Esko Pajari

Yhteinen taivas - sitkeys palkitaan
Opin tuntemaan Harrin vuonna 2003
kun asuimme melkeinpä naapureina.
Nurmikkoa leikattiin yhdessä, ja kerran houkuttelin Harrin ottamaan aurinkoa, ja niin siinä sitten nahka paloi. Näin alkututustuminen tavallaan
”paloi” hyvin muistiin. Harrin kiinnostus lentämistä kohtaan heräsi oman
lentoharrastukseni myötä. Hommasimme ensimmäisen vapaasti lentävän Cessna-sähkölennokin. Tällä lennokilla sitten tutustuimme lentofysiikkaan ja koneen käsittelyn aakkosiin.
Tutuksi tuli myös koneen korjaaminen. Erityisesti, kun se kerran karkasi
tiiliseinään.
Seuraava kone olikin jo huomattavasti vaativampi RC-lennokki Beaver.
Se meinasikin olla jo melkoisen vaikea lennätettävä. Itse olen lentänyt
vuodesta 1980, niin ensi lennätyksillä
katkaisin potkurin Harrin lennokista.
Niitä potkureita meiltä sitten menikin
aika paljon. Erkki Virrankosken pelto
toimi meillä lentokenttänä. Vaikka Erkin peltoalue onkin laaja, niin useamman kerran konetta haettiin metsästä.
Jokaisen metsäreissun jälkeen taas
liimattiin konetta.
Kerran kone karkasi korkean männyn latvaan, ja jäi sinne. Mukanam-

me oli kannustamassa pastori Heikki
Mäki, joka sitten kiipesi tähän mäntyyn. Heikin oli puolessavälissä luovuttava koneen hausta, kun puun juurella oli iso muurahaiskeko ja muurahaiset kävivät Heikin kimppuun. Harri ehdotti, että jospa me kerhomme

moottorikoneella Piperilla se hipaistaisiin alas. Tätä ideaa ei voinut toteuttaa, kun ilmailulaki sen kieltää. Ostimme kaksi pitkää lasikuituvapaa, jotka
liimasimme toistensa jatkoiksi ja vielä yksi pieni koivu, niin se lennokki
saatiin puusta alas. Suuri apu lennättämiseen oli simulaattoreiden ostaminen. Harri kehittyi todella nopeasti taitavaksi koneen käsittelijäksi. Harjoittelun jälkeen Beaver-lennokki alkoi
lentää puhtaasti, eikä potkureita enää
katkennut. Harrin viimeisin konehankinta on RC-lennokki Piper. Tämä on
jo taitolentokelpoinen RC-lennokki.
Harri on loistava esimerkki siitä kuinka sitkeällä harjoittelulla saavutetaan
tuloksia. Viimeisin suuri ilmailutapahtuma oli Malmin lentokentällä järjestetty Helsinki International Air Show,
Suomen Ilmailuliiton 90-vuotisjuhlalentonäytös. Näytökseen Harri saapui
Erkki Virrankosken linja-autokyydillä, Ilmasotakoulun lentokerholaisten
kanssa. Harri oli kuin kotonaan Suomen Lentopelastusseuran osastolla.
SAR-toiminta on ollut Harrin sydäntä
lähellä.
Lentonäytöksessä kohokohta oli
tietysti kotikaupunkimme Kauhavan
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poikien esitykset Hawk-koneilla. Kyllä
Harrin lippalakki meinasi pudota kun
F-18 Hornet hävittäjä saapui Malmille. Jyrinä oli päätähuimaava ja liikkeet
silmiä hiveleviä. Maanäyttelyssä yksi
vaikuttavimmista koneista oli NH-90
helikopteri, jonka edessä Erkki ja Harri ovat kuvassa.
Hotelli Ava:ssa hyvin nukutun yön
jälkeen palattiin kotiin. Nyt odottelemme uutta moottoria RC-taitolentokoneeseen. Harrin mieli on jo kovasti
malttamaton. Pitäisi saada oma kone
jo taivaalle.

Kuvat: Esko Pajari.

Työtä tekijöille!
1.1.2010–31.12.2013
(Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä, HE 72/2009)
- Kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen ei vaikuta, jos eläkkeensaajan työansiot
ovat enintään 600 euroa kuukaudessa.
- Jos eläkkeensaaja ansaitsee enemmän kuin 600 euroa kuukaudessa, työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen
keskeytetään ja eläke jätetään lepäämään.
o Eläke lepäämään yhdenjaksoisesti vähintään 3 kuukaudeksi ja enintään 2 vuodeksi
o Jos eläke ollut lepäävänä, sen on oltava maksussa vähintään 3 kuukautta ennen kuin sen voi jättää
uudelleen lepäämään.
o Jos henkilö on saanut välittömästi ennen eläkkeen lepäämään jättämistä eläkettä saavan hoitotukea,
hänelle myönnetään ylin vammaistuki ajalta, jolta eläkkeiden maksaminen on keskeytyneenä.
o Jos henkilö on välittömästi ennen eläkkeen lepäämään jättämistä saanut eläkkeen saajan asumistukea,
asumistuen maksamista jatketaan niin kauan kuin asumistuen saamisen edellytykset muuten täyttyvät,
vaikka työkyvyttömyyseläkettä ei makseta eläkkeen lepäämisen aikana.
Työtoiminta
7 700 hlö
x
x
x
x

Lähde:

Työ-/ toimintakeskuksissa
Kehitysvammaisten
erityishuoltoa
Ei työsuhdetta – ei
palkkaa
Työosuusraha 0–12 €/
päivä

Avotyötoiminta
2 300 hlö
x
x
x
x

Tavallisilla työpaikoilla
Kehitysvammaisten
erityishuoltoa
Ei työsuhdetta – ei
palkkaa
Työosuusraha 0–12 €/
päivä

Tuettu työllistyminen
300 hlö
x
x
x
x

Tavallisilla työpaikoilla
Työsuhde
Palkka
Työhönvalmentajan tuki

Työtä tekijöille! –koulutustilaisuus, Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto ry ja Kari Vuorenpää,
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
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