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Syyskokoustamassa Nilsiässä
P

Muistelmia
Pekka Pantsusta
T

ulin v. 1966 Lihakunnan
Varkauden konttoriin
myyjäksi suoraan asepalveluksesta. Nuorelle miehelle oli
tuolloin teollisuuslaitos iso
ja ihmeellinen paikka, olihan
siellä toistasataa työntekijääkin. Vielä ihmeellisemmäksi
sen teki se, kun juuri eläkkeelle jäänyt Lihakunnan johtaja
Pekka Pantsu kävi kertomassa
nuorehkolle henkilökunnalle,
kuinka oli ennen työt tehty.
Johtaja Pantsu kävi usein
tervehtimässä koko henkilökuntaa, myös myyntikonttorissa. Silloin keiteltiin
nakkeja, syötiin ja juteltiin.
Kerran keskustelimme johtaja Pantsun kanssa siitä,
kuinka Kuopion tehtaalle oli
asennettu uusi työtä helpottava ja toimintaa nopeuttava
teräshihna, joka kuljetti lihat
leikkajien pöydältä suoraan
lajiteltavaksi. Tästä keskustelusta tuli päätökseksi, että
minä lähden johtaja Pantsun
kanssa tutustumaan moiseen
laitteeseen. Sovittiin päivä, ja
läksimme matkaan.
Kun tulimme Kuopioon, oli
ajan hengen mukaista, että
eläkeläistä pidettiin hyvänä.
Kun menimme johtaja Pantsun kanssa lihanleikkaamoon,
hän totesi hienon laitteen
olevan samanlainen kuin
Kamtsatkalla kalan leikkaa-

mossa. Hän kertoi myös siitä,
kuinka hänen johtamassaan
kalatehtaassa oli kova työtahti. Leikattiin lohta kolmessa
vuorossa siten, että ei ollut
kuin lyhyt ruokatauko välillä. Olihan miehillä välillä
tarve käydä vessassa, mutta
johtaja oli ratkaisut senkin
ongelman. Hän oli palkannut
yhden naisen, joka sankon
kanssa kiersi tehtaassa miesten luona. Näin työnteko ei
katkennut, ja urakka eteni
aikataulussa.
Toinen tarina tältä matkalta
on seuraavanlainen. Johtaja
Pantsu muisteli, kuinka junaliikenne toimi 1900-luvun
alussa Venäjällä. Hän kertoi matkanneensa Viipurista
Kamtsatkalle junalla. Se oli
ollut niin täynnä, että hän
oli joutunut istumaan junan
rappusilla kolme vuorokautta
ennen kuin oli mahtunut
sisälle junavaunuun.
Tässä pari kertomusta siitä,
kuinka ‘teräsmies’ toimi johtajana työpaikoillaan. Olen
hyvin otettu, kun olen saanut
kuunnella tämän johtajan
juttuja. Voihan kyllä joissakin
kertomuksissa olla vähän
värityksen makua mukana!
Raimo Sikanen
Warkaus-seura ry:n
puheenjohtaja
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ohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liiton
syyskokous kokosi jäsenyhdistystensä jäseniä Nilsiän kotiseutuyhdistys ry:n
kutsumana 8.11. kokoustamaan Nilsiään. Kokous
sujui juohkeasti asialistan
mukaisesti. Puheenjohtajana
jatkaa Marja-Sisko Pihl
Juankoskelta. Hallitukseen
kuuluu 6 jäsentä ja heillä on
henkilökohtaiset varajäsenet.
Uudeksi jäseneksi valittiin
Anna-Maija Korhonen
Tervosta ja uusiksi varajäseniksi Tuula Ollila Kuopiosta
sekä Anne Willman Nilsiästä. Varkaudesta jäsenenä

jatkaa Sirpa Ollikainen
ja hänen varajäsenenään
Maija Teppana-Karvinen
Leppävirralta. Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi
valittiin Matti Niiranen ja
varatoiminnantarkastajaksi
Kaija Heiskanen, molemmat Kuopiosta.
Eräässä talousarviokohdassa äänestettiin. Silloin liiton
puheenjohtaja nimitti kokousta ‘historialliseksi’, sillä
hänen mukanaolonsa aikana
äänestys näissä kokouksissa
oli ensimmäinen.
Kokouksen ja lounaan jälkeen päivä jatkui seminaarilla. Sen aiheena oli Koti-

Nilsiän museon kouluhuoneessa on paljon mielenkiintoista
tutkittavaa.

seutukasvatusta kouluihin
-hanke, jonka esiselvityksen
tekijä, varkautelainen FM
Ann-Mari Karvinen myös
esitteli sen. Hankkeesta oli
selvitys Piippujen Ympärillä
-sivulla lokakuussa. Asiat
olivat mukanaolleille tuttuja, ja keskustelu vilkasta.
Monissa yhdistyksissä työ
oli jo aloitettu yksittäisinä
tilaisuuksina, projekteina tai
niiden suunnitteluna. Kaikki
suhtautuivat hankkeeseen
myönteisesti.
Viimeisenä oli ohjelmassa tutustuminen Nilsiän
museoon Kotiseutukeskus
Simolassa. Museo on Nilsiän
perinne- ja kulttuuriyhdistyksen ylläpitämä paikallismuseo, jonka yhdistyksen
jäsen myös Nilsiän kotiseutuyhdistys ry on. Pihapiirissä sijaitsee päärakennus,
aittarakennus ja holvikellari,
joihin kaikkiin museo on
levittäytynyt. Museo aloitti
toimintansa v. 1977 aittarakennuksessa, jossa edelleen
on esillä mm. ajopelejä. Holvikellarissa järjestetään vaihtuvia näyttelyjä. Nyt siellä oli
esillä yli 100 esiliinaa! Museossa on lähes 10000 etupäässä lahjoituksina saatua
esinettä. Päärakennuksessa
tavarat ovat esillä aihepiireittäin pienissä huoneissa.
Etenkin lapsista kiinnostavin
on mammuttihuone. Siellä

muutaman hiljaisemman
vuoden jälkeen seuran on
2015 alkaen tehtävä merkittäviä vuosikorjauksia ja
perusparannuksia niin Kotiseutukeskuksen päärakennuksessa - joka Tyyskänhovina tunnetaan - kuin myös
ns. väentuvassa, joka on osa
pihapiiriä ja aktiivisessa käytössä sekin.
Syyskokouksessa sosiaalineuvos Aaro Monthán
lahjoitti seuralle kirjakokoelman, joiden kaikkien
kirjoittaja on Tuomo K.
Silaste (1939 – 2013). Tekijän signeeraamia kirjoja
on yhteensä kahdeksan kappaletta. Tuomo K. Silaste
toimi Kauppa- ja teollisuusministeriön ylitarkastajana
n 25 vuotta, mutta harrasti
taiteita ahkerasti ja olikin
eläkevuosinaan päätoiminen
kuvataiteilija ja kirjailija.
Aaro Monthán muisteli Varkaudessa syntyneen ja laajalti
tunnetun Silasteen kesävierailuja kaupunkiin.
Warkaus-seuran puolelta
lahjoituksen kiittäen vastaanottivat puheenjohtaja Raimo
Sikanen ja varapuheenjohtaja
Sirpa Ollikainen.
Eija Sutinen

on esillä 1800-luvun lopulla
Tahkonlahdelta löydetyn
villamammutin poskihampaan jäljennös. Käytävän
sivuvitriinin täyttää yli 200
Arabian kahvikuppia lautasineen. Museossa on lisäksi
kahvila ja museokauppa.
Valokuvakokoelmassa on yli
4000 kuvaa, joista osa on digitoitu. Lisätietoja museosta
löytyy osoitteesta www.nilsiankotiseutukeskus.fi/museo.
Tervemenoa kesäretkelle
Nilsiän museoon. Se yllättää
vierailijansa myönteisesti!
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arkaus-seura ry valitsi
6.11. olleessa syyskokouksessaan vuodelle 2015
hallituksen puheenjohtajaksi
seuraa jo yli kymmenen vuotta johtaneen Raimo Sikasen.
Lisäksi valittiin kymmenen
hallitusjäsentä. Seuran uudet säännöt mahdollistavat
päättää 6 – 10 jäsentä hallitukseen, mutta todettiin,
että usein kokoontuvana
aktiivisessa hallituksessa on
hyvä olla maksimimäärä jäseniä, jolloin päätösvaltaisuus
toteutuu varmimmin.
Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Leena Salo ja
Jaakko Ikonen. Erovuoroisista uudelleen kahdeksi
vuodeksi valittiin Ari Kankkunen, Asta Olli ja Eija Sutinen. Muut entiset, jatkavat
jäsenet ovat Lauri Andersin,
Tuula Hämäläinen, Sirpa
Ollikainen, Eino Piippo ja
Matti Reijonen.
Kotiseutukeskuksen rakennukset ovat aktiivisella ja
kunnossapitoon sitoutuneella talkootyöllä saatu pidettyä
hyvässä kunnossa. Mittavia
urakoita on toteutettu myös
paikallisilta urakoitsijoilta
tilattuna (mm uusi lämmitysjärjestelmä ja aluelämpöön
liittyminen). Nyt jälleen

Puheenjohtaja Marja-Sisko
Pihl toivottaa kokousvieraat tervetulleiksi.

Puheenjohtaja Raimo Sikanen, sosiaalineuvos Aaro Monthan ja varapuheenjohtaja Sirpa Ollikainen.

Irtautuminen
Sumu peittää suon. Paikka paikoin ensilumi hohtaa
valkoisena. Rämemäntyjen tummat rungot kääriytyvät
hämärän vaippaan.
Suolla on hiljaista.
Pieni väre käy suolammen pinnalla. Ei ole mennyttä,
ei tulevaa. Ei ole suorittamisen pakkoa.
Suo hengittää.
Rauhattomuus viipyy kauan mielessäni, antaa lopulta
periksi.Irtaudun suljettuun yksinäisyyteen.
Suo on autio.
Aika ei ole kotona. Sielu katoaa tummalle yötaivaalle kuin
ilmapallo. Rämemännyn oksa risahtaa, kuuluu kurjen
huuto. Hiljaisuus painostaa.
Suo ei vastaa.
Kuuloaisti terävöityy. Arjen äänimaailma palaa. Se
ravistelee hereille. Tapahtumattomuus vaihtuu hitaaseen
liikkeeseen. Suljettu yhsinäisyys katoaa nopeasti.
Aika palaa.
Pitkospuut johtavat parkkipaikalle. Auto odottaa.
Hiljainen lumisade peittää suon.
Tuomo K. Silaste
(Rakkaani, kosketa minua, 2007)

