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8. 2012helmikuuta
Aurinko nousi tänään klo 8.08 
ja laskee klo 16.20. 
Hyvää talvipäivän jatkoa!

PÄIVÄN SANA
Sinä päästit minut turvaan, sinä olet vuorilinnani. 
Sinä olet kallio, olet kilpeni, sinulta saan avun ja suojan. 
Ps. 18:3.

NIMIPÄIVÄT
Keskiviikkona: Laina, ort. Feodor, Heikki, Sakari.
Torstaina: Raija, Raisa, ort. Voitto, Pellervo, Keijo.
Perjantaina: Elina, Ella, Ellen, Elna, ort. Kaarle, Kaarlo, 
Valentina, Enni, Anna.
Lauantaina: Talvikki, ort. Valassi, Lassi, Dimitri, Miska, 
Mitja, Valto, Lahja.

Kitee
Ke 8.2. klo 13 Taipaleen srk.

piiri Anja Holopaisella Kellon-
soittajantie 11 A 3, Kurkola. Klo 
18 Tuomasmessu kirkossa.

To 9.2. klo 13 orpokotipiiri 
Isossa pappilassa, mukana Kur-
kola ja ystäviä Saarelta. Klo 
16.45 kaiken kansan jumppa 
srk.keskuksessa. Klo 17 naisten 
saunapiiri ev. kansanopiston 
saunaosastolla. Vapaaehtoinen 
kahvimaksu, Jonna Neuvonen. 
Klo 18 ilosanomapiiri srk.kes-
kuksen päädyssä.

Pe 10.2. klo 9.30 raamattupii-
ri srk.keskuksessa.

Su 12.2. klo 10 sanajumalan-
palvelus kirkossa, saarna Hiltu-
nen, lit. Lehtinen, kantt. Gröhn-
Dimov. Klo 13 Rauhanyhdis-
tyksen vuosikokous seurakun-
takeskuksessa. Klo 18 konsert-
ti Kitee-salissa, pianisti Anne 
Kauppi.

Ma 13.2. klo 8 aamurukous-
piiri srk.keskuksessa. Klo 12–15 
kirpputori srk.keskuksen pää-
tyhuoneistossa. Ostoksista pieni 
maksu. Klo 18 kaiken kansan 
jumppa srk.keskuksessa. Klo 18 
kirkkovaltuuston kokous seura-

kuntakeskuksessa. Asialista näh-
tävänä kirkkoherranvirastossa 
seurakunnan ilmoitustaululla.

Ti 14.2. klo 13 ystävänpäivä-
kahvit lähetystyön hyväksi srk.
keskuksella.

Ke 15.2. klo 13 Loukunvaa-
ran srk.piiri Väinö ja Marinel-
la Hännisellä, Lehtinen. Klo 18 
yhteiskristillinen naisten ilta, 
raamattua, keskustelua ja ruko-
usta, Toini Juvosella, Kiteentie 
14b A 9. Klo 18.30 perhelento-
pallo srk.keskuksessa.

To 16.2. kirkkoherranvirasto on 
avoinna klo 9–12. Klo 18 piis-
pantarkastuksen seurakuntail-
ta. Piispa Seppo Häkkinen alus-
taa aiheella ”Kiteen seurakunta 
nyt ja huomenna” keskustelua, 
kysymyksiä ja puheenvuoroja. 
Tervetuloa!

Su 19.2. klo 10 messu kirkossa, 
saarnaa piispa Seppo Häkkinen, 
lit. Lehtinen, kantt. Gröhn-Di-
mov. Messun jälkeen lähetyslou-
nas ja juhla srk.keskuksessa.

Ti 21.2. klo 10.30–12 Laski-
aisrokka ja arpajaiset lähetys-
työn hyväksi (keitto 5 €, panna-
ri + kahvi 2 €). Klo 12 alkaen 
Lähetystilaisuus, nimikkolähet-
timme Pitkäset tuovat terveisiä 
Siperiasta.

Kinkerit: Kaikissa kinkereissä 
aiheena: Mikä on seurakunta? 
su 12.2. klo 13 Keski-Juurikka 
ja Papinniemi Papinniemen sau-
natuvalla, ma 13.2. klo 18 Rup-
povaara Ulla ja Tapio Hassisella, 
ti 14.2. klo 18 Riihijärven kou-
lulla, ke 15.2. klo 11 Säynejärvi 
Arja ja Tatu Perttulalla, ke 22.2. 
klo 13 Suorlahti Paula ja Raimo 
Tiaisella.

Pyhäkoulutyö: su 12.2. klo 12 
pyhäkoulu srk.keskuksen päivä-
kerhotiloissa. Pyhäkoulun aikana 
vanhemmilla oma tuokio takka-
huoneessa.

Nuorisotyö: Sählykerhot 
srk.keskuksella: Yläkoul. ma 
klo 15.30–16.30. 1.-3 luokk. ti 
klo 17–18. 4.-6. luokk. ke klo 

15.30–16.30. Junnu-Romola 
4.-6. luokk.  maan. klo 14–17. 
Romolan nuorisokahvila ylä-
koululaisille ja sitä vanhemmille 
tiist. klo 15–18 ja perj. klo 18–
23. Nuorisotyöntekijät: Han-
nu Heikkinen p. 040-7391884 
hannu.heikkinen@evl.fi , Mervi 
Kekäle p. 040-7391885 mervi.
kekale@evl.fi , erityisnuorisotyö 
Kirsi Hurskainen p. 050-3633844 
kirsi.hurskainen@evl.fi 

Kuollut: Onni Havurinne 87 v, 
Matti Johannes Uuksulainen 70 
v, Uuno Ilmari Pykäläinen 83 v, 
Oiti Ester Matikainen 91 v.

Kastettu: Mila Isla Vivian 
Vauhkonen, Daniela Iris Esme-
ralda Eugenio.

Tohmajärvi
Ke 8.2. Hartaus Risteenho-

vissa klo 14.15, Happonen, Pe-
rälä. 

To 9.2. Perhekerho srk-talossa 
klo 9.30–11.

Pe 10.2. Hartaus toimintakes-
kuksella klo 12, Lappalainen, Pe-
rälä. 

Su 12.2. Jumalanpalvelus srk-
talossa klo 10, Happonen, Perälä. 
Messu Värtsilän srk-kodissa klo 
13, Happonen, Perälä.

Ma 13.2. Hartaus Pysäkillä 
klo 10. Kirkkovaltuuston ko-
kous klo 18 Kemien srk-talon 
kahviossa.

Ti 14.2. Kristillisten eläkeläis-
ten ja kansanlähetyksen ystävi-
en tilaisuus Emmalassa klo 13, 
mukana Maila Multanen.

Ke 15.2. Rippikoulun van-
hempainilta klo 18.30 Kemien 
srk-talon kahviossa.

Su 19.2 Jumalanpalvelus srk-

talossa klo 10, Lappalainen, Pe-
rälä. Jumalanpalveluksen yhte-
ydessä kanttori Eini Perälän ja 
suntio Tapani Timoskaisen teh-
tävään siunaaminen. Koko per-
heen laskiaistapahtuma srk-ta-
lolla 11–13.30. Lounas 11–12.30 
(7 €/3 €, alle 7 v. ilmainen), ar-
vontaa, alakerrassa vohvelikah-
vio, ongintaa ja kasvomaalaus-
ta lapsille. Ulkona pulkkamäki, 
hevos- tai moottorikelkka-aje-
lua, makkaran paistoa nuotiol-
la. Tulot yhteisvastuun hyväksi. 
Tervetuloa!

Diakoniatyö: to 16.2. Van-
hemman väen iltapäivä Ke-
mien srk-talossa klo 12–14.30. 
Diakoniatoimisto avoinna ma, 
ti ja to klo 9–11. Muuna aikana 
tavoittaa parhaiten puhelimitse 
050-3019 959.

Nuorisotyö ja varhaisnuoriso-
työ: To 9.2. ystävänpäivän nuor-
ten askarteluilta nuortentilassa 
seuriksella klo 17–19.

Tiedoksi: Virasto yleensä au-
ki ma–pe klo 9–12, p. 0400-967 
601, www.tohmajarvenseura-
kunta.fi 

                Pyhän 
    Kolminaisuuden 
    Pyhän Nektarios 
 Eginalaisen kirkko

     Valamontie 4, KITEE
Su 12.2. klo 9.00 Aamupalve-

lus ja liturgia.
To 1.3. klo 18.00 Ortodoksi-

suus tutuksi kaikille kiinnostu-
neille.

Kun Rääkkylän kunta sai tie-
tää, että VTT:n elintarvike-
laboratoriossa on kehitetty 
viljelyasteelle uusi sieni, sii-
takesieni, kunta otti yhteyttä 
laboratorioon, ja järjesti sen 
kanssa asiassa tiedotustilai-
suuden Rääkkylässä.

Kunnan edustajat sekä 
edustaja Kauppa- ja teol-
lisuusministeriön Pohjois-
Karjalan piirin toimistosta ja 
Kehitysaluerahasto Oy:n Jo-
ensuun konttorista tutustui-
vat joulukuussa 1983 siita-
kesienen laboratorioviljelyyn 
VTT:n elintarvikelaboratori-
ossa Espoossa ja koeviljely-
kohteeseen Säkylässä.

Kun Rääkkylän kunnan 
hallinnossa oli tultu vakuut-
tuneiksi siitä, että siitakesie-
nen viljelystä voidaan saada 
Rääkkylään ja koko Suomeen 
uusi maaseudun elinkeino tai 
maatalouden liitännäiselinkei-
no, kunnanvaltuusto myön-
si 150 000 markan suuruisen 
määrärahan siitakesienen vil-
jelyn käynnistämiseksi.

Kunta aloitti projektin 
asian eteenpäin viemiseksi. 
Tuolloin laboratorion ulko-
puolella ei viljelytoimintaa 
ollut muualla kuin Säkylän 
ja Auran kunnissa. Erityis-
aluekuntana Rääkkylä sai si-
säasiainministeriön päätök-
sellä huhtikuussa 1984 94 000 
markan suuruisen avustuksen 

siitakesienen viljelytoiminnan 
aloittamiseen.

Rääkkylässä järjestettiin 
yhteistyössä VTT:n elintar-
vikelaboratorion kanssa valta-
kunnallinen koulutus siitake-
sienen viljelijöiksi aikoville. 
Koulutuksessa oli kymmenen 
henkilöä Rääkkylästä ja muu-
alta Suomesta.

Kunnan avustuksella Rääk-
kylässä viljelytoiminnas-
ta kiinnostuneille laadittiin 
suunnitelmat käytöstä pois-
tetun navetan muuttamiseksi 
viljelytiloiksi. Viljelytoimin-
ta alkoi Rääkkylässä kahdel-
la tilalla. Lisäksi Anja ja Sulo 
Toropainen aloittivat siitake-
sienen viljelyn lisäksi sienten 
kasvualustojen valmistuksen 
kotitilallaan.

Viljelijöiden valtakunnal-
liseksi katto-organisaatioksi 
perustettiin Suomen Siitake 
Oy. Yhtiön perustajaosak-
kaiksi tulivat viljelijät, joilla 
oli myös kasvualustojen val-
mistusta. Tällaisia viljelijöitä 
oli Rääkkylän lisäksi Säkyläs-
sä, Kaustisella ja Jaalassa.

Tavoitteena oli, että Suo-
men Siitake Oy:stä luodaan 
periaatteeltaan samanlainen 
katto-organisaatio, kuin tur-
kistuottajilla oli. Rääkkylän 
kunta oli keskeisesti mukana 
yhtiötä perustettaessa ja sen 
alkutoiminnoissa. Minä hoite-
lin aluksi ”paperihommia”.

Suomen Siitake Oy:n ja 
VTT:n elintarvikelaboratori-
on välillä tehdyn sopimuk-
sen mukaan kasvualustojen 
valmistus- ja viljelytekniik-
ka siirtyi tuntuvaa korvausta 
vastaan  yhtiölle.

Siitakesienen viljely oli 
saatava toimialana kauppa- 
ja teollisuusministeriön avus-
tuksen ja Keran lainoituksen 
piiriin. Siksipä Keran Joen-
suun konttorin johtaja Juho 
Björn ja minä kävimme vielä 
tutustumassa uudelleen Säky-

län ja Auran kunnissa aloitet-
tuun siitakkeen viljelyyn, ja 
kyselimme kaupallisen vilje-
lyn aloittaneiden kokemuksia 
kasvualustojen valmistukses-
ta ja viljelystä.

”Suomen Siitake Oy:n hal-
litus päätti, että yhtiölle pal-
kataan asiantuntijakonsultti, 
joka organisoi yhtiön koko-
naistoiminnan ja laatii suun-
nitelmat sienien tulevaa mark-
kinointia varten. Palkattavan 
konsultin tulisi aluksi toimia 
yhtiön toimitusjohtajana.

Suomen Siitake Oy:llä ei 
ole kuitenkaan tässä vaiheessa 
varoja asiantuntijakonsultin 
palkkaamiseksi, koska yhti-
ön nykyiset voimavarat ovat 
menneet ja menevät VTT:ltä 
ostettujen viljelyoikeuksien 
maksamiseen. Tämän vuoksi 
Suomen Siitake Oy:n tulisi 
saada konsultin palkkaami-
seen avustusta valtiolta.”

Näin olin kirjoittanut loka-
kuussa 1985 tekemääni val-
tionapuhakemukseen, jonka 
olen allekirjoittanutkin yhti-
ön puolesta. Arkistoasiakirja-
ni eivät kerro, mistä valtion-
apua on haettu. Ilmeisesti ha-
kemuksemme ei johtanut tu-
loksiin.

Sisäasiainministeriön avus-
tuksella järjestetty koulutus- 
ja viljelynkäynnistämispro-
jekti Rääkkylässä aikanaan 
päättyi ja yhtiön hallinto siir-
tyi Kouvolan lähelle, ilmei-
sesti Jaalaan. Siitakesienen 
viljely Suomessa ”karkasi kä-
sistä”. Toimivaa katto-organi-
saatiota ei saatu käynnistettyä 
kunnolla.

Vuonna 1986 viljelmiä oli 
jo useita kymmeniä. Toimi-
tusjohtajaa tai konsulttia ei 
voitu palkata, kun ei ollut va-
roja. Omaa markkinointia ei 
saatu aikaan. Markkinointia 
yritettiin saada keskusliikkeil-
le, mutta siinä ei onnistuttu.

Yhtiön sisälle syntyi risti-

riitoja. Rahat loppuivat. Yhtiö 
meni konkurssiin. Sisäiset ris-
tiriidat ja konkurssiin menon 
aiheutti myös selvästi yhtiön 
hoidon vastuulleen ottaneiden 
viljelijöiden tieto-taidon puu-
te asioiden hoidossa. Sen to-
tesin, kun avustin Itä-Suomen 
Siitaketta (Toropaisia) yhtiön 
kokouksissa konkurssia en-
nen ja sen jälkeen.

Konkurssin seurauksena 
kasvualustojen valmistus- ja 
viljelytekniikkaoikeudet pa-
lautuivat takaisin VTT:n elin-
tarvikelaboratoriolle. Itä-Suo-
men Siitake osti oikeudet (li-
senssin) VTT:ltä. Oikeudet 
ovat edelleen Toropaisilla.

Tähänpä loppuukin minun 
tietoni ja muisteluni siitak-
keesta. Rääkkylään rakennet-
tiin Suomen suurin kasvualus-
tojen valmistuksen toimitilat 
ja sienimö.

Tätä kirjoitusta varten kä-
vin nyt ensimmäisen kerran 
”siitaketehtaalla” tapaamassa 
Anja ja Sulo Toropaista,  jotka 
esittelivät tehtaansa. Aikanaan 
Jussi Björn tavatessamme sa-
noi: Miksi sinä koko Suomen 
siitakkeen viljelyä etulinjas-
sa käynnistämässä olleena et 
tullut siitakkeen toimitilojen 
valmistumisjuhlaan. Vastasin, 
mitenpä sitä ”kuokkimaan” 
tuli, kun ei kutsuttu.

Ilkka Simanainen

Simanainen muistelee
Rääkkylän kunta keskeisenä 
toimijana siitakesienen viljelyssä

Ilkka Simanainen.

• Näköislehti
• Tilaukset

kotikarjala.fi 

Ei juhlia.

A. HAKULINEN

-

Ke 8.2. 13 Lähetyspiiri.
To 9.2. 9 Aamurukous.
Pe 10.2. 19.30 Nuortenilta.
La 11.2. 10 Venäjänkielinen 
tilaisuus, 14 Miesten solu-
palaveri.
Su 12.2. 11 Jumalanpalve-
lus, Paavo Hakala.
Ti 14.2. 19 Rukousilta Kes-
ki-Karjalan puolesta.

Tervetuloa!

www.kitee.helluntaiseurakunta.fi

Ei juhlia.

HILKKA PULKSTÉN

To 9.2. 18.30 Rukousilta.
Pe 10.2. 18.30 Teeilta.
Su 12.2. 11 Sanan äärellä.
Ke 15.2. 18 Miestenpiiri.

Tervetuloa!

Palomäentie 9, Kitee
www.kiteenvapaasrk.net


