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olleet yhdessä jo 45 vuotta.
Suoniemi jäi Siskon veljen 

haltuun. Sisko ja Pasi muutti-
vat Kuhmon puolelle Terva-
salmen seutuville ja Siskon 
vanhemmat Lykinnölle.

Ensimmäisen pojan synnyt-
tyä Sisko kertoi heidän asu-

neen hetken aikaa Kukkaro-
vaaran kanssa samalla auke-
alla olevassa talossa.

– Sitten 1974 muutettiin 
tänne Riistapolulle.

Kemppaisilla on kaksi poi-
kaa.

– Pojat ovat maailmalla. 
Toinen asuu Ikaalisissa ja toi-

nen Jämsässä.

Vaan sitten itse testiin. Ky-
symyksiä läpi käydessä selvi-
ää Pasi Kemppaisen osallis-
tuneen aktiivisesti testin te-
kemiseen.

Pasi on aikoinaan ollut aja-
massa Tielaitoksen autoja ja 

taksissakin 10 vuotta. Mo-
lemmissa töissä voi nähdä ja 
kuulla kaikenlaista.

– Mutta osa oli veikkausta-
kin. En ihan kaikkea tiennyt, 
Sisko huomauttaa.

Rytkylänkylä ja Tipakse-
laisten Ameriikka olivat tut-

tuja. Kuhmolaisvitsejäkin 
Sisko sanoo kuulleensa.

– Sisarpuoli asuukin Kuh-
mossa.

Jafer Räty on kastepappi-
na tuttu nimi. Hermannissa 
ja Utissa kertoo Sisko usein 
asioineen. 

– Kalle Kinnusen kauppa 
oli se missä isäni asioi. Hevo-
sella ajoi kirkolle kauppa-asi-
oilleen.

Kun Heikkilän Helppokin on 
hiihdetty, pitää kysyä mieli-
pidettä sotkamolaisuudesta 
ja kotiseudusta.

– Siinä ovat kaikki tärkeät 
asiat. Ei täältä voi kauan pois 
olla.  

Sitten on Pasin vuoro.
Sotkamolaisuudessa pa-

rasta on Pasin mielestä rehel-
lisyys.

– Etelässä on toisin. Siellä 
pitää laittaa kaikki paperille. 
Sotkamossa pitää se pitä so-
vitaan.

Nyt Kemppaiset ovat lähdös-
sä kesälaitumille. Mökille 
Kiantajärvelle. 

Kilpailussahan sai yhden 
pisteen kesämökistäkin.

A
Minulla ei ole 
siskoja eikä 
0veljiä. On 
siskopuolia ja 
velipuolia. 
Äidin puolelta 
on yksi sisko-
puoli ja isän 
puolelta yksi 
velipuoli enää 
elossa.”

ailua täyttäessään.
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Sotkamon R-kioskilla on 
vaihtunut kauppias.

Jukka Mustonen on tou-
kokuun 5. päivästä lähtien 
luotsannut Räpyläkylän R-
kioskia.

Lappeenrannasta syntyi-
sin oleva Jukka Mustonen 
kertoi ennen Sotkamoon tu-
loaan toimineensa ravintola-
alalla etelän suurissa kau-
pungeissa. 

– Asiakaspalveluun liitty-
vät työt eivät ole outoja mi-

nulle.
Sotkamoon miehen toi 

vaimo ja lentopallo.
– Kuusi vuotta olen asunut 

Sotkamossa.  Viime vuosina 
olen valmentanut lentopal-
loilijoita.  Valmennan sivu-
töikseni edelleen kauppiaak-
si ryhtymisestä huolimatta.

Toisinaan julkisuudessa 
olleiden lausuntojen mukaan 
R-ketjun kauppias ei ole toi-
veammattien kärkikymmeni-
kössä.

– Se on asennekysymys. 
Kuten kaikissa muissakin 
ammateissa. Ei minulla ole 

kahden ensimmäisen viikon 
jälkeen mitään negatiivista 
sanottavaa. Jonkunhan pitää 
näitäkin hommia tehdä.

Sotkamon R-kioski oli ilman 
kauppiasta noin yhdeksän 
kuukautta. Sen ajan kioskia 
hoiti toisen ärrän kauppias 
Kajaanista. Uusi kauppias 
lähtee toiveikkain mielin vas-
taamaan haasteisiin.

– Olemme henkilökunnan 
kanssa sopineet nostavamme 
kioskia pala palalta. Asiakas-
palvelu ja sijainti ovat mei-
dän vahvuuksia. Kun me 
olemme iloisia, niin asiak-
kaat ovat myös iloisia.

Edellämainittujen sijain-
nin ja asiakaspalvelun lisäksi 
Sotkamon R-kioskin vah-
vuuksiksi Jukka Mustonen 

laskee Veikkauksen pelit. 
– Valoisat ja hyvät tilat se-

kä asiakkaat. Meillä on paljon 
vakioasiakkaita. 

Maailma on vuosien aikana 
muuttunut kioskikaupan 
kannaltakin.

Kaupat ovat nykyisin auki 
lähes yhtä pitkään kuin kios-
kitkin.

– Muutamia päiviä on 
vuodessa enää, jolloin isom-
mat kaupat ovat kiinni. Me 
olemme silloinkin avoinna.

Uuden kauppiaan toimikau-
den virallisia avajaisia vietet-
tiin Sotkamon R-kioskilla vii-
me lauantaina.  Kahvi- ja me-
hutarjoilun merkeissä. 

Kauppiaan lisäksi R-kios-
killa on kaksi työntekijää.

Ärrällä on 
nyt uusi kauppias

Jukka Mustonen on Sotkamon R-kioskin uusi kauppias. Avajai-
sia vietettiin lauantaina, kauppiaana Jukka Mustonen on ollut 
5. toukokuuta alkaen
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Talvivaaran Kaivososakeyh-
tiön Oyj:n saneerausohjelma-
ehdotus on saanut vaaditta-
van velkojien tuen.

Äänestyksessä muiden va-
kuudettomien velkojien ryh-
mässä selvittäjän ehdotusta 
kannatti noin 97,5 prosenttia 
äänestykseen osallistuneista 
velkojista ja noin 98 prosent-
tia annetuista äänistä.

Kaiken kaikkiaan velkojat, 
joiden saatavat edustavat yli 
53:tä prosenttia kaikista ää-
nestyksessä huomioon otet-
tavista tunnetuista veloista, 
äänesti ohjelmaehdotuksen 
hyväksymisen puolesta.

Tämä käy ilmi saneeraus-
menettelyn selvittäjän, asi-
anajaja Pekka Jaatisen maa-
nantaina Espoon käräjäoi-
keudelle jättämästä äänes-
tysselvityksestä, joka liittyy 
Talvivaaran saneerausohjel-
maehdotukseen.

Yrityssaneerauslaissa 
määritellyt, ohjelmaehdotuk-
sen vahvistamisen edellytyk-
seksi asetetut velkojien puol-
tavien äänien vähimmäis-
määrät on näin ollen saavu-
tettu eikä selvittäjän tiedossa 
ole muita ohjelmaehdotuk-
sen vahvistamisen esteitä.

Yhtiön saneerausohjelma 
on näin selvittäjän käsityk-
sen mukaan yrityssaneeraus-
lain 54 §:n nojalla vahvista-
miskelpoinen. 

Saneerausohjelmaehdotus 
tulee voimaan, jos tarvittava 
määrä velkojia on äänestänyt 
ehdotuksen puolesta ja ehdo-
tuksessa määritellyt, kaivos-
osakeyhtiön liiketoimintaan 
liittyvät sekä muut laista joh-
tuvat edellytykset ovat täyt-
tyneet.

Seuraavaksi kesäkuussa 
kokoontuvan yhtiökokouk-
sen pitää hyväksyä velkojen 
muuttaminen osakkeiksi. 
Yhtiön on määrä myös järjes-
tää osakeanti, joka edellyttää 
muun muassa uskottavaa lii-
ketoimintasuunnitelmaa.

Talvivaaran
saneeraus-
ohjelma
sai tuen


