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Uranvaihto on hyppy tuntemattomaan
➤ Nuoruuden kiinnostus tai harrastus voi jäädä takaraivoon kummittelemaan.
PAULA NIITTYNEN
Länsi-Suomi, Rauma
Kirsi Mäntysaloa voi pitää
rohkeana naisena. Hän uskalsi puoli vuotta sitten irtautua
virastaan lastentarhanopettajana ja ottaa vastaan sijaisuuden aivan eri alalta. Hän tekee
nykyisin kynsiä raumalaisessa
Salon Eveliina Braggessa.
– Olen viihtynyt tosi hyvin.
Aluksi pelotti, mutta tämä on
kiehtovaa, tavallaan hyppy
tuntemattomaan, miettii Kirsi
Mäntysalo.
Työn on oppinut tekemällä, ja
sitä kautta hän on saanut itsevarmuutta uuteen työhön.
Uran vaihtoon on vaikuttanut selvästi nuoruuden kiinnostus taiteilijan työtä kohtaan.
Piirustuskouluun Turkuun hän
haki kahdesti, mutta viimeisestä karsinnasta hän putosi. Tämä jäi harmittamaan.

Monien sattumien
summa
Kirsi Mäntysalo opiskeli ensin luovan toiminnan linjalla
Paimiossa. Sen jälkeen hän
valmistui kahdessa ja puolessa vuodessa lastenohjaajaksi,
muttei tehnyt sitä työtä ollenkaan.
– Hain Turun yliopistoon Turkuun opiskelemaan lastentarhanopettajaksi. Valmistuin
vuonna 1996, jonka jälkeen
muutin perheeni kanssa Raumalle, kotikaupunkiini, kertoo
Kirsi Mäntysalo.
Hän ehti olla ennen nykyistä
työtä seitsemän vuotta lastentarhanopettajana. Sinä aikana
tuli viisi eri päiväkotia tutuksi

”

Ajattelin, että
jos en nyt
tartu tilaisuuteen,
en voi valittaa
myöhemmin.”

Kirsi Mäntysalo

Raumalla.
–Tein aluksi pätkätöitä, eripituisia sijaisuuksia. Pätkätyö oli
rankkaa, koska olin parhaimmillaan samaan aikaan neljässä eri paikassa, huokaa Kirsi
Mäntysalo.
Vuonna 2000 hän sai pitkän
sijaisuuden ja viran lastentarhanopettajana syksyllä 2007.

Lapsilta saa
suoraa palautetta
Parasta lastentarhanopettajan
työssä on Kirsi Mäntysalon
mukaan se, että jokainen päivä
on erilainen. Lapsilta saa myös
suoraa palautetta, koska heillä
ei ole sosiaalisia esteitä.
– Positiiviset ja negatiiviset
asiat sanotaan vilpittömästi
suoraan, naurahtaa Mäntysalo.
Huonoksi puoleksi hän mainitsee nykyisen tilanteen.
– En pystynyt antamaan yksilöllisesti aikaa kaikille lapsille.
Ryhmät ovat niin isoja ja aika
kortilla, huokaa Mäntysalo.

Tilaisuus sai
vaihtamaan ammattia
Kauneudenhoito ja hyvinvointi on aina kiinnostanut Kirsi
Mäntysaloa.
– Asia kypsyi jo pitkään, ja sitten kun sijaisuuden aika koitti,
uskalsin viedä asiaa eteenpäin.
Ajattelin, että jos en nyt tartu tilaisuuteen, en voi valittaa myöhemmin, painottaa Mäntysalo.
Työn vaihto oli iso muutos,
ennen hän oli tekemisissä lasten kanssa, nyt aikuisten.
Parasta uudessa työssä on se,
ettei se tunnu palkkatyöltä.
– Nytkin minulla piti olla vapaapäivä. Kun asiakas kertoi,
että hän on seuraavana päivänä menossa viisikymppisille,
tein hänelle kynnet mielelläni vapaapäivänäni, naurahtaa
Mäntysalo.
Monelle asiakkaalle kynsien teko on hemmotteluhetki
kiireen keskellä.

Oikeuskansleri on saanut ratkaistavakseen pitkään Raumalla käydyn kiistan kerrostaloasunnon valon määrästä.
Kantelijana toimii raumalaispariskunta, jonka mielestä heidän kotiinsa ei tule tarpeeksi
luonnonvaloa, koska asunnon
päädyssä on käytetty himmeää

Lukko hakee
kaupunkia
takaajaksi
mediakuutiolleen
Länsi-Suomi, Rauma
Rauman Lukko hakee Rauman
kaupungilta lainatakausta niin
sanotun mediakuution hankintaan.
Liikkuvaa kuvaa välittävä
mediakuutio korvaa Äijänsuon
jäähallin vanhan tulostaulun.
Mediakuutiolla voidaan näyttää menossa olevasta ottelusta
uusintoja ja hidastuksia, mainoksia ja muuta ohjelmaa.
Kaupunginhallitus käsittelee
alkuviikolla takausasiaa.
Tarkoituksena on, että Lukko Oy ottaisi enintään viiden
vuoden ja 350 000 euron lainan, jonka Rauman kaupunki
takaisi.
Lisäksi kaupunki osallistuu
hankintakuluihin 100 000 eurolla.

Tähtäys
ensi syksyssä
Lainan täsmälliset ehdot tulevat vielä erikseen päättäjien käsittelyyn kuluvan kuun aikana.
Tavoitteena on, että mediakuutio olisi käytössä ensi syksynä
SM-liigakauden alkaessa.
Lukko Oy:n hallitus on jo
tehnyt omalta osaltaan päätöksen hankinnasta.

opaalilasia.
Opaalilasi on läpikuultavaa
mutta läpinäkymätöntä lasia.
Asukkaat vaihtoivat luvatta
päätyaukkoon normaalin kirkkaan ikkunan.
Kaupungin rakennusvalvonnan kehotuksesta pariskunta
joutui kuitenkin vaihtamaan
takaisin opaaliin.
Uudehkolle kerrostalolle
annetun poikkeamisluvan mu-

Elämänmuutos lähtee itsestä
Länsi-Suomi, Rauma
Hiljattain tehty kysely osoittaa
suomalaisten työntekijöiden
olevan tyytymättömiä nykyiseen uraansa ja suunnittelevan
uudelleenkouluttautumista.
Uranvaihdolle vastasi kyllä

70 prosenttia yli tuhannesta
vastaajasta Internet-kyselyssä
viime vuonna.
Uranvaihto- ja uudelleenkouluttautumisinto näkyy myös
aikuiskoulutuksen kasvavassa
kysynnässä, johon vaikuttavat
osaltaan sekä koulutuksen saa-

ma arvostus että mahdollisuuksien monipuolisuus.
– Aikuiskoulutukseen hakeutuvat ovat pääsääntöisesti
vahvasti motivoituneita, sillä
monelle jatko- tai täydennyskouluttautuminen merkitsee
mahdollisuutta tehdä elämäs-

kaan päätyseinässä pitää käyttää opaalilasia, jotta talosta ei
olisi suoraa näköyhteyttä viereisten omakotitalojen pihoille.
Kaavamääräyksissä ei sallittu
alun perin lainkaan ikkunoita.

Pitkä kiista
Asiasta on käyty monivaiheinen lupa- ja valitusprosessi
kaavoitusjaostossa ja ympäris-

tölautakunnassa ennen kantelua oikeuskanslerille.
Raumalaispariskunta pitää
kantelussaan talon rakennuslupaa virheellisesti myönnettynä. Asunto ei heidän mielestään täytä valtakunnallisia
rakennusmääräyksiä valottomuutensa vuoksi.
Lisäksi asukkaat pitävät
himmennettyä lasia terveyttä
häiritsevänä.

Valo hajoaa
Rakennuksen pääsuunnittelijan mukaan asunnon yhtenäisen tilan kolmesta ikkunasta ja
ovi-ikkunasta tulee kuitenkin
tarpeeksi valoa. Rakentamismääräyksen mukaan ikkunapinta-alaa pitää olla vähintään
kymmenesosa huonealasta.
Opaalilasit toimittanut yhtiö
puolestaan ilmoittaa, etteivät

sään suuriakin muutoksia, kertoo kaupallinen johtaja Ilkka
Aittamo Adulta Oy:stä.
Työtehtävän tai uran vaihto
onnistuu tutustumalla omiin
hyviin puoliin sekä unelmiin
ja toiveisiin.
– Jos ei itse näe omia vah-

opaalilasikalvot ole vaarallisia
eikä kyse ole valon aallonpituuden muutoksesta vaan valon hajauttamisesta.
Rauman ympäristölautakunta totesi selvityksessään oikeuskanslerille, että rakennusvalvonnassa ja lautakunnassa
on täytetty lain vaatimukset.
Myös Lounais-Suomen ympäristökeskus kokee lautakunnan
toimet oikeina.

Kai Jalonen

maan toisistaan tarpeelliset ja
tarpeettomat johdot.

Erehdykset
harvinaisia

VESA VEIKKOLA
Länsi-Suomi, Rauma

”

Aluetuotantojohtaja Jouko Kalsi

O

len nuoruudessani
ollut monipuolisesti
kiinnostunut urheilusta. Ensimmäinen
ja ainoa haaveeni oli päästä
sisälle Jyväskylän liikuntatieteelliseen. Mikäli minä maantieteilijänä suunnittelisin nyt
uranvaihtoa, pitäisikö minun
ryhtyä esimerkiksi urheilutoimittajaksi?
Opiskeluaikana harrastukseni ja työni liittyivät monella tapaa muotiin. Pitäisikö
minun perustaa vaateputiikki?
Myönnettäköön, että minulla on liike-idea designkirpputorista. Yrityksellä on
jo kauan ollut nimikin. Se on
Jazzia ja rompetta.
Ei kun tuumasta toimeen,
varmaan joku ajattelee.

Rohkeus ja unelma luovasta
työstä saivat Kirsi Mäntysalon
tarttumaan uusiin haasteisiin.

➤ Rauman pinnan
alta löytyy todellinen
käytössä olevien ja
kylmien kaapelien
matto.

Aina pitäisi
tarkistaa
maaperä ennen kuin
ryhtyy kaivamaan”.

Urheilua vai
designea?

Kirjoittaja on Länsi-Suomen
toimittajaharjoittelija

Kaapeleita etsitään tutkanäytön avulla

– Eipä niitä sieltä juuri ylöskään ole kaivettu.
Näin vastaa Rauman Energian käyttöpäällikkö Timo Hyysalo kysymykseen, löytyykö
maaperästä paljonkin vanhoja
kaapeleita, joita ei enää käytetä.
– Kyllähän sinne maan alle on vuosikymmenien aikana upotettu kaapelia paljon.
Vanhimmat niistä eivät juuri
aiheuta tunnistamisongelmia,
sillä niiden pikipäällyksissä
on jo metallivöiden ruostetta.
Ikä näkyy.
– Mutta vaikea on päättää silmän perusteella, missä kulkee
sähkö, missä puhelinliikennettä ja mikä on valokaapeli, kos-

➤ KOMMENTTI

PAULA
NIITTYNEN

Oikeuskansleri ratkoo riidan raumalaisasunnon riittävästä luonnonvalosta
IRENE UUSI-KILPONEN
Länsi-Suomi, Rauma

Minna Paananen
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Rauman Energian Jarmo Jussilalle kaapeleita paljastava näyttötutka on tuttu ja usein käytössä oleva
työväline.

ka kaikki uudehkot ovat mustia
ja suunnilleen samankokoisiakin, Hyysalo muistuttaa.
Hän sanookin suoraan, että
niin sanottu kaapelitutka on
pelastanut monelta vahingolta.
– Silti niitä aina joskus sattuu,
kun esimerkiksi luullaan käytössä olevaa johtoa kylmäksi,
hän toteaa.

Sijainnin
voi selvittää
Tutka paljastaa kaapelin sijainnin aivan tarkalleen. Jos
sen antamaa informaatiota
käytetään, ei myöskään turhia
katkeamisia tapahdu.
– Meille esiteltiin tässä aivan
juuri sellainenkin laite, jolla
voidaan melko tarkoin löytää

kylmä kaapeli, Hyysalo mainitsee.
– Tekniikka kehittyy alalla, ja syytä onkin, koska löydettävää on yhä enemmän ja
enemmän.
–Yksi hankaluus työssä onkin juuri oikeiden kaapelien
tunnistaminen silloin, kun on
kyseessä tällainen mattotilanne. Laitteita tarvitaan erotta-

DNA Palvelut Lounais-Suomen
aluetuotantojohtaja Jouko Kalsi sanoo, että vaikka jokainen
kaapelin katkeaminen on liikaa, niitä kuitenkin kokonaisuudessaan tapahtuu hyvin
harvoin.
–Voi sanoa suoraan, että
erehdykset ovat harvinaisia.
Kyllä menee vuosi ja parikin,
ettei sellaista satu.
Hänen mukaansa kahden
johdon erottaminen toisistaan
on pulmana harvinainen
– Paljon yleisempi on sellainen tilanne, että esimerkiksi
pylväskuoppia tai vastaavia
kaivava kone katkaisee kaapelin, koska kuski ei tiedä sellaisen olemassaolosta.
– Aina pitäisi tarkistaa maaperä ennen, kuin ryhtyy kaivamaan. Sitävarten on olemassa
sellainen yritys kuin Johtotieto Oy. Se kertoo, minkä firman
johtoa miltäkin alueelta löytyy
ja tarkan sijainnin voi sitten
selvittää etukäteen operaattorilta, Kalsi neuvoo.
Hänen mukaansa ns. kylmät
johdot yleensä jäävät paikoilleen maahan, kun ne ovat tulleet tarpeettomiksi.
– Mutta on niitä sentään joskus meilläkin kaivettu ylös ja
siirretty.

vuuksiaan, kannattaa kysyä
apua läheisiltä tai uravalmentajalta, kehottaa ura- ja yritysvalmentaja Päivi Immonen.
Työn tekemisen ilo ei synny
Immosen mukaan siitä, kuinka paljon saa palkkaa tai mitä
toiset ihmiset ammatista ajat-

televat.
Työstä pitää itse tuntea ylpeyttä ja siihen täytyy kokea innostusta.
Ihmiset, jotka ovat onnellisia
työstään, mieltävät sen enemmän harrastukseksi.

Naisia pahoinpidellyt
mies tuomittiin viideksi
kuukaudeksi vankilaan
SUSANNE EKROTH
Länsi-Suomi, Rauma
Rauman käräjäoikeus tuomitsi torstaina 61-vuotiaan raumalaisen miehen viideksi kuukaudeksi vankilaan pahoinpitelystä
ja lievästä pahoinpitelystä.
Ulkomaalaistaustainen mies
löi kahta nuorta naista syyskuun alussa.
Toiselta uhrilta katkesi nyrkiniskusta etuhammas. Mies
joutuu korvaamaan naiselle kivusta, särystä ja hoitokuluista
460 euroa. Lisäksi mies korvaa
naisen oikeuskuluja lähes 1 000
euroa.
Lievempiä kolhuja saaneelle
naiselle mies määrättiin maksamaan korvauksia noin 1 000
euroa. Tästä kivun ja säryn
osuus on 150 euroa.
Mies käytti väkivaltaa itselleen täysin tuntemattomiin
nuoriin naisiin ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaikana.
Oikeus määräsi ehdollisen
täytäntöön ja sovelsi koventamisperustetta, koska mies oli
syyllistynyt vastaavanlaisiin

rikoksiin aikaisemminkin.
Oikeuden mukaan asiassa
ei tullut ilmi mitään hätävarjeluun tai sen liioitteluun viittaavaa.
Mies kertoi oikeudessa, että
hänen kimppuunsa oli käynyt
useita henkilöitä.
Käräjäoikeuden mukaan tässä oli ilmeisesti kyseessä pahoinpitelyjen jälkitilanne, jossa väliin tulleet yrittivät estää
miestä jatkamasta väkivaltaa.

Todistaja sellissä
neljä päivää
Oikeus sakotti myös vastahakoista todistajaa, jonka poliisi
joutui noutamaan oikeudenistuntoon.
Hänet tuomittiin maksamaan
240 euroa uhkasakkoa. Sakkoa
kohtuullistettiin, koska mies
joutui virumaan sellissä neljä
päivää.
Mies oli jättänyt saapumatta
oikeuteen maaliskuussa ilman
laillista syytä. Oikeudenistunto
jouduttiin silloin peruuttamaan
hänen poissaolonsa takia.

Viinereitä postiluukusta
työntäneelle ehdollista
Länsi-Suomi, Rauma
Rauman käräjäoikeus tuomitsi
torstaina nuorehkon raumalaismiehen toistuvista lähestymiskiellon rikkomisista, entisen
avovaimonsa pahoinpitelystä
ja ikkunan kivittämisestä ehdolliseen vankeuteen ja oheissakkoihin.
Mies oli helmikuun alussa
määrätty laajennettuun lähestymiskieltoon. Hän ei kuitenkaan ollut noudattanut sitä,
vaan oli piinannut entistä puolisoaan monin eri tavoin.
Puhelinsoittojen ja yli sadan
tekstiviestin lisäksi mies oli
kurkkinut ja huudellut naisen
asunnon postiluukusta. Hän oli
myös tunkenut viinereitä luukun kautta naisen eteiseen.

Mies tarrasi kadulla
lastenrattaisiin
Maaliskuussa tilanne oli kär-

jistynyt siihen, että mies oli
tarrannut kadulla naisen työntämiin lastenrattaisiin. Hän ei
ollut irrottanut otettaan ennen
kuin nainen soitti hätäpuhelun.
Poliisi joutui puuttumaan lähestymiskiellon rikkomiseen
useita kertoja.
Mies oli pidätettynä kolme
kertaa. Häntä vaadittiin maaliskuussa vangittavaksi, mutta
käräjäoikeus päätyi matkustuskiellon määräämiseen.
Nyt entinen puoliso kertoi
tilanteen rauhoittuneen. Pariskunnalla on yhteisiä lapsia.
Miehen vankeusrangaistus
on neljän kuukauden mittainen, ja sen koeaika on puolitoista vuotta.
Päiväsakkoja miehelle mitattiin 30. Niistä kertyy maksettavaa 300 euroa.
Lisäksi mies joutuu korvaamaan rikkomastaan ikkunasta
runsaat 100 euroa.

