
Pylkön Ääni
Parturi-kampaamo Manta si-
jaitsee Vilppulantiellä, vähän 
syrjässä Pylkönmäen kylän-
raitilta. Talon seinässä asiak-

kaita perille ohjaa persoonal-
linen kyltti. Manta on Marjo 
Lamminsivun lapsena saa-
ma lempinimi ja oli luonnol-

linen valinta kampaamon ni-
meksi. Lamminsivu on paikka-
kunnalla yleisesti tunnettu täl-
lä lempinimellä jo kauan en-
nen kuin parturi-kampaamos-
ta oli mitään tietoa.  

Lamminsivu kertoo työhis-
toriastaan. 

– Parturi-kampaajan ammat-
ti on ollut haaveammattini jo 
nuorena. Peruskoulun jälkeen 
en päässyt alaa opiskelemaan. 
Menin kauppakouluun ja pää-
dyin lääkekaappiin töihin ja 
sitten, kun Pylkönmäelle tuli 
apteekki olin siellä teknisenä 
työntekijänä.

Yhteensä apteekkialan töis-
sä Lamminsivulta vierähti yli 
20 vuotta. Ura parturi-kam-
paajaksi aukeni Poken aikuis-
koulutuksen kautta. 

– Parturi-kampaamon pe-
rustin kesällä 2010, vaikka val-
mistuin vasta saman vuoden 
joulukuussa. Aikuisena opis-
kelu oli positiivinen kokemus, 
jota voin suositella muillekin, 
jos vaikka nuoruuden haavei-
ta on toteuttamatta, Lammin-
sivu toteaa. 

Asiakaspalvelua monella 
tasolla
Pylkönmäellä asiakkaina on 

paljon miehiä. Keski-ikäisiä 
ja sitä vanhempia naisia käy 
myös. Eniten asiakkaat halua-
vat hiusten leikkaamista. Jon-
kin verran on myös permanen-
tin tekoa ja toki värjäämistä-
kin, mutta ei niin paljon kuin 
isommilla paikkakunnilla. 

Mieluisin työ on Lammin-
sivun mielestä vähän erikoi-
semmat värjäämiset ja sellai-
set tilanteet jossa asiakas an-
taa vapaat kädet, koska silloin 
voi käyttää luovuuttaan. Hän 
kertoo pitävänsä myös hoidol-
lisemmista töistä, kuten intia-
laisesta päähieronnasta. 

– Työn parhaita puolia on 
ihmisten kohtaaminen. Joskus 
keskustelut asiakkaan kanssa 
ovat hyvinkin luottamuksel-
lisia. Varsinkin, kun asiakkaat 
Pylkönmäellä ovat tuttuja ih-
misiä. Toisaalta työ on kyllä 
fyysisesti kuluttavaa, Lammin-
sivu pohtii.  

Tulevaisuuden 
suunnitelmia
Tulevaisuuden suunnitelmista 
kysyttäessä Lamminsivu ker-
too miettivänsä mitä hoidol-
lisia tekniikoita voisi opiskella 
lisää. Alalla on kuitenkin kova 
kilpailu ja olisi hyvä osata mo-

nenlaisia, parturi-kampaajan 
työtä tukevia hoitoja.

Perustaessaan kampaamo-
aan Pylkönmäelle Lammin-
sivu oli tietoinen siitä, et-
tä täällä on vaikea menestyä. 
Hän halusi kuitenkin aloittaa 
omalla paikkakunnalla ja kiit-
telee asiakkaita lämpimästä, 
ymmärtäväisestä ja aloittelijaa 
kannustavasta vastaanotosta. 
Tulevaisuuden suunnitelmis-
sa on kuitenkin etsiä liiketilat 
jostain muualta, esimerkiksi 
Ähtärin suunnalta. 

– Pakon sanelema joudun 
lähtemään muualle. Minulle 
riittää, että tienaan työllä lei-
päni, mutta täällä se ei ole va-
litettavasti mahdollista, Lam-
minsivu huokaa. 

– Voin kyllä käydä esimer-
kiksi liikuntarajoitteisten asi-
akkaiden kotona, vaikka kier-
tävä parturi ei varsinaisesti ole 
minun juttuni. En pääsisi mo-
neen tuntiin pois ihmisten 
luota, vaan jäisin juttelemaan. 
Lamminsivu naurahtaa. 

Taitaa olla niin, että kun ih-
minen tekee sitä työtä mitä oi-
keasti haluaa, vastoinkäymi-
setkään eivät vähällä lannista. 

Sinikka Peltoaho

Manta haaveammatissaan

Tule mukaan kesän 
tapahtumiin:

KESÄKUU

Ti 5.6. klo 9–13 Torikah-
vilan avajaiset Pylkönmäen 
torilla, MLL

Ke 13.6. klo 9–15 Las-
ten toimintapäivä Pylkön-
mäen seurakuntatalolla

HEINÄKUU
Ti 3.7. klo 11–13 Torikeit-
topäivä Pylkönmäen toril-
la, Pylkön Ääni ry ja eri jär-
jestöt 

Ti 3.7. klo 18.30 Kesä-
gaala Lauttamäen perinne-
tilalla, Pylkönmäen Musii-
kin Ystävät

To 5.7. klo 18 Viispiik-
kisen Yleisurheilu-Cup osa-
kilpailu Pylkönmäen ur-
heilukentällä, Pylkönmäen 
Yrittävä

To 12.7. klo 19 Kirmo-
jen konsertti Yrittävän ta-
lon piha-alueella

La 14.7. klo 12 38. Pen-
tin Olympialaiset Pylkön-
mäen urheilukentällä, Pyl-
könmäen Yrittävä

To 19.7. klo 18 Luon-
toilta Kukossa Jahtilassa 
(Uusikyläntie 520), Kukon 
kylätoimikunta

ELOKUU
Ma 6.8. klo 13 Ulkoilupäi-
vä Jokilahdessa, Eläkeliitto 
Pylkönmäen yhdistys

Pe 10.8. klo 19 21. Sa-
kun Hölkkä Pylkönmäen 
urheilukentällä, Pylkönmä-
en Yrittävä

Pylköllä 
tapahtuu

4H ja Pylkön Ääni keräsivät metalliromua 7.5.-25.5.2012. Kuva Iida 
Moisio.

Marjo Lamminsivu toteutti nuoruuden haaveensa.
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TOIMINTA-AIKATAULU KAUDELLE 2012

1. Metsästäjätutkinnot Pyssylän ampumaradan majalla: 
keskiviikkoisin klo 18 (maksu 20 e, käteisellä) 
23.5., 8.8., 15.8., 29.8., 5.9. ja 12.9.

2. Metsästäjätutkintokoulutus:
21.8.–23.8. klo 17, ase- ja ampumakoulutus 23.8.
Ilm. Kari Kunelius puh. 040 7315 447.

3. Ampumakokeet Pyssylässä (maksu 20 e/kierros)
La   4.8. klo 12–15 Rhy (hallitus)
La 18.8. klo 12–15 Karangan Erä
La   1.9. klo 12–15 Kuoppalan Ek.

4. Harjoitusammunnat Pyssylän hirviradalla 
tiistaisin hirvi klo 18, alkaen 3.7.
Valvojat: 
  3.7. Pentti Pekkanen ja Reijo Heinäaho, 
10.7. Juha Länkinan ja Jaakko Tukia, 
17.7.  Matti Peränen ja Jukka Huttunen, 
24.7. Heli Soidinmäki ja Pirkko Soidinmäki, 
31.7. Antti Vilkkilä ja Maija Vilkkilä, 
  7.8. Jorma Viitanen ja Tero Lehtomäki, 
14.8. Hannu Keisanen ja Seppo Eronen,
21.8. Seppo Kotka ja Yrjö Soidinmäki, 
28.8. Timo Martens ja Heikki Jylhä

5. Harjoitusammunnat haulikkoradalla maanantaisin ja 
torstaisin klo 18–21, alkaen 28.6.

6. Ampumakilpailut
Hirvi: su 29.7. alk. klo 12
Haulikko: su 29.7. alk. klo 14.
Hirviottelu: 12.8. klo 12 Mätäslammin rata, 
Karstula–Saarijärvi–Pylkönmäki–Kannonkoski
Hirvikävely: 23.8. SoiPa-Erän rata klo 18
Luodikko: 23.8. alk. klo 19.30.

7. Koulutus:
Hirvenmetsästäjille su 2.9. klo 12 SoiPan radalla, mukaan metsäs-
tysase ja viisi patruunaa. Tilaisuus jatkuu Yrittävän talolla klo 15. 
Riistakeskuksen edustaja paikalla, tilaisuus on tarkoitettu kaikille hir-
venmetsästäjille. Tilaisuuden lopuksi metsästyksenjohtajien kokous.
Lasten luontopäivä pidetään syksyllä.

8. Yhteydet:
Puheenjohtaja Yrjö Soidinmäki puh. 040 7504 665,
toiminnanohjaaja Pentti Pekkanen puh. 0400 242 983.

Pylkönmäen 
Riistanhoitoyhdistys


