjastossa tarjotaan vauvateatteria perheen pienimmille Satupäivän kunniaksi perjantaina.
Kukkuu-esityksessä on katsottavaa, kuunneltavaa, tunnusteltavaa ja yhdessä koettavia draamaleikkejä yli kolmikuiselle vauvalle ja hänen mukanaan olevalle aikuiselle.
Tarina etenee hissuksiin ja vauvoja säikyttelemättä.
Esityksen ovat suunnitelleet ja toteuttavat Taidekoulu
Estradin rehtori Ritva Aalto ja teatterilinjan opettaja Heidi Parkkinen. Esitys on Lappeenrannan seudulla ensimmäinen vauvoille suunnattu teatteriesitys.
Vauvateatteri alkaa pääkirjaston satuhuoneessa perjantaina kello 9.30. Esitys kestää puoli tuntia.

SILLÄ SILMÄLLÄ

Vitalilla melkoinen kalaonni

KLAMILAN IERIKKA

Keräsin satoa maasta. Aika paljon kuiviä lehtiä ja risuja.
Mikäpä siinä, hirvi pudottaa sarvensa ja puu lehtensä. Ei
ongelmaa – No problem. Ajattelin kaalia. Sitä tavallista,
josta saa, jos osaa tehdä, hyvää salaattia.
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Anneli Moilasen teos on vielä vailla käsiä ja vaatteita.

Vitali Tsoritsilla oli kalaonnea matkassa toissa viikolla.
Tämä toinen hänen saamistaan hauista painoi 12,5 kiloa.

Kuinka piilottaa Suomen
suurin rakennustyömaa?
Miehikkälän Salpalinjamuseon luentosarja jatkuu
huomenna torstaina, jolloin HUK Mikko Kylmälä
luennoi aiheesta ”Kuinka
piilottaa Suomen suurin rakennustyömaa?”
Luennon aiheena ovat
Salpa-aseman salassapidon
suhteen välirauhan aikana
tehdyt ratkaisut, jotka ovat
tutkimuksessa tähän asti
jääneet melko vähäiselle
huomiolle. Mitä kaikkea

linnoitustöihin liittyvää
haluttiin salata? Kuinka
salaaminen käytännön tasolla toteutettiin? Millä tavoin työntekijöiden luotettavuutta valvottiin? Entä
kuinka hyvin salassapidossa
lopulta onnistuttiin?
Luento pohjautuu vuoden lopussa valmistuvaan
Mikko Kylmälän pro gradu
-tutkielmaan. Luento alkaa
kello 18.

Liikuntamaailma ja
Kurvisen Autohuolto
mukana lastentapahtumassa
Kaakon kaksikon satuviikko
huipentuu Virojoen alakoulun salissa sunnuntaina kello 12 alkavaan koko perheen
tapahtumaan.
Isoon saliin on rakennettu lasten liikuntamaailma,
jossa on vapaasti käytettävissä erilaisia liikuntavälineitä palloista pomppupatjoihin. Liikuntamaailma
tarjoaa perheille yhteistä
toimintaa ja monipuoliset mahdollisuudet lasten
liikunnalliseen leikkiin ja
temmellykseen.
Liikuntamaailma sopii
kaiken ikäisille lapsille
1-vuotiaista 12-vuotiaisiin.
Toiminta on valvottua,
mutta ei ohjattua, ja jokaisella lapsella on oltava oma
valvoja mukana.
Koululla toimii myös

Kurvisen Autohuolto, joka
on mekaanikko Kurvisen
nonstop-henkinen autohurvittelu. Kurvisen konstein pahvilaatikosta syntyy lapsen ajettava auto eli
menokärry. Aikaisemmin
on nähty muun muassa ambulanssi, Porche, Volvo ja
farmari.
– Katsastus, tankkaus,
koeajo, huolto ja korjaus.
Kaikki tämä Kurvisen pahvisesta autohurvittelusta,
mekaanikko Kurvinen mainostaa korjaamoaan.
Sadun päivänä perjantaina avataan Virolahden
kirjastossa Satujen sankarit
-näyttely, jonka tekijöinä
ovat Virojoen koulun iltapäiväkerholaiset. Näyttely
on avoinna lokakuun loppuun asti.

