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JUHLALEHTI
1. NUMERO
TAMMIKUUHUHTIKUU

Kunnanjohtajan
kynästä
Hyvää Enonkosken kunnan 140-vuotis juhlavuotta!
Olet tervetullut lukemaan ja tutustumaan ensimmäiseen Enonkosken juhlavuoden juhlasanomien numeroon!
On ilo olla mukana juhlistamassa tätä meille kaikille tärkeää merkkivuotta vaikeiden koronavuosien
vastapainona.
Tässä numerossa kysymme yksittäisiltä enonkoskelaisilta, mitä 140-vuotias Enonkoski hänelle merkitsee.
Itselleni Enonkoski toki merkitsee juuriani, sillä olen täällä syntynyt – samoin vanhempani ja isovanhempani.
Enonkoski on minulle lisäksi aina merkinnyt turvallisuutta, yhdessä tekemistä, luottamusta ja pysyvyyttä.
Enonkoski ei ole minulle ollut koskaan paikka, jonka haluan lopullisesti jättää taakseni tai unohtaa –
päinvastoin.
Enonkoskelle on aina ollut helppo palata ja olen tuntenut oloni tervetulleeksi. Enonkoski on merkinnyt minulle
työurani alkua 90-luvulla ja nyt jälleen uusia haasteita kunnanjohtajan virassa. Enonkoski on merkinnyt minulle
kotia ja ennen kaikkea yhteisöllisyyttä.
Juhlavuonna haluankin nostaa esille juuri yhteisöllisyyden, jolla tarkoitan yhteenkuuluvuutta, aktiivisuutta,
mukana oloa, osallistumista, vaikuttamista ja elämänlaatua. Kuntalaisille ja täällä vieraileville on tärkeää, että
olemme osa Enonkoskea. Muutokset yhteiskunnassa ovat väistämättömiä, mutta muutokset voivat myös
ahdistaa ja tuoda epävakautta. Yhteisöllisyyttä tulee vaalia ja se onnistuu parhaiten sillä, että täällä olevien ja
toimivien ihmisten yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistetaan. Yhteenkuuluvuuden tunteeseen voi jokainen
omalta osaltaan vaikuttaa omalla toiminnallaan, yhteistyöllä ja kannustamisella.
Uusi Enonkosken kuntastrategia korostaa kunnan näkyvyyttä, kuuluvuutta, aktiivisia kuntalaisia, itsenäisyyttä
ja yhtenäisyyttä, matkailua ja luontokohteita sekä oppimista ja koulutusta. Näiden päämäärien pohjana
toimivat arvot ideoinnista, yhteistyöstä ja luotettavuudesta. Nämä ovat myös pohjana 140vuotisjuhlavuodelle!
Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi juhlavuoden tapahtumiin kuntalaisena, vierailijana, toimijana,
yhteistyötahona, osallistujana – ennen kaikkea Enonkosken yhteisöön kuuluvana!

Onnea ja menestystä 140 v. Enonkosken kunnalle!

Enonkoski 140 vuotta
Enonkosken kunnan perustamisesta on vuonna 2022
kulunut 140 vuotta.
Tichanovin kauppahuone perusti vuonna 1875 Enonkoskelle
Kangassaaren lasitehtaan. Vuoden 1858 vakavan
kirkkoveneonnettomuuden jälkeen Enonkoskelle rakennettiin
ensimmäinen kirkko vuonna 1859 ja näin muodostettiin myös
Enonkosken tehdasseurakunta. Vuonna 1876 sen pohjalta
perustettiin Kerimäen seurakunnan alainen Enonkosken
rukoushuonekunta.
Enonkosken rukoushuonekuntaan liitettiin
sahan ja lasitehtaan lisäksi alueita
Kerimäen, Rantasalmen, Heinäveden ja
Säämingin pitäjistä. Enonkosken kunta
muodostettiin vuonna 1882
rukoushuonekunnan alueelle.

Museovirasto
Poutvaara, Matti,

Museovirasto

Museovirasto
Poutvaara, Matti,
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25.-27.2. Jääveiston 28. SM-kisat
Enonkosken torilla ja koskenvarrella
taas tapahtuu kun Jäänveiston 28. SMkisat rantautuvat Enonkoskelle
25.-27.2.2022!
Reilut 10 huippukilpailijaa alkaa veistää
jäätä lauantaina 26.2. ja koko komeus
huipentuu sunnuntaina 27.2.
palkitsemisiin. Lisäksi mm. torilla
jääliukumäki, talvimarkkinat sekä
talutusratsastusta ja ponin rapsutusta.

1.-31.3. Enonkoski elää! kirjoituskilpailu
Juhlavuoden kunniaksi Enonkosken kunta on
päättänyt järjestää kirjoituskilpailun, jonka
aiheena on Enonkoski elää! Kilpailuaikaa on
koko maaliskuun 2022 ajan. Tämän jälkeen
tulleita kirjoituksia ei kilpailuun voida
huomioida.

Ajantasaisin ohjelma löytyy aina osoitteesta enonkoski.fi. jossa mm.
koronaohjeemme tilaisuuksien suhteen päivittyy. Seuraa ilmoittelua!
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9.4. Enonkosken historia-luento osa 1
140-vuotis juhlavuosi aloittaa maaliskuussa
kolmiosaisen luentosarjan Enonkosken
historiasta. Osa 1, luennoitsijana dosentti,
filosofian tohtori ja tietokirjailija Jyrki Paaskoski,
luennon aiheena "Kahden valtakunnan riitamaa Enonkoski Ruotsin ja Venäjän välissä".
Tapahtumapaikkana toimii alakoulun sali ja
tapahtuma alkaa kello 14.

27.4. Mikkelin
kaupunginorkesterin
konsertti
Enonkosken
liikuntatalolla kajahtaa
kun Mikkelin
kaupunginorkesteri tulee
AKKU-hankkeen
siivittämänä esiintymään
meille Kevätvetehisten
teemalla. Konsertti alkaa
kello 18.00
Ajantasaisin ohjelma löytyy aina osoitteesta enonkoski.fi. jossa mm.
koronaohjeemme tilaisuuksien suhteen päivittyy. Seuraa ilmoittelua!

Jäänveiston 28.
SM-kisat
Jäänveiston SM-kilpailu on valtakunnallinen, ilmainen koko perheen
tapahtuma.
Jäälinna ry organisoi kisat yhteistyössä Enonkosken kunnan ja
paikallisten yritysten ja yhdistysten kanssa.
Pitkän perinteen tapahtuma
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Jo 28. kertaa järjestettävät Jäänveiston SMkilpailut ovat tänä vuonna Enonkoskella.
Aikaisempina vuosina olemme saaneet kyllä
Enonkoskellakin nauttia jäätaiteesta, mutta
ensimmäistä kertaa meillä mitellään nyt
Suomen mestaruudesta! Kisailijoita
odotetaan paikalle reilut kymmenen.
Osallistujat veistävät kilpailuteoksen yksin,
joten jännä kilpailu on tulossa.

Kilpailijat alkavat veistämään teoksiaan
lauantaina 26.2. klo 9.00 ja torilla sekä
Koskipuiston ympäristössä on koko perheen
tapahtumapäivä veistäjien veistäessä
teoksiaan. Torilla on mm. ruokamyyntiä
NaKinilta ja koulun kuutosluokalta sekä

Kirsin tallin poni ilostuttaa
perheen pienimpiä
talutusratsuna. Sunnuntaina
kilpailijat viimeistelevät
teoksiaan ja
palkintojenjakoseremonia
alkaa kello 14 torilla.
Tule äänestämään omaa
suosikkiasi ja voita upeita
palkintoja!

Mukana kisassa sponsoroimassa:
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26.02.2022
klo 12-14
Etelä-Savon hyvinvointialueella
sijaitseva Enonkoski on voittanut
aluevaaleissa neljän hyvinvointialueen
välillä kisatun
äänestyshaastekilpailun.

Etelä-Savossa Enonkoski sai korkeimmat
lukemat 55,8 prosentin
äänestysaktiivisuudellaan.
Kisakahvit tarjoavat kilpailuun osallistuneet
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja EteläKarjalan hyvinvointialueet
yhteisvastuullisesti 600 ensimmäiselle
voittajakunnassa.

Enonkosken torilla tavataan!
Hyypiänniementie 1,
58175 Enonkoski
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liikuttavan onnellinen

Enonkoski

140
140 v. juhlavuoden kunniaksi suunnittelimme
juhlatoimikunnan kanssa Enonkosken kunnalle täysin
uuden juhlalogon. Juhlalogosta haluttiin selkeästi
erilaisempi, kuin normaalit kunnan logot ja monen
mutkan, kokeilujen sekä eri vaihtoehtojen jälkeen
maanläheiset sävyt veivät voiton ja juhlalogosta
muodostui tällainen. Enonkoskella voit kesäisin
huomata kieloja melkeinpä joka nurkalla, auringonkukat
tuovat juhlalogoon hillitysti väriä
ja vilja symboloi alkutuotantoa.

Tiesitkö?
Enonkosken kunnanvaakuna on saanut aiheensa
Enonkosken historiasta. Pitäjältä kuljettiin
kirkkoveneillä Kerimäellä jumalanpalveluksissa,
mutta 1858 seurakuntalaisten ollessa
palaamassa takaisin kotipitäjäänsä vene kaatui
kovassa tuulessa, ja kahdeksan kyläläistä hukkui.
Tapauksen seurauksena Enonkoskelle perustettiin oma
seurakunta ja rakennettiin sen ensimmäinen kirkko
seuraavana vuonna. Onnettomuuden muistona vaakunassa
on kuvattu hopea-airot. Apilat symboloivat maanviljelystä.

Vaakunan on vanhan vaakunan pohjalta
suunnitellut Olof Eriksson, ja se vahvistettiin
käyttöön 23. marraskuuta 1954.

Enonkoski elää!
kirjoituskilpailu
Juhlavuoden kunniaksi
Enonkosken kunta on
päättänyt järjestää
kirjoituskilpailun, jonka
aiheena on Enonkoski
elää! Kilpailuaikaa on koko
maaliskuun 2022 ajan.
Tämän jälkeen tulleita
kirjoituksia ei kilpailuun
voida huomioida.

Kilpailun palkintona

1. palkinto 300 euroa
2. palkinto 200 euroa
3. palkinto 100 euroa

Kirjoituskilpailun säännöt
1. Enonkosken kunta järjestää Enonkoski elää!
kirjoituskilpailun 140-vuotiaan Enonkosken
kunniaksi. Kilpailuun voivat osallistua kaikki
Enonkosken alueella asuvat, työskentelevät
ja vierailevat 16 vuotta täyttäneet henkilöt
jotka eivät ole julkaisseet aikaisempia
teoksia. Myös omakustanteet lasketaan
julkaisuiksi.
2. Kilpailun tuomaristoon kuuluu Enonkosken
kunnan 140 v. juhlavuoden juhlatoimikunnan
jäsenet. Tuomaristo päättää palkittavista
töistä. Tuomaristo ei anna arvioita
yksittäisistä töistä.
3. Kilpailussa on yksi sarja, johon voi osallistua
fiktiivisellä tekstillä. Tekstin enimmäispituus
on viisi (5) liuskaa.
4. Kilpailuaika on 1.-31.3.2022. Tämän jälkeen
tulleita kirjoituksia ei huomioida kilpailussa
5. Kilpailun järjestää ja rahoittaa Enonkosken
kunta.
6. Valmiit kilpailutekstit palautetaan postitse
Enonkosken kunnanvirastolle, Enonkoskentie
3T, 58175 Enonkoski. Kuoreen tunnus
"Kirjoituskilpailu".

Enonkosken kirjasto
Enonkosken kirjasto palvelee
asiakkaitaan keskellä
kirkonkylää
Tiesitko mitä kaikkea kirjastopalvelut pitävät
sisällään täällä Enonkoskella? Lainauspalvelun
lisäksi kirjastossa on lehtilukusali, 2 internetasiakaspäätettä sekä langaton verkko (WLAN) sekä
usein erilaisia näyttelyitä. Lainattavissa on myös
frisbeegolfkiekkoja. Asiakkaiden käytettävissä on
myös iPad-tablettitietokoneita. Helmikuussa -22
avautuu omatoimikirjasto - ota seurantaan
Enonkosken Kirjasto-facebook sivut!
Meidän kirjastosta voi lainata lisäksi myös lumikenkiä!
Lumikenkiä pääset lainaamaan Enonkosken kirjastolta
maksuttomasti kirjastokortillasi maksimissaan kolmeksi
vuorokaudeksi kerrallaan.
Lainattavana on 10 paria Tubbs merkkisiä laadukkaita
lumikenkiä:
3 paria aikuisten mallia kengän koko 42-47
3 paria aikuisten mallia kengän koko 36-41
4 paria lasten/ nuorten mallia n. 10-15v.
Lainauksen yhteydessä tarkemmat ohjeet lumikenkien
valintaan sekä käyttöohjeet.
Kirjastossamme kokoontuu myös kaikille avoin lukupiiri.
Luetaan valittu kirja etukäteen ja keskustellaan siitä ja
sen herättämistä ajatuksista. Kirjan saa lainattua
kirjastosta. Lukupiiri toimii kirjastolla. Tervetuloa uudet ja
vanhat lukupiiriläiset!

Kirjasto avoinna:
Ma 9.00-15.00
Ti 12.00-18.00
Ke 9.00-15.00
To 12.00-18.00
Pe 9.00-15.00

Kylägallup
Kysyimme kuntalaisilta, mitä 140-vuotias
Enonkoski sinulle merkitsee?
Johanna Venäläinen, 60v.
Paluu juurille, kun asutaan miehen
syntymäkodissa, saa asua paikassa, jossa historiaa.
Luonto on käsittämättömän hieno, sen rauha ja
kauneus on arvokkainta.
Heidi Venäläinen, 34v.
Tarjoaa erinomaisen työympäristön ja työyhteisön.

Eino Valjakka 7v.
Ei periaatteessa
mittään.

Leena Partanen, 79v.
Itsenäistä kuntaa, jolla
pitkä historia.

Leevi Natunen, 20v.
Kotia ja turvaa. Siitä kantaa omaa
ylpeyttä, kun tietää, että oma suku on
ollut mukana rakentamassa
Enonkoskesta sitä, mitä se
nykyään on.

Joko mennään
hiihtämään?
Jos Enonkoski on tunnettu
hyvistä
liikuntamahdollisuuksistaan
kesällä luontopoluilla, niin
emme me kyllä talvellakaan
jää kakkosiksi! Hyvin hoidetut
latuverkostomme ja
jääkenttämme saavat kiitosta
pitkin talvea.
Kiinnostusta herättäneet
hiihtovihkomme ovat saaneet
taas uuden paikan jättää
oman puumerkkinsä ladulle:
hiihtovihko löytyy nyt myös
Ylä-Enonveden jääladun
varrelta.
Merkitse vihkoon päivän
hiihtosuorituksen tiedot ja
olet mukana arvonnassa.
Kunta arpoo kuukausittain
jokaisen merkityn
hiihtosuorituksen kesken
tuotepalkinnon.
Hiihtovihkot löytyvät:
Pirttiniemen kuntoradalta
Simanala/Pihlasmäki
risteyksestä
Ylä-Enonveden jäälatu

Vieraskynä
Kiti Häkkinen
Mitä onnellisuus oikein on ja voiko sitä
mitata? Japanilaisen sananlaskun
mukaan onnellisen, pitkän iän salaisuus
on aktiivinen, mielekäs elämä. ”Vain
liikkeellä pysyminen saa sinut haluamaan
elää 100-vuotiaaksi”. He tietävät, mistä
puhuvat, sillä Japanin ja Taiwanin välissä
sijaitsevalla Okinawan saarella asuu
suhteellisesti eniten satavuotiaita koko
maapallolla. Kasvis- ja kalapitoisen
ruokavalion, puhtaan lähiruuan ja
päivittäisen luonnossa liikkumisen lisäksi
tärkein saarelaisten pitkän iän salaisuus
on omistautuminen perheelle ja ystäville
sekä aktiivinen osallistuminen oman
kyläyhteisön arkeen ja juhlaan.

Kiti Häkkinen, Kulttuuriosuuskunta Vehrä,
sielunmaisemaltaan enonkoskelainen jo
vuodesta 2010.

Onnellisten
kylä
Eikö kuulostakin tutulta? Suomalaiset ovat jo neljättä
vuotta peräkkäin YK:n onnellisuusraportin ykkösiä,
kahdesta peräkkäisestä koronavuodesta huolimatta.
Vaikka raportti mittaakin lähinnä tyytyväisyyttä
olosuhteisiin – ei niinkään onnellisuuden tunnetta - on
meilläkin onnellisuuden saloja muille jaettavana,
vaikkemme itse välttämättä niitä aina tunnistaisikaan.
Nähdä metsä puilta, siinäpä se. Enonkosken vehreä ja
jylhä seutu on houkutellut metsästäjä-keräilijöitä
asuttamaan rantojaan jo kivikaudelta alkaen.
Vesistöreitit ja rikkaat metsänantimet ovat tarjonneet
elinkeinoja yrittäjille sahapatruunasta kestikievarin
pitäjiin, ja samat järvi- ja metsäluonto ovat ruokkineet
kyläläisiä ja seudun vieraita runsain mitoin jo
vuosisatojen ajan. Savokarjalainen vieraanvaraisuus,
aktiivinen kyläkulttuuri ja talkoohenki ovat
houkutelleet uudisasukkaita ja paluumuuttajia
seudulle, allekirjoittanut mukaan lukien. Terveyden ja
olosuhteiden niin salliessa, kalenteroimme jo
muuttoautoa piäkirkolta Enonkoskelle muutaman
vuoden päähän. Pitää olla tovi kaukana, että näkee
lähelle, ja joskus ulkopuolelta näkee
itsestäänselvyydet kirkkaasti ja selvästi.
Enonkoskella on tarjolla kaikki se, mitä ihminen
hyvään ja onnelliseen elämään tarvitsee. Kunhan
löytää vielä sen, mitä voi tehdä muidenkin
onnellistamiseksi ja evästämiseksi hyvää elämään, on
jo aika lähellä onnen ydintä.
Lämpimät onnittelut ensimmäisistä 140:stä
aktiivisesta vuodesta! Pitkää ikää, turvallista ja
yhteisöllistä eloa Sinulle, rakas Enonkoski –
onnellisten kylä Saimaan puhtaan ja hyvää tekevän
luonnon sydämessä.

Kuntalaisten ja vierailijoiden valokuvia
Enonkoskelta
Kuvaaja Elina Lyytinen
Kuvaaja Rebecca Lahtinen
Kuvaaja Satu Syrjälä

Kuvaaja Helvi Miettinen
Kuvaaja Mirja Teppo
Kuvaaja Timo Tahvanainen

Kuvaaja Krista Laine

Kuvaaja Touko Ahokas

Kuvaaja Pinja Rahikainen
Kuvaaja Henni Lyytikäinen

Kuvaaja Eerika Pihlapuro

Kuvaaja Raisa Ketonen

Kuvaaja Sina Puukko

Kuvaaja Sanni Östring

Kuntalaisten ja vierailijoiden valokuvia
Kuvaaja AM Hevospalvelut

Enonkoskelta
Kuvaaja Heidi Karvinen

Kuvaaja Elina Lyytinen

Kuvaaja Jori Paukkonen
Kuvaaja Mikko Pesonen

Kuvaaja Seija Nousiainen

Kuvaaja Hanna Justiina Wallenius

Kuvaaja Anna-Kaisa Vihavainen

Kuvaaja Jonna Pöllänen

Kuvaaja Topi-Oskari Heiskanen

Kuvaaja Anu Viik

Perheenlisäystä
tulossa?

t
u
v
i
s
a
h
Puu

1. Paljonko on Enonkosken kunnan pinta-ala?
A. 419,20 km2
B. 514,20 km2
C. 611,20 km2

ENONKOSKI 140 VUOTTA-VISA
Valitse oikea vaihtoehto
ympyröimällä.
Oikeat vastaukset löydät lehden
viimeiseltä sivulta.

2. Paljonko Enonkosken kunnalla on rantaviivaa?
A. 450 km
B. 1723 km
C. 840 km
3. Minä vuonna Enonkosken nykyinen kirkko
on rakennettu?
A. 1786
B. 1886
C. 1926

Kuvaaja Henni Lyytikäinen

4. Kuka arkkitehti suunnitteli Enonkosken nykyisen kirkon?
A. Magnus Schjerfbeck
B. Carl Ludvig Engel
C. Gustaf Nyström
5. Minä vuonna Enonkosken nykyinen kirjasto on rakennettu?
A. 1987
B. 1992
C. 1997

Kuvaaja Satu Syrjälä

6. Minä rakennuksena Enonkosken kotiseutumuseo on toiminut alun perin?
A. Riihenä
B. Aittarakennuksena
C. Viljamakasiinina
7. Kuka rakensi Enonkosken vanhan kivisillan?
A. Sylvester Makkonen
B. Sylvester Pesonen
C. Sylvester Redsven
8. Kuka kansanrunoilija on vaikuttanut Enonkoskella?
A. Olli Kymäläinen
B. Pietari Makkonen
C. Paavo Korhonen
9. Mikä oli enonkoskelaissyntyisen keski- ja kestävyysmatkojen pikajuoksija Antti Loikkasen
aika 1 500 metrin matkalla 16.6.1980 Imatralla?
A. 3.36,3
B. 3,36,4
C. 3,36,5
10. Minkä mitalin enonkoskelaissyntyinen pikajuoksija Silja Kautonen voitti
vuonna 1982 Kalevankisojen 200 metrin matkalla ajalla 24,65?
A. Kulta
B. Hopea
C. Pronssi

let's go to

the beach!

Kuvaaja Timo Tahvanainen

Kuvaaja Anneli Malmstedt

11. Kuka on säveltänyt ja sanoittanut Enonkosken laulun?
A. Ahti Sonninen
B. Esko Solasaari
C. Kaj Chydenius

Kuvaaja Niina Haverinen

12. Enonkoskella on toiminut lasitehdas vuosina 1858–1903. Kuka omisti ko.
lasitehtaan?
A. Tichanoffin kauppahuone
B. J. G. Bergbomin kauppahuone
C. J. Granbergin kauppahuone
13. Monta asukasta Enonkoskella oli 31.12.1992?
A. 2 222
B. 1 942
C. 1 892

Kuvaaja Antti Rinkinen

14. Kuinka monta lasta syntyi Enonkoskella vuonna 2021?
A. 10
B. 11
C. 12
15. Kuka on suunnitellut Enonkosken vaakunan?
A. Ahti Hammar
B. Olof Eriksson
C. Gustaf von Numers

Kuvaaja Sanni Östring

16. Kuka toimi Enonkosken kunnanvaltuuston puheenjohtajana vuonna 1921?
A. Anni Muhonen
B. Aleks Hakala
C. Iisakki Kautonen
17. Kuka ministeri oli läsnä Itä-Suomen keskuskalanviljelylaitoksen
ja kalastuskoeaseman vihkiäisissä Enonkoskella v. 1989?
A. Ole Norrback
B. Toivo Pohjola
C. Ilkka Suominen

Kuvaaja Marja Mustonen

18. Kuinka monta porrasta on Enonkosken koulun läheisyydessä
olevissa kuntoportaissa?
A. 54
B. 36
C. 46
19. Mitkä tunnetut kalliomaalaukset sijaitsevat Enonkoskella?
A. Vierunvuoren kalliomaalaukset
B. Ukonvuoren kalliomaalaukset
C. Astuvansalmen kalliomaalaukset
20. Kuinka monta oppilasta oli Enonkosken koulussa
koululuokilla 1–9 joulukuussa 2021?
A. 131
B. 146
C. 119
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Kuvaaja Elina Pirinen

Lyytin Muistelot
Nyt muistellaa männeitä. Nyt kuuletta, mite Lyyti muistel elämöösä.
Pyysin tuon Maikinii kuuntelemaa näitä Lyytin muistelmia. Hiä voip lisetä tai
korjata tätä tarinoo. Käyhä istumaa.
Ennehä meitä immeisii asu paljonnii tiälä sivukylilä kirkokylältä kahottuna, vähä
niinku pihaperälä. Ol Tanu, Manu, Iekko, Onni, Kalle, ol Hilma, Pekka, Ieva,
Hulta… eihä niitä kaikkia muista? Monessa talossa ja mökissä ol monta pientä
suuta.
Yhessä mökissä asustel Veko ja Lyyti. Vuatimattomaa elämää hyökii tyyty.
Sielä elettii, nökköuatrala kynnettii, lehmiä lypsettii ja voita kirnuttii. Ratijoo
kuunneltii, 12 linjaöljylamppu ol valaistuksena. Se ol sillo sillee, nyt elämä on
toiselaista.
Sitte Lyytiltä se Vekokii kuol ja kunniila hauvattii. Lapsettii ol jo lähteneet
aikasemmi. Sen jälkee Lyytiikii yksieläjäks sanottii.
Ussei se Lyyti muisteloo näitä aikoja, ku Vekoki el, sielä on hauskojai juttuja.
Nyt yks niistä tarinoista on piällimäisenä miellessä. Lyyti kertoil sen iha
naurusuulla. Hauskaha se on nyt teijännii kuulla. Se män sitte tällee:
”Vekoha ol se miu miehein, niinku kuulittiakkii, ei höpötelly iha mitä vua.
Kysymyksiinnii vastauksii ussein uotella sain, ol sellane vähäpuheine,
harvasananennii. Yhe kerra mie sitä ove takana kuuntelin ja kuuntelin – Vekoha
iha iänee hyrräilöö - laulaakii. Kuuntelin tarkkaa, yritin suaha selvee. Sanat
kuulosti mänevä jotennii tällee: ”Rakastan emäntöö, rakastan emäntöö”. Mie
ajattelin onkoha se nyt ottanu jottai. Kuuntelin tarkkaa, eläs mittää! Veko
laulokii sitä lauluu ”Rakastan elämää, rakastan elämää”! Olha se miule pien
pettymys - se ajatukse muutos. Hiä vua rakastaa elämöö, eikö sitte emäntöö?
Ajatteli, en kyselly kuitenkaa mittää. Jos se kerra rakastaa elämöö, nii kai
emäntöökii. Siinä se laulu piätty”.

Mökissää ol Lyyti eläny elämääsä hyvät ja vaikiit hetket. Muistoissaa usei
tekköö monenlaiset retket. Sitte hiä ol laittanu mökkiisä myöntii, en tiijä olko
pakko vai oma tahto. Ostajat tul ja mökki toisile män. Kyynelee silmänurkasta
pyyhkii, nyyhkii. Niinku jo sanon, pennuttii ol lähteneet mualimalle leipeesä
ehtimää. Eikä tarvihe uottoo takasi tulemaa. Nii läks Lyytikii mökistää. Itku
silemässä, kaiho kainalossa, vähäset hyntyyt poja auto peräkontissa.
Kirkonkylässä ol varattu asunto. Poika ol vieny aikasemmi sinne vähä
kalusteita: pöyvä, sängy, kiikkustuoli ja jonku jakkara. Ku hiä avas ove, mietti,
onpas kolo. Ol nii pien, entistä kot tuppoo ajattel. Näyttäähä tää kuitennii
oikei somalta. Suattaapa kyllä myöhemmi tuntuu iha omaltakii.
Ku on suanu laitettuu kampeet melkei paikollee, entine nuapuri Maikki jo
ovelta kurkkoo, sannoo: ”Tervetulloo, tervetulloo!” Sillo se Lyytiki iha
riemastuu. Nauraavat niinku ennevanhaa nuorena ollessa. Sitte kahvit juotii ja
viimesiä kuulumisia kertoiltii, vaivat valitettii, tietysti kyseltiii onko Buranasta
ollu appuu.
Maikki kertoo, jotta tielä on kaikenlaisii mänöjä, on eläkeläisiinnii mänöjä,
jumpat ja humpat. Kirkkokii on lähelä. Lähettäskö sinne vaikka ens pyhänä?
Niitä näitä hyö pohti, sitte tuumivat - nyt uutta kohti.
Kyllä nää ystävät on tärkeitä kaikille, kaike ikäsille, eikä vähite vanhole!
Myö muistellaan enne meitä eläneitä – ikuisuuteen siirtyneitä. Siellä on nyt
Lyytikii Vekon vieressä, tuolla Kyynelniemessä. Myö ollaan vielä tiälä
mualimassa. Tiijetään tiälä ei oo mittään pysyvää – meijän matkamme
kuitennii vielä jatkuu!
Eini Venäläinen-Turtiainen

Arkistokuva

Kunnalla
töissä!

Tässä juttusarjassa tuomme
kunnan työntekijöitä
tutuksi kuntalaisille.
Juhlalehden ensimmäisessä
osiossa esittelemme kunnan
teknisen toimen ja
liikuntatoimen työtä ja
työntekijöitä.

Tekninen toimi vastaa Enonkosken kunnan kiinteistöjen, yleisten
alueiden, vesilaitoksen ja kaukolämpölinjojen toiminnasta.

Tekninen toimi, Sari
Olen tullut kunnalle töihin 27.5.1985
konekirjoittajaksi. Olen toiminut paljon eri
tehtävissä eri hallintokunnissa. Ainoat
toimialat, missä en ole ollut ovat sivistystoimi
ja sosiaalitoimi. Tekniselle puolelle siirryin
1.8.2014. Nykyiseen työnkuvaan kuuluvat
teknisen toimen toimistotehtävät,
asiakaspalvelu ja rakennusvalvonta. Minulle
tärkeitä asioita ovat mökkeily ja koirat.

Liikuntatoimi vastaa Enonkosken kunnan ulko- ja sisäliikuntapaikkojen
kunnossa pidosta.

Liikuntatoimi, Marko
Kunnalle tulin töihin vuonna 2009. Työnkuvaani
kuuluvat liikuntapaikkojen kunnossapidon
lisäksi teknisen puolen hommia, mitä käsketään
tekemään ja mitä itse keksii tehdä sekä
teknisen päivystys. Minulle tärkeitä asioita ovat
perhe ja terveys. Mitään en oikeastaan tosissani
harrasta, mutta kelkkailua harrastan jollain
tapaa.
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Liikuttavan onnellinen Enonkoski 140 vuotta kunta kutsuu kaikki mukaan suunnittelemaan
140-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa!
Juhlavuonna tuomme esiin menneisyyttä,
nykyisyyttä, luontoa, ihmisiä, osaamista,
yhdessä tekemistä ja tervettä ylpeyttämme
omasta kunnastamme. Juhlavuoden ohjelman
suunnittelu ja valmistelu tapahtuvat yhdessä
kuntalaisten ja täällä toimivien tahojen
kanssa. Toivotamme kaikki tervetulleiksi
osallistumaan juhlavuoden valmisteluihin!
Lue lisää ja ilmoita oma tapahtumasi mukaan
oheisesta webropoll-linkistä.
https://link.webropolsurveys.com/S/E799EBF80101CE6F

Enonkoski-visan oikeat vastaukset
1. A 2. C 3. B 4. A 5. B 6. C 7. C 8. B 9. A 10. B
11. B 12. A 13. A 14. C 15. B 16. A 17. A 18. C 19. B 20. A

Tulevia tapahtumia
25.-27.2.2022

Jäänveiston SM-kisat, torilla liukumäki ja poniajelua sekä
torimyynti.
Paikalla Kirsin Talli, torimyyjät

14.3.2022
klo 16.00

Talvilaulujen yhteislaulutilaisuus
Säest. Esko Alanen, Vanhustentalon kerhohuone

1.-31.3.2022

Enonkoski elää! -kirjoituskilpailu

9.4.2022

Luentosarja Enonkosken historiasta osa 1, luennoitsija
dosentti, filosofian tohtori ja tietokirjailija Jyrki Paaskoski
Alakoulun sali

11.4.2022
klo 16.00

Hiljaisen viikon Yhteislaulu tilaisuus. Säest. Esko Alanen
Vanhustentalon kerhohuone

24.4.2022
klo 14.00

Enonkoskelaisten musiikin harrastajien konsertti
Alakoulun sali

27.4.2022
klo 18.00

Mikkelin kaupunginorkesterin konsertti
Liikuntatalo

Tapahtumissa
tavataan!

