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Lauantai 24. maaliskuuta 2012

Varkaudessa
valmistetaan
saunan lauteita

Vuodenaikojen
vaihtuessa
Sydäntalvella luonto nukkuu
lumen alla hiljaa.
Tähtien tuikkiessa taivaalla
pakkasaikaan mieli
jo keväästä uneksuu.
Aurinko
ystäväni
kaivattuni
en edes muistanut
pimeimpinä talvihetkinä
miten kirkas se on
kaunis ja lämmin.
Se sulattaa jään ja mielen.

Kuva: Ari Kankkunen

Aurinkoista kevättä!

ranpaistokatoksessa oikea tuli palaa
odottelemassa lähelleen herkkuaterian valmistajia ja sen nautiskelijoita.
Kuitenkin on ihmeteltävä, miksi
laskettelijat eivät ole löytäneet lähes tyhjänä pyörivää hiihtohissiä.
Tämä ulkoilupaikka kannattaisi
hyödyntää!
Kun pajunkissat on kerätty, on
leppoisa kävelyretki jäällä jälleen
tarjonnut oivallisen elämyksen Varkauden keskustassa.
Varkauden Kotiseutukeskuksen
pihapiirissä on aloitettu yhteistyössä
kaupungin kanssa Hällströmin puiston siistiminen. Lisää risutalkoita
järjestetään keväällä, ja tavoitteena
on puiston kuntoon saattaminen
luontoarvoja kunnioittaen. Varkausseura ry huolehtii myös vanhaa
rakennusperinnettä kunnioittaen ja
arvostaen kiinnteistöjensä jatkuvasta
kunnostuksesta taloudellisten resurssiensa puitteissa.

Ulla Hirvonen
Kuva: Terhi Siippainen

S

unnuntaiaamuna lenkki Huruslahden jään kautta Vattuvuorelle ja takaisin oli keväinen
kokemus keskellä kaupunkia. Hiihtoladuilla oli perheitä ja yksittäisiä
hiihtelijöitä, osa myös hohtavalla
hangella jäällä.
Hieno näky oli Huruslahden jäällä
kymmenet pilkkijät. Varmaan kalakin söi hyvin, koska he näyttivät
nauttivan olostaan. Kukapa olisi uskonut parikymmentä vuotta sitten,
että tällä paikalla pilkitään! On kaikkien onni, että vesi keskellä kaupunkia on näin puhdasta, ja pilkkijätkin
voivat viihtyä harrastuksensa parissa.
On iltahämärässä muitakin kalastajia
jäällä, sillä saukkoperhe viihtyy hyvin
ateriaansa etsimässä jään reunamilla.
Kalastajankadun uudet omakotitalot kylpevät kevätauringossa ja ovat
järveltä katsottuna aivan erinäköisiä
kuin mihin tienpuolelta katsottuna
on totuttu. Kirkas hanki tehostaa
näkymää.
Vattuvuoren laskettelurinteet ovat
hyvässä kunnossa, ja uudessa makka-

Kuvat: Warkop Oy

Useat perinteet katoavat vuosien
saatossa, mutta ainakin yksi asia
kestää ajanhampaan. Sauna on
osa suomalaista identiteettiä ja
tämä perinne on voimissaan nykyajan Suomessa.

Raimo Sikanen
Varkaus-seura ry:n puheenjohtaja

Eräs Saimaan helmi

K

erron Saimaan vesistöön
kuuluvasta suuresta järvestä,
joka sijaitsee Leppävirran,
Vehmersalmen ja Tuusniemen
kuntien alueella. Se on tuttu Soisalonsaaren ja ympäristön asukkaille
ja vapaa-ajan kalastajille. Järven
nimi on Suvasvesi. Se syntyi 70
miljoonaa vuotta sitten meteorin
törmäyksestä. Järvi on Suomen
puhtaimpia suurjärviä, ellei puhtain. Sen suurin syvyys on 90
metriä, ja se on Inarinjärven kanssa
toiseksi syvin maamme järvistä,
Päijänteen jälkeen.
Suvasvesi on kalaisa järvi, jossa
kuopiolaiset ammattikalastajat
harjoittavat kesäisin troolausta ja
talvella nuotanvetoa. Sieltä ovat
kuopiolaisen Ravintola Sampon
kuuluisat paistetut muikutkin
lähtöisin. Suvasvedessä on aina
ollut hyvä muikkukanta, josta on
kaloja ollut varaa antaa muillekin
järville. Tämä on totisinta totta!
Puolenkymmentä vuotta sitten
talvella siirto-istutettiin Suvasveden
muikkuja muikkukadosta kärsivään Pohjois-Karjalan Höytiäiseen.
Miten lienevät savolaiset muikut
sopeutuneet pohjois-karjalaiseen
järveen?
Suvasvesi on minulle tullut tutuksi
jo lapsuudessa, sillä syntymäkotini
ja nykyinen kesäpaikkamme on ItäSoisalossa lähellä Suvasvettä. Siellä
olen käynyt kalassa pikkupoikaikäisestä alkaen. Ensimmäinen merkittävä kala, jonka muistan, oli 6,5 kg
painava järvilohi. Sen saimme isäni
kanssa syksyllä 1960 siiankudun
aikaan siikaverkosta. Suuria haukia

Kuva: Aira Andersin

Nykyään sisustuslehdet pursuavat
toinen toistaan näyttävämpiä saunoja. Vielä 10 vuotta sitten isäntä
teki lauteensa pitkästä tavarasta itse
kun nykyään ”tee se itse” -miehetkin
suosivat kauppojen hyllyltä löytyviä
laude-elementtejä. Tämä johtuu
pääosin siitä, että elementtien ansiosta työnjälki ei ole riippuvainen
työkaluista ja asennuskin käy rivakasti.
Varkaudessa laudetuotantoa

Kymmenkiloinen hauki ja pyydystäjä.
on tullut useita, viimeisin 1.9.2011.
Se painoi tasan 10 kg. Sillä sijoituin
kolmanneksi Warkauden Lehden
kalakilpailun verkko-sarjassa. Monille tämän lehden lukijoillekin on
Suvasvesi tullut tutuksi kalareissuilta, sillä useita varkautelaisia sekä urheilu- että vapaa-ajan kalastajia käy
vetouistelemassa ja harjoittamassa
monenlaista muutakin kalastusta
Suvasvedellä.
Tällä järvellä tapaa myös luonnonihmeitä. Kesällä 2010 olin lankomieheni Heikki Junttilan kanssa
kalassa kauniina kesäkuun aamuna.
Olimme nostamassa verkkoa, kun
veneestämme noin 50-100 metrin

päässä kalasääksi saalisti kookkaan
kalan ja vei sen läheiseen Ilvessaareen, ilmeisesti poikasilleen ruoaksi.
Talvella 2011 putosi Suvasvedelle
taivaalta meteoriitin kappale tai
muuta avaruusromua. Keskelle
selkää oli tullut noin 150 metriä
halkaisijaltaan oleva pyöreä avanto,
joka oli talvella tietysti jäätynyt
ja peittynyt lumella. Se paljastui
keväällä, kun lumet olivat sulaneet
jäältä. Kyseisestä tapahtumasta oli
kirjoitus ja valokuva Soisalon Seutu
–lehdessä keväällä 2011.

Varkaudessa sijaitseva Warkop
Oy, huomasi saunojen merkityksen
vuonna 2005, kun se otti perinteisten puukehysovien rinnalle
täysin uuden tuoteryhmän; saunan
lauteet. Vuosittain noin 30 henkilöä työllistävä puusepäntehdas on
saanut saunoista hyvän tuotteen,
sillä kysyntä on kasvanut tasaisesti
vuosi vuodelta.
Osaltaan kysynnän kasvuun on
vaikuttanut päätös panostaa lauteiden laatuun ja monipuolisuuteen.
Tarjolla on useita vaihtoehtoja perusmallista design-tuotteeseen, joten
lähes jokaiselle löytyy makuun sopiva tuote Warkop Oy:n mallistosta.
Näyttävät AB – ja Verus –lauteet,
ovat Warkop Oy:n valmistamia
monipuolisia laude-elementtejä.
Näiden elementtien johtavana
ajatuksena on ollut asennuksen
suunnittelu niin helpoksi, että
tyylikkäät luksussaunat voidaan
toteuttaa kotikonstein. Elementeissä
yhdistyy asennuksen helppous ja
kustannustehokkuus, minkä vuoksi

yhä useampi päättääkin toteuttaa
saunansa juuri näistä elementeistä.
Edullista pakettia hakeville on
myös oma tuotteensa, Classic-laude.
Se on siro ja edullinen kokonaisuus, jonka myös asentaa nopeasti.
Jos palkkaa kirvesmiehen saunan
tekoon, tulee edullisimmaksi vaihtoehdoksi juuri Classic -laude.
Miten saunaprojekti toteutetaan?
Aamulla mieleen juolahtanut
saunaremontti voi olla valmis jo illalla. Kaikki alkaa suunnittelutyöllä,
johon saa apua internetosoitteesta
www.warkop.fi. Varkaudessa asuva sisustaja on etuoikeutetussa
asemassa, sillä hän voi piipahtaa
Warkop Oy:n näyttelytiloissa mistä
saa asiantuntevaa palvelua lauteiden
suunnitteluun sekä myöhemmin
ammattitaitoisen paikallisen puusepän valmistan tuotteen.
Asennukseen tarvitaan normaalisti
ruuvari, mitta, vatupassi ja käsisaha.
Mikäli saunaan tulee kulmalaude,
tarvitaan myös kiintoavaimia.
Lauteiden hinta riippuu pitkälti
toimitussisällöstä. Pakettien hinta
vaihtelee 300 – 2100 € välillä. Tällä
rahalla saa kauniin saunan pitkäksi
aikaa ja työllistää samalla paikallisen
henkilön.
Nikkarintiellä näyttely
Warkop Oy pitää kevään ajan
näyttelytiloja osoitteessa Nikkarintie 6. Siellä pääsee tutustumaan
yrityksen valmistamiin laude- sekä
ovimallistoihin. Lisäksi näyttelyn
yhteydessä myydään joitakin poistotuotteita. Normaalisti yrityksen
tuotteita jälleenmyyvät paikalliset
rautakaupat.
Raine Pirinen

Warkop
Puuovet ja saunanlauteet

Lauri Andersin
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