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Muistilappu

Vastassa koivulajilla
on merkitystä
Jos haluat kestävän saunavihdan, kokoa kimppu rauduskoivun oksista.
Hieskoivuvihta taas tuoksuu
voimakkaammin.
Saunavihdan tai -vastan paras
tekoaika kestää juhannuksesta
heinäkuun alkupuolelle. Aiemmin koivunlehdet ovat liian pehmeitä, ja myöhemmin lehdet
irtoavat herkemmin.
Muistathan, että vihdaksien
kerääminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Kysy siis
maanomistajalta lupa oksien
katkomiseen.
Jos olet ensi kertaa vihdan
tai vastan teossa, ohjeita löytyy
esimerkiksi osoitteesta visitsauna.fi. STT

Saunavastan tai -vihdan paras
tekoaika kestää juhannuksesta
heinäkuun alkupuolelle.

50 vuotta sitten
Teuvo V. Riikonen julkaisee kirjan vuodessa. – Kirjoittamiseen on intohimo. On enemmän asioita, joista kieltäydyn, sanoo Riikonen.

Teuvon mukana
matkalla pohjoiseen
Teuvo V. Riikonen
sai mahdollisuuden osallistua viime
kesän juhannusjunaan. 13 tunnin
elämyksestä muotoutunut Juhannusjuna-kirja välittää
parhaat palat
hetki hetkeltä.
Teksti Pia Rask
Kuvat Petri Vanhanen

Y

le:n, VR:n ja keskieurooppalaisen Arte -kulttuurikanavan järjestämässä
koekuvauksessa Helsingissä Teuvo V. Riikonen
tiesi, kuinka erottautua joukosta: värikäs kuvaus vapaalipulla matkustavasta nuorukaisesta, joka herää vaunun keskeltä naisten helmojen alta
löytyy heti kirjan alkusivuilta. Riikonen valittiin 32 kutsuvieraan joukkoon
1 296:n hakijan joukosta.
– Se oli minulle ainutlaatuinen
”kerran elämässä” -tilaisuus ja var-

maan extreme-kokemus kaikille mukana olleille, sanoo Riikonen.
Kansainväliseen levitykseen mennyt suora TV-lähetys oli huima suoritus myös Yle:ltä. Juhannusjuna
nähdään uusintana Teemalla ensi viikolla.

ta ennen kaikkea se kertoo ihmisten
kohtaamisista.
Kuvitelkaapa vaikka sitä tilannetta,
kun kahdelta aamulla olimme Kokkolassa, jossa Anu Komsin oopperalaulun säestämänä kirjasin ylös humalaisten jorinaa, kertoo Riikonen.

Kansainvälisesti Suomi-kuvasta tuli

todella upea, ilmakuvien ja junan kameran ansiosta. Erilaisten ihmisten
lisäksi ohjelmassa näytettiin muun
muassa synnytys, lavatanssit, kirkonmenot, töihin meno ja juhannuksen
viinanjuontikulttuuria.
Mutta Riikonen haluaa kertoa kirjallaan myös yhteisöllisyyden Suomesta. Useilla asemilla oli satamäärin
ihmisiä vastaanottamassa junan tuomia tarjoomuksineen.
– Mutta tämä muuten ei ole EteläSuomen asia, se alkaa vasta Riihimäeltä, nauraa Riikonen.
Junaan oli koottu läpileikkaus suo-

malaisista vaikka mukana oli paljon
julkkiksiakin. Kirjasta voi lukea tarinaa hämeenlinnalaisesta avioparista,
joka polki koko matkan kuntopyörää
tai asperger-oireisesta joukkoliikennebongarista. Kemissä tavataan maailman suurin pappamopokerho Los
Dementitos ja Oulussa Mieskuoro
Huutajat.
– Kirjani puolustaa suomalaista
maaseutua ja tavallista ihmistä. Mut-
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Juhannusjuna
kertoo ihmisten
kohtaamisista.
Teuvo V. Riikonen

Teuvo Viktor Riikonen
Vuonna 1960 syntynyt toiminnanjohtaja,
kirjailija, pappi ja neljän aikuisen lapsen
isä.
Kirkon nuorisotyönohjaaja, teologian
maisteri ja muita tutkintoja. 13 vuotta
Savonlinnan kristillisen opiston rehtorina.
Julkaissut 18 kirjaa, mukana 29:ssä, lehtikirjoituksia yli 70:ssä lehdessä. Toiminnanjohtajana Parikanniemi -säätiössä.
Rauhanturvajoukoissa Golanilla,
sotilaspappina Afganistanissa, asunut 3
vuotta Israelissa, pyhiinvaellus Santiago
de Compostelaan.
Ikimuistoisin matkakokemus: Voi, niitä
on niin monta!

KIRJAILIJA

Riikosen 18. kirja keskustelee junakir-

jojen klassikoiden kanssa: sivuilla vilahtavat Juhani Ahon, Mika Waltarin, Agatha Christien ja Rosa
Liksomin teokset. Riikonen haluaa
korostaa myös rautateiden merkitystä Suomessa.
– Rautateillä on aina tehty myös
aluepolitiikkaa ja tehdään nykyäänkin. Junassa tästä puhui Kemijärven Kari Väänänen. Myös VR:n
150-vuotishistoriikki on popularisoitu
tässä kirjassa, kertoo Riikonen.
Kirjoittava ja kuvaava Riikonen sai

tehdä töitä rauhassa ja tunsi matkalla

itsensä ulkopuoliseksi havainnoijaksi.
Hän oli nukkunut varastoon Villa Kiven kirjailijatalossa.
– Asemilla jotkut kyllä tulivat kysymään, kuinka kirjan teko edistyi. Juhannusjunalla oli alusta lähtien oma
nettiyhteisönsä, kertoo Riikonen.
Kirjan kustantajaa oli yllättäen vaikea löytää, koska kirjamarkkinoilla
viime kesäinen aihe on jo vanha. Tämän viikon perjantaina kirjan julkistamista juhlitaan Helsingin Rautatieasemalla.

Huollon
nettomenot
Savonlinnassa
4000 vmk
asukasta kohti
v. 1962
Savonlinnan kaupungin sosiaalitoimiston kertomuksesta vuodelta 1962 ilmenee, että viime vuonna
oli huoltoavun saajien lukumäärä 1004, joka on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kunnallisen huollon kokonaismenot
olivat 89.672.063 vanhaa markkaa.
Sosiaalilautakunnan tulot lisääntyivät
huomattavasti vähemmän,
joten nettomenot olivat
61.461.567 mk
eli 4006,88
vmk henkikirjoitettua asukasta ja
1,58 vmk veroäyriä kohti.
Sosiaalitoimistosta lähetettiin
kertomusvuoden aikana 4691 kirjettä. Sosiaalitoimistoon jätettiin
huollon avustusanomuksia 1440.
Varattomuus- ja vähävaraisuustodistuksia annettiin erilaisiin tarkoituksiin 286 sekä lausuntoja eri
virastoille 122. Maksusitoumuksia myönnettiin sairaaloihin ja parantoloihin 156. Maksusitoumuksia
perhelisätavaroiden ostoa varten
kirjoitettiin 485.
Sosiaalitarkkailijat suorittivat
yhteensä 746 kotikäyntiä.
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Teuvo V. Riikosen Juhannusjuna. 13 tuntia Helsingistä Rovaniemelle julkistettiin eilen. Saatavana kirjakaupoista lähiaikoina.
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