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Peittoja rakkaudella
r
ja lämmöHä

PALVELUKSESSANNE

-paista, jatkoa sivulta 8

llomantsilaiset naiset neuloivat villapeittoja ahkerasti. Niitä valmistui
lähes kolmekymmentä.
MERVI NEVALAINEN

V

ankkaät ja lämpöiset
viltit täyttävät ison
osan llomantsin or

todoksisen seura
kuntatalon pöydästä. Tulee
tunne, että neulottu peitto pi
tää saada hartioffle lammi
mään, ovat ne niin läehtovan
näköisiä. Viltit on neulottu
suurella sydämellä, ajatuk
sella ja rakkaudella lämmit
tämään Moidovan mummoja.
-Ajatus peittojen neulomi
sesta lähti siitä, kun näin ne
fissä seurakunnan sivustolla
aiheen, että peittoja halutaan,
-
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kertoo Marjaana Laafflcai
nen.

Hän vetää kansalaisopiston
käspailcka- ja ldrkkotekstiui
pliriä seurakunnassa, joten
hänellä oli tiedossa taitavia
käsityönteldjöitä.
Seurakuntaillassa otin
asian puheeksi. Moidovassa
hatoittelijana toiminut Jaana
Pössi kertoi alueen oloista ja
siellä vallitsevasta köyhyy
destä.
Kertomusta kuunnelles
saan seuralcuntanaisffla herä
si halu auttaa, ja tehdä jotain
asian hyväksi. Piirissä on kaik
kiaan kymmenkunta naista.
-Asia laajeni nopeasti ja
halukkaita neulojia ilmaantui
muistaldn ryhmistä. Tiistai
seuralaiset sekä suru- ja me—

1

.11fla•flhl...11... a4.r..

pdkanlaskennat, kir1anpidot ia veroilmoilukset
Mantsintie 1-3, Ilomantsi p. 040 516 874$
ilornantsinyrifyspolveluf@ppl .inet.fi

MATTI KÄRWNEN KY -LKV
Tili- ja klinteistötolmisto
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.kirjanpidot

netysryhmässä olevat halusi
vat myös peittoja neulomaan.

“Iloista työtä yhdessä”
Peittoja valmistaneet ilo
mantsilaiset Kfrstl Mustonen

ja Eeva Ikonen ioitsevat, kun
ovat saaneet osallistua tärke
ään asiaan.
Peittoja tehtiin lämmöllä
ja rakkaudella. Toivottavasti
ne lämmittävät mummoja
siellä kaukana, Ikonen tuumi.
Oli ihana kokea se into,
millä peittoja tehtiin, jatkoi
Mustonen.
Ilomantsilaisten naisten
käsissä syntyi kolmen kuu
kauden aikana lähes kol
mekymmentä peittoa. Pää-
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mirja.ihdainen@ilomantsinlaskenta.fi
‘
ym. taloushallinnon palvelut

sääntöisesti peitot koostuvat
kahdestakymmenestä 30x30
senttimetrin paloista. Valmiin
peiton koko on 1,5 metriä ker

TYÖSUORITUKSIA

taa 1,2 metriä.

Suurimmaksi osaksi käy
tettiin seitsemän veljeksen
lankaa. Osan langoista kus
tansi ifistaiseura, ja suurim
man osan neulojat itse, naiset
kertoivat.
Sommitellessaan värejä
peittoihin neulojat vaihtoivat
lankoja keskenään.
-Johonkin peittoon lappuja
teki vlisildn ihmistä.
Tekijät iloitsevat peittojen
suuresta määrästä.
—Toivotaan, että ne me
nevät hyvin perille, eivätkä
mene myyntiin, koska tiede
tään alueen köyhyys. Tämä
on sitä diakonian käytännön
työtä parhaimmillaan, sanoi
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• Melsuripatvelut • Kllnteistön
hoito • Mökkitalkkari
Valokuvaus
i 050 5404691

kirjanpklot

j@gmail.com

isånnöitsijåtehtävåt
kiinteistönväiltys
julkinen kaupanvahvistaja

IILIIOIMISTO
ULLA KETTUNEN
Kalevalantie 18, llomantsi

puh. 013-883 140
kiqanpidot • veroasiat
yhtiösopimusten laatimiset
.ym.
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Varaa oma ilmoftustilasi p.0f 0 230 8800

Ikonen.

Ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherra loannis Lampro
poulos vie peitot esille
Lappeenrantaan kirkkolaulu
päiville, jotka ovat elokuun
28.—30. päivinä. Peitot ovat
siellä nähtävillä ja siitä ne
toimitetaan Moldovaan.
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Marjaana Laatikainen (vas.), Kirsti Mustonen ja Eeva Ikonen osalL.stuivat värikkäiden peit
tojen neulomiseen ilomantsissa. Peitot matkaavat Moldovan mummoille. KUVA: MERVI NEVALAINEN
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PESÄPALLOA liun E-tytöt pelasivat JoMan t, ...,ä vastaan pesäpallo-ottelun liikuntahallin kentällä toukokuun viimeisenä keskiviikkona. Ottelu päättyi tasapeliin lukemilla 22—22.
loppumetreillä Riina Ikonen löi tasapelin ratkaisseen kunnarin. Marianne Sivosen taitava
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ILMOITIJSHINNAT alk. 1.1.2015 ILMOITUSTEN JÄTIÖAIKA
Etusivu
1,60 pmm MAANANTAIN lehteen torstaina
Tekstissä
1,20 pmm klo 12 mennessä. TORSTAIN
Tekstin jälkeen
1,20 pmm lehteen tiistaina klo 12 mennessä,
Takasivu
1,30 pmm jonka jälkeen tulevista ilmoituksista
Kuolin-, kiitos-ja
ritåän 50 %:n korotus.
kihlausilmoitukset
1,07 pmm PERUUTUKSET viimeistään
Seura- ja kylätoiminta 0,55 pmm ilmestymistä edeltävänä päivänä
Määräpaikkalisä
0,17 pmm klo 9. Ladotusta, peruutetusta
Lisäväri
0,17 pmm ilmoituksesta 50% veloitus.
Rivi-ilmoitukset (sis. ai) 5,00/rivi
Lehti ei vastaa puhelimitse annetYstävänpalsta lss.alv.) 12,50
tujen ilmoitusten mahdollisista
Nimimerkki- ja rivi-ilmoituksiin
kuulovirheistä. Lehden suurin
1,50 euron lisäveloitus/laskutuslisä. vastuu ilmoituksen julkaisussa
Hintoihin lisätään 1.1.2013 alkaen
salluneesta virheestä tai ilmoituksen
alv. 24%.
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