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KOULURUOKA

Virve, Virva. Ortodoksisen
kalenterin mukaan: Esko,
Teuvo,  Arseni, Arsi, Taila.
Huomenna: Kauko. Orto-
doksisen kalenterin mukaan:
Otto, Kleo, Pasi.
Aurinko nousee tänään Jy-
väskylässä klo 7.17 ja laskee
klo 17.43.

Päivän sana
Kääntykää, luopukaa synneis-
tänne, ettei syyllisyys olisi uh-
kana yllänne! Heittäkää pois
kaikki rikkomuksenne, kaikki
se millä olette syntiä tehneet,
ja ottakaa rintaanne uusi sydän
ja uusi henki. Hes. 18:30-31

50 vuoden takaa
Talven alin lämpötila Kes-
ki-Suomessa -32,6. Keski-
lämpö Jyväskylässä helmi-
kuun aikana oli -9,8 astetta.
Kuukauden lämpimin päivä
oli 9. päivä, jolloin keskiläm-
pö oli +0,3 ja kylmin päivä 15
päivä, jolloin keskilämpötila
oli -29 astetta. Silloin mitattiin
Sulkulassa talven alin lämpö-
tila -32,6 astetta. Helmikuun
aikana satoi 38.2 mm lumi-
peitteen syvyyden ollessa
kuukauden lopussa 58 cm. Lu-
mipeite on näin ollen normaa-
li, sillä tavallisesti lunta on n.
60 cm. Etelä-Suomessa sen si-
jaan talven lumipeite hipoo
ennätyksellisiä lukuja. 

2
Maaliskuu

UURAINEN
Mikko Nieminen

Uuraisten Jokihaarassa on vuo-
den ajan puuhattu projektin pa-
rissa, jonka tavoitteena on lähen-
tää kansalaisten suhdetta tieto-
tekniikkaan. Pienviljelijäyhdistys
ideoi nyt oteutettavan hankkeen,
jolla kyläyhdistys osallistui viime
keväänä Opetusministeriön idea-
hakuun. Tuloksena Jokihaaralai-
set saivat Paunetti-hankkeensa
valtion tuettavien hankkeiden
joukkoon. 

Hanke on mittava asumiseen,
tietotekniikkaan ja infrastruktuu-
riin painottuva projekti, jonka en-
simmäinen osio keskittyy tieto-
yhteiskunnan kansalaistaitoihin.
Vuosi sitten kyläyhdistys palkka-
si kyläasiainhoitajakseen Jukka
Haaparannan. Hänen tehtäviin-
sä on kuulunut tietotekniikkaa tu-
tuksi tekevän vierihoitokoulutuk-
sen toteuttaminen. 

Yhdistys hankki ministeriön
avustuksella kannettavan tietoko-
neen, jonka avulla kyläläisiä on
tutustutettu internetin ja sähkö-
postin käyttöön tutun turvallises-
ti omissa kodeissaan.

Uutta tekniikkaa 
ja internetyhteyksiä

Vierihoitokoulutuksen ja kylän
oman verkkopalvelu Paunetin
myötä ihmiset ovat innostuneet
hankkimaan koteihinsa uusia tie-
tokoneita ja vaihtamaan vanhoja
tehokkaampiin.

Internetliittymien ja sähköpos-
tin käyttäjien määrä on Paunetti-
hankeen myötä lisääntynyt kyläs-
sä parillakymmenellä.

Jokihaaran verkkopalvelu
www.paunetti.fi on kyläläisten
tiedotuskanava, jossa kerrotaan

tulevista kylän tapahtumista ja ra-
portoidaan niistä jälkeenpäin.
Palvelu on eräs keino keskustella
kylän asioista. Sen kautta anne-
taan myös palautetta.

Sivuilta löytyy kyläläisten kes-
kinäisessä yhteydenpidossa tar-
vittava sähköpostiluettelo, kylän
yritysluettelo sekä runsaasti link-
kejä eri aiheisiin. Paunetti-kirp-
putorilla vaihtavat esineet omis-
tajiaan ja linkkien avulla saa
vaikkapa kalastusvinkkejä tai lei-
vontaohjeita.

Taitelija Veikko 
Hokka esimerkkinä

Viitisentoista vuotta sitten syn-
nyinsijoilleen palannut taiteilija
Veikko Hokka asustaa vaimon-
sa Hellin kanssa Jokihaarassa.
Hän toimii aktiivisesti Paunetti-

hankkeen parissa.
Reilu kymmenen vuotta sitten

hän hankki ensimmäisen oman
tietokoneensa, Amigan, jota käy-
tettiin disketeiltä. Veikko on pa-
rinkymmenen vuoden ajan har-
rastanut englanninkielen opiske-
lua. Tietokoneen tulostin helpot-
ti englanninkielistä kirjeenvaih-
toa Amerikassa asuvan serkun
kanssa ja oli näin apuna kie-
lenopiskelussa.

Muistiinpanojen kokoaminen
on ollut alusta saakka Veikko Ho-
kan yksi tietokoneen käyttötapa.
Luonnosta kiinnostunut taiteilija
tallensi koneelleen päivittäin tie-
toja säästä sekä lumipeitteen vah-
vuuden.

Kun tuli aika luopua Amigasta,
Veikko hankki kannettavan tieto-
koneen. Se kävi kuitenkin no-
peasti riittämättömäksi ja pian
pöydällä komeili ensimmäinen
varsinainen pöytäkone eli nime-
tön PC. Tähän koneeseen Veikko
hankki monenlaista oheislaitetta.

Viisi vuotta sitten Hokan käy-
tössä oli kylän ensimmäinen di-
gitaalikamera. Väritulostimella
syntyneet kuvat matkasivat kir-
jeen mukana Amerikkaan.

– Tietotekniikka on hyvä ajan-

kulu ja auttaa pitämään aivot vir-
keinä.

Ohjelmien ja liittymien salasa-
nat ovat tallessa  omassa päässä
ja löytyvät tarvittaessa nopeasti ja
varmasti, sanoo Veikko Hokka.

Kylän komein mylly 
löytyy Hokan talosta

Ruokahalu kasvaa syödessä,
näin kävi Veikko Hokan tietotek-
niikkaharrastuksen suhteen. Kun
Jukka Haaparanta asensi vanhaan
PC-koneeseen internet- ja sähkö-
postiliittymää, koneen rajat tuli-
vat auttamattomasti vastaan.
Niinpä Jukka ja Veikko suuntasi-
vat Jyväskylään tietotekniikkaos-
toksille.

Ostoslistalle pääsi Acer Verito,
erinomaisilla suoritusarvoilla
oleva Veriton FV 2-malli litteine
ttf-näyttöineen ja 800 MHz:n
Pentium-prosessoreineen. Mo-
deemi, verkko- ja äänikortti sekä
kaiuttimet löytyvät kaikki koneen
kotelon sisällä vakioasennukses-
sa. Hokan hankkima kone on har-
vinainen koko maassa.

Uuden koneen lisäksi Veikon
tietokonepistettä komistaa uusi
USB-liitäntäinen diakanella va-

rustettu skanneri. Vanha digitaa-
likamera istui kokonaisuuteen
sopivasti adapterin avulla.

Aamun uutiset
luetaan verkkolehdestä

Vaikka Jokihaara sijaitsee va-
jaan 30 kilometrin päässä Jyväs-
kylästä, ei sanomalehti ennätä aa-
mukahvipöytään. Hokan per-
heessä ollaan uuden tietokoneen
myötä siirrytty uuteen tapaan lu-
kea uutiset. Keskisuomalaisen ja
Keski-Pohjanmaan sivuilta lue-
taan tuoreet artikkelit internetin
välityksellä. 

Vaikka Hokan pariskunta käy
viikottain kirkonkylällä asioilla,
hoitavat hepankkiasiat nykyään
tietokoneen avulla.

Internet-lehtien juttutarjonta
tyydyttää eläkeläispariskuntaa.
He kuitenkin kaipaavat lehtien
sähköversioihin vielä kuolinil-
moituksia. Veikko Hokka harras-
taa musiikkia. Tuvasta löytyy
kaksi- ja viisirivinenhanuri, kan-
nel ja sähköurut midiliitännällä.
Tuttavan kanssa on työn alla säh-
köurun ja tietokoneen yhdistämi-
nen jolloin Veikko pääsisi kokei-
lemaan säveltämistä.

Paunetti innostaa 
tiedon valtatielle Uuraisilla
■ Kyläyhdistyksen hanke on rohkaissut hyödyntämään tietotekniikkaa.

Veikko ja Helli Hokan 
pirtissä ei tule aika pitkäksi.
Välillä surffaillaan netissä 
ja päälle kuunnellaan 
elävää musiikkia.

MIKKO NIEMINEN

Kyläasiainhoitaja Jukka Haaparanta ja taitelija Veikko Hokka ihastelevat uuden Acer Veriton tietokoneen mahdollisuuksia.

JYVÄSKYLÄ
Reetta Salminen

– Teatteriesitys kommunikoi
yleisön kanssa. Yleisö taas koos-
tuu yksilöistä, joiden huomio
kohdistuu pimeässä salissa juuri
esitykseen, selittää lavastaja Ti-
mo Martinkauppi. 

Se, mitä katsoja kokee teatte-
risalissa istuessaan, on monien te-
kijöiden summa, tarkkaan harkittu
kokonaisuus. Skenografi vastaa vi-
suaalisesta kokonaisuudesta näyt-
tämöllä. Hän suunnittelee lavastei-
den, asujen, äänien ja valojen toi-
minnallisen kokonaisuuden sekä
valvoo sen toteuttamista.

– Tärkeintä työssäni on se, että
saisin välitettyä katsojalle jotain
sellaista, mitä tekstissä ei ole, hän
tiivistää. 

Työprosessi lähtee liikkeelle
ajattelusta. 

– Minulla on tapana kävellä
miettiessäni. Oikeastaan voisin
tehdä osan työstäni postinkanta-
jana, Martinkauppi hymyilee.
Kun hän istahtaa pöytänsä ääreen
esityksen avainajatukset ja vi-

suaalisen ilmaisun niihin tuoma
näkemys ovat selkeät.

Suomessa vakituisessa toimes-
sa olevia skenografeja on vain
muutama. 

– Ammattikunta on omalaatui-
nen ja sen vuoksi myös hyvin
kiinteä, Martinkauppi kertoo.
Luottamustehtäviensä myötä hän
on mukana kehittämässä alaa
kansainvälisestikin.

– Skenografiamme on saanut
huomattavaa arvostusta maail-
malla. Näytöksen visuaalisuus on
koko ajan kasvattamassa rooliaan
suomalaisessa teatterissa. Maam-
me tunnetaan myös uniikista ke-
säteatteriperinteestään, hän ker-
too. 

Tällä hetkellä teatteria vaivaa
resurssipula. Ajan ja varojen puu-
te vaivaa myös lavastajan osa-
aluetta.  

– Kuten monella muullakin
alalla, laman aikana resursseja ki-
ristettiin. Edelleen meillä on liian
vähän ihmisiä tekemässä teatteria
suhteessa talon ja produktioiden
kokoon, hän sanoo.

Laitosteatterin tehtävistä tär-

keimmäksi Martinkauppi nostaa
sen sivistyksellisyyden. 

– Näin pienessä maassa teatteri
on liian kallis väline vain viihteen
tekemiselle. Viihdettä saa avaa-
malla television. Teatterin on mie-
lestäni tarjottava jotain muuta, elä-
mys. Sillä on myös vahvat keinon-
sa esittää vaihtoehtoisia ajatuksia
maailmasta, hän pohtii.

Jyväskylän kaupunginteatterin
ylpeytenä Martinkauppi pitää pa-
nostusta lastenteatteriin. 

– On puhuttu paljon siitä, kuin-
ka tämä alue on Suomessa lapsen
kengissä. Jyväskylässä se on kui-
tenkin hoidettu upeasti ja oikeal-
la asenteella, hän kiittelee. Las-
tenteatteria tehdään kulissien ta-
kana vakavasti, mutta pilke sil-
mäkulmassa. 

– Nyt ovat käynnissä Lumikki-
näytelmän harjoitukset. Nämä
esitykset ovat upeita siinäkin
mielessä, että sosiaalinen palkin-
to tulee yleisöltä samantien. Lap-
set eivät tule kohteliaasti kiittä-
mään, vaan ilon kiljahdukset tai
pelon tunteet voi aistia heti, La-
vastaja huomauttaa.

Visuaalisuuden rooli kasvaa suomalaisessa teatterissa

ILKKA PIETARINEN

Lavastaja esittelee suunnitelmansa muulle tekijäjoukolle piirrosten ja
pienoismallien avulla. Timo Martinkauppi on nyt nostanut uudelleen
esille muutama vuosi sitten esitetyn Frankie ja Johnny -näytelmän la-
vasteiden pienoismallin, sillä se tulee kaupunginteatterin ohjelmis-
toon uudestaan tulevana syksynä.

60-VUOTIAS

Nimi: 
Timo Martinkauppi.
Syntynyt: 
3.3.1941 Oulussa.
Työ: 
Jyväskylän kaupunginteatterin
skenografi.
Ura: 
Marinkauppi on työskennellyt
teatterin parissa vuodesta 1964
lähtien. Hänen uransa alkoi Vaa-
san suomalaisessa teatterissa. Sit-
temmin hän on toiminut free-
lancerina, opetustehtävissä ja tv:n
sekä elokuvan parissa. Työnsä
Jyväskylän kaupunginteatterin
lavastajana hän aloitti vuonna
1982.
Luottamustehtäviä: 
Kansainvälisen teatterialan OIS-
TAT-järjeston skenografian
osaston puheenjohtaja vuosina
1997-2000, Suomen lavastustai-
teiijain liitto ry:n puheenjohtaja
2000-.
Juhlii: Matkoilla.

LONTOO
STT, Reuters

Poptähti Robbie Williams on
useaan kertaan äänestetty
maailman seksikkäimpien
miesten kastiin brittilehdissä.
Nyt halukkailla on mahdolli-
suus päästä Robbien sänkyyn.

Brittipoppari on antanut ku-
ningaskoon sänkynsä ja muita
tavaroita hyväntekeväisyys-
huutokauppaan, joka alkaa 17.
maaliskuuta Internetissä
(www.sothebys.com/robbie).
Huutokauppa huipentuu ylei-
sötilaisuudessa Lontoossa 10.
huhtikuuta.

Williamsin mukaan varat
käytetään köyhien olojen ko-
hentamiseen hänen kotikau-
pungissaan Stoke-on-Trentis-
sä Keski-Englannissa.

Robbie 
Williamsin 

sänky kaupan

Jyväskylän kaupungin perus-
koulujen, lukioiden ja päivä-
kotien ruokalista ajalle 5.–9.3.
Maanantai: Lasagnette, pork-
kanaraaste.
Tiistai: Salaattipöytä/ Siskon-
makkarakeitto, patonki, mus-
taherukka-banaanirahka.
Keskiviikko: Uunikala, peru-
nat, amer.sal.-paprika-sipu-
lisalaatti.
Torstai: Kaalikeitto, ruispala,
hedelmä.
Perjantai : Veriohukkaat/
porkkanaohukkaat, kasvisgra-
tiini, puolukkaa, vihannessa-
laatti. 

Jyväskylän maalaiskunnan
koulujen ja päiväkotien ruoka-
lista ajalle. 5.–9.3. 
Maanantai: Lihapyörykät/
kasviskroketit, juustokastike,
perunat, punajuuripurjo-
omenaraaste.
Tiistai: Jauhelihamakaronipa-
ta/ -laatikko/ kasvissoijamaka-
ronilaatikko, ketsuppi, kaali-
paprikasalaatti.
Keskiviikko: Uunimakkara/
sienikääryleet, perunat, pork-
kanamuhennos, lanttukyssä-
kaaliraaste.
Torstai: Broilerkasvissose-
keitto/ kasvissosekeitto, ruis-
leipä, mansikkaraparperivispi-
puuro.
Perjantai:Veriletut/ pinaat-
tiohukkaat, perunasose, kaali-
puolukkasalaatti.

Lukijan runot
Pätkätyöläinen
Siinä hän on rämpijä elämän
rämeiden, soiden.
Etsijä töiden tekemättömien,
”heittopussi”
työmarkkinoiden.
Miten tuntisit hänet?
Liekö kovinkaan 
tutuksi tullut?
Sinä päiväsi raadat 
ja pälyillenkuljet, 
kun laisensa kohtaat,
niin ”silmäsi suljet”....

Ehkä pelkäät sä häntä,
ken työtönnä päivänsä
mataa?
Kai luulet, 
ei eroa päivällä, yöllä,
on kaikki vain 
harmaata rataa....
Ehkä vaanii hän 
sinunkin työtäsi
josta niin kovasti tykkäät....
Varo vain, 
kun selkäsi käännät,
hän kenties penkilles 
peffansa lykkää!
Mutt` turhaa moisesta 
kantaa on huolta,
hän reippaana saapuu taas
vastaasi tuolta.
Jo silmänsä loistaa ja
poskensa punoittaa,
hän kenties huomenna taas
uuden pätkän saa
ja siksi koettaa 
kuntoansa kohentaa....
Vaan tosi on jo ”pilalle” niin
moni työtön mennyt on,
jos vuosikausiks´ joutunut on
loukkuun kortiston.
Ja toistuvasti vastaansa, 
kun saanut on ei oo:n,
jo vahvempikin siinä vaipuu
suureen ahdinkoon.
Mutt` muistakaa meill`
kaikilla on arvo ihmisen!
Ei sitä koskaan mitata
voi kautta tekojen!
Sen ansioitta omistaa
saa meistä jokainen
ja saavuttaa sen ainoastaan
voimme eläen!

EEVA NISKALA
Leppävesi

LEWISTON
STT, AP

Neljä intiaanirumpalia ehti
erehdyksessä juhlia viikon
Grammy-palkinnon saantia.

Erhe johtui siitä, että miehet
olivat vuotta aiemmin soitta-
neet albumilla, jolla on lähes
sama nimi kuin nyt palkitulla
levyllä.

Gathering of Nations Pow-
Wow 1999 -niminen pitkäsoit-
to voitti tänä vuonna Ameri-
kan alkuperäiskansojen albu-
mikategorian. Erehtyneet
lapwai-heimon lyömäsoittajat
soittivat Redstone-rumpuryh-
mässä samojen levytuottajien
samannimisellä albumilla,
mutta vuonna 1998.

Grammy-järjestäjät olivat
vain unohtaneet lisätä levyn
nimeen vuosiluvun palkinto-
tapahtuman virallisella Inter-
net-sivulla. Grammyt ovat
Yhdysvaltain ääniteteollisuu-
den vuosipalkintoja.

Sorry, te ette nyt
saakaan

Grammya

HELSINKI
STT

Tapsan tahdit -tapahtuma ja-
kaa tänä vuonna ensimmäisen
kerran Iskelmä Finlandia -pal-
kinnon. 

Nokialla 25.–29.7. järjestet-
tävä musiikkitapahtuma halu-
aa palkinnollaan kohottaa is-
kelmien ja niiden esittäjien ar-
vostusta populaarikulttuurin
kentällä.

Iskelmä
Finlandia

Tapsan tahdeissa

Lämmin Kiitos
muistamisesta

sukulaisille ja ystävilleni
80-vuotispäivänäni.

Sanelma Mäkelä


