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Kalkkisten Tonttu -arvonimen sai tänä vuonna kylän keskeisen
yrityksen Mani-Baarin yrittäjä Anitta Pelander, joka on paitsi
yrittäjä myös aktiivinen kylätoimija sekä Kalkkisten seudun kyläyhdistyksessä että Kalkkisten Nuorisoseurassa, jossa oli 15 vuotta
puheenjohtajanakin. Molempien yhdistysten johtokunnissa toimiessaan hän vaalii kylän eri yhdistysten yhteistoimintaa, mikä on
perusta pienen kylän näkyville tapahtumille.
Mani-Baarin yrittäjänä Anitta Pelander on toiminut vuodesta 2009
asti. Mani-Baari on Kalkkisten keskeisiä yrityksiä. - On harvinaista, että pienessä 400 asukkaan kylässä on ympäri vuoden toimiva erinomainen ravintola, kyläläisten olohuone. Arvostamme sitä
suuresti, kyläpäällikkö Hannu Lepistö sanoi. - Mani-Baari on
veneilijöiden ja muiden matkailijoiden ja kylän muutaman tuhannen vapaa-ajanasukkaan kautta toki tunnettu yritys laajemminkin.
Mani-Baari osataan yhdistää Kalkkisten kylään Lappia ja pääkaupunkiseutua myöten.
- Mani-Baari on Martti Niemisen vuonna 1985 perustama yritys,
joka on toiminut yhtäjaksoisesti siitä lähtien. Ihmiset kysyvät usein,
mistä baarille on tällainen nimi tullut. Siinä ei ole sen kummempaa
historiaa kuin perustajan nimen alkukirjaimet, Anitta Pelander kertoi. - Ja tunnettua nimeähän ei kannata muuttaa.
Yrittäjäperheen lisäksi Mani-Baarissa työskentelee tällä hetkellä
kolme henkilöä ja kesäaikana pari enemmän. Useimmat asiakkaat
haluavat nauttia baarin maineikasta pitsaa. Arkisin lounasaikaan
tarjolla on myös muita ruoka-annoksia. Suosittuja ovat myös kesäkauden jokaviikkoiset karaokeillat, joita järjestetään talvikautenakin muutamana lauantaina.
Kalkkisiin Anitta Pelander tuli vuonna 1985 Kemianliiton lomapaikan hoitajaksi. Siellä hän järjesti erilaisten tilaisuuksien ryhmäruokailut ja piti kioskia. - Kylä on ollut miellyttävä paikka asua ja
yrittää. Kalkkisten kylän sijainti on hieno kauniiden maisemien ja
vesistöjen äärellä. Täällä on paljon tapahtumia ja toimintaa – talkoohenkeä on riittänyt, mutta kaipaamme toki uusiakin talkoolaisia
ja vastuullisia toimijoita kylän eri yhdistyksiin, Anitta Pelander sanoi.
Anitta Pelanderin rakas harrastus on itämainen tanssi. Hän on jäsen lahtelaisessa Skarabé-ryhmässä. Aikanaan hän
toimi tanssinopettajanakin tunnetussa Åke Blomqvistin tanssikoulussa.
Kalkkisten Tonttu on arvonimi, joka myönnetään kylän hyväksi tehdystä työstä ja kylän tunnettuuden ja hyvän maineen edistämisestä. Viime vuoden Kalkkisten Tonttu oli aktiivinen kylän kehittäjä Hellevi Tupala ja edelliset Viini- ja
Puutarhatila Pihamaan isäntä Janne Pihamaa, Finlandia Uistimen toimitusjohtaja Hannu Kangas, kyläkauppias Arto
Lampinen, pitkäaikainen kyläpäällikkö Heikki Lagom ja teollisuusneuvos Ensio Rapala.
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