Torstai 13.12.2018

56. vuosikerta – nro 98

Tänään

Pyöräily voisi tuoda
säästöjä Karkkilalle
terveydenhoitomenoissa
■■Karkkilassa pohditaan pyöräilyn lisäämistä liikkumismuotona. Vapaa-ajan lautakunta käsittelee torstai-iltana, liittyykö Karkkila Pyöräilykuntien verkostoon.
– Kuntien talouden ollessa
kireällä perustelut verkostoon
liittymiselle
lisääntyvät
entisestään,
vaikka monet kunnat pyrkivät säästämään jäsenmaksuissakin. Pyöräilyn lisääminen
tuo kunnalle säästöä erityisesti terveydenhoitomenoissa, toteaa sivistysjohtaja Arto
Jormalainen lautakunnan esityslistalla.

Sivu 14

Nummen kirkossa
klassinen
joulukonsertti
– Nopeus, notkeus ja nöyryys ovat keinoja, joilla voimme pärjätä kirjamarkkinoilla. On tiedettävä, millaisia kirjoja eri kohderyhmät haluavat lukea, sanoo
pusulalainen kirjankustantaja Jussi Erkintalo.

Joustavuus ja nokkeluus takaavat
kirjankustantajien elinvoiman

■■Nummella soivat viime sunnuntaina jouluiset sävelet,
kun sopraano Laura Riihimäki, huilisti Teemu Heinonen ja pianoa ja urkuja soittanut Anssi Pyykönen konsertoivat kirkossa.

Sivu 11

Lasse Talvitieltä
kirja muuttuvasta
Karkkilasta

Sivut 12-13

Paikalliset kustantajat julkaisevat useita
satoja kirjoja vuodessa – valtaosa
kirjakaupasta tehdään isänpäivästä
jouluun ulottuvalla sesongilla
■■Joustavuutta, nokkeluutta ja
tarkkaa kohderyhmäajattelua.
Näitä asioita vaaditaan kirjankustantajilta, jotta elinvoimaisuus
säilyy. Suomessa on 120-130 kirjakustantajaa. Ne julkaisevat yhteensä vuosittain tuhansia kirjoja.
Karkkilassa toimivat Kustannus-Mäkelä ja Robustos. Pusulalainen Jussi Erkintalo on Vihdin
kirkonkylässä toimivan Aurinko
Kustannuksen ja Kustannus Oy
Arkin toinen omistaja-yrittäjä. Yhteensä nämä toimijat julkaisevat
satoja kirjoja vuosittain.
– Vuosittain julkaistavien kirjanimikkeiden määrä on kasvanut. Kirjoja tehdään yhä tarkemmille kohderyhmille. Sen vuoksi yhden kirjan painosmäärä on
usein pienempi kuin aiemmin.
Kirjojen painosmäärät ovatkin
pysyneet Suomessa viime vuosina aikalailla paikoillaan, vaikka

nimikkeiden määrä kasvaa koko
ajan. Aurinko Kustannus haluaa
julkaista massasta poikkeavaa ja
erottuvaa kotimaista kirjallisuutta, sanoo Jussi Erkintalo.
– Nopeus, notkeus ja nöyryys
ovat keinoja, joilla voimme pärjätä kirjamarkkinoilla. On tiedettävä, millaisia kirjoja eri kohderyhmät haluavat lukea, hän jatkaa.
Kustannus-Mäkelän toimitusjohtaja Atso Mäkelä korostaa myös
kustannusten hallinnan merkitystä.
– Me olemme pitäneet kustannukset kurissa. Meillä on esimerkiksi oma varasto, se vähentää logistiikkakuluja. Lisäksi mietimme
paljon, mitä kirjoja julkaisemme.
Vuoden kirjanmyynti painottuu
loppuvuoteen. Jopa 80 prosenttia
vuoden kirjoista myydään isänpäivästä jouluun ulottuvan sesongin aikana. -ew

Sivu 9

Karkkilan kaupungin
katuvaloista vajaa
kolmasosa on led-valoja

■■Karkkilan katuvalaistus ei ole
muuttumassa ledeiksi vielä lähivuosina.
– Jos kaikki valot vaihdettaisiin ikään kuin kerralla ledeiksi, niin kustannus olisi noin 250
000 euron suuruusluokkaa pelkkien lamppujen osalta, peruste-

lee Karkkilan kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko
Vuolukka ja täsmentää, että tulee myös muistaa, että katuvaloissa on usein muutakin korjattavaa kuin pelkkä valaisin ja
kaikki työkin maksaa.

Sivu 10

Karkkilan yhteiskoulun Lucia-kuoro esiintyi keskiviikkona kolmeen kertaan Karkkilan kirkossa. Pääroolissa Lucia-neitona esiintyi kahdeksasluokkalinen Ruusa Keränen.

Yhteiskoulun Luciajuhlalla pitkät perinteet
Ruotsalaiset tavat ovat oleellisena osana karkkilalaisuutta
■■Karkkilan kirkossa esiintyi
keskiviikkona yhteiskoulun Lucia-kuoro. Alunperin katolilaiseen pyhimyskalenteriin kuuluvaa Lucian muistopäivää 13.12.
vietetään nykyisin ennen kaikkea ruotsinkielisessä kulttuurissa. Myös Karkkilan yhteiskoulussa on pitkät perinteet
Lucia-juhlalle. Perinteen Karkkilassa aloitti 80-luvulla ruotsinkielenopettaja Karin Bergman.
– Muutimme seitsemän vuot-

ta sitten Karkkilaan ja oli kiva
yllätys huomata, että myös täällä on Lucia-juhla, kertoo vuosi
sitten Lucian roolissa esiintynyt suomenruotsalainen Ronja
Bergman.
Karkkilalainen Teuvo Niemi
puolestaan kertoo Lucian olevan itselleen niinkin uuden
tuttavuuden, että hän näki Lucia-kuoron ensimmäistä kertaa
livenä tänä vuonna.
Niemen mukaan ruotsalainen

kulttuuri istuu Karkkilaan erinomaisesti.
– Ei pidä tehdä ongelmaa siitä, ettei Lucia ole alkujaan suomalainen perinne, pohtii Niemi ja perustelee, että Högforsin
tehtaan mukana Karkkilaan tuli
ruotsalaisia tapoja, jotka ovat
tänä päivänä oleellisena osana
karkkilalaisuutta. -af
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