
26. kalenteriviikko

Nimipäivät
Tänään: Päiviö, Päivö
Huomenna: Aaro, Aaron

Ortodoksiset nimipäivät
Tänään: Andreas, Simo, 
Petri, Jaakko, Juha, Tani, 
Matti, Tuomas
Huomenna: Kosma, Kuisma, 
Tami

Aurinko nousee Helsingis-
sä klo 4.00 ja laskee klo 22.47 
sekä Oulussa klo 2.30 ja 0.13.
 
Päivän sana: Armosta Jumala 
on teidät pelastanut antamal-
la teille uskon. Pelastus ei ole 
lähtöisin teistä, vaan se on Ju-
malan lahja. Ef. 2:8

Mietelause: Jokaisella kukku-
lalla on laaksonsa. Italialainen 
sananlasku

MENOVINKIT

KONSERTIT
Keiteleellä  Hietalassa su 1.7. klo 
18 Tarja Ylitalon konsertti. Järj. Keite-
leen Harrastajateatteri.

TAPAHTUMAT
Keiteleellä la 30.6.–su 1.7. Keite-
le-päivien tapahtumia.
Keiteleellä la 30.6. klo 9–13 to-
rilauantai.
Rautavaaran Metsäkartanolla 
(Metsäkartanontie 700) la 30.6. klo 
10–16 Avoimien ovien päivä.
Lapinlahdella Eemil Halosen 
museon pihalla la 30.6. klo 12 Ym-
päristötaidetyöpaja. Taiteilija Timo 
Kokko johdattaa ympäristötaiteen 
maailmaan. Työpaja on avoin kaikille 
mutta suunnattu ensisijaisesti lapsil-
le ja nuorille. Tapahtuma on ilmainen 
eikä sinne tarvitse ilmoittautua.
Pielavedellä Venetmäen mks:n 
talossa  la 30.6. klo 19.30  Venetmä-
en kesäjuhla. Viisas elää vähemmäl-
lä- näytelmän ensi-ilta.
Kiuruvedellä Paljakanvuorella 
su 1.7. klo 19 Siioninvirsiseurat.

ELOKUVAT
Iisalmessa Kuvalippaassa la 
30.6. klo 15 Ice Age 4: Mannerten 
mullistus 3D suomeksi puhuttu (K7), 
klo 17 Ice Age 4: Mannerten mullis-
tus 2D suomeksi puhuttu (K7), klo 
19 Ice Age 4: Mannerten mullistus 
3D suomeksi puhuttu (K7), su 1.7. klo 
15 Ice Age 4: Mannerten mullistus 
3D suomeksi puhuttu (K7), klo 17 Ice 
Age 4: Mannerten mullistus 2D suo-
meksi puhuttu (K7), klo 19 Ice Age 4: 
Mannerten mullistus 3D suomeksi 
puhuttu (K7).

Varmista 
paikkasi 
Olusilla!
Ennakkolipulla 

edullisemmin!

VIP-paikat täyttyvät! 
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TAMPEREEN YLIOPISTO
Yhteiskuntatieteiden 
maisteri: Mirja Hentilä Viere-
mältä.

VALMISTUNUT

innimari hyvärinen

SONKAJÄRVI  Rutakon Kojjootti, ny-
kyisin Raaseporissa vaikuttava Raimo 
Rönkkö tunnetaan niin kunnallispo-
liittisena hahmona kuin savolaisen ma-
kuisten haitarikappaleiden säveltäjänä 
ja sanoittajana.

Hän on myös pitkäaikainen Eukon-
kannon MM-kisojen markkinoija. Hän 
kertoo luottavansa ”savolaiseen siunat-
tuun hulluuteen”, mistä kilpailun ide-
akin jo kertoo.

Nyt Kojjootti haitareineen saa myös 
hetken valkokankaalla.

Kun Rakkauden rasvaprosentti -elo-
kuvan tiimi otti Rönkköön yhteyttä, 
hän tiesi saapuvansa joka tapaukses-
sa Sonkajärvelle Eukonkantoa katso-
maan.

– Ja elokuvan nimi kolahti minuun. 
Toivottavasti siitä on tulossa hupilef-
fa, jolle ihmiset saavat nauraa.

Rönkkö kertoo, ettei vielä tiedä roo-
listaan. Ainoastaan kuvausaika ja -paik-
ka ovat selvillä.

Rakkauden rasvaprosenttia kuvataan 
Sonkajärvellä 4.–7. heinäkuuta. Loppu-
kohtauksia kuvataan niin Lohirannan 
lomakylän tanssilavalla kuin Rutakol-
la.

Romanttinen komedia kertoo Timos-
ta ja Ellasta, jotka päätyvät tekemään 
yhteistä projektia Savoon ja Eukonkan-
toihin.

Elokuvaan on pyydetty myös paljon 
paikallisia avustajia. Rutakon Kojjootin 
roolisuoritus kuvataan ”Rosvo Ronkai-
sen” leirissä Sonkajärven keskustassa.

Rönkkö kertoo ottavansa kuvauksiin 
mukaan molemmat haitarinsa.

– Ne ovat minulla aina mukana, min-
ne menenkin. Kun toinen kuumuu lii-
kaa, otan toisen soittoon.

Rönkkö on saanut hiljattain myös 
tunnustusta hanuristina. Hän on tuo-
re Puskasoittaja.

Joupiska Soi -pelimannifestivaaleille 
Seinäjoelle osallistui yli tuhat peliman-
nia. Vuoden Puskasoittajat valittiin nyt 
neljättä kertaa.

Tunnukseksi tittelistä pelimanni sai 
nuottiavainpystin. Rönkkö ei kuiten-
kaan ole koskaan opetellut nuotteja, 
vaan hän soittaa korvakuulolta.

– Jotkut sanovat sitä lahjaksi, Kojjoo-
tti naurahtaa.

Rönkkö on soittanut haitaria 12-vuo-

Rutakon Kojjootti
nähdään valkokankaalla
Raimo Rönkkö on myös 
vuoden Puskasoittaja.

Rutakon Kojjootti, Raimo Rönkkö, nähdään osin Sonkajärvellä kuvattavassa Rakkau-
den rasvaprosentti -elokuvassa.

Juuli Koskinen

stt

HELSINKI  Suomen tietokir-
jailijat ry:n Warelius-palkinnot 
on myönnetty professori Pentti 
Huoviselle ja emeritusprofessori 
Heikki Ylikankaalle. Palkinnot 

ovat suuruudeltaan 12 000 euroa.
Erikoislääkäri Pentti Huovinen 

on julkaissut mittavan määrän 
lääketieteen maailmaa kansan-
omaistavia tietokirjoja, kuten las-
tenkirjan Heippa – täällä baktee-

ri! Palkintolautakunta toteaa, että 
tietokirjailijana Huovinen on jo-
kaisen suomalaisen omalääkäri. 

Historioitsija Heikki Ylikangas 
tunnetaan muun muassa teok-
sistaan Käännekohdat Suomen 

historiassa sekä Tie Tampereel-
le. Palkintoperusteissa kiitetään 
Ylikankaan rohkeutta tarttua ki-
peisiin ja poleemisiin aiheisiin, 
kuten sisällissotaan ja talvisodan 
rauhantekoon.

Pentti Huovinen ja Heikki Ylikangas palkittiin

tiaasta asti. Haitarinsoittamisella hän 
on tienannut lähes täysipäiväisesti kak-
sikymmentä vuotta. Hän kiertää ym-
päri Suomea ja Ruotsia torilla, mark-
kinoilla ja muissa tapahtumissa.

Rutakon Kojjootti
➤ Alias Raimo Rönkkö, pelimanni.
➤ Vaikuttanut muun muassa Sonkajärven kunnanvaltuustossa.
➤ Toiminut muun muassa yrittäjänä Ruotsissa. On myös koulutettu ur-
heiluhieroja.
➤ Toiminut 14 vuotta Eukonkannon MM-kilpailuiden markkinoijana.
➤ Nykyisin päätoiminen hanurinsoittaja. Ei osaa nuotteja; soittaa kor-
vakuulolta.
➤ Asuu ja vaikuttaa nykyisin Raaseporissa.

’
Elokuvan nimi 
kolahti minuun.
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