
Hyvän mielen koti

Sevas Oy:n asukaslehti 2 / 2015

Joulu tulee
ajallaan ja tavallaan

  ASUKAS-
NEUVOSTO

KANAVA 
 VAIKUTTA-

MISEEN

«
Manu treenaa
Kopparintiellä

» Mauri Ahonen osaa innostua
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Saman sateenvarjon alle
Sevas Oy on valmistellut kaupungin omistaja-

ohjauksessa Kiinteistö Oy Marttilan Kortteerin 

yhdistämistä Sevakseen joko sen tytäryhtiönä 

tai sulautettuna Sevakseen. 

Kaupunginhallitus antoi 2. marraskuuta 

Sevas Oy:lle ja Kiinteistö Oy Marttilan Korttee-

rille konserniohjeen, jonka mukaan yhtiöiden 

toiminnot yhdistetään fuusioimalla Kiinteistö 

Oy Marttilan kortteeri Sevas Oy:öön. Sevas 

Oy:lle valitaan uusi hallitus yhtiökokouksessa 

vuonna 2016. 

Tehtävämme on varmistaa, että niin Marttilan 

Kortteerin nuoret ja opiskelija-asukkaat kuin 

Sevaksen nykyiset vuokrakotiasukkaat saavat 

yhdistymisen myötä yhä laadukkaampaa pal-

velua.

Konserniohjetta noudattaen Sevaksen sateen-

varjon alla eri asumismuodot, kuten opis-

kelija-asuminen, erotetaan viestinnällisesti 

toisistaan. Siten nykyiset ja uudet asukkaat tun-

nistavat, miten löytävät juuri heille tarkoitetut 

asumispalvelut. Samalla Sevaksen tunnettuus, 

painoarvo ja julkikuva vahvistuvat entisestään. 

Tehtyä fuusiopäätöstä voi pitää hyvänä, sillä 

yhdistämällä yhtiöt yhdeksi yhtiöksi vältyttiin 

huomattavilta veroseuraamuksilta, jotka tytär-

yhtiömalli olisi aiheuttanut.  Näin onnistuttiin 

välttämään kohtuuton tilanne, jossa yhdistämi-

sen kustannukset olisi jouduttu perimään oma-

kustannusperiaatteella toimivien yhtiöiden 

vuokrissa tai kaupunkilaisten verorasitteena. 

Sevaksen rooli kaupungin johtavana vuokra- 

asuntoyhtiönä on vankka. Sevas toteuttaa kau-

pungin asuntopolitiikkaa tarjoamalla asu-

misratkaisuja niin nuorten, opiskelijoiden, 

tavallisen vuokra-asumisen kuin erityisryh-

mienkin tarpeisiin. Asukkaille tämä merkitsee 

luontevaa polkua siirtyä saman tutun yhtiön 

asiakkaana eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa 

asumismuodosta toiseen.

Meille on tärkeää, että Sevas merkitsee jokai-

selle asukkaalle lupauksemme mukaisesti 

hyvän mielen kotia.

Jukka Penttilä

toimitusjohtaja

Jukka
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En valita pienestä.  
Mennyttä ei voi muuttaa. 
Siksi elämään kannattaa 
suhtautua hyvällä.
Fitnessvalmentaja  
Jutta Gustafsberg
Voi Hyvin 9/2015

Ei ole olemassa yhtä  
oikeanlaista kotia, vaan 
se muovautuu paitsi 
asukkaidensa näköiseksi 
niin myös heidän tarpei
densa mukaan.

Päätoimittaja Jutta 
Ylä-Mononen
Koti ja Keittiö 11/2015

Pimeys, loska ja liukkaus 
eivät houkuttele ulos  
liikkumaan. Järjestä  
liikuntanurkkaus kotiin, 
niin kynnys kuntoiluun 
madaltuu. Vähimmillään 
kuntoiluun riittää jump
pamatto.
Toimittaja 
Kirsi Väisänen
Koti ja maaseutu 9/2015

Varsinkin, jos joulun  
aikaan ei ole lunta,  
joulu tunnelma syntyy  
kotona. Omassa rau
hassa hiljen tyminen on 
minulle tärkeää, mutta 
joulua edeltävään joulut
tamiseen kuuluu jaka
minen. Haluan luoda 
joulufiilistä myös toisille.
Artesaani, muusikko 
Sira Moksi
Kodin Kuvalehti 21/2015

Joulusaunat 
lämpiävät aattona. 
Varaa oma vuorosi. 

Palvelut keskittyvät
Seinäjoen kaupungin keskittä essä ja  
järjestellessä palveluitaan myös Sevaksen  
Peräseinäjoen ja Ylistaron kaupunginosien 
asiakaspalvelu keskitetään vuoden 2016  
alkupuolella Seinäjoen toimistoon.

Asiakaspalvelu remontin 
ajan Keskuskadulla
Sevas palvelee asukkaita vuokra
asi oissa väliaikaisesti osoitteessa
Keskuskatu 10. Toimisto sijaitsee  
kävelyetäisyydellä vanhasta tutusta
osoitteesta. Järjestely johtuu remon
tista, joka valmistuu alkuvuoden 
puolella. Remontin jälkeen asiakas
palveluun saadaan tarvittavaa 
lisätilaa Marttilan Kortteerin asia
kaspalvelijoiden siirtyessä Sevas 
Oy:n palvelukseen. 

Kiinteistöhallinto toimii re
montin ajan normaalisti osoit

teessa Matti Visannin kuja 10.

Etappi kerää kuuset
Joulukuusen voi jättää joulun 

jälkeen roskien keräyspisteelle.
Lakeuden Etappi kerää kuuset 

maksutta pois.

Rami Rintamäki on nimitetty vuoden 
alussa tekniseksi isännöitsijäksi ja

Jonna Ala-Luoma 1.10. alkaen 
vuokraustoimen sihteeriksi.

Nyt lajitellaan biojätteet
Lakeuden Etapin biojätteen  
erillis keräys laajeni kaikkiin  

Sevaksen asuntokohteisiin.
Jokaiselle huoneistolle on 

toimitettu oma jäteastia tiski
  kaappiin biojätteen keräystä

varten. Etapin lajitteluohjeet
löydät Sevaksen sivuilta  
www.sevas.fi/uutiset/

tiedotus/: Muutoksia 
jätteiden lajitteluun.
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Asukasneuvosto on
asukkaiden tärkein
vaikuttamiskanava

Teksti: Iina Åman, kuvat: Timo Aalto 

Vierailimme lokakuussa kuvaajan 

kanssa paikan päällä, kun Sevaksen 

asukasneuvosto aloitteli kokoustaan 

Törnävänkatu 10:n viihtyisässä as-

karteluhuoneessa. 

Asukasneuvoston sihteeri Jarmo 

Rinta-Jaskari oli muuttanut päiväl-

leen 15 vuotta sitten taloon asumaan 

ja viihtyy ilmeisen hyvin, sillä hän 

tarjoili juhlan kunniaksi täytekakku-

kahvit.

Mikä saa nämä ihmiset näkemään 

vaivaa yhteiseksi hyväksi, järjestä-

mään kuusijuhlaa tai perehtymään 

asumisasioiden kehittämiseen?

– Sen täytyy olla ihmisen luontees-

ta kiinni. Kun tehtävän on ottanut 

vastaan, on oltava asialla. On kun-

nia-asia, että saa toimia vastuulli-

sessa roolissa organisaatiossa, Jarmo 

Rinta-Jaskari mainitsee.

Tieto karttuu yhteistyössä

– En olisi ikinä päässyt niin hyvin 

selvyyteen mikä Sevas on, ellen oli-

si tässä mukana. Mitä enemmän tun-

tee Sevas Oy:tä ja sen toimintaa, sitä 

kiinnostavammaksi oma asuminen 

ja elämä muuttuu. Tällä tavoin tulee 

tietoiseksi ja ymmärtää, miten esi-

merkiksi vuokrakustannukset muo-

dostuvat. ARA valvoo tarkoin yhtiön 

toimintaa, joten se ei voi olla mil-

lään tavoin virheellistä, Rinta-Jaska-

ri muistuttaa.

– Asukasneuvoston tehtävä on 

saada tieto kulkemaan ja asiat 

luistamaan, asukasneuvoston pu-

heenjohtaja Mauri Ahonen kiteyttää. 

Hän edustaa asukkaita Sevas Oy:n 

hallituksessa yhdessä Jarmo Rin-

ta-Jaskarin kanssa. 

– Olemme mukana päätöksenteossa. 

Jaamme tietoa asukkaiden ja Sevas 

Oy:n välillä ja seuraamme myös, mi-

ten yhtiön ja asukkaiden asiat ete-

nevät. Nostan hattua sille, miten 

taloushallinto ja toimitusjohtaja Juk-

ka Penttilä toimitusjohtajana hoita-

vat yhtiön asiat, Mauri Ahonen toteaa. 

Asukkaat vaikuttajina

Asukasneuvosto on vuokralaisten 

vaikuttamiskanava, jonka asema pe-

rustuu aravavuokratalojen yhteis-

hallintoa koskevaan lakiin. Jokaisen 

asukkaan on hyvä tuntea mahdolli-

suutensa vaikuttaa asumisviihtyvyy-

teen ja asumiskustannuksia koskeviin 

asioihin. 

Vaikuttamisen polku on selkeä: jo-

kaisen asuinkohteen asukkaat voivat 

valita keskuudestaan asukastoimi-

kunnan vaikuttamaan ja hoitamaan 

yhteisiä asioita. Heistä valitaan jäse-

net asukasneuvostoon, jonka edusta-

jat puolestaan käyttävät asukkaiden 

ääntä Sevas Oy:n hallituksen jäseni-

nä. 

Jos talossa ei ole asukastoimi-

kuntaa, ei ole ketään, joka kokoaisi 

ihmiset käsittelemään yhteisiä ta-

lousasioita ja asumisen kysymyksiä. 

– Jos vain yksittäinen ihminen käy 

esimerkiksi valittamassa häiriös-

tä, asia ei ole lainkaan niin yksise-

litteinen. Asukastoimikunnan kokous 

ja siitä tehty pöytäkirja Sevas Oy: 

lle ovat oikea tapa edistää asioita tai 

hoitaa epäkohtia, Jarmo Rinta-Jaskari 

ohjeistaa. 

Toiveissa paluu naapurihenkeen

Törnävänkatu kympin asukkaat muis-

televat, miten paljon asukkailla oli  

tapana osallistua talon toimintaan, 

ja kuinka mukavia koko perheen jou-

lujuhlia väki vietti kerhohuoneessa.  

Nykyisin ihmiset pysyttelevät enem-

män omissa oloissaan.

– Nyt väki on vaihtunut, ja kestää 

aikansa ennen kuin uudet naapurit 

saavat juonen päästä kiinni, Mauri 

Ahonen kertoo.

Asukasneuvoston jäsenet toivo-

vat kaikilta Sevaksen asuinkohteiden 

asukkailta uutta aktiivisuutta ja kes-

kinäistä yhteishenkeä. 

Jorma Lehtonen asuu Koulukadulla.

 – Yhteispeli on talokohtaista ja 

asukkaista kiinni. Meillä ei ole min-

käänlaista yhteistoimintaa, Lehtonen 

pahoittelee.

– Olen sen tyyppinen, että nautti-

sin yhteisestä toiminnasta. Niin moni  

hyvä asia lähtisi yhteisvoimin luon-

nostaan pyörimään. Ihmiselle on 

hyväksi, jos hänellä on asioita, joi-

den vuoksi olla liikkeellä. Jokainen 

voisi esimerkiksi hoitaa yhdessä ja 

erikseen oman talon ja ympäristön 

siisteyttä ja järjestystä. Sitä työtähän 

tehdään itselle, aivan niin kuin asuisi 

omakotitalossa, Jorma Lehtonen sa-

noo. 

Jarmo Rinta-Jaskari rohkaisee yh-

teistyöhaluisia puuhailemaan ja aska-

roimaan vaikka yksinkin ensi alkuun.

– Kun on aktiivinen, voi saada jon-

kun kaverin mukaan esimerkiksi ulko-

töihin, talkoisiin ja sen jälkeen vaikka 

grillaamaan rattoisassa seurassa.

Siinäpä ihan mukava ajatus toteu-

tettavaksi. 
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ASUKASNEUVOSTO 2015 

PUHEENJOHTAJA Mauri Ahonen  p. 040 584 2964
SIHTEERI  Jarmo Rinta-Jaskari
JÄSENET Erja Hietala
 Juhani Keskinen
 Jorma Lehtonen
 Pentti Salo
 Katja Tienhaara

Törnävänkatu 10:n puutarhamaisessa pihapiirissä on 

vietetty vuosien mittaan lukuisia talkoita ja grillaus-

hetkiä. Mauri Ahonen, Jarmo Rinta-Jaskari ja Jorma 

Lehtonen soisivat asukkaiden yhteispelin saavan 

uutta puhtia kaikissa asuinkohteissa. 

Kokouksen alkua odotellessa Jarmo Rinta-Jaskari, 

Jorma Lehtonen ja Mauri Ahonen valmistelivat  

Sevaksen asukkaiden kuusijuhlaa. Tiedossa oli  

puuhaa ja aivotyötä, arpajaisvoittojen keräämistä 

sekä tarjoilujen, ohjelman ja kutsuilmoituksen  

suunnittelua.
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 Joulu-
rauhaa

Teksti: Iina Åman 

Joulun valmistelut ja joulunviettotavat kantavat arvoja  

ja perinnettä sukupolvelta toiselle. 

Turvallinen ja hyvä joulu syntyy tämän muistilistan avulla.

TULI JA SÄHKÖLAITTEET
Kynttilät, parvekelyhdyt ja ulkotulet
»   Sijoita palamattomalle alustalle
»   Varmista että liekin yläpuolella  

on riittävä tyhjä tila
»   Varo myös viereisiä materiaaleja,  

kuten verhoja
»  Älä jätä kynttilää palamaan,  

kun poistut huoneesta
»   Opeta lapsille varovaisuutta  

tulen käsittelyssä
Jouluvalot
»   Varmista että käytät ulkotiloissa  

ulkokäyttöön sopivia sähkövaloja
»   Huolehdi sähkölaitteiden kunnosta

JÄTTEET 
Paistorasvat
»   Älä tuki viemäriä rasvalla!
»   Pakkaa kinkun paistorasvat vaikka 

tyhjään maitopurkkiin ja vie sekajäte
astiaan.

Lahjapaperit ja muut roskat
»    Lahjapaperi kuuluu sekajätteisiin.
»   Taittele kaikki paperit ja pakkaukset 

tiiviisti roskiin, että ne mahtuvat  
jäteastioihin. Joulunpyhien vuoksi  
jäteastioiden tyhjennyksissä on aika
taulumuutoksia.

Joulukuusi
»   Joulun jälkeen voit jättää kuusen  

siististi jäteastioiden luokse, mistä 
Lakeuden Etappi korjaa ne maksutta 
pois.

ILOTULITUS
»   Tähtisadetikut kuuluvat aikuisten  

käsiin.
»    Pelastuslaitos sallii ilotulitteiden  

käytön kaupungin keskustaalueilla  
ainoastaan 31.12. kello 18 – 1.1.  
kello 02.00.

»   Suojalasien käyttö on pakollista  
ilotulitteita käytettäessä.

JOULUSAUNA
»    Joulusaunat lämmitetään joulu

aattona. Varaa saunavuorosi talon 
varauslistasta.

JOULURAUHA
»   Suomen Turku julistaa kahdenkymme

nen päivän pituisen joulurauhan  
jouluaattona kello 12. Hieno perinne 
on säilynyt lähes katkeamattomana 
1300luvulta lähtien. Tunnelmallista 
tapahtumaa voi seurata suorana  
lähetyksenä radiosta, televisiosta ja 
internetistä. 

KODIKASTA JOULUN AIKAA!

�
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  Vesilasku kasvaa,  
  missä vika?

Jos vettä alkaa kulua runsaasti, jossakin on mahdolli
nen vika. Vedenkulutuksen poikkeamissa selvitämme 
muun muassa lämpimän ja kylmän veden kulutuksen 
suhdetta. 
Jokaisen on tärkeä huolehtia siitä, että vettä ei valu 
hukkaan. Se on ainoa tapa säästyä isoilta vesilas
kuilta. Osassa Sevaksen asuinkohteista on huoneis
tokohtaiset vesimittarit, jolloin omaa kulutusta on 
helpompi hallita. 
Vuotavasta wcpytystä on tärkeä soittaa heti huol
toyhtiölle. Jos vika jää ilmoittamatta ja vettä noruu 
pitkään, lasku koituu lopulta asukkaan maksetta
vaksi.
Veden kulutuksen määrä on pienistä arkivalinnoista 
kiinni. Onko tiskikone vai tiskataanko käsin? Onko 
oma pesukone vai käytetäänkö talon pesutupaa? 
Viihdytäänkö suihkussa kovin pitkään? Pienistä pu
roista syntyy ajan kanssa isoja virtoja.

  Mitkä jätteet kuuluvat  
  biojätteisiin? 

Biojäteastiaan kuuluvat
  ruoantähteet ja muut elintarvikkeet
  pilaantuneet elintarvikkeet, hedelmien  
ja vihannesten kuoret

  kahvinporot, suodatinpaperit ja teepussit
  munankuoret, ruodot, luut ja kalanperkuu jätteet
  talouspaperit, lautasliinat ja nenäliinat.

  Mitä teen, jos autopaikan  
  lämmitystolppa ei toimi?

Voit kokeilla ensimmäiseksi itse, toimiiko tolppa.
Tarkista että mahdollinen sulake on 1 tai ON asen
nossa. Kokeile toimiiko hiustenkuivaaja tai vastaava 
sähkölaite pistorasiassa. Jos kuulet, että tolpasta 
kuuluu vaimeaa raksutusta, ajastimessa on sähköt.
Jos tolppaan ei tule virtaa tai kello ei toimi, ota  
yhteys huoltoyhtiöön. Ilmoituksen voit tehdä  
puhelimitse tai sähköisellä vikailmoituslomakkeella. 
Sisätilanlämmittimet ovat kiellettyjä, koska ne  
rikkovat sulakkeet. 
Asukas joutuu korvaamaan luvattoman lämmittimen 
aiheuttamat vahingot ja huoltotyöt.

Teksti: Iina Åman, kuva: Timo Aalto 

Auto ei ole edullisin eikä ekologisin 
vaihtoehto lyhyisiin siirtymisiin kau
punkialueella. Sevas hankki tarkoi
tukseen käytetyn polkupyörän, jolla 
esimerkiksi kiinteistöpäällikkö Ville 
Viitala siirtyy mielellään toimistolta 
palavereihin ja keskustan lähistöllä 
sijaitseviin kiinteistökohteisiin.

– Idea syntyi kesällä. Ajattelin että 
polkupyörä kannustaa Sevaksen 
henkilökuntaa liikkumaan enemmän 
ja huolehtimaan kunnostaan ja jak
samisestaan. Ajatus on otettu hyvin 
vastaan, Ville Viitala sanoo. 

Työpaikkaliikunnan tuomien hyö
tyjen lisäksi pyörällä pääsee liik
kumaan jopa autoa helpommin ja 
nopeammin.

–Pyörä on näppärä kaupunkilii
kenteessä, eikä tarvitse välittää 
parkkeerausongelmista, Viitala 
perustelee.

Tällä hetkellä henkilökunnan käy
tössä on yksi ”citypyörä”. Viitala lu
paa, että pyöriä hankitaan lisääkin, 
jos toivetta ja tarvetta ilmaantuu.

Polkupyörä on ollut kohtuullisen 
hyvällä käytöllä, vaikka alkukesän 
huonot kelit karsivat jonkin verran 
innokkuutta. Pyörä ei jouda edes 
talvisäilöön. 

– Kaupungissa voi hyvinkin pys
tyä liikkumaan pyörällä myös talvi
aikaan .

Terveellisiä ratkaisuja 
työhuoneisiin
Lähes kaikki Sevaksen työnteki
jät tekevät toimistotyötä ja viettä
vät työpäivänsä pääasiassa sisällä 
istuen. Sevas Oy:n parhaillaan re
montoitaviin toimitiloihin hankitaan 
tästä syystä sähköpöydät. Työn
tekijät voivat säätää sähköpöydän 
korkeutta päivän aikana ja tehdä 
töitä välillä istuen, välillä seisten

– Terveyden kannalta on tärkeää  
vähentää istumista, sillä seisominen 
rasittaa vähemmän selkää kuin istu
minen, Ville Viitala toteaa. 

Istuminen puolestaan rasittaa  
vähemmän alaraajoja ja veren
kiertoelimistöä kuin seisominen.  
Työterveyslaitoksen mukaan juuri  
istumisen ja seisomisen vaihtelu  
on terveellistä ja lisää työskentelyn  
tehokkuutta.

Pienillä keinoilla
hyviä vaikutuksia
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Taitavissa käsissä on syntynyt vateja, kulhoja,  

mortteleita, puheenjohtajan nuijia ja kelloja. 

Mauri on sorvannut satoja kyniä. 

Teksti: Iina Åman

Kuvat: Timo Aalto

Sevas Oy:n hallituksen jäsen ja asukasneuvoston 

puheenjohtaja Mauri Ahonen on asunut noin 15 vuotta 

Sevaksen asunnossa, aluksi Hirvisentiellä ja sen jälkeen 

nykyisessä kodissaan Törnäväntiellä.

Kutsuin itseni kylään Ahosen kotiin. Tiesin että hänellä 

on kokoelma itse tehtyjä kauniita esineitä, joiden näke-

minen voisi ilahduttaa Sevasmaailman lukijoita. Tie-

sin myös, että häntä kiinnostaa filosofia. Aloitimmekin 

jutustelun ihan peruskysymyksellä.

Millaista on mielekäs elämä? 

– Ei ole helppo vastata tuohon kysymykseen. Perus-

tyytyväisyys lähtee kaiketi siitä, että hyväksyy sen, mil-

laisena on syntynyt ja yrittää elää niillä avuilla, joita on 

saanut. On turha kadehtia sitä, mitä joku toinen on saa-

nut osakseen.

– Minulle itselleni hyvään elämään liittyvät kirjat. 

Eniten luen tietokirjallisuutta ja historiaa. Kotimaisista 

kirjailijoista Pentti Haanpää ja Lauri Viita ovat vanhoja 

suosikkejani.

Eläkepäiviä viettävän Ahosen elämän tärkeää sisältöä 

on kirjojen lisäksi kädentaitojen kartuttaminen.

Innostus herää tekemisestä

Täkäläisellä oppilaitoksella on mainoslause Innostu 

oppimaan. Mauri Ahonen kääntää ajatusta toisin päin: 

Opi innostumaan. 

– Kaikille on varmasti tarjolla jotakin mielenkiintoista. 

Kiinnostavia asioita tekee mielellään, eikä silloin tunne 

väsymystäkään. 

Mauri Ahosen mielenkiinnon on vienyt sorvausharras-

tus. Hän liittyi sorvauspiiriin seitsemän vuotta sitten, ja 

harrastus palkitsee edelleen. Ryhmään kuuluu kymmen-

kunta harrastajaa, joista on vuosien aikana tullut hyviä 

kavereita. Työstämisen lomassa jutellaan kaiken maail-

man asiat. 

Sorvin ääreen 

kokoonnutaan 

uskollisesti 

joka toinen kes-

kiviikko sekä 

kerran kuussa 

lauantaisin ja sunnuntaisin.

– Mielenkiinto pysyy, kun osaa samaan aikaan riittä-

vän paljon ja riittävän vähän. Sorvauspiirissä me sor-

vaammekin juuri siksi, kun se on niin vaikeaa. Kun sitten 

saavuttaa jotakin, mihin on tyytyväinen, innostus kas-

vaa. 

" OMENAPUU, PIHLAJA, 
 VISAKOIVU, JALAVA… 
 JOKAISELLA PUULAJILLA
 ON OMA ERITYINEN 
 KAUNEUTENSA."
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Taidoista iloa itselle ja muille
Mauri Ahosella on hieno kokoelma itse sorvattuja kulho-

ja, vateja, täytekyniä ja kelloja. Jokainen esine on ainut-

kertainen. Niistä näkee, miten elävä ja monimuotoinen 

materiaali puu on. Puulaatujen näkö- ja värierot pääse-

vät todellakin oikeuksiinsa sorvaajan käsissä. 

– Omenapuun kuivaus on vaikeaa, mutta siihen sorvau-

tuu kaunis pinta. Pihlaja on yksi parhaista puista, sillä 

siinäkin on kaunis kuvio. 

Suurin osa Mauri Ahosen sorvaamista esineistä on 

päätynyt lahjaksi ystäville. 

Nyt valmisteilla on kaulakoru. Viimeistelyä vaille val-

mis kaulakoru on käsitelty italialaisella asetukkiöljyllä. 

Ahonen suunnittelee vielä kiillottavansa korun hioma-

koneella.

– Seuraavaksi aion työstää esineitä visakoivun pahkas-

ta, Mauri Ahonen suunnittelee. Se kaikkien aikojen paras 

työ on kuulemma vielä tekemättä. 

Harrastuspiirissä on hyvät työkalut, joilla 

pystyy sorvaamaan lähes mitä vain.

Vaativinta sorvaamisessa on aihion valmista-

minen ja etukäteissuunnittelu, että esineestä 

saa riittävän hienon.
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Hyvä Elämä
Iina Åman

irjoitin taannoin Facebook-sivulleni: ”Leivoin tänään niin järkyttävän ruman 

kääretortun, että en ole elämäni päivänä nähnyt mitään vastaavaa.” Monet 

kaverit innostuivat lähettämään vastalahjaksi hersyviä kuvauksia omista epä-

onnistuneista leivonnaisistaan. 

Eräässä Facebook-ryhmässä raportoidaan pohjaan palaneista kananmunista, Yhteis-

hyvä-lehden kanssa pestyistä puolison vaatteista ja muista pienoiskatastrofeista. Ryh-

mässä on yli 43 000 jäsentä! Nauru raikuu sosiaalisessa mediassa. Huumori yhdistää 

ventovieraita ihmisiä. 

Mikä saa meidät nauramaan, kun yhtä hyvin voisimme kiukustua noloudestamme? 

Avuksi tulee itsestä etääntymisen taito. Se saa meidät näkemään, miten koomiselta 

tilanne, oma toiminta tai sen lopputulos näyttää.

Huumori kertoo, että emme ota itseämme liian täydestä. 

Voimme vitsailla lempeästi omalla kustannuksellamme ja 

ottaa silti vakavasti sen, mitä olemme. 

Onnellisuus, huumori ja sydämen keveys loistaa monesti 

kirkkaimmin ihmisestä, joka on nähnyt ja kokenut suuria 

tragedioita. Murheen läpi kulkeminen osoittaa meille ilon. 

Tämä ei tarkoita sitä, että naamioisimme ikävän iloisuudeksi. Kun etäännymme itses-

tämme ja tilanteesta, emme pienennä tai kiellä olosuhteita, vaan menemme niiden läpi. 

Näemme ja tunnistamme itsemme. Hyväksymme ahdingon, mutta pysymme siitä erilli-

senä ja nousemme sen yläpuolelle. 

Kukaan ei tee mielellään virheitä, mutta niiden tunnustaminen helpottaa itseä ja toi-

siakin. Erehdykset ja epätäydellisyys ovat elämän luontaisetuja. Ne opettavat meille nöy-

ryyttä. Ja senkin, että olemme enemmän kuin pahimmatkaan virheemme. 

Voimme antaa itsellemme arvosanan: keskeneräisyydestä täysi kymppi.

EREHDYKSET JA 
EPÄTÄYDELLISYYS
OVAT ELÄMÄN
LUONTAISETUJA.
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Huurre kaunistaa 
kattauksen
Saat talvista kauneutta ruoka- ja kahvipöytään asettelemalla 

jälki ruokalautasille, kulhoihin tai vadille huurrettuja hedelmiä ja 

marjoja. Kovakuoriset herukkatertut ovat kiitollisimpia huurret-

tavia. Kun huurrat puhtaaksi pestyjä marjoja ja hedelmiä, kuten 

viinirypäleitä, suloiset koristukset voi myös syödä.

Jos olet allerginen kukille, saat huurteisista hedelmistä herk-

kää kauneutta sohvapöydällekin. Kokeile huurtaa eri värisiä ja 

muotoisia hedelmiä ja marjoja ja asettele ne kauniisti esille. 

Konsti sopii myös kukkien, varpujen ja kuivien oksien huurta-

miseen. 
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SOKERIHUURRETUT
HEDELMÄT JA MARJAT 
5 dl  marjoja, marjaterttuja  
 tai hedelmiä
1  munanvalkuainen
200 g  hienoa sokeria

Sulata pakastemarjat ja anna nii
den pinnan kuivahtaa rauhassa.  
Pese muut marjat ja hedelmät ja 
taputtele ne kuivaksi pyyheliinan  
tai paperin avulla.

Vatkaa valkuaista ja kasta sitten  
marjoja ja hedelmiä vähä kerral
laan valkuaiseen. Pyörittele sen 
jälkeen sokerissa. Anna kuivua 
huoneenlämmössä. Asettele 
kauniisti kulhoon,  
vadille tai jälkiruokalautasille. 

Jos haluat huurtaa kukkien terä
lehtiä, sivele niihin valkuaisvaah
toa pehmeällä pullasudilla.
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Joulu tulee ajallaan,
kukin juhlii tavallaan

Talvitunnelmaa 
On pimein aika vuodesta. Mietin miten 
saisin piristystä ja takuuvarmaa talvi
tunnelmaan kotiin. Päätin rakentaa lumi
maiseman parvekkeelle.

Lanttulaatikko, joululaulut ja se 

ainoa oikea Korvatunturin pukki 

tuovat joulun suomalaisille.

Mutta miten joulua juhlitaan 

muualla?

Tehdäänpä pikakierros maailmalle 

ja kartoitetaan tilanne. 

Norjassa piilotetaan luudat, että 

pahat noidat eivät pääsisi niihin 

käsiksi. Lapset luulevat, että joulu-

pukki asuu pohjoisnavalla!

Tanskassa uskotaan, että joulu-

pukki asuu Grönlannissa tonttujensa 

kanssa. No ei asu.

Kanadaan on asettunut valepukki, 

jolle ihmiset lähettävät kirjeitä 

hyvässä uskossa. Sitten tämä ”joulu-

pukki” vastaa niihin.

Saksalaiset piilottavat jouluaattona 

suola kurkun joulukuuseen. Se joka  

jouluaamuna löytää kurkun, saa pie-

nen lahjan.

Italiassa viihdytään tuntikausia 

ruokapöydässä jouluaattoiltana, 

joulupäivän lounaalla, joulupäivän 

illallisella jne. Puheliasta laatuaikaa 

ison suvun kesken.

Isossa-Britanniassa joulusukasta 

löytyy appelsiini, jos on ollut kiltti. 

Tuhman sukassa on hiiliä: hyvästi, 

joulusiivo.

Ukrainassa joulukuuset koristellaan 

vanhaa tarua mukaillen hämähäkin-

seiteillä ja hämähäkeillä. Ei aidoilla. 

Mutta kuitenkin.

Tsekin joulu on naimattomien nais-

ten juhannus. He heittävät ovenpie-

lessä kengän olkansa yli. Jos kengän 

kärki osoittaa ovelle, nainen menee 

vuoden sisällä naimisiin.

Slovakiassa talon vanhin mies heit-

tää lusikallisen loksa-jälkiruokaa 

kattoon. Sitä parempi, mitä tiukem-

min se tarttuu. Olisi aika uskaliasta 

pohjalaisen emännän keittiössä.

Alankomaissa synkkä hahmo Zwarte 

Piet vie huonosti käyttäytyvät lapset 

säkissään kotimaahansa Espanjaan. 

Hyvä idea sinänsä.

Espanjan joululotto on koko kansan 

megatapahtuma mielettömine voit-

toineen. 

Uusi-Seelanti kylpee helteessä, talot 

vuorataan jouluvaloilla ja väki viet-

tää grillijuhlia.

Kiinalaiset lahjoittelevat toisilleen 

sellofaaniin käärittyjä omenia ja käy-

vät luistelemassa. Romanttista!

Suomalaisissakin jouluperinteissä 

on tietysti erikoisuutensa. Kuten 

alastoman vartalonsa ruoskimi-

nen  pakastetuilla koivunoksilla kuu-

massa löylykopissa.

Lähteet: National Geographic,  

Expedia.fi, Rantapallo.fi ja muu  

perimätieto. Vastuu tietojen  

tarkistamisesta jääköön lukijalle

Kaivoin kaapista pienen tarjottimen, 
jolle asettelin vanulevyä lumeksi ja  
peilin (alumiinifoliokin käy) lammeksi.  
Puiksi ja pensaiksi keräsin luonnosta  
oksia ja puolukanvarpuja. Kasvillisuuden 
voi yhtä hyvin askarrella pahvista  
ja maalata haluamansa väriseksi.  
Kirpputorilta löysin edullisesti talon  
mallisia tuikkulyhtyjä, pieniä muovisia 
nukkeja ja leikkieläimiä. Niitäkin voi  
maalata, jos haluaa lumimaisemaansa 
mielikuvituksellisia satueläimiä.

Lumimaisemaan sopivat myös pikku  
enkelit. Tein niille vartalot piipunras
seista, päät pienistä massapalloista, 
hiukset vanusta, vaatteet ja siivet  
pitsistä ja kangastilkuista. 

Jouluna haluan katsella ikkunastani  
lumisadetta. Viime vuonna virkkasin 
ohuesta valkoisesta langasta lumi 
hiu ta leita ja tärkkäsin ne sokerivesi
seoksella (puolet ja puolet). Upeita!  
Tänä vuonna aion järjestää lisää  
lumisadetta. Leikkaan valkoisesta 
ohuesta paperista ja kirkkaasta
muovista hienoja lumitähtikuvioita.  
Hiutaleet saavat olla eri kokoisia ja  
näköisiä, aivan kuten luonnossakin.

Nyt vain sakset käteen ja hommiin.  
Valkeata joulua!
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Manu treenaa
Kopparintiellä
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Manu treenaa
Kopparintiellä

Poliisiauto kaartaa Kopparintie 4:n purkamista odottavan kerrostalon pihaan. 

Ehdin vaihtaa vain muutaman sanan poliisien kanssa, kun maijan uumenista 

kuuluu jo vaativa haukahdus.

TAHTOO TÖIHIN.

TEHTÄVÄ SUORITETTU.

Teksti: Iina Åman, kuvat: Ali Rinta-Jaskari

Pohjanmaan poliisi ja Sevas päätyivät 

poikkeukselliseen yhteistyöhön, kun 

poliisi tiedusteli Sevakselta Koppa-

rintien tyhjillään olevaa, purettavaa 

kerrostaloa poliisikoirien harjoitus-

käyttöön. 

– Meille tämä sopi hyvin. Voimme 

näin tukea poliisia, joka hoitaa yh-

teiskunnassa merkittävää tehtävää, 

tekninen isännöitsijä Susanna Alho 

perustelee.

Talon on poliisin käytössä siihen 

asti, kun rakennusta aletaan purkaa.

Tärkeä harjoittelupaikka

On aika päästää poliisikoira Manu 

häkistä. Ulos loikkaa intoa pur-

suava 5-vuotias belgianpai-

menkoira malinois. Hihnan 

toisessa päässä vauhtia hil-

litsee ylikonstaapeli Kari 

Rajala. 

– Harvoin pääsemme 

harjoittelemaan aidoissa 

kohteissa, joissa voimme 

hyödyntää porraskäytäviä 

ja asuinhuoneistoja. Har-

joittelemme täällä koirien 

kanssa sisäänmenoa. Har-

joitusta tarvitaan esimerkiksi 

uhkaavia tilanteita ja kiinniot-

toja varten.

– Kopparintiellä harjoittelemme 

mahdollisimman tiiviisti ja kaikki-

na vuorokauden aikoina, Kari Raja-

la kertoo.

Seinäjoella työskentelee kuusi polii-

sikoiraa. Pohjanmaan alueen vahvuu-

deksi jää vuodenvaihteessa normaali 

määrä eli 16 koiraa, kun yksi koira 

lähtee isäntineen eläkkeelle. Nykyi-

sin poliisi suosii juuri malinois-rotua.

Vaikuttava voimannäyte

Kari Rajala on luvannut, että Manu 

antaa pienen työnäytteen Sevasmaa-

ilman lukijoille. 

Valokuvaaja asettuu kameroineen 

rappukäytävään odottamaan, kun 

koirapartio avaa ulko-oven. Vain pie-

ni lupamerkki, ja kuvaaja saa päälleen 

jyhkeän haukkuryöpyn. 

Päätämme sisäänmenosta ensim-

mäisen kerroksen asuntoon. Sinne 

mennään isolla energialla ja melkein 

raamit kaulassa. Tosi tilanteessa si-

sällä olija ei ehtisi kuin yllättyä.

Manu asuu perheenjäsenenä  

Kari Rajalan kotona, mutta viralli-

sesti poliisikoiran omistaa valtio. 

Poliisikoirat käyvät kaksivuotisen 

peruskoulunsa Hämeenlinnan polii-

sikoiralaitoksessa. Kaikilla koirilla 

on sama peruskoulutus hallittavuu-

desta, voimankäytöstä, jäljestämises-

tä, henkilöetsinnästä sekä esine- ja 

rikospaikkaetsinnästä. 

Erikoiskoiria koulutetaan 

huumausaine- tai räjähdys-

aine-etsintöihin, ruumiset-

sintään, rahanetsintään 

tai palonsyyntutkinnassa 

avustamiseen. 

Partiokoirat saavat kou-

lutuksen yhteen erikoisa-

laan. Manu on erikoistunut 

huumausaine-etsintään. 

Työvuosia tällä energiapak-

kauksella on edessä vielä vii-

tisen vuotta.
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