Työn perässä Varkauteen
Kärjän perhe muutti Varkauteen
elokuussa 1996 Kajaanista, jossa he
olivat asuneet kaksi vuotta. Timo
Kärjä on lähtöisin Oulusta ja vaimo Tarja Anjalankoskelta. Opiskelunsa he suorittivat Helsingissä.
Ensimmäiset yhteiset vuotensa he
asuivat Vantaalla. Varsin pian he
kuitenkin kyllästyivät RuuhkaSuomeen.
- Töitä on kaikkialla, myös pienessä kaupungissa, kertoi autoteknikko Timo todenneensa.
Elämä Kajaanissa ei kuitenkaan
täyttänyt odotuksia, vaikka töitä
olikin. Eläinlääkäri Tarja halusi perustaa oman pieneläinvastaanoton,
ja siihen Kajaanissa ei ollut mahdollisuuksia. Vanhempi lapsista, nyt 9vuotias Vesa, syntyi Kajaanissa.
Itä-Suomi houkutteli asuinpaikkana. Varkaus ei ollut Kärjille tuttu
paikkakunta. Varkauden Portissa oli
tullut pysähdyttyä matkojen varrella.
- Maasto ja ympäristö on kaunista. Järvi-Suomeen oli helppo muuttaa, kertoivat Tarja ja Timo.
Varkaudessa oli Tarjan myös mahdollista avata oma praktiikka. Sen
tiloja perhe kävi katsastamassa kerran ennen paikkakunnalle muuttamista.
Aluksi Tarja ja pikku Vesa asuivat
vuokra-asunnossa Varkaudessa Timon jäädessä vielä töiden vuoksi
Kajaaniin. Välittömästi alkoi kuitenkin oman kodin etsiminen. Vaatimuksia oli: iso tontti, iso piha, rauhallinen ympäristö, päiväkodin läheisyys ja alle 2 km:n matka kouluun. Myös ranta saisi olla lähellä.
Yllättävän nopeasti toiveet täyttävä koti löytyi Luttilasta Luttilantieltä. Talo on rakennettu 1950-luvul-

la, mutta kunnostettu niin sisältä
kuin ulkoa. Piha on todella suuri.
Lapsille riittää temmellyskenttää,
samoin koirille. Perheessä on kaksi
koiraa. Vanttu on 13-vuotias monirotuinen koira, ja nuorempi, islanninlammaskoira Uni on vasta 7
kk:n ikäinen. Pihalla on tilaa kesäisin Tarjan hoidella kukkapenkkejä
ja kasvimaata sekä Timon huolehtia nurmikosta ja sen leikkaamisesta. Rantaan on matkaa n. 100 metriä. Perheellä on soutuvene, jolla on
rentouttavaa tutustua rantamaisemiin vesiltä käsin.
Nuorempi lapsista, elokuussa koulunsa aloittava Tuuli, on Kankunharjun päiväkodissa.
- Opettajat ja henkilökunta on
motivoitunutta työhönsä, ja he
tuntuvat viihtyvän työssään. Se on
lapselle turvallinen ja innostava päiväkoti, toteaa Tarja.
Vesa käy Luttilan koulua, johon
Tuulikin elokuussa menee. Koulu
on pienehkö ja hyvä opiskelupaikka. Tilanahtaus tosin hankaloittaa
toimintaa. Koulumatka on turvallinen, ja sitä vanhemmat pitävät tärkeänä pienille koululaisille.
- Tehtaankoulun lakkautuspäätös
ja kouluverkkokeskustelut ovat asioita, joissa kohde, siis lapset, on
unohdettu. Varkaus mainostaa itseään lapsiystävälliseksi kaupungiksi.
Peruskoulutukseen panostaminen
on tärkeää. Kaupungin pitäisi toimia eikä vain puhua lapsiystävällisesti, selostaa tuntojaan perheen isä.
- Jos lapsi on sairas, hänen pitäisi
välittömästi päästä lääkäriin. Hieno
ja talvisin sula Kauppakatu on lapsiin verrattuna toissijainen asia. Peruspalvelut ovat tärkeitä, esittää
mielipiteenään perheen äiti.
Kärjän perheen talvisiin harrastuksiin kuuluu suksiliikunta. Äiti ja lap-

set hiihtävät murtsikkaa, lapset isän
kanssa myös innokkaasti laskettelevat. Vattuvuori on oivallinen rinne!
Sekä Vesa että Tuuli pelaavat jääkiekkoa, joten harkkakuljetuksia ja
juniorikiekkoiluun kuuluvaa oheistoimintaa on riittämiin. Kesällä lapset suunnistavat. Isä kuljettaa ja
huoltaa heitä, äiti opastaa pieniä
suunnistuksen salaisuuksiin. Kesällä
tietenkin myös uidaan, varsinkin
mummolassa Kalajoella. Äidin ja
lasten yhteinen harrastus on syksyisin 1 – 2 viikon pituinen vaellusretki Lapissa. Isä ei tuohon ole innostunut.

Kärjän perhe viihtyy Varkaudessa. Keskellä kaupunkia asuminen voi olla
kuin maalla asumista. Kummastakin muodosta saa ne parhaat osiot, toteaa koko perhe.

- Vaikuttaa siltä, että varkautelaiset eivät osaa riittävästi arvostaa vettä, jota ympärillä on runsaasti, samoin kuin näitä kauniita rantoja.
Varkaus on muuttotappiokaupunki. Täältä lähdetään tietenkin pois,
jos täältä töitä ei löydy. Myös nuoret jättävät kotikaupunkinsa. On
tärkeää irrottautua kodista jossakin
vaiheessa. Monilla nuorista tuntuu
kuitenkin olevan turhan negatiivinen asenne Varkautta kohtaan. Mietin sitä, mitä sellaista nuorille kaupunki ei ole voinut tarjota, jota
muualta on lähdettävä hakemaan,
pohtii Timo. Varkaus on hyvä kaupunki asua. Tehtaat keskellä kaupunkia luovat tunteen, että tämä on
vanha teollisuuspaikkakunta. Tehtaat kuuluvat tähän kaupunkiin,
hän jatkaa.
- Luttila on oiva asuinpaikka, siisti ja rauhallinen. Tosin täällä ei ole
kauppaa, mutta työmatkan varrelta
niitä löytyy, toteaa Tarja.
Lopuksi Timo Kärjä toteaa: Mikään tehty ei harmita, hyvin on
kaikki mennyt. Tunnen jo olevani
varkautelainen. Tähän Tarja Kärjä
jatkaa: Kun oma koti on täällä Varkaudessa, niin tietyllä tavalla sitä on
varkautelainen. Omasta itsestä ja
asenteistahan sopeutuminen uuteen
on riippuvaista.

Tuuli Kärjä esiintyi esikoulun kevätjuhlassa soittajasammakkona.

Sirpa Ollikainen

Vesa Kärjä on päässyt Tuuli-siskon kevätjuhlaan. Siskon esiintymistä kannattaa seurata tarkasti.

