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Toivoa on
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M

Mitä kuuluu
ruokalaskuun?
A

lkuvuodesta monen haaveena ja toiveena on puhua
ja toteuttaa erilaisia dieettejä,
koska on muka jouluruokia
syönyt liikaa. Sehän on jokaisen yksityisasia. Tipaton
tammikuukin on mennyt, ja
normaali arki koittanut myös
nautintojen puolella.
Kaupungissamme on erinomainen huomio se, että ruokakauppoja uusitaan ja uutta
rakennetaan pitkän tauon
jälkeen. Syksyllä kauppaketju
Lidl laajensi ja uudisti kokonaan melko uuden ruokakaupan, ja Alko muutti tähän
kiinteistöön. Alkon muuttoa
ei normaali kuluttaja voinut
huomata, koska hintataso
ei muuttunut muun Euroopan mukaiseksi, eli Valtiollinen ”holhous” meillä jatkuu.
Ruokakauppaketjut aloittivat
S-kaupan johdolla kuluttajaystävällisen ruoan hinnanalennukset. Ne katetaan kauppaketjujen katteista, joissa
mahtaa olla varaa. Ovatkohan
kauppaketjut huomanneet,
että kun suomalaisilta saatuja
katteita käytetään suomalaisen kulutuksen lisäämiseksi,
niin samalla rajoitetaan suuria
investointeja Venäjälle?
Kun ruokakaupassa katselee
hieman ympärilleen, voi ruokakorin täyttää hieman pienemmällä hinnalla. Hedelmien
hintataso on todella alhaalla.

Onhan esimerkiksi banaanien,
omenien, päärynöiden ja vastaavien hinnat euron pinnassa
tai alle. Ihmetyttää, miten
tuotteen hinta muodostuu,
kun tuote sisältää laivakyytiä,
kumipyöräkyytiä, varastointia ja tietysti arvonlisäveroa.
Tuotteen tuottajan saama hinta
on varmaan vähäinen. Tietysti
tämäntapaisten tuoteryhmien
kaupankäynti lienee sekaisin
kaikenlaisten pakotteiden ja
sentapaisten toimenpiteiden
takia.
Hintaetu kaupassa on luonnollisesti nyt kuluttajan etu.
Kotimaiset tuotteet, mm. liha
ja leipä, ovat saaneet uusia
hintalappuja ja mikäpä sen
parempi. Sianliha on saanut
hintalappuunsa aivan uusia
numeroita. Kuitenkin sianlihan tuottaja saa tänään lihasta n. 1,80 euroa lihakilolta.
Tuottajan saama tilitys on
vain lihasta, ei sivutuotteista.
Teollisuuden ja kaupan palkkio on vielä siinä asennossa,
että kaupan hintalapuissa on
edelleen korjattavaa alaspäin.
Kun ostat kaupasta peruselintarvikkeita ja askartelet hyvän
ruuan parissa, on olo parempi
ja hinta halvempi!

etsäteollisuuden rakennemuutoksen ollessa
pahimmillaan Stora Enso
ilmoitti elokuussa 2009 juuri
kaupungin 80 -vuotisjuhlien alla Varkauden tehtaitten
sulkemisuhasta. Uhattuna
oli 630 työpaikkaa. Tieto lamaannutti, vaikka jotakin oli
osattu odottaakin. Silloin ei
voinut tietää varmasti, miten
Varkaudelle käy.
Nyt tuosta ajasta on kuulunut viitisen vuotta. Koko
tuon ajan Varkaus on elänyt
epävarmuudessa. Välillä näytti
jo siltä, että tulot hiipuvat ja
menot karkaavat. Näin siitä
huolimatta, vaikka taloutta
tasapainotettiin joka vuosi.
Tänä päivänä alkaa pikku
hiljaa näyttää siltä, että Varkaus selviää vaikeitten vuosien
jälkeen ja että toivoa on.
Paperintuotanto toki päättyy,
mutta Stora Enson päätökset
kartonkikoneinvestoinnista ja
puisten rakennuselementtien
tuotantolinjan avaamisesta turvaavat tehtaan jatkon
pitkäksi aikaa eteenpäin. Investoinnit lisäävät oleellisesti
puun käyttöä seudulla. Se
puolestaan tuo lisää työmahdollisuuksia hankintaketjussa
mukana oleville yrityksille ja
muille toimijoille.
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Marketta Takku kirjastolla.
Mitä ne ovat? Ne ovat vierelläkulkijoita - ja niitä, joiden
rinnalla kuljetaan!
Koska heitä ei näy eikä kuulu,
on kirjan tehtävä saada heidät
näkyväksi, tuoda esille näkymättömien tähtien merkitys.
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vun mahdollisuuksia. Kansallisen biotalousstrategian
tavoitteena on luoda uutta
talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean
arvonlisän tuotteilla ja palveluilla. Puun uudet käyttömahdollisuudet tarjoavat vaihtoehdon uusiutumattomille
materiaaleille rakentamisessa,
energiatuotannossa, tekstiilija pakkausteollisuudessa.
Leppävirran Riikinnevalle
rakentuva jätteenpolttolaitos
on niin ikään jätti-investointi.
Voimalaitoshanke on hieno
esimerkki siitä miten kunnat

Hannu Tsupari
kaupunginjohtaja

Näkymättömät tähdet
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Varkaus on
musta ja valkoinen.
Varkaus on
iloa ja oppimista.
Varkaus on
koti ja koulu.
Kaupunkimme Varkaus.
Iloinen, rytmikäs,
tasaväkinen.

Sahan ja sellutehtaan näkymät ovat positiivisia.
Varkautelaiset energia-alan
suuryhtiöt ja niiden alihankkijat työllistävät merkittävän
määrän varkautelaisia ja muita
seudun asukkaita. Niiden
tuotteet ovat maailmankuuluja
ja edustavat alansa ehdotonta
huippuosaamista.
Varkaus on edelleen kokoaan
paljon suurempi vientikaupunki. Varkaudessa sijaitsevat
yritykset tuottavat huomattavan osan koko Itä-Suomen
viennistä.
Jatkossa biotalous voi tarjota
Varkaudelle huomattavia kas-

Vapaaehtoistyö elämäntapana, muistiinmerkinnät kirjaksi:

Raimo Sikanen
Warkaus-seura ry:n
puheenjohtaja

Varkaus on
sininen ja valkoinen.
Varkaus on
uintia ja pianonsoittoa.
Varkaus on
vesitorni ja seurakunta.
Varkaus on koti,
pieni ja rauhallinen.
Tällainen on
kotikaupunkini Varkaus.

Hannu Tsupari työpaikkansa vierellä.

voivat tehdä yhteistyötä kunta- ja maakuntarajoista välittämättä. Laitoksesta hyötyvät
myös Varkauden asukkaat,
koska se tuottaa edullista lämmitysenergiaa suurimmalle
osalle kaupungin talouksista.
Yritysten osaavan työvoiman
turvaamisessa kaupungin rooli
on keskeinen. Toisen asteen
koulutuksen kautta saatava
ammattitaitoinen työvoima
on kynnyskysymys alueen
kansainvälisille suuryrityksille ja niiden alihankkijoille.
Varsinkin ammattikorkeakoulutuksen pysymiseksi Varkaudessa on saatu taistella viime
vuodet. Nyt tilanne näyttää
valoisammalta ja se herättää
toiveita. Osmajoentielle on
vihdoinkin muodostumassa
kampusalue, kun Savonia
ammattikorkeakoulu, Savon
aikuis- ja ammattiopisto, lukio
ja Lappeenrannan yliopisto
saadaan samalle alueelle.
Kun vielä kaupungin talouskin näyttää selviä elpymisen
merkkejä, meillä on kaikki
syyt uskoa kotikaupunkimme
tulevaisuuteen. Joten, pää rohkeasti pystyyn varkautelaiset.

Näin kirjoittaa Marketta Takku saatesanoissa v. 2014 esikoiskirjassaan. Se on dokumentti aviopuolisoiden yhteisestä
vuosikymmenien mittaisesta
vapaaehtoistyöstä.
Marketta Ollinkangas vihittiin vuonna 1963 Pellervo Ta-

kun kanssa, ja avioliitto jatkuu
yhä. Varkauteen he muuttivat
v. 2010.
Takut asettuivat asumaan
Lahden kaupunkiin. Siellä he
tutustuivat kirkon tekemään
ongelmanuorten auttamistyöhön. Marketan sanojen mukaan
”he jäivät koukkuun”, ja ryhtyivät vapaaehtoistyöntekijöiksi.
Vuonna 1970 he ostivat Hämeen läänin Koskelta hylättynä
olleen Jokelan kartanon, joka
kunnostettiin. He perustivat Lahden Narkomaanien
hoitokodin kannatusyhdistys
ry:n. Pariskunta antautui erityisnuorten parissa tehtävään
kuntoutustyöhön ilman koulutusta, ilman palkkaa, ohjaajana vain ”sisäinen kutsu”
toimintaan.
Takut olivat mukana monissa
hankkeissa, mm. perustamassa
Längelmäelle Rauhalan jengija narkomaanikotia. Takkujen
työ oli kokonaisvaltaista, 24/7,
joten jossakin vaiheessa oli tehtävä päätös omasta osuudesta
tuossa työssä. Rauhallisempi
elämänvaihe tuli tarpeelliseksi
myös sen tähden, että he saivat
v. 1979 oman tyttären.
Kesällä v. 1980 perhe kävi tervehtimässä ystävää, kesäkantto-

Avainasioissa apu löytyy
täyden palvelun lukkoliikkeestä

ria, Leppävirralla. Sieltä löytyi
uusi kotipaikka. Edessä oli
kotitalon kunnostus ja uudet
haasteet maatilan asuttamisessa
lampaineen.
Yllätykseksi Takkujen tytär sai
kolmen vuoden aikana kolme
reipasta velipoikaa. Äiti Marketta työllistyi Leppävirran seurakunnassa. Vapaaehtoistyön
kehittäminen oli Marketan
sydäntä lähellä, ja sitä hän sai
tehdä seurakunnassa monissa
projekteissa.
Leppävirralle perustettiin
Setlementti Ukonhattu ry v.
1995. Marketta Takku nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi. Työ oli aluksi vapaaehtoistyön rakentamista laaja-alaisesti
paikkakunnalle. Leppävirtalaiset saivat kohtaamispaikan, ja
vapaaehtoistoimintaan koulutettiin ihmisisä avunantajiksi
erilaisiin tehtäviin. Vuonna
2000 Setlementti Ukonhattu ry
sai rakennetuksi Kimppatalon
kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.
Jäätyään sydänongelmien
vuoksi eläkkeelle maaliskuussa
v. 2007 Marketta etsi vuosikymmenien päiväkirjat, muistiinpanot sekä kalenterit, ja
rupesi järjestelemään niitä.

Apuna oli hänen ystävättärensä
Riitta Räsänen. Kirja valmistui
heinäkuussa 2014.
Muistelemisensa ja keskustelumme lopuksi Marketta Takku
kertoi kirjoittamisensa tulevia
suunnitelmia. Hän kertoi haluavansa koostaa runokirjan
puolisonsa runoista. Kirjassakin
olevat runot ovat hänen puolisonsa kirjoittamia. Samoin
ajatuksissa on vielä kirjoittaa
romaani, koska nyt valmistuneesta ei aineiston läheisyyden
vuoksi romaania tullut.
Näkymättömät tähdet on
lämminhenkinen ja koskettava,
kertoen auttamisesta ja lähimmäisen vierellä kulkemisesta
vaikeuksien keskellä. Myöskään
ilon hetkiä ei unohdeta, eikä sitä hyvää, mitä elämällä on ollut
tarjolla kirjan kirjoittajalle.
Uskallusta ja rohkaisua tarjoaa
kirjan kirjoittaja nuorten kanssa työskenteleville ja heidän
vanhemmilleen. Ja kaikille
lukijoille.
Kirjaa on myynnissä Varkaudessa Muusan kirjakaupassa
sekä sähköpostitse tekijältä:
mtakku@gmail.com.
Marketta Takku ja
Sirpa Ollikainen
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