
Ensi viikon tiistaina 25.9 klo 
18.00 Varkauden kaupunginkirjas-
ton auditoriossa Kirja-Varkauden 
kirjallisuusillassa kertoo kesällä 
ilmestyneestä kirjastaan ja sen 
synnystä lentokapteeni Kyösti 
Karhila, ilmailupiireissä tunnettu 
lempinimellä  Kössi. 

Kirja perustuu Kössin päiväkirjoi-
hin, joita hän piti vuodesta 1939 
alkaen, jolloin hän aloitti vapaa-
ehtoisena Sotaohjaajakurssin 1:n 
Kauhavalla. Jo samana vuonna hän 
oli suorittanut Suomen Ilmapuo-
lustusliiton moottorilentokurssin 
Joroisissa juuri ennen talvisodan 
syttymistä.

Mittava ura jatkosodassa, jossa 
hän sai 32,25 virallista ilmavoittoa 
vihollisesta, joka luku Puna-armei-
jan Ilmavoimien ja Itämeren Laivas-
ton Ilmavoimien arkistojen mukaan 
kasvoi vielä yhdellätoista.

Sodan jälkeen Karhilan ura jatkui 
vielä mm. Aero Oy:ssä, nyttem-
min Finnair, Ilmailuhallinnossa ja 

jet-kipparina tilauslentoyhtiöissä 
jo normaali eläkeiässä. Lentämi-
sen  Kössi lopetti vuonna 1986, 
lentotunteja hänelle kertyi kaik-
kiaan 24000, joka yhtämittaisena 
“keikkana” tietäisi kolmen vuoden 
reissua.

Mannerheim-ristin ritariksi Kar-
hilaa esitettiin ansioistaan, mutta 
ilmeisesti se seikka, että hän oli 
reservin lentäjä esti nimityksen.

Kirjan toinen kirjoittaja on ken-
raaliluutnantti Heikki Nikunen, 
joka toimi Ilmavoimien  komenta-
jana 1990 luvulla.

Tilaisuudessa on saatavana sekä 
Karhilan ja Nikusen kirjaa myös 
Seppo Porvalin 2006 kirjoittamaa 
teosta Ritarit ilman ristiä. Siinä 
kerrotaan taistelijoista, joita ei 
ansioistaan huolimatta nimitetty 
Vapaudenristin 2 Luokan Manner-
heim-ristin ritareiksi.

Tilaisuutta tukevat kaupungin kir-
jasto ja Suomalainen Kirjakauppa. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.   

Kyösti Karhila
- reservipilottien ykkösässä

Liiketoimintaa 
kolmannessa sukupolvessa
Vuonna 2004 Varkaudessa aloitti 
toimintansa Forumissa Kukka-
kauppa ja Hautaustoimisto Lahti 
Oy. Liike on toinen osa kokonai-
suudesta. Alkuperäinen Kukka-, 
seppele- ja ruumisarkkuliike Lahti 
aloitti toimintansa 1932, siis 75 
vuotta sitten Joroisten kirkonky-
lässä, jossa sen toiminta jatkuu 
edelleen usean nimenmuutoksen 
jälkeen saman nimisenä kuin 
Varkaudessakin.

Yrittäjiksi Joroisiin

Puurtilassa syntynyt Elvi Lahti, 
o.s. Koponen perusti kukka-, sep-
pele ja ruumisarkkuliike Lahden 
Joroisiin vuonna 1932. Miehensä 
Artturi Lahti työskenteli tuolloin 
isänsä Emilin puusepänliikkeessä 
Joroisissa, jota sitten myöhemmin 
jatkoi veljensä Taiston kanssa. Muun 
muassa Varkauden kirkon penkit 
ovat heidän käsialaansa. 

 -Puusepänliikkeesä hän valmisti 
mm. vaimonsa liikkeessä myytävät 
ruumisarkut. Pariskunta itse myös 
verhoili ne, kertoo isovanhemmis-
taan Anni Lahti-Hyvärinen.

- Perheeseen syntyi 3 poikaa. Po-
jista Pekka ja Heikki jatkoivat isänsä 
ammattia. Nuorin veljeksistä, Kyösti 
meni naimisiin joroislaisen Raila 
Hommukin kanssa v. 1970. Pa-
riskunnan häitä vietettiin Joroisten 
seurakuntaktalolla. Tarjoilun sinne 
järjesti ja siellä hoiti oman liikkeen 
pitopalvelu. Liike oli siis laajenta-
nut toimintaansa. Raila-nuorikko 
meni liikkeeseen v. 1971 töihin. 
Ensimmäinen sukupolvenvaihdos 
liikkeessä tapahtui v. 1975. Silloin 
Raila-miniä otti sen hoitoonsa. 
Vuosien kuluessa Raila Lahti on 
osallistunut lukuisille alan kursseille. 
Hän on myös ottanut osaa moniin 
sidontakilpailuihin sijoittuen me-
nestyksekkäästi, muistelee Anni 
äitinsä toimintaa. 

Raila Lahti hoitaa edelleen Jo-
roisten perinteikästä liikettä. Vielä 
1970-luvulla ruumisarkkuja valmis-
tettiin omassa puusepänverstaassa 
ja ne verhoiltiin itse. Railan puoliso 
Kyösti, joka oli ammatiltaan sähkö-
asentaja, ryhtyi v. 1984 kokopäiväi-
seksi yrittäjäksi vaimonsa kanssa. 
Joitakin edelläolevista asioista Anni 
Lahti-Hyvärinen tarkisti keräämäs-
tään leikekokoelmasta, jossa oli mm. 
kirjoitus Joroisten Lehdestä vuodelta 
1982. Sen valokuvassa oli myös Anni 
pikkutyttönä.

Liiketoiminta 
laajenee Varkauteen

Railan ja Kyöstin perheeseen 

syntyi kolme lasta, keskimmäinen 
tytär Anni vuonna 1975. Hän lähti 
lukion jälkeen Helsinkiin ja opiskeli 
siellä ensin merkonomiksi ja sitten 
tradenomiksi. Lomansa hän tietysti 
työskenteli perheen liikeyrityksessä 
ja samalla kouluttautui työn ohella 
tulevaan tehtäväänsä. Vuonna 2002 
syntyi ajatus omasta liikkeestä ja 
2004 tähän tarjoutui tilaisuus. Fo-
rumissa vuosikymmeniä toimineen 
Kukka- ja hautauspalvelu Rissasen 
ja Sopasen yrittäjät olivat jäämässä 
eläkkeelle ja tarjosivat yritystään 
Raila ja Kyösti Lahdelle. Näin sai 
alkunsa Lahden perheen toinen 
kukkakauppa, hautaustoimisto 
ja pitopalveluyritys, nyt Varkau-
teen. Pääasiallisesti naiset hoitavat 
kukkakaupan ja hautaustoimiston 
asiakaspalvelun ja sidontatyöt ja 
miehet, Kyösti ja Annin aviomies 
Mikko Hyvärinen, vainajien kulje-
tukset. Kukkien erikoissidontatöihin 
miehet eivät ainakaan toistaiseksi 
osallistu, mutta jokapäiväistä myyn-
tityötä tekevät siinä miehet missä 
naisetkin, toteaa Anni Lahti-Hy-
värinen. Liikkeet ovat yhteisomis-
tuksessa ja sukupolvenvaihdos on 
meneillään.

Kukat luovat tunnelmaa

- Molemmissa liikkeissä, niin Jo-
roisissa kuin Varkauden Forumissa, 
kukkakaupan puolella valmistetaan 
toiveiden mukaiset kukkasidonnat 
asiakkaan haluamista kukista. Kul-
jetuspalvelu toimittaa lähetykset 
kotiin, yrityksiin, laitoksiin ja juh-
lapaikoille Varkaudessa. Muualle 
Suomeen ja koko maailmaan lähe-
tykset hoituvat Data- ja Teleflora-
välityspalveluiden kautta, kertoo 
Anni Lahti-Hyvärinen.

- Teemme kukkasidontoja niin 
iloon kuin suruunkin, jokaisen asi-
akkaan tarpeisiin, laidasta laitaan, 
kiteyttää Mikko Hyvärinen.

- Meille tulevat kukat etupäässä 
Partaharjun Puutarhalta. Suosim-
me lähiympäristöä, ja aina, kun on 
mahdollista, niin kotimaisia kukkia, 
jatkaa Anni Lahti-Hyvärinen.

- Kukkakaupassa kiireisintä on 
sesonkiaikoina, jollaisia ovat joulu, 
äitienpäivä, pääsiäinen,   lakkiaiset 
sekä koulujen päättäjäiset ja am-
mattiin valmistumiset, kuin myös 
konfirmaatiot. Joulu on kodeissa 
kukkien aikaa, niin myös kukkakau-
poissa. Ystävänpäivä, naistenpäivä 
ja isänpäivä ovat vasta aluillaan suo-
malaisten juhlakalentereissa. Kaste-
juhlat ja hautajaiset tulevat silloin, 
kun niiden aika on. Kaikkeen on 
liikkeenharjoittajan kuitenkin osat-
tava varautua ennakolta. Iäkkäämpi 
väestö suosii ruukkukasveja, nuoret 

sen sijaan haluavat mieluummin 
jotain erikoista niin omaan maljak-
koonsa kuin viemisiksikin. Jokaisen 
asiakkaan toiveet olisi pystyttävä 
toteuttamaan, allergisuusasioita 
unohtamatta, mietiskelee Anni Lah-
ti-Hyvärinen.

Surun  sattuessa

- Hautaustoimisto on täyden pal-
velun toimisto. Vainajan omaisten 
toiveiden mukaisesti hoidamme 
kaikki asiaankuuluvat järjestelyt 
ja kuljetukset. Arkut valmistetaan 
Punkalaitumella. Ne ovat kotimaista 
mäntyä, leppää tai koivua. Ulko-
mailta tuodaan jalopuuta. Niistä 
valmistetuista arkuista tammi on 
käytetyintä. Valikoimissa on myös 
tuhkausta varten suunniteltu eko-
arkku. Uurnat tulevat myös Punka-
laitumelta. Yleisimpiä ovat koivu- ja 
leppäuurnat, mutta valittavana on 
myös jalopuisia ja verhoiltuja uur-
nia. Lisäksi on saatavilla maatuvia 
keramiikka- ja metalliuurnia, kertoo 
Mikko Hyvärinen.

- Välitämme myös hautakiviä, 
hän jatkaa.

- Hoidamme eri uskontokuntien 
sekä myös niihin kuulumattomien 
hautausjärjestelyjä. Kunnioitamme 
asiakkaan vakaumusta. Kaikilla 
yrityksessämme työskentelevillä on 
ehdoton vaitiolovelvollisuus meille 
uskotuista asioista. Liikkeemme 
on Suomen Hautaustoimistojen 
Liiton jäsen, toteaa Anni Lahti-
Hyvärinen.

Pitopalvelusta apu 
juhlatarjoiluun

On kyseessä hautajaiset, häät, syn-
tymäpäivät tai mitkä juhlat tahansa, 
suuhunpantavaa tarvitaan. Joskus 
riittää kahvi, toisen kerran tarvitaan 
ruokaa. Juhlijaperheellä on yleenä 
silloin paljon tekemistä. Pitopalvelu 
on verraton apu juhlien järjestäjälle. 
Lahden liikkeen pitopalvelu järjestää 
erilaisten juhlien kahvi- ja ruokatar-
joilun asiakkaan toiveiden mukai-
sesti. Tarvittaessa heillä on astiasto 
150 hengelle. He myös suorittavat 
koristelun tarvittaessa. Koristeet 
valmistetaan liikkeillä, josta ne 
kuljetetaan ja asetetaan paikoilleen 
sovitulla tavalla.

Piippujen Ympärillä –lehti 
onnittelee 75-vuotiasta 
Kukkakauppa ja 
Hautaustoimisto Lahti Oy:tä!

     
Sirpa Ollikainen

Pihlajanmarja-omenahyytelö
2 kg pakkasenpuremia pihlajanmarjoja
1 kg omenia lohkoina
1,5 l vettä
9 dl sokeria/litra mehua

Pihlajanmarjoja ja omenalohkoja keitetään vedessä, kunnes hedelmät 
pehmiävät. Seos siivilöidään ja mehu mitataan. Sokeri sekoitetaan 
mehuun ja seosta keitetään sekoittamatta 10-15 minuuttia. Vaahto 
kuoritaan tarkkaan pois. Hyytelö kaadetaan steriloituihin purkkeihin 
ja jäähdytetään. Jäähtyneen hyytelön pinnalle kaadetaan parafiinia ja 
purkit suljetaan. Säilytetään kylmässä.

Ohje: Ulla Lehtonen, 
Kirjasta Ullan luonnonyrtit.


