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Kesän uurastus sai upean lo-
pun. Lauantaina 21.09.2013 
sai Martti Holopainen Kiteen-
järvestä hauen, joka painoi ta-
san 9 kiloa. Pituutta kalalla on 
113 senttiä ja ympärysmittaa 
48 senttiä. Kuva: Hilja Holo-
painen

Uurastuksen 
palkka

Joka toinen suomalainen 
käyttää heijastinta. Heijastin 
lisää jalankulkijan näkyvyyt-
tä ja turvallisuutta pimeällä 
liikuttaessa. Liikenneturva 
kehottaakin kaikkia kiinnit-
tämään heijastimen viimeis-
tään nyt. Pimeän ja hämärän 
aikaan tehdyissä tarkkailuissa 
syksyllä 2012 havaittiin, että 
51 prosenttia jalankulkijois-
ta käytti heijastimia taajama-
alueilla. Ensimmäistä kertaa 
1.10. järjestettävä heijastin-
päivä muistuttaa, että jokai-
sen on aika kaivaa heijastimet 
esiin ja näyttää loistavalta vii-
meistään nyt.

Näkyminen 
antaa suojaa
Kaikista jalankulkijoiden 
kuolemantapauksista lähes 
puolet tapahtui pimeällä tai 
hämärässä. Vuonna 2011 lii-
kenneonnettomuuksien tut-
kijalautakunnat tutkivat 20 
pimeällä tai hämärässä tapah-
tunutta jalankulkijoiden kuo-
lemantapausta. Näistä kolme 
neljästä (14) ei käyttänyt hei-
jastinta. Heijastinta käyttä-
mällä kuusi olisi todennäköi-
sesti pelastunut kuolemalta. 
Vuoden pimeimpänä ajan-
kohtana loka-tammikuussa 
sattui 43 % jalankulkijoiden 
kaikista henkilövahingoista. 
Erityisesti suojateillä tapah-
tuneet henkilövahingot pai-
nottuivat näille kuukausille.

Kiinnitä riippuheijastin 
polven korkeudelle tien puo-
leiselle sivulle. Heijastimen 
pitää päästä heilumaan va-
paasti ja näkyä sekä eteen, 
taakse että sivulle. Myös 
stretch- tai jousiheijastin 
kiinnitetään tien puoleiselle 
sivulle ranteeseen tai kyynär-
varteen.

Mitä useampia heijastimia 
käytetään, sen paremmin au-
toilija näkee pimeässä tai hä-
märässä kulkevan jalankulki-
jan. Molemmin puolin kiinni-
tetyt heijastimet auttavat au-
toilijaa hahmottamaan tiellä 
kulkijan myös leveyssuun-
nassa.

Heijastimet 
esiin nyt

– Aivan kaikki askeleet, yksi 
kerrallaan, ovat tänne johta-
neet. Aivan kaikki kyyneleet, 
kaikki askeleet, ovat tänne 
johtaneet, lauloi kiteeläisty-
nyt muusikko Johanna Kur-
kela Ravintola Reinon yhteis-
työkumppaneilleen järjestä-
mässä kiitosjuhlassa.

– Jokainen niistä askelis-
ta tarvittiin ottaa, että tänne 
päästiin, lausui laulusolistin 
kanssa yhteistyössä illan mu-
siikkikappaleet valinnut Nina 
Holopainen, Ravintola Rei-
non yrittäjäisännän puoliso, 
joka on vuorotteluvapaalla 
Kiteen kaupungin kehitys-
johtajan tehtävistä.

– Näiden laulujen sanoituk-
sissa on paljon sitä, mitä me 
olemme yhdessä kokeneet, 
Nina osoitti sanansa miehel-
leen Timo Holopaiselle, ai-
toa lähiruokaa suosivalle Ra-
vintola Reinon kokille, jonka 
kolmesta etunimestä keskim-
mäinen on päässyt yrityksen 
nimeen.

Keskellä
kaupunkia
Timo toimi aiemmin Ravin-
tola Juhanantuvan isäntänä 
Hummovaarassa. Juhanan-
tuvalla puitteet olivat ja ovat 
hienot, mutta haaveena alkoi 
kehittyä ajatus omasta ravin-
tolasta lähempänä keskustaa 
ja ihmisiä.

– Timo kävi asiakaspalve-
lukurssin, jossa oli oppimis-
tehtävänä kuvitteellinen ra-
vintolan perustaminen. Hyvin 
pitkälti tälle luotiin puitteet jo 
silloin, Nina muisteli hetkeä, 
jolloin oma ravintola sai mie-
likuvissa alkunsa.

Ajatus ravintolasta kas-
voi ja vahvistui, vaatien en-
sin paperityötä, keskustelua 
ja suunnittelua. Sopivat tilat 
ravintolalle löytyivät Kauppa-
keskus Kupiaisen yhteydestä. 
Kuuden viikon aikana ennen 
ravintolan avaamista tilat ko-
kivat melkoisen muodonmuu-
toksen, mutta vihdoin kaikki 
oli valmista ja Ravintola Rei-
no avasi ovensa viime viikon 
tiistaina.

Kiireisen
kiva viikko
Reino on lähiruokaan keskit-
tynyt lounasravintola, jonka 
ruokien raaka-aineista valta-
osa on tuotettu alle sadan ki-
lometrin päässä. Mutta Reino 
on myös paljon muuta.

Lounaspöytä on katettuna 
maanantaista perjantaihin. 
Kahviosta saa monipuolisesti 
makeiden leivonnaisten ohes-
sa vankempaa suolaista syötä-
vää, kuten lämpimiä voileipiä 
ja täytettyjä rinkeleitä. Ravin-
tolalla on myös A-oikeudet.

– Reinolla on juhla- ja ko-
kouspalvelua sekä pitopalve-
lua. Tilauksesta ravintola on 
auki iltaisin ja viikonloppui-
sin. Lisäksi pyrimme yhteis-
työhön tapahtumajärjestäjien 
kanssa. Esimerkiksi jos Ai-
mossa tai Hutsissa on tapahtu-
mia, voidaan sopia, että Rei-
no on auki, Nina Holopainen 

mainitsi.
Kahtena ensimmäisenä päi-

vänä Reinossa oli kahvitarjoi-
lu, josta kävi nauttimassa noin 
700 ihmistä. Lisäksi päivittäi-
nen lounas sekä torstai-illan 
kiitosjuhla pitivät työntekijät 
kiireisinä. Ravintolan palve-
luvastaavana toimiva Paula 
Niskanen kuvaili ensimmäis-
tä työviikkoaan positiivisen 
kiinnostavaksi:

– Kiireisen kivasti viikko 
meni.

Paula muutti perheineen 
Lahdesta Kiteelle kolmisen 
vuotta sitten, jolloin urheilul-
linen puoliso Tapio Niskanen 
sai paikkakunnalta oman alan-
sa töitä ja samalla pariskunta 
pääsi lähemmäs Lieksaa, josta 
kumpikin on kotoisin.

Paikka
Nightwish
-fanitukseen
Ravintola Reinoon on halut-
tu 1950-60-lukujen retrohen-
keä, mutta myös katsaus Ki-
teen historiaan jo paljon kau-
empaa, vanhojen valokuvien 
kautta. Yhdessä kuvassa on 

Kiteellä vaikuttanut rovasti 
Martti Nortia. Vastapäisel-
lä seinällä esittäytyy hänen 
lapsenlapsensa Tuomas Ho-
lopaisen musiikillinen elä-
mäntyö: Nightwish-yhtyeen 
levynkannet, yhtyeen kulta-
levyjä, Nightwish-elokuvan 
kanvaasitaulut sekä yhtyeen 
rumpalin, Jukka Nevalaisen, 
symbaalit.

– Nostalgia ja rock yhdis-
tyvät isoisän ja tyttärenpojan 
kautta. Heillä molemmilla on 
ollut valtava merkitys Kiteel-
le, Nina esitteli.

– Tuomas fanittaa Reinon 
ruokia. Kaikille bändin pojille 
on kaapissa nimikoidut Rei-
no-tossut, joten kun he tulevat 
maailmalta Kiteelle, he voivat 
olla täällä kuin kotonaan.

– Reino toimii myös paik-
kana, jossa Nightwish-fanit 
voivat Kiteellä käydä ja aja-
tella, että  Tuomaskin tääl-
lä käy.

Satumaa
sateenkaaren
päässä
– Kiitos tästä ravintolasta kuu-

luu meille kaikille.
– Tässä on vähän uutta, vä-

hän lainattua, varastettuja si-
sustusideoita sekä pikkuisen 
sinistä, joka tällä hetkellä nä-
kyy silmäpusseissa, ravinto-
loitsija Timo Holopainen tuu-
masi ensimmäisen ravintola-
viikon loppupuolella.

Kiitosjuhlassa keittiömes-

tari Tarmo Wasenius ojen-
si Holopaiselle Pohjois-Kar-
jalan keittiömestarien viirin 
saatesanoin:

– Hän on kyllä viirin ar-
voinen!

Omana lahjanaan Wasenius 
antoi pienen kuumailmapal-
lon, jossa on mukana tuikku, 
jonka lämmössä pallon saa 
vaikkapa syksyisenä saunail-
tana kohoamaan taivaalle ih-
misten ihmeteltäväksi.

– Kun ilmapallon mukaan 
kiinnittää toivelapun, ne toi-
veet yleensä toteutuvat.

Yksi neljä vuotta sitten sau-
nanlauteilla ääneen lausuttu 
toive on jo toteutunut.

– Tahdon elää. Löytää sa-
teenkaaren päästä satumaan, 
lauloi kiitosjuhlassa Johanna 
Kurkela, kokista muusikoksi 
hetkessä muuntuneen Timon 
siirryttyä keittiöstä tiskiharjo-
jen kanssa rumpujen ääreen.

Nyt satumaa on löytynyt.

Tuija Marienberg

Ravintola Reino tarjoaa lähiruokaa,
historiaa ja rockmusiikkia

Ravintola Reinon sisustuksesta löytyy vanhaa ja uutta. Asiakaspalvelusta vastaavat Paula Niskanen ja Timo Holopainen.

� Saunanlauteilla synty-
vät usein ne parhaat ide-
at. Hyvin usein ne myös 
jäävät toteuttamatta. Täl-
lä kertaa saunanlauteil-
la syntynyt idea, joka ei 
ollut aivan pieni, vaan 
oman ravintolan kokoi-
nen, kypsyi nelisen vuotta. 
Viime viikolla unelmasta 
tuli totta, kun ovensa ava-
si Kiteen keskustassa Ra-
vintola Reino.

Kaikki askeleet
ovat tänne johtaneet

Nimikoidut Reino-tossut teke-
vät Nightwish-yhtyeen muusi-
koiden olon kotoisaksi, heidän 
palattuaan maailmalta Kiteelle 
ja Reinoon.

2-vuotias Severi Luukkainen nautti Reinon ateriasta. Isäntä voi asettua rumpujen ääreen vaikka kesken tiskivuoron. 
Koskettimissa Tomi Aholainen ja laulusolistina Johanna Kur-
kela.


