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Itsenäisyyspäiväksi Tampereelle
Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän
vastaanotolla nähdään keskipohjalaisia
edustajia useilta aloilta. Juhlaan
valmistautuminen on ollut täynnä pientä
hermoilua ja mukavaa odotusta.

Ensikertaa kutsun saaneet Hannu ja Virpi Ali-Haapala pitävät juhlaa ainutkertaisena tilaisuutena. Tytär Siiri Ali-Haapala sai keskeyttää meneillään olevan työharjoittelun ja tehdä näyttötyönä äitinsä juhlapuvun.
–Ainakin jotain korua pitää keksiä ja hiuksiin jotain höskää, Outi Airola pohtii. Airola ja Mikko Simonen eivät ole vielä päättäneet, mitä lopulta laittavat päällensä perjantain juhliin. Aiemmin suutarina toiminut Simonen puhdistelee itse tekemiensä mustavalkoisia nahkakenkiä. KP/CLAS-OLAV SLOTTE

Kunnianosoitus
yrittäjyydestä
Johanna Juupaluoma
TOHOLAMPI (KP)
Eräänä perjantaiaamuna lähdevesiä ja virvoitusjuomia tuottavan Finn Spring Oyn toimitusjohtaja Hannu Ali-Haapala kutsui henkilökunnan koolle
kahville. Ensiksi hän onnitteli hallintojohtajana työskentelevää vaimoaan Virpi Ali-Haapalaa tulevasta syntymäpäivästä ja sitten näytti lokakuun lopussa saapunutta kirjekuorta.
– Työporukka sanoi, että ensi
kertaa he näkivät minun menneen aivan hiljaiseksi, Virpi AliHaapala kertoo.
Ali-Haapalat pitävät kuoresta löytynyttä kutsua hienona
kunnianosoituksena yli kahdenkymmenen vuoden yrittäjyydestä.
– Olemme olleet mukana
useissa yritysmaailman tapahtumissa, mutta presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto
menee ylitse muiden, Ali-Haapala jatkaa.
Presidentti Sauli Niinistöä he
eivät ole henkilökohtaisesti aiemmin tavanneet.

Suuri työllistäjä
keskellä maaseutua
Maaseudun rauhassa toimiva
Finn Spring tuottaa 70–80 prosenttia Suomessa myytävistä
lähdevesistä. Yritys työllistää
useita kymmeniä Toholammin
ja lähikuntien asukkaita; kesäai-

Jalkaan itse tehdyt kengät?
Johanna Juupaluoma
KOKKOLA (KP)
Tampere-talossa pidettävä itsenäisyyspäivän vastaanotto on
sallinut vieraille tavanomaista löyhemmän pukuetiketin.
Polvipituisen mekon käyttö on
toimittaja Outi Airolalle helpotus.
– Mekon ostossa kesti vain viisi minuuttia. Tämä on sellainen
mekko, jota voi käyttää vaikka
koko loppu elämän. Ostin sen
varmuudeksi, jos en keksi jo-

HE OVAT MYÖS KUTSUTTUJEN LISTALLA
■ Margaretha Backman, apulaisosastonhoitaja, Pietarsaari
■ Kerstin Härmälä, hoitaja, Pedersöre
■ Jari Ruonakoski, ravintoloitsija, Ylivieska
■ Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan maakuntajohtaja, Kokkola
■ Mauno Järvelä, musiikkineuvos, Kaustinen
■ Tanja Kupiainen, Centria ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Copsa ry:n edustaja, Kokkola
■ Vesa Pohjola, ahtaaja, Kokkola

kana töissä on yli sata työntekijää. Ali-Haapalat arvelevat yhtenä kutsuperusteena olevan pitkäjänteinen yrittäjyys maakunnassa.
– Tänä päivänä korostuu kuinka arvokasta työtä on, että voi
luoda ja pitää työpaikkoja täällä, kertoo Hannu Ali-Haapala.
Heidän mielestään yrittäminen ei ole nykypäivänä mitenkään helppoa. Haastetta tuo esimerkiksi tiukassa olevat rahoitukset. Lisäksi virvoitusjuomien myynti on ollut laskussa, ja
markkinoita on vaikea kasvattaa
nykyisistä. Vesimyynnin kasvu
ja uudet tuotekehittelyt ovat
kuitenkin tasapainottaneet tilannetta Finn Springin kohdalla.
– Yrityksen kehittymisen kannalta suurena voimavarana on ollut sitoutunut ja osaava henkilökunta, Virpi Ali-Haapala toteaa.

Tytär suunnitteli puvun
Heti kun Virpi Ali-Haapala sai
tietää kutsusta, hän soitti tyt-

tärelleen Siiri Ali-Haapalalle. Kokkolan ammattiopistossa
vaatetusompelijaksi opiskelevan
Ali-Haapalan kohdalle tuli monen vaatesuunnittelijan unelma.
– Arvasin, että Siiri ottaa tästä kopin. Puku saa olla kaunis,
mutta emme ole lähteneet tavoittelemaan erikoisuutta veret
seisauttavilla yksityiskohdilla,
Virpi Ali-Haapala kertoo.
Pitkä ja v-aukkoinen iltapuku
on tehty sinisestä mattasilkkikankaasta. Klassisessa mallissa on pieni laahus. Myös Hannu Ali-Haapala on hankkinut
juhlaa varten uuden tumman
puvun.
Tampereelle he suuntaavat
vasta perjantaina.
–Kiitollisia olemme, että pääsemme Tampereelle. Vähän
on perhosia vatsassa, myöntää
Hannu Ali-Haapala.
– Täytyy mennä sitten jollain
yleisellä kierroksella tutustumaan presidentin linnaan, jatkaa Virpi Ali-Haapala.

tain hauskaa ennen perjantaita.
Valinta tulee olemaan vaikea,
sillä Airolalla on myös muita
etupäässä kirpputoreilta ostettuja mekkoja ja korkokenkäpareja kokeiltavana. Hän kiertää
kirpputoreja aktiivisesti puolisonsa Mikko Simosen kanssa. Vanhojentanssipuvun kaltaista kiiltävää iltapukua Airola ei voi edes kuvitella laittavansa päälle.
– Tuntisin itseni liian vanhaksi prinsessaksi.

Täydellinen smokki
löytyi kirpparilta
Simoselle oli itsestään selvää
laittaa smokki juhliin. Jos juhlat
olisi pidetty presidentin linnassa, se ei olisi onnistunut. Siellä pukoodi sallii vain frakin ja
mustan puvun käytön.
– Ehdin varata jo puvun, mutta heti samana päivänä löysin
sattumalta smokin kirpputorilta. Olen sen verran pitkä, että
harvoin löydän sopivia pukuja.
Spr:n kirpputorilta löydetys-

kylläisyydessä me elämme. Lisäksi tietää, että rahat menevät
tärkeään tarkoitukseen, johon
ei muuten välttämättä rahoja
laittaisi, Simonen toteaa.
Simonen aikoo kuitenkin rikkoa pukukoodia hieman toisella tavalla. Smokin kanssa ei ainakaan nähdä siihen oikeasti
kuuluvia kiiltonahkakenkiä
– Saatan mennä näissä itse
tehdyissä kengissä.
Myös toinenkin kenkäpari
odottaa eteisessä valmiina.

Korkeamäkien uskomaton vuosi
Tapio Lehtinen
PIETARSAARI (KP)
Pietarsaarelaisilla Mauri ja
Marja-Leena Korkeamäellä
on ollut uskomaton vuosi takanaan. Se alkoi 150 000 euron
lottovoitolla ja päättyy itsenäisyyspäivän juhlilla. Tähän väliin mahtui myös sydäninfarkti.
Pietarsaarelainen
lihatalo
Snellman Oy sai presidentin
kansliasta kutsun, joka oli osoitettu pitkäaikaiselle ”lattiatason” työntekijälle.
Snellman valitsi edustajakseen Marja-Leena Korkeamäen
tuhannen työntekijän joukosta.
Hän on työskennellyt talossa 34
vuoden ajan. Nykyisin hän työskentelee tehtaan myymälässä.
– Se oli iloinen yllätys. Meni
hetken aikaa tajuta, mistä oi-

kein on kysymys. Luulin ensin,
että kyse oli omasta joulujuhlastamme, kertoo Korkeamäki.
Tampereella juhlan pukukoodi tulee olemaan frakin sijaan
tumma puku, joten naiset voivat tulla juhlaan myös lyhyessä
juhlaleningissä.
– Minä tuunaan vanhaa pukuani, mutta miehelleni ostamme
uuden, lupaa Korkeamäki.
Pietarsaarelainen kampaaja
Kirsi Viitiö tekee hänelle pohjakampauksen ja viimeistelystä
huolehtii tamperelainen kampaaja paikan päällä.
Mauri Korkeamäki luuli ensin, että vaimo pilailee kertoessaan kutsusta.
– Kun tajusin, että tosi on kysymyksessä, niin lupasin lähteä
mukaan siltä seisomalta. On se

niin hieno tapahtuma.
Korkeamäen perheessä ovat
tunteet aaltoilleet laidasta laitaan. Vuosi sitten Mauri Korkeamäen työpaikan kymmenen hengen lottoporukka voitti
150 000 euroa mieheen. Sen jälkeen Mauri Korkeamäki joutui
ohitusleikkaukseen, sai keuhkoveritulpan ja sairaalabakteerin.
– Sain kaiken, mitä ihminen
voi saada, hän toteaa.
Pietarsaareen sosiaali- ja terveysvirasto sai kaksi kutsua itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Virasto valitsi edustajikseen
apulaisosastonhoitaja Margareta Backmanin terveyskeskuksen
vastaanotolta ja hoitaja Kerstin
Härmälän vanhainkoti Pedersheimista. Molemmat osallistuvat juhliin puolisonsa kanssa.

erä
i
r
u
Su yksiä
eh
k
i
k
k
mer

Pietarsaarelaiset Marja-Leena ja Mauri Korkeamäki saivat
kutsun itsenäisyyspäivän juhliin. KP/TAPIO LEHTINEN

Lahjaksi muotia itselle tai ystävälle
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KOKKOLA Prismantie 1, 020 760 8725*
PIETARSAARI Koulukatu 4, 020 712 2270*

tä italialaisesta käsin tehdystä
smokista puuttui vain yksi nappi. Lisäksi toppauksia on kevennetty ja pari senttiä liian lyhyitä hihoja pidennetty.
Sekä Airolalle että Simoselle kirpputoreilta vaatteiden
hankkiminen on tärkeää sekä
ekologisuuden että yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta.
– Kirpputoreilla käynti on
henkireikä. Tavaroita katsellessa huomaa, millaisessa yltä-

Optikon
näöntarkastus

Policen
silmälasien
ostajalle Policen
kello kaupan
päälle.

Furlan
silmälasien
ostajalle Furlan
laukku kaupan
päälle.

Etusi arvo

Etusi arvo

159€

240€

0€
AJANVARAUS:
09 3154 9700

*Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,28 snt/puh + 7 snt/min tai matkapuhelimesta 8,28 snt/puh + 17 snt/min

Tarjous on voimassa 1.11.-24.12.2013 ostaessasi kehykset ja linssit. Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Optikon tekemä näöntarkastus kaupan päälle silmälasien ostajalle (norm. 35 €), ei koske piilolinssinäöntarkastusta. Ei muita alennuksia.
*Normaalihintaisten silmälasien ostajalle lahja kaupan päälle. Voimassa 1.11.-24.12.2013 tehdyille uusille tilauksille tai niin kauan kuin lahjatuotteita riittää. Ei muita alennuksia.

