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Lomakylän nöyrä renki Markus Heiskanen vas-
taanottaa kutsuvieraita uudessa Lotja-baarissa.
Mukana tottakai Rantasalmen maailmanmat-
kaaja ja äffäärimies Pekka Lipponen.

Missit olivat tarkoi-
tuksellisesti kutsu-
vieraiden joukossa
kertomassa itsestään
ja yleisön haastatelta-
vana ja kirjoittajakin
joutui parin missin
piirittämäksi.

Klo 16 ja 17 matkus-
tajalaiva Elviira kuljetti juhlavieraita lomakylän
toiseen uuteen matkailukohteeseen, Kaarnetsaa-
ren kahvilaravintolaan, jossa vieraille on järjes-
tetty ruokailu juomineen. Saaressa vieraat
pääsivät tutustumaan myös saaren omaan puu-
kirkkoon.

Missit jättivat laiva-
matkan väliin ja jäivät
lomakylän rantaan
kuvauksiin ja suppai-
lemaan.

Olen ollut mukana
kuvaamassa missikandidaatteja neljänä vuotena,
kun taas missikiertueita Järvisydämessä on ollut
jo 7 vuotena. Oikean missin arvaaminen Järvi-
sydämen vierailujen jälkeen on onnistunut vain
yhden kerran, niin kauniita tytöt ovat aina ol-
leet. Keskusteluissa 6.5. missien kanssa toivoin,
että tytöt eivät unohtaisi Porosalmea senkään

jälkeen, kun Miss Suomi on valittu. Tytöt lupa-
sivat ehdottomasti tulla isommalla tai pienem-
mällä porukalla. Ja onhan se jo nähty edellisistä

vuosista, että missikei-
sarinna Sunneva pitää
Järvisydäntä ja Poro-
salmen maisemia yhte-
nä hänen
unelmapaikoistaan ja
on luvannut tulla seu-
rueineen joka vuosi ja
useammankin kerran
vuodessa.

Eila saatiin houkuteltua yhteiseen kuvaan mis-
sien stylistin Teuvo Lomanin kanssa. Eila vietti
huhtikuussa 85-vuotispäiviä samassa lomaky-
lässä ja oli juuri tuona päivänä tapansa mukaan
työn touhussa ja vielä työvaatteissaan Porosal-
mella. Halusin tämän kuvan kuitenkin mukaan
tähän juttuun, koska Eilan ja Tapion matkailu-
toiminnan aloittamisella on ollut suuri merkitys
Porosalmen matkailuyritysten jatkumiselle nyt
ja kauas tulevaisuuteen.. . unohtamatta Esa
Heiskasen Hakoapajan Aikitupaakaan, joka taas
on toinen juttu.
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