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Eläkeläinen surmattiin
omalle pihalleen
Koko kylä järkyttyi rauhallisen miehen surmasta.

Pubin terassilla virvokkeilla
istuvat Risto Savolainen ja
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hanna Raatikainen, syntyperäiset siilinjärveläiset,
oudoksuvat uutista, jonka
lukivat netistä.
– Päihteet. Ne tällaista aiheuttavat. Vahvistuu käsitys,
että kaikkea voi tapahtua
jopa meidän lintukodossamme. Ei näitä pysty estämään, sanoo Laitinen.
Hän kuvaa Siilinjärveä keskisuureksi
paikkakunnaksi,
jonne keskeisen sijainnin
vuoksi
muuttaa
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Pentti Soili eivät hämmästele tapahtunutta.
– Ei tämä ensimmäinen
kerta ole. Kautta aikojen on
täällä tällaista tapahtunut.
Uhri oli rauhallinen mies,
joka tässä kävi olusilla ja
kaljansa itse maksoi. Ei mikään rähinöitsijä.
Uhrin naapuri, joka ei halua nimeään julki, arvelee
raa’an teon yhdeksi syyksi
yleisen välittämiskulttuurin
puuttumisen.
– Edes pienillä kylillä ei
enää kyläillä toisissamme.
Ihmiset ovat liikaa yksin.
Mitä välittämistä se on, jos
aamuyöllä netissä höpötetään, kännissä.
Antti Laitinen ja Jo-

TEKSTI JA KUVAT
ANNA-LIISA PEKKARINEN
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Sattunut ennenkin

– Päihteet
pistävät päät
sekaisin.
Vaikea tällaisia on estää,
sanovat
syntyperäiset
siilinjärveläiset Johanna
Raatikainen
ja Antti
Laitinen.

jatkuvasti lisää asukkaita.
– Poliisia ei juuri näy,
mutta juopot on kyllä siivottu pois keskustasta. Ennen
niitä makaili tässä torilla,
pariskunta toteaa.
Oma poliisiasema lopetettiin Siilinjärveltä muutama
vuosi sitten. Poliisi saapuu
tarvittaessa Kuopiosta, parinkymmenen kilometrin
päästä.
Mikään apu ei kuitenkaan
ehtinyt heinäkuun yössä
paikalle, kun eläkepäiviään
aloitellut mies sai surmansa
kahden nuoremman kädestä. Surman motiivia ei toistaiseksi tiedetä.

Nä

Savolaisen kirkonkylän
rauhassa ei mikään kieli
edellisen yön murhenäytelmästä. Läheisellä kylällä
60-vuotias mies menetti
henkensä pahoinpitelyn uhrina omalla kotipihallaan.
Poliisi on ottanut kiinni
25- ja 26-vuotiaat miehet teosta epäiltyinä, mutta heitä
ei vahvan humalatilan vuoksi oltu voitu tiistai-iltapäivään mennessä kuulustella.
Tieto väkivallanteosta oli
jo saavuttanut siilinjärveläiset. Tapahtunutta kauhisteltiin, vaikka lehdet eivät
vielä siitä olleet kertoneet.
– Ihan siinä minun kodin
lähellä se tapahtui. Tunnen
kyllä uhrin. Vaimo hänellä
kai on, mutta ei lapsia, kertoo peruskoulun keväällä
päättänyt Jani Hynynen
vakavana.
Nuorukainen viettää aikaa kavereidensa kanssa
linja-autoaseman kieppeillä. Siinä nuoriso Olga Korhosen mukaan yleensäkin
pyörii, muuta paikkaa kun
ei ole.
– Kauheaa tämä on. Sitä
miettii, millaisia ihmisiä
täälläkin liikkuu. Mielenvikaisia tekijät varmaan ovat,
päättelee Korhonen.

Olga
Korhonen,
Jani Hynynen
ja Juulia
Malvila
kauhistelevat
maailmaa,
joka tuo
raakuuden
kotikulmillekin.
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SIILINJÄRVI Siilinjärven
torilla pelataan bingoa
heinäkuun ilta-auringossa. Väki ruksailee kuponkejaan ja syö jäätelöä
kiireettömästi.

Oma poliisiasema
lopetettiin
Siilinjärveltä
muutama vuosi
sitten. Poliisi
saapuu tarvittaessa
Kuopiosta, parinkymmenen kilometrin päästä.

Kylän
hiljaisuudesta
ja rauhasta
ei voi aavistaa
murhenäytelmää.

