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Muistilappu
21.2. Kierrätä vanhat
lamput oikein
Joka viides suomalainen
ilmoittaa heittävänsä kaikki
lamput sekajätteisiin.
Kerää ja vie energiansäästötai ledilamput SER-keräykseen.
Myös rikkinäiset ulkovalot ja
loisteputket kuuluvat sinne.
Alle 25-senttisen loisteputken
voi viedä muiden lamppujen
tai piensähkölaitteiden kanssa
kauppojen keräyspisteeseen.
Isommat loisteputkilamput sekä
sähkölaitteet pitää palauttaa
sähkö- ja elektroniikkaromua
vastaanottaviin paikkoihin. Lähimmän löydät verkosta www.
kierratys.info.
Sekajätteeseen kuuluvat
ainoastaan vanhat hehku- ja
halogeenilamput sekä auton
lamput.

Sekajätteeseen kuuluvat vanhat hehkulamput.

Rosoisia
tositarinoita
Parikanniemen historiaa 40 vuoden ajalta kokosi kirjaksi Teuvo V. Riikonen (keskellä). Tuona aikana lastenkodin johtajapariskuntana toimivat Raija ja Henrik Ohlis.

Silitä minut ehjäksi
-kirja on kertomuksia Parikanniemen
lastenkodin historiasta 40 vuodelta.
Teksti Mikko Kääriäinen
Kuva Antero Teittinen

A

lle viisivuotiaan lapsen
vanhemmat tulevat Ristiinaan Parikanniemen
lastenkotiin tapaamaan
jälkikasvuaan. Äiti sylkee lapsen päälle saatesanoin ”Tämä
on kaikki sinun syytäsi”.
Silloin Parikanniemen lastenkodin
pitkäaikainen johtaja Henrik Ohlis
komentaa suorasukaisesti: Ulos!
Ohlis listaa tapauksen kolmen rankimman joukkoon työuransa aikana.
Tuo työura lastenkodin johdossa kesti 40 vuotta, ja hän teki sen yhdessä
puolisonsa Raijan kanssa.
Avioparin elämäntehtävän yksiin
kansiin keräsi kirjailija ja Parikanniemisäätiön toiminnanjohtaja Teuvo V.
Riikonen.
– Kirjoittaminen oli lopulta help-

poa, koska Raija on pitänyt tarkkaa
leikekirjaa.
Kirjassa esiintyvien henkilöiden

identiteetit on suojattu nimimerkein
ja muin keinoin, mutta tarinat ovat
riipaisevan tosia. Ja rankkoja, vaikka
elämästä kristillisessä lastenkodissa
voi joillekin tulla mieleen lähinnä leirinuotiot ja virsien laulaminen.
– Sammutaan hankeen, kiroillaan,
mennään vankilaan, Riikonen listaa.
Kirjan ällistyttävimpiin ja riemukkaimpiin kuuluu tarina Ladalla ystäviensä kanssa pihaan saapuneesta
vaatimattoman oloisesta mummosta,
joka jätti lahjoituksena 1,5 miljoonan
markan shekin. Lahjoituksella hankittiin ensimmäiseksi mummon toiveen
mukaisesti uusia polkupyöriä, kaikkiaan 25 kappaletta.
– Se pyöräkauppias hymyilee minulle vieläkin, naurahtaa Henrik Ohlis.
Silitä minut ehjäksi -nimen kek-

si Henrik Ohlis. Tarkemmin sanottuna se putkahti hänen päähänsä hänen
katsellessaan vaimoaan pitämässä puhetta eräässä tilaisuudessa. Nimen
taustalla on lastenkotiin 13-vuotiaana tullut tyttö, joka neljä vuotta Parikanniemessä asuttuaan eräänä iltana
esitti pyynnön.
– Voisitko tulla silittämään minua?

Minua ei ole silitetty.
Pyynnön kohteena oli Raija Ohlis,
joka toteutti toiveen saatuaan muut
lapset nukkumaan. Tyttö nukahti
silitykseen.
–Siitä tuli meidän yhteinen juttumme.
Vuosien jälkeen, tytön aikuistuttua, yhteys jatkuu yhä. Siitä muistuttaa myös kiiltävä ylioppilaslyyra, joka
on kiinnitettynä Henrik Ohlisin takin
rintapieleen. Vieressä on toinenkin,
joka puolestaan on peräisin Parikanniemessä kasvaneelta pojalta.
– He halusivat antaa lyyransa mieluummin minulle kuin omille äideilleen, Henrik Ohlis kertoo.
Vielä niistä rosoista. Lastenkodis-

sa käydään välillä tiukkoja taisteluita.
Eräänä päivänä lastenkodin pihaan
kurvasi 18-vuotias nuorukainen. Autosta nousi päätään lastenkodin johtajaa pidempi hahmo.
Henrik Ohlis muisti pojan, ja sen,
että hänelle itselleenkin oli jäänyt
paha mieli heidän lukuisista yhteenotoistaan.
– Ajattelin, että hän tulee kostamaan.
Toisin kävi.
– Hän tervehti minua ystävällisesti. Juotiin kahvit, ja hän sanoi: ”Kuule
Henkka. Sinä pidit kovan kurin, mutta
olit oikeudenmukainen.”
Se ei ollut ainoa tapaus, kun Pari-

Parikanniemi
Kristillisessä hengessä toimiva
lastenkoti Ristiinassa, jota ylläpitää
Parikanniemisäätiö.
Perustettiin Uukuniemelle vuonna
1915. Koti toimi Uukuniemellä vuoteen
1944, jolloin se jouduttiin alueluovutusten yhteydessä jättämään luovutettuun
Karjalaan.
Nykyisellä paikallaan Ristiinassa koti
aloitti toimintansa vuonna 1949.
Johtajapariskuntana vuodesta 1973
vuoteen 2013 saakka toimivat Henrik ja
Raija Ohlis.
Kirjaan Silitä minut ehjäksi on koottu tarinoita Ohlisin pariskunnan 40-vuotisen
uran ajalta. Kirjan on kirjoittanut Teuvo V.
Riikonen.

kanniemestä oli lähdetty ovet paukkuen ja tultu kiitellen takaisin.
– Mitä rikkinäisempi nuori tai lapsi
on, sitä syvemmällä oikeudenmukaisuus heissä asuu, uskoo Raija Ohlis.
Silitä minut ehjäksi -kirjan voi ostaa Mikkelissä Räihän Kirjakaupasta, Infosta
sekä kristillisestä kirjakaupasta Suola ja
Valkeus. Savonlinnassa kirjaa myy Knut
Posse.

50 vuotta sitten
Kansantulo
lisääntyi
yhdeksän
prosenttia
Kansantulo lisääntyi viime vuonna 9 prosenttia. Hintatason nousu oli runsaat 4 prosenttia kun taas
tuotannon määrä kasvoi vaille 4
prosenttia, ilmenee Tilastollisen
päätoimiston alustavissa kansantulolaskelmissa. Koko 1950-luvun ajan keksimääräinen nousu kansantulossa oli vuosittain 4,2
prosenttia.
Kansantuotteen reaalisen kasvun
muodostuminen viime vuonna ennakoitua suuremammaksi johtuu lähinnä siitä,
etteivät investoinnit jääneet
niin pieniksi kuin vielä syyskesällä
odotettiin.
Maataloustuotanto
lisääntyi viime vuonna 8
prosenttia ,
kun se edellisenä vuonna
väheni 7 prosenttia. Maataloustuotannon lisääntymisestä juuri johtuu, että kansantuotteen reaalinen
kasvu oli viime vuonna suurimpi
kuin edellisenä vuonna.
Varsinainen taantumakausi kesti tällä kertaa vain vuoden ajan eli
vuoden 1962 syyskesästä vuoden
1963 alkukesään.
Kansantaloudessa maksettujen
palkkojen nopea lisääntyminen on
tehnyt mahdolliseksi kulutuskysynnän jatkuvan kasvun.
Tuottavuuden noususta taas
johtuu, ettei vuonna 1963 kokonaistuotannon kasvaminen ole
edellyttänyt tehdyn työmäärän
lisääntymistä.

