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K-kauppa lopettaa Anttolassa
Kaupan
sulkeutuminen
merkitsee
85-vuotisen
kauppiasperinteen
päättymistä.

Anttolan K-Market
Luonteri sulkee ovensa
lähikuukausina. LänsiSavo uutisoi asiasta viime viikolla. Kauppias
Mila Hämäläinen on
vahvistanut tiedon. Sulkemispäivä ilmoitetaan
myöhemmin.

K-Market Luonterin viimeinen kesä oli kylmä ja sateinen.

K-kaupan tilanne on
ollut käymistilassa jo
muut aman vu o den
ajan. Keskon suunnitelmissa oli saneerata vastapäiseen Säästökulman
kiinteistöön kaupalle
nykyaikaiset tilat. Muutoshanke viivästyi valitusten vuoksi ja näyttää
nyt jäävän kokonaan
toteutumatta.
Kaupan sulkeminen
tarkoittaa pitkän kauppiasperinteen päättymistä Anttolassa. Samalla paikalla on ollut
kauppa jo vuodesta
1932 lähtien, jolloin
Paavo Koistinen avasi
siihen sekatavara- ja
kahvilaliikkeensä.

Anttolaan muuttanut taiteilija ja muotoilija
Alexander Palme työskentelee laajalla skaalalla
Eri tekniikoiden
ja materiaalien
yhdisteleminen
kiehtoo luovan
alan
ammattilaista.
Vanha lääkärintalo kirkonmäellä sai uudet
asukkaat kesällä, kun
taiteilija ja muotoilija
Alexander Palme perheineen asettui siihen
asumaan. Kansainvälisen taustan omaava
Alexander työskentelee
laajalla skaalalla taiteen
ja muotoilun parissa.
Hän ei halua rajoittaa
toimintaansa yhden
nimikkeen alle, vaan on
monen alan ammattilainen. Repertuaariin
kuuluvat mm. valokuvaus, puutyöt, metallityöt ja uusi 3D-tekniikka. Myös esimerkiksi
veneen suunnittelu

luonnistuu.
”Voin hyödyntää monipuolisesti nykyistä teknologiaa ja yhdistää sitä
perinteisiin työmenetelmiin”, Alexander kertoo.
Kokemusta on karttunut Suomen lisäksi Saksasta ja Italiasta. Alexanderin isä on saksalainen ja äiti suomalainen. Perhe muutti Suomeen Alexanderin ollessa viiden vuoden
ikäinen. Alexander on
valmistunut Lahden
Muotoiluinstituutista ja
opiskellut ja työskennellyt sittemmin mm.
Milanossa ja Berliinissä.
Anttolaan taiteilija perheineen tuli työn perässä. Mikkelin seutu ei
ollut perheelle entuudestaan tuttu, vaan
asuinpaikka valikoitui
Alexanderin puolison,

Raisa Ekoluoman työpaikan perusteella. Ajatuksena oli hankkia
talo, joka on riittävän
lähellä kaupunkia, mutta luonnonrauhassa.
Sopiva paikka löytyi
kirkonmäeltä.
Kesä on kulunut remontin ja työn parissa,
joten Alexander ei ole
vielä ehtinyt liiemmin
tutustua anttolalaisiin.
DeSavo-yhdistyksen
kautta hän on kuitenkin
saanut kontakteja muihin Mikkelin seudun
luovan alan ammattilaisiin. Työkuviot uudessa
asuinpaikassa ovat lähteneet vauhdilla käyntiin, sillä Alexanderilla
on lokakuussa näyttely
GalleriArissa. Näyttely
ilmentää hänen monipuolista osaamistaan ja
eri tekniikoiden hallintaa. Esillä on mm. sekä
filmi- että digikameralla otettuja valokuvia ja

veistoksia, joiden tekemisessä on hyödynnetty
3d-tekniikkaa. Teoksissa on käytetty sekä teollisia että käsityömenetelmiä.
”Ideana on näyttää eri
tapoja, joilla luovan
alan ammattilainen voi
hyödyntää teknologiaa
ja perinteisiä menetelmiä”, Alexander summaa.
Alexander näkee eri
maailmojen yhdistymisen myös uuden kodin
ympäristössä.
” Tässä on luonnon
muovaamaa koskemattomuutta ja ihmisen
tekemää pienellä alueella.” Hän arvelee, että
uusi asuinympäristö
tulee vääjäämättä vaikuttamaan omaan taiteeseen.
”Vaikea sanoa vielä miten, mutta vamasti se
tulee näkymään”, Alexander pohtii. Luon-

Alexander Palme perheineen muutti kesällä
kirkonmäelle.
non läheisyys herkistää mään se näin läheltä.”
aisteja, ja sen tarkkailu
k iehto o t aitei lij aa. Alexander Palmen näytLuonto muuttuu jatku- tely Muodonmuutoksia ja
vasti vuodenaikojen harmonian ilmentymiä
mukaan.
GalleriArissa 1.10.2017
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