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Kätkäläinen ja 
Ulkomaan elävä

Taivalkosken Näyttämö esit-
tää kesällä 2017 Herkon-
mäen Katetussa Kesäteat-
terissa Simo Hämäläisen 
kirjoittaman ja Anna-Kaisa 
Kvistin ohjaaman näytelmän 
Kätkäläinen ja ulkomaan elä-
vä. Ensi-ilta on keskiviikko-
na 5.7. 

Simo Hämäläisen romaa-
nihenkilöistä tunnetuin hah-
mo on ehdottomasti Pieta-
ri Aholainen eli Kätkäläinen. 
Pahansisuinen ja aivoituksis-
saan äkkinäinen Kätkäläinen 
asuu susirajan tuntumassa 
Salokylän Ruojankylän pe-
rukoilla Kätkävaaralla vai-
monsa Iitamarian kanssa. 
Naapurin Kieppivaaran ta-
loa asuu puolestaan rehti ja 
reilu Aimo Hurskainen Al-
mansa kanssa. Kätkäläinen 
ja Hurskainen ovat lähes jat-
kuvasti tukkanuottasilla jos-
takin syystä, ja naapurisovun 
totaalisen särkymisen estää 
vain Hurskaisen ikuinen hy-
väntahtoisuus.

Tarinan aluksi Kätkävaa-
ran emännällä Iitamarilla on 
Pietulleen uutisia; Kaisa-ty-
tär on viimeinkin tehnyt isäs-
tään ukin. 

-Ei ookkaan meillä ihan 
turha tyttö, Kätkäläinen ihas-

tuu. Rivakasti toimii, kun vii-
mein rupesi. Muutama viik-
ko sitten oli vielä litteä kuin 
lankku, ja nyt jo pojan pyö-
räytti.

Enemmänkin yllätyk-
siä on edessä. Pietulle selvi-
ää, että suvun tulokkaalla on 
ikää ja varsinkin väriä run-
saammin kuin osasi arvatta-
kaan. Näin tuoreella isotaa-
tolla on uudessa osassaan 
opettelemista enemmän kuin 
tarpeeksi. Tutustuminen on 
työlästä, ja vanha kehno kuis-
kuttelee. Kun vielä tapausten 

kulkuun sotkeutuvat ahtaine 
asenteineen ja synkeine en-
nakkoluuloineen tutut ja tun-
temattomat, riepotus on aika 
ajoin hyvinkin rankkaa.

Miten käy Kätkävaaralai-
sille tällä kertaa? Onko ulko-
maan elävästä Suomen saloil-
le?

Pääosissa ovat Kätkäläi-
nen (Jouko Takanen), Sampo 
(Valtteri Nyman), Iitamaira 
(Airi Seppänen). 

Pertti Parkkila
Taivalkosken teatteri

Kätkäläinen, Sampo (ulkomaan elävä) ja Iitamaria, Kätkäläi-
sen vaimo teatterilla harjoituksista.

Pikkusen parempi 
Pikku-Syöte 
– kesälläkin!

Pikku-Syöte on luonnon keskellä, 
upeissa tunturimaisemissa sijaitseva 

nuoriso-, hyvinvointi- ja vapaa-ajankeskus sekä
 yhteiskunnallinen yritys. Pikku-Syötteen omistaa 

Vuolle Setlementti ry, joka on voittoa tavoittelematon 
yleishyödyllinen yhdistys. Vuolle toteuttaa hyvinvointi-, 

yhteisö- ja koulutuspalveluja Vuolle-opiston, 
monimuotoisen hanketyön sekä Pikku-Syötteen avulla.

Talvikauden jälkeen Pikku-
Syötteen tunturimaisemat 
avautuvat kauniissa kesä-
asussaan. Kesäaikaan nuo-
riso-, hyvinvointi- ja va-
paa-ajankeskuksessa voi 
rentoutua, syödä hyvin ja 
nauttia luonnosta tai viettää 
aktiivista lomaa. Ympäröi-
vä luonto maastoreitteineen, 
monipuoliset ohjelmapalve-
lut sekä liikuntasali antavat 
upeat puitteet perhelomil-
le, leirikouluille ja työhyvin-
vointiin myös kesäaikaan.

– Kesäkaudella voi har-
rastaa maastopyöräilyä, kal-
liokiipeilyä, korikiipeilyä, 
frisbeegolfia, patikointia, pi-
dempiä vaelluksia tai käy-
dä ohjatulla melontaretkel-
lä. Leireille ja leirikouluille 
voimme opastaa myös esi-
merkiksi erätaitoja ja ohjata 
erilaisia tiimitehtäviä, nuori-
sotyön koordinaattori Kaisu 
Tuohiluoto kuvailee.

Hotellin sisätiloissa on 
mahdollista kokeilla taide-
pajoja, seinäkiipeilyä, jou-
siammuntaa sekä käyttää 
suurta liikuntasalia, kunto-
salia ja saunaosastoa.

Ryhmäytymistä,  
erätaitoja ja omatoi-
mista liikuntaa
Oulunsalon Salonpään kou-

lun kuudesluokkalaiset ovat 
harjoitelleet erätaitoja ja ul-
koilleet Pikku-Syötteen ym-
päristössä toukokuussa. 

– Pikku-Syötteen työnte-
kijät ovat suunnitelleet meil-
le leirikoulun ohjelman ko-
konaisuudessaan, kertoo 
Salonpään koulun opettaja 
Toni Sallinen.

Sisätiloissa oppilaat ovat 
päässeet kokeilemaan muun 
muassa seinäkiipeilyä ja jou-
siammuntaa.

– Oppilaat ovat laittaneet 
omatoimisesti sählypelejä 
pystyyn hotellin liikuntasa-
lissa, opettaja kertoo.

Salonpään koulu on käy-
nyt Pikku-Syötteellä leiri-
koulussa jo kolmena vuonna 
peräkkäin.

–Kyllä suositellaan Pik-
ku-Syötettä muillekin! Kaik-
ki on tykänneet ja varmas-
ti tullaan uudelleen, Sallinen 
kiittelee.

Maksuttomalle 
Tsemppileirille haku 
käynnissä
Pikku-Syötteen omistaja, 
Vuolle Setlementti ry antaa 
myös haastavammassa talo-
udellisessa tai sosiaalisessa 
tilanteessa eläville nuorille 
mahdollisuuden yhdessä te-
kemiseen, uusiin kokemuk-
siin ja liikkumiseen luonnos-
sa. Vuolle tarjoaa nuorille 
leirielämyksiä oululaisen pe-
säpalloseura Lipon pääyh-
teistyökumppanina 2017.

Vuolteen ja Pikku-Syöt-
teen kummipelaajana on 
Matti Korhonen, jonka toi-
votaan tavoittelevan kauden 
lyojäkuninkuutta. Vuolle ni-
mittäin lahjoittaa vähävarai-
sen perheen nuorelle yhden 
leirivuorokauden Pikku-
Syötteelle jokaisesta Matti 
Korhosen Lipon kotipelissä 
lyömästä juoksusta.

– Olemme mukana kan-
nustamassa Mattia lyömään 
paljon juoksuja ja sitä kaut-
ta tekemään tästä yhteis-
työstä meille kalliin, Vuolle 
Setlementin toiminnanjohta-
ja Jussi Kemppainen toteaa.

Tsemppileirillä nuoret 
saavat uusia elämyksiä ja 
pääsevät kokeilemaan esi-
merkiksi seinäkiipeilyä, jou-
siammuntaa ja luontoretkei-
lyä tunturimaisemiin. 

Tsemppileirille voivat ha-
kea 12–17-vuotiaat nuoret, 
jotka kokevat kaipaavan-
sa piristystä arkeensa. Voi 
myös ehdottaa tuttua nuorta 
30.8.2017 mennessä: www.
pikkusyote.fi/tsemppileiri. 

Elina Aronen-Raappana
Kuvat: Pikku-Syöte


