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Uutiset
ESA JOKINEN

Kynttilästä
tulipalo,
varoitin
pelasti
Hankasalmi
Heli Paananen
Kynttilästä syttynyt tulipalo
aiheutti todellisen läheltä piti
-tilanteen Hankasalmella lauantain ja sunnuntain välisenä yönä.
Rintamamies-tyyppisessä
vanhemmassa omakotitalossa
oli poltettu pimeänä syysiltana
kynttilöitä puisessa seinälampetissa. Palo pääsi syttymään, kun
talonväki unohti nukkumaan
käydessään sammuttaa kynttilät.
Kaikeksi onneksi talossa oli
toimiva palovaroitin, joka herätti asukkaat yöllä talon ollessa
jo täyttynyt runsaasta savusta.
Asukkaat saivat itse sammutettua palon peitteellä. Paikalla oli
kaksi aikuista henkilöä.
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin taajama-alueella
sijaitsevalle palopaikalle kello
3.19. Koska seinä oli hiiltynyt
pahoin lampetin kohdalta, joutui pelastuslaitos purkamaan
seinää varmistaakseen, ettei tuli
jäänyt kytemään rakenteisiin.
Pelastuslaitos muistuttaa
kynttilöitä poltettaessa huolehtimaan niiden oikeaoppisesta sammuttamisesta.

JYVÄSKYLÄ

Palonalku
säikäytti
Keltinmäessä
Runsaasti savua muodostanut
palonalku säikäytti Jyväskylän
Keltinmäessä sunnuntaina.
Sivullisten soittojen perusteella hätäkeskus luokitteli
kerrostaloon sijoittuneen
palon suureksi ja pelastuslaitos
hälytettiin paikalle Sienitie
2:een 12 yksiköllä.
Paikalla selvisi, että yhdessä
talon huoneistossa oli syttynyt
palonalku, jonka asukas oli saanut itse sammutettua. Kukaan
ei loukkaantunut tilanteessa.
Palon syttymissyystä ei ollut
tietoa.
KUHMOINEN

Rattijuoppo
ei muistanut
ajaneensa
Kuhmoisissa alkoholin vaikutuksen alaisena henkilöautoa
kuljettanut mies on tuomittu
törkeästä rattijuopumuksesta
ehdolliseen vankeuteen ja
oheissakkoon. 60-vuotias
eteläsuomalaismies sai KeskiSuomen käräjäoikeudesta 45
päivää ehdollista vankeutta
sekä 25 päiväsakkoa, 150 euroa.
Tuomittu autoili 1,7 promillen
humalassa Kuhmoisten keskustassa toukokuussa. Hän myönsi
esitutkinnassa teon, mutta kertoi, ettei muista ajotapahtumaa.

Marianne Kosonen (vas.) ja Lea-Elina Nikkilä uskovat Leivonmäen kansallispuiston luonnon sopivan kaikille.

Kansallispuisto mainio
kohde syyslomallakin
Kansanterveys: Liikuntaan ja luontoon monin tavoin panostava
Joutsa on Meijän polun kuukauden kunta.
Joutsa
Esa Jokinen
Leivonmäen kansallispuiston
lokakuinen aamupäivä on kolea
ja kevyen sateinen. Ruska on
kuitenkin parhaimmillaan, eikä
sumuinen maisema ole väriä vailla,
pikemminkin päinvastoin.
Lea-Elina Nikkilä ja Marianne
Kosonen ovat syksyisessä puistossa kotonaan. Heidän mielestään
kansallispuisto on mitä parhain
paikka viettää syyslomaa – tai mitä
tahansa lomaa.
–Esimerkiksi Haapasuo on upea,
Kosonen sanoo.
–Sitä kannattaa käydä katsomassa eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Se on joka hetki erilainen.
–Suon tuoksut ovat vahvimmillaan sateessa, syysauringossa lämpö leviää ympäristöönkin, illalla
on erilainen tunnelma ja kuutamossa ihan erityinen.
Nikkilä lähestyy lokakuun luontoa käytännönläheisemmin.
–Puolukat ovat vielä poimit-

”

Joutsassa on
panostettu
tavallisten ihmisten
liikuntaan.

Marianne Kosonen

tavissa, suppilovahverokausi on
parhaimmillaan ja karpalotkin
ovat kypsymässä, Nikkilä listaa.
Kosonen ja Nikkilä ovat valmiita puhumaan Leivonmäen kansallispuistosta koska tahansa ja
missä tahansa. Tällä kertaa lähdetään liikkeelle paitsi puistosta
myös Meijän polusta ja siitä, että
Joutsa on Meijän polun kuukauden kunta.
Lyhyesti esiteltynä Meijän polku
on kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliike. Sen pääteemat
ovat liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys.
Kansallispuisto tarjoaa mahdollisuudet kaikkiin Meijän polun
pääteemoihin.
–Erityisesti tänne sopivat liikunta ja luonto, mutta myös
yhteisöllisyys on etenkin puiston hoitamisessa ja tapahtumien
järjestämisessä tärkeä asia, Nikkilä sanoo.
–Toki täällä levätäänkin – mutta ehkä se varsinainen Joutomies
sopii edelleen paremmin Joutsan
keskustaan.
Kososen mielestä Meijän polun
teemat istuvat kansallispuistoon
kuin ”nenä päähän”.
–Meille nuo teemat ovat tietysti
olleet itsestäänselvyys, mutta hyvä
että niitä rummutetaan tällaisen-

Meijän polku
Liiku ja huilaa
Keski-Suomessa
■ Meijän polku – liiku ja huilaa

Keski-Suomessa on uusi
koko väestölle suunnattu
30 vuoden aikajänteeseen
tähtäävä kansanterveysliike.
■ Esikuvana on maailmankuulu Pohjois-Karjala-projekti,
jolla muutettiin onnistuneesti
itäsuomalaisten elintapoja
ja parannettiin ihmisten
terveyttä.
■ Idean äiti on Keski-Suomen
keskussairaalan kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen.
■ Meijän polun taustalta
löytyy uusi keskisuomalainen verkosto, Keski-Suomen
hyvinvoinnin osaamiskeskittymä (KeHO).
■ Verkostoon on sitoutunut
16 organisaatiota ja lähes 70
asiantuntijaa.
Lisätiedot: www.meijanpolku.fi

kin hankkeen kautta.
Nikkilä ja Kosonen tekevät jatkuvasti töitä kansallispuiston hyväksi
Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n riveissä. Nikkilä on lisäksi

kuntapäätöksenteon näköalapaikalla Joutsan valtuuston varapuheenjohtajana.
Molemmat naiset astuvat mieluusti suolta kuivallekin maalle. Se on
helppoa, sillä Joutsan kunta proﬁloituu luonto- ja liikuntamyönteiseksi.
–Kansallispuiston lisäksi Joutsasta löytyy muitakin hienoja luontoreittejä, Nikkilä sanoo.
–Esimerkiksi Valklammen reitillä ja Koskikaran kierroksella kannattaa käydä.
Kosonen muistuttaa, että Leivonmäen taajama ja kirkonkylä
tarjoavat mahdollisuuden harrastaa liikuntaa myös rakennetussa
ympäristössä.
–Meillä on kaksikin maksutonta
kuntosalia, liikuntahalli, hiekkatekonurmi, urheilukenttä, uimahalli
ja hienoja latuja, Kosonen sanoo.
–Joutsassa on panostettu erityisesti tavallisen ihmisen liikuntamahdollisuuksiin.
Kaiken liikkumisen keskellä
Kosonen ei unohda kulttuuriakaan.
–Kulttuuritarjontaa, mahdollisuuksia mielen hyvinvointiin,
löytyy monesta näkökulmasta:
Haihatus, kuoroja, teatteriryhmiä.
–Paljon sellaista, mihin kuka
tahansa voi mennä.

