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UUTISETKOTIMAA
UUTISET
KOTIMAA
Imatran kylpylän
yt-tilanne ei johda
irtisanomisiin
● HANNU OJALA
IMATRA. Imatran kylpylän
yt-menettely ei tässä vaiheessa ole johtamassa irtisanomisiin.
Kylpylän hallituksen linjauksen mukaan yritys odottaa ennen lopullisia päätöksiä markkinaoikeuden ratkaisua kylpylän tekemään
kanteeseen Kela-kuntoutusten kilpailuttamisesta.
Henkilöstökuluihin voidaan kuitenkin puuttua lomautuksilla ja osa-aikaisuuksilla.
IMATRAN kylpylä menetti viime syksyn kilpailutuskierroksella noin 7 000

kuntoutuspäivää.
Kansaneläkelaitos hylkäsi Imatran kylpylän tarjouskilpailusta, koska asiakirjojen mukaan Imatran kuntoutustiimissä ei ollut Kelan
pätevyysvaatimukset täyttävää sosiaalityöntekijää.
Hakemukseen
annettu
henkilöstön kuvaus ei vastannut todellisuutta. Kylpylässä on pätevä sosiaalityöntekijä.
HANKINTALAKIIN vedoten
kylpylä ei saanut täydentää
hakemustaan.
Imatran lisäksi kilpailukierroksesta on valittanut
viisi muuta kuntoutuspalveluja tarjoavaa yritystä.

Etelä-Karjalassa
ammuttiin neljä ilvestä
● MINNA MÄKINEN

KOKO maassa ammuttiin
riistanhoitopiirien myöntämillä 117 pyyntiluvalla 94 ilvestä.
Suurin osa ilveksistä kaadettiin runsailla ilvesalueilla
Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Pohjois-Savossa ilveksiä
metsästettiin 24, PohjoisKarjalassa 13 ja Etelä-Savossa 12.
Ilves on suurpedoistamme runsaslukuisin. Ennen
viime syksyn metsästystä
Suomessa arvioitiin olevan
1 300–1 350 ilvestä.
Kanta on voimistunut eniten Keski-Suomen ja EteläSavon riistanhoitopiireissä.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi kestäväksi metsästysmääräksi 153 ilvestä.

PEKKA HÖLKKI

Lentoemäntäkoululaiset
harjoittelevat
vesipelastusta, ensiapua
ja lentoturvallisuutta.
Opit tulevat tarpeeseen,
sillä Fly Lappeenrannan
lentoemäntäkokelaat
pääsivät tositoimiin jo
harjoittelujaksolla.
● SUVI TURTIAINEN

VAIKKA YHTIÖ on lappeenrantalainen, on työympäristö
kansainvälinen. Lentäjät ovat
edelleen pääosin tshekkiläisiä
ja työkielenä on englanti. Koulutuksen viimeisessä vaiheessa
lentoemäntäkoululaiset lennätetään Tshekin Ostravaan, jossa he saavat tyyppikoulutusta Fly Lappeenrannan käyttämiin koneisiin.
Nelisen kuukautta kestävä lentoemäntäkoulu päättyy
huhtikuussa, jolloin osa tshekkiläisestä matkustamomiehistöstä korvataan vastavalmistuneilla lentoemännillä.

LAPPEENRANTA. Neljä naista kelluu pelastusliivien varassa Lauritsalan uimahallissa. Vaatteet päällä uivat naiset
hakeutuvat erilaisiin asentoihin ja muodostelmiin. Menossa on Fly Lappeenrannan lentoemäntäkoulun vesipelastusharjoitukset.
Vesipelastuskoulutus sai lentoemäntäopiskelijoilta
yksimielisen tuomion.
– Ihan sairaan hauskaa. Oli
kiva vihdoinkin päästä laukaisemaan ne pelastusliivit.
Seuraavana päivänä uimaallas ja pelastusliivit ovat vaihtuneet kokoushuoneeksi ja
fläppitauluksi. Kuviokelluntaa
seurasi tiukka luentopäivä lentoturvallisuudesta.
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Oli todella kehittävää
huomata, että pystyy
pysymään rauhallisena
tuollaisessakin tilanteessa.
Se tuo vahvan tunteen.
Miia Ahonen
ALKUVUODESTA alkanut lentoemäntä koulutus on jo loppusuoralla. Lentoemäntäkokelaat
ovat avustaneet Lappeenranta–
Helsinki-lennoilla tshekkiläisten kollegoiden opastuksella jo
tammikuusta alkaen.

poissa kotoa, sillä vakiovuoro
kulkee ainoastaan väliä Lappeenranta-Helsinki.
Yhtiön paikallisuus olikin
yksi merkittävät tekijä eteläkarjalaisille
lentoemännille.
Viidestä lentoemäntäkoulun
oppilaasta kolme on Lappeenrannasta ja kaksi Imatralta.
– Paikallisuus oli yksi ratkaiseva tekijä, kun päätin hakea
koulutukseen, Puranen kertoo.
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Lentoemännät pukevat keltaiset pelastusliivit päälleen joka lennolla selvittäessään turvaohjeita matkustajille. Koulutuksessa lentoemäntäkokelaat pääsivät testaamaan liivejä myös käytännössä. Mallia oikeaoppisesta kellunnasta antavat Paula Puranen (vas.), Miia Ahonen, Heidi Reponen ja
Tiina Joronen.
Fly Lappeenrannan lentoemänniksi kouluttautuu parhaillaan viisi kokelasta, jotka valittiin reilun sadan hakijan joukosta. Harjoittelukokemusten perusteella he tuntuvat olevan tyytyväisiä uravalintaansa.
– Todella hyvin meni. Oikeastaan nälkä vain kasvoi syödessä,
lentoemäntäkokelas
Miia Ahonen sanoo.

Ahosen opiskelukaverit Tiina Joronen, Heidi Reponen
ja Paula Puranen ovat samaa
mieltä. Yhteistyö tshekkiläisen
miehistön kanssa sujui hyvin.
Oman lisänsä koulutukseen
toi Fly Lappeenrannan surullisen kuuluisat kolaroinnit.
MONET LENTOEMÄNNÄT lentävät vuosikymmeniä ilman yhtään haaveria. Fly Lappeen-

rannan lentoemännät pääsivät
tositoimiin jo harjoittelukaudella. Puranen ja Ahonen olivat mukana lennolla, jolla koneen siipi nirhaisi terminaalirakennusta.
– Oli todella kehittävää huomata, että pystyy pysymään
rauhallisena tuollaisessakin tilanteessa. Se tuo vahvan tunteen, Ahonen sanoo.
Vaikka Fly Lappeenranta on

kolhinut konettaan kaksi kertaa alkuvuoden aikana, ei tuleva työ pelota. Ystävät ja tuttavatkaan eivät kuulemma ole
huolissaan lentoemäntien turvallisuuden puolesta.
FLY LAPPEENRANNAN suomalaismiehistön lähipiirin pitää
tyytyväisenä myös yhtiön lentoreitti. Lentoemännät eivät
joudu olemaan pitkiä aikoja

Paikallisuus oli yksi
ratkaiseva tekijä, kun päätin
hakea koulutukseen.
Paula Puranen
Pintapuolisesti kokelaat vaikuttavat jo valmiilta lentoemänniltä. Käytös on diplomaattista – myös kysyttäessä
heidän edustamansa lentoyhtiön kolaroinneista.
Huoliteltu käytös on osa
ammattitaitoa. Tulevat lentoemännät ovat jo oppineet, että Fly Lappeenrannan univormussa he edustavat itsensä lisäksi lentoyhtiötä.
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HELMIKUUN lopussa päättyneellä metsästyskaudella ammuttiin Kymen riistanhoitopiirin alueella kahdeksan ilvestä. Neljä niistä
päätti päivänsä Etelä-Karjalassa.
Maakunnan ilvekset ammuttiin Parikkalassa, Luumäellä, Ylämaalla ja Ruokolahdella.
Kymenlaakson puolella
ilvekset metsästettiin Jaalassa, Miehikkälässä, Anjalankoskella ja Virolahdella.
Kaikki kaadot tehtiin 1.12.–
10.1.
– Ilveskanta on vahvassa kasvussa. Ilveksiä näkee
yhä enemmän talojen pihoissa ja kesämökeillä, toteaa riistapäällikkö Erkki
Kiukas Kymen riistanhoitopiiristä.
Asukkaille on viimeksi ai-

heuttanut päänvaivaa Lappeenrannan Tirilässä liikkunut kaupunki-ilves.

Poikkeustilanteet tuttuja
lentoemäntäkokelaille

Tänään klo 11.30, 13.00 ja 14.30

Tervetuloa uuden ajan kauppakeskukseen.

Kauppakeskus Galleria
Kauppakatu 40, Lappeenranta
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