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Pääkirjoitus

Lamanhävitys
yrittäjien
avulla
M

elkoinen osa Kuopiolaisistakin on jonkun yrittäjän palveluksessa. Yhteiskunta, jossa ei
ole yksityisyrittäjiä, ei ole koskaan
100 vuotta täyttänyt. Siksi yrittäjyys on tärkeä niin yhteiskunnan
kuin yksittäisen ihmisenkin kannalta. Tämä lamakin tulee lopulta
päättymään yrittämisen avulla.
Yrittäjyys tulee veren perintönä,
mutta onko geneettinen mutaatio
se, että on yrittäjä, vai se, että ei
ole? Sitäpä en tiedä, mutta varsin
monet yrittäjät ovat yrittäjiä vähintään toisessa polvessa. Toisaalta monella yrityksellä on jo toisen
polven omistajat, jotka eivät ole
perustajalleen edes sukua. Yritys
elää elämäänsä jos toki yrittäjäkin.
Petosen lehden jakelualueella
on yrittäjiä aika vähän. Kuopion
nukkumalähiöissä on lajilleen
tyypillisesti yritykset lähinnä palvelualoilta;
parturi-kampaajia,
pitserioita, seurustelupubeja ja
pienehköjä ruokakauppoja. Kalastusväline Rialinna, Petosen
Fysioterapia ja varsinkin Petosen
Osuuspankki ovat iloisia poikkeuksia keskustaan keskittyvästä
yritysmaailmasta. Miten Terra ja
Ikea tuovat lisää yrityksiä Pitkälahden alueelle ja mitä vaikuttaa
Kylmämäen teollisuusalue? Haluaisiko joku Pyörönkaaren varrelle tatuointiliikkeitä, seksishopin
tai olisiko lemmikkieläinkaupalle
tilausta?
Aika tuo vastaukset. Sitä ennen
yritetään selvitä tästä taantumasta.
Se tulee tapahtumaan yrittäjien vetämänä. Yrittäjiä tarvitaan ja niitä
tulee lisää eri tavoilla. Yrittäjäkoulutuksista kertoo tässä lehdessä
haastattelussaan työvoimaohjaaja
Jari Koskinen TE-toimistosta, yrityksen jatkajaksi siirtymistä selvittää Savon yrittäjien Osuva-projektin vetäjä Arto Nykänen. Yrityksen
jatkamisesta esimerkkejä ovat
Mika Rialinna ja Markku Kauhanen omissa haastatteluissaan.
Kalle Mansikkamaa
toimittaja

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen,
Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 8700 kpl.

Yrittäjälle on koulutusta tarjolla
-Yrittäjällä tulee olla toimiva yritysidea ja
riittävä osaaminen sen toteuttamiseen.
-Yritystoimintaa ei saa olla aloitettu ennen
starttirahapäätöstä Jos paikkakunnalla alan
nykyiset yrittäjät ovat tiukassa kilpailutilanteessa, niin silloin starttirahan saaminen on
vaikeaa.
-Hakijalla on yrittäjäkokemusta tai yrittäjäkoulutus, joka voidaan myös hankkia starttikauden aikana

n Kun työnhakijalla tai työssä olevalla on ha-

lua yrittäjäksi ja hänellä on toimiva yritysidea,
niin hänen kannattaa hakea mol-sivuilla tai
työ- ja elinkeinotoimistossa yrityskoulutukseen. Kuopion te-toimiston työvoimaohjaaja
Jari Koskinen kertoo, mikä on yritysidea:
–Se kertoo, mitä ja miten osaamisensa voi
myydä ulkopuoliselle. Hakiessa ei kannata takertua outoihin termeihin, sillä haastattelussa
tulee kyllä selville, mitä on ollut ajatuksena ja
asiantuntijamme osaavat arvioida koulutuksen tarvetta hakijan yritysidean toteuttamisessa. Varsinaisessa koulutuksessa oppii sitten
kyllä yrittäjän terminologiaa.
Jos yrittäminen kiinnostaa, mutta ei ole vielä
kunnollista ideaa, mitä tehdä, niin kannattaa
tulla Yrityksen perustamisen teemapäivälle. Niitä on useita vuodessa ja ne ovat lauantaisin, kestävät päivän ja ovat maksuttomia.
Teemapäivän aikana yrityksen suunnittelun
alkuvaiheessa olevalle selviää, mitä ja missä
järjestyksessä hänen olisi tehtävä yrityksen
perustaminen.
Varsinaista koulutusta on sekä päivä- että
iltaopetuksena, joten myös työssä vielä olevalle on mahdollisuus opiskella yrittäjäksi.
Juuri aloittavalle yrittäjälle on myös lyhyempää iltakoulutusta. Haku koulutukseen on
mol-sivuston kautta. Vuosittain koulutukses-

Työvoimaohjaaja Jari Koskinen kannustaa yrittämään.
sa käy pari sataa ja teemapäivillä on ollut noin
120 osanottajaa.
Aloittavaa yrittäjää tuetaan myös starttirahalla, mikäli hän täyttää ehdot. Jari Koskinen
kertoo ehdoista:

2008 syyskuussa alkoi Verso-yrityspalvelu. Siinä yhdeltä luukulta tarjotaan palvelua
sekä yksityishenkilöille että yrittäjille. Mukana Verson istutuksessa ovat olleet lähikunnat
Kuopio mukaan luettuna, Uusyrityskeskus
jäsenyrityksineen ja – yhteisöineen, Pro-Agria, alueen oppilaitokset ja TE-keskus sekä
TE-toimisto. Verso sijaitsee Kuopionlahdenkadulla numerossa 2.
Jari Koskinen kehottaa harkitsemaan yrittäjäkoulutusta:
-Koulutukseen hakeutuvat ovat hyvinkin
eri pohjalta koulutuksessa, mutta koulutuksen
aikana syntyy verkosto, joka hyvin erilaisista
yritysideoista poikii yhteistyötä ja jopa asiakassuhteita.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Osuva yhdistää yrityksen
ja yrittäjän
kijät ovat siirtymään työpaikkansa yrittäjäksi,
mutta myöntää kyllä syytä löytyvän yrittäjistäkin. Ei osata kysyä pätevältä osaajalta, että
kiinnostaisiko ostaa tämä yritys.

n Pohjois-Savon yrittäjistä joka kahdeksas on

yli 63-vuotias ja lähes puolet on yli 50-vuotiaita. Alle kymmenen henkilöä työllistävistä vain
joka viidennellä on jatkaja omasta perheestä.
Jos yritys ehtii lopettaa toimintansa ennen
kuin jatkaja löytyy, asiakkaat kaikkoavat muualle. Vaikka uusi yrittäjä aloittaa katkoksen jälkeen samoilla sijoilla saman alan yrityksenä,
asiakkaiden palaaminen ei ole varmaa ja usein
se vaatii kallista markkinointipanostusta. Uusi
yritys on taloudellisestikin eri asemassa kuin
sujuvalla omistajan vaihdoksella jatkava. Siksi
olisi tärkeää, että yrittäjän vaihtuminen olisi
katkotonta.
Savon Yrittäjien Osuva-palvelu on omistajanvaihdoksessa mukana, kertoo projektipäällikkö Arto Nykänen:
–Osuva-palvelussa yrityksestä luopuja ja
uusi yrittäjä kohtaavat toisensa. Yhdistämme
jatkajaa kaipaavan yrityksen henkilöön, joka
on sekä sopiva, halukas että kyvykäs jatkajaksi. Hän voi löytyä perheen sisältä, yrityksessä
jo työskentelevistä tai muualta, yleensä jostain
lähistöltä Kuten äskettäin tapahtui, yrityksen
naapurin pojasta löytyi jatkaja.
Osuva-palvelu alkaa siitä, että yrittäjällä on
hyvä syy luopua yrityksestään, terveys, ikä
tms. Yli 300 yrittäjää Pohjois-Savossa tulee
vuosittain tähän tilanteeseen. Hän ottaa meihin yhteyttä ja yhdessä yrittäjän kanssa selvitämme yrityksen tilan ja arvon. Kannattavalle
yritykselle mietitään jatkoa, ja jos perheestä ei
löydy jatkajaa, kyseeseen tulee myynti.
Jatkajalta edellytetään omaa rahoitusta, joka
yleensä kyllä järjestyy, jos alan osaaminen on

Savon Yrittäjien Osuva-palvelun päällikkö Arto Nykänen kertoo, etteivät yritykset
ole läheskään niin kalliita, kuin yleisesti
luullaan.
hallussa, luottotiedot ovat kunnossa ja jonkin
verran on säästöjäkin.
Usein luopuva ja jatkaja työskentelevät yrityksessä yhdessä ennen ja jälkeen omistajan
muutoksen. Asiakkaat oppivat tuntemaan
uuden yrittäjän, ja yrityksen arki tulee tutuksi
myös jatkajalle. Samalla siirtyy hiljainen tieto, eli miten yritys eri tahojen kanssa toimii.
Sitäkään ei kirjoista opi. Muutosprosessi voi
jatkua jopa vuosia.
Projektipäällikkö Arto Nykänen toi esiin
ihmetyksensä siitä, miten haluttomia työnte-
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Yrittäjää luonnehtii Arto Nykänen:
–Jos on osaamista, niin yrittäjänä saa tehdä mitä haluaa, niin kuin haluaa, ja saa olla
oma pomonsa. Yrittäjänä on osattava tehdä
päätöksiä.
Osuva-palvelussa saa sekä luopuva että
jatkaja asiantuntijoiden opastuksen kaikkiin
omistajanvaihdokseen liittyviin käytännön
ongelmiin. Lisäksi jatkajalle on tarjolla erilaisia koulutusmahdollisuuksia siis asiantuntija-apua sekä ennen, että jälkeen omistajanvaihdoksen. Savon Yrittäjillä on ensi syksynä
kaksi koulutussarjaa, jolla annetaan yrityspalveluhenkilöille (kirjanpitäjille, yritysneuvojille jne.) valmiuksia neuvoa ja hoitaa omistajanvaihdoksia.
Savon yrittäjien Osuva-palvelun projektipäällikkö Arto Nykänen kehottaa jokaista,
jolla on yritysidea, selvittämään, olisiko siihen
sopiva yritys, siis valmis asiakaskanta ostettavissa. Yritysidea on ajatus siitä, miten tehdä
omasta osaamisesta myyntikelpoista ostettavaa, selvensi Arto Nykänen Erityisesti hän
painottaa:
–Tärkeää on huomata, että yrityskaupassa
ostetaan ensisijaisesti asiakkuuksia, hiljaista
tietoa ja verkostoja, koneet. laitteet ja kiinteistöt tulevat siinä mukana.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa
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Hulkontiellä Suomen suurin
kalastusvälineiden erikoisliike
n Matti Rialinna

aloitti kalastusvälineiden valmistuksen 1974.
Myymälä aloitti viisitoista vuotta
myöhemmin. Poika Mika tuli töihin
isälleen seuraavana vuonna ja vuonna 2005 hän siirtyi onnistuneesti
isänsä yrityksen johtoon. Isä Matti
on osa-aikaeläkkeellä, eli ehtii neuvoa poikaansa, jos neuvoa tarvitaan.
Savon Yrittäjien Osuva-palvelu oli
mukana sukupolven vaihdoksessa
katsomassa, että paperisota tuli oikein hoidetuksi. Nykyään Kalastusväline Rialinna on liikevaihdoltaan
Suomen suurin kalastusvälineiden
erikoisliike.
Yrittäjä Mika Rialinna kertoo yrityksen toiminnasta:
-Tuomme itse melkoisen osan
tuotteistamme. Omasta myymälästä myydään paljon lähialueiden
asukkaille ja myös matkailijoille.
Nettimyynti on nykyään melkoisen
iso osa liikevaihdosta. Sitä kautta tulee myyntiä jo 5-8 maahan. Lisäksi
valmistamme pilkkejä ja uistimia.
-Itse tuomme kahdeksasta maasta
tuotteita. Laatu voidaan varmistaa ja
välikädet jäävät pois, joten voimme
myydä laatutavaraa asiakkaillemme
varsin edulliseen hintaan.
Vakituisia työntekijöitä yrityksessä on seitsemän. Kesäisin vilkastuva myynti vaatii kahdesta kolmeen
kausi työntekijää lisää. Mika Rialinna painottaa, ettei myyjän tarvitse
olla kalastuksen huippuosaaja, mutta jonkinlainen perusosaaminen

Yrittäjä Mika Rialinna toivottaa tervetulleeksi niin kalastusharrastusta aloittelevat kuin kokeneemmat, sillä kaikille löytyy jotain.
pitää olla, jotta osaa myydä oikeat
välineet asiakkaan tarkoitukseen.
Monella myyjällä on oma erikoisosaamisensa joten oikea tieto ja
tuote löytyvät asiakkaalle. Yrittäjä
toivottaa tervetulleeksi liikkeeseen
myös kalastusharrastusta aloittelevat, sillä asiakas saa tuotteiden mukana myös tiedon niiden oikeasta

käytöstä. Jokainen on ollut joskus
aloittelija, tietävät myös myyjät.
Yrittäjä Mika Rialinna kertoo, että
kesän ja talven myynnissä on eroa,
mutta on kairojakin oltava kesäisin
saatavilla, sillä muutama menee
joka kesä. Muuten myynnissä näkyy isänpäivä, joulu ja päättäjäiset,
sillä niiden edellä menee kaupaksi

niin lahjakortit kuin muut lahjaksi
sopivat tuotteet. Lama on näkynyt
vain kalliimpien tuotteiden myynnin määrässä.
Tulevaisuutta valottaa yrittäjä
Mika Rialinna:
-Uusia tuotteita etsitään maailmalta, jossa niitä on vaikka minkälaisia. Kun luotettava toimittaja

löydetään, niin otetaan myyntiin.
Tietenkin myös itse kehittelemme
omia kalastusvälineitä.
Lähistölle tulevien erikoiskauppojen vaikutus kävijöiden määrään
tulee aikanaan näkymään.

Kotimaisuus on yrittäjille tuotteissa tärkeä asia kuten tuoreuskin.
Leipä on samana päivänä leivottua.
Myös luomutuotteisiin olisi kiinnostusta, mutta varsinkaan lihaalalla ei tunnu olevan tuottajia. Tulevaisuuden haaveissa olisi laajentaa
kauppaa ja muuttaa se helpommin

kuljettavaksi. Ehkä kahvin ja mikroruoan myynti voisi laajentua oikeaksi kahvilaksi kaupan kylkeen.
Tulevaisuutta yrittäjäpariskunta
odottaa luottavaisina, sillä laadulla
on ostajansa.

Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa

Palvelupalkittu kyläkauppa
toimii kylän sydämenä
n Kuopion

kaupungin vuoden
2009 palvelupalkinnon saivat Kyläkauppa M. Kauhanen Ky Kurkimäeltä ja farmaseutti Mirja Hyvärinen
Riistaveden sivuapteekista. 16. kerran jaetun palkinnon perusteluissa
raati kiinnitti huomiota ”toisaalta
palvelujärjestelmien parantamiseen
ja haja-asutusalueiden huomioon
ottamiseen palvelurakenteita kehitettäessä sekä toisaalta hyvään lähija asiakaspalveluun ja sen laajempaan merkitykseen viihtyvyyden ja
vetovoiman kannalta.”
Noin 1000 asukkaan Kurkimäessä
on vuosikymmeniä toiminut kyläkauppa. Sen merkitys kylän toiminnassa on merkittävä ja sitä voikin
täydellä syyllä kutsua kylän sydämeksi. Nykyiset yrittäjät Markku
Kauhanen ja Tiina Rossi aloittivat
kyläkaupan yrittäjinä kolme vuotta
sitten ja jatkavat hyvän palvelun perinnettä. Kauppa toimii myös asiamiespostina ja siellä on veikkauspiste. Tavaraa toimitetaan kouluille,
päiväkodeille, erilaisiin tilaisuuksiin esimerkiksi metsästysseuroille
ja myös kotiin. Oikealla työnjaolla
ja yhteistyöllä kaikki työt saadaan
tehtyä vaikka yrittäjän päivä onkin
pitkä. Kaksi osa-aikaista työntekijää
mahdollistaa kuitenkin kahden viikon välein pari vapaapäivää.
Saadusta palvelupalkinnosta kertoi

yrittäjä Tiina Rossi:
-Kun Make kertoi siitä, ajattelin
aluksi, että joku kaveri oli pilaillut.
En edes tiennyt sellaista palkintoa
olevankaan.
Yrittäjä Markku Kauhanen on toiminut liha-alalla yli 30 vuotta. Atrialla
vietettyjen vuosien tuoma ammattiosaaminen on siirtynyt kaupan asiakkaiden eduksi.
-Atrian vähennysten yhteydessä
alkoi yrittäjäkoulutus jossa kymmenestä aloittajasta vain minä olin viimeisellä tunnilla mukana. Siitä jatkoin yrittäjävalmennukseen ja sitten
saatiin tämä kauppa Savon yrittäjien
yrittäjänvaihtoprojektin avulla.
-Liha ei ole pakastetavaraa vaan
aina tuoretavarasta tehtyä. Karjalanpaisti leikataan kinkusta ja naudan
ulkopaistista, ja se paloitellaan niin,
ettei kotona ole muuta tekemistä
kuin ruoan valmistus. Jauheliha
tehdään laadukkaista raaka-aineista
paikan päällä. Tilauksesta saa lammasta ja poroa paistovalmiiksi leikattuna.
-Asiakkaita on tullut Puutossalmelta, Hiltulanlahdesta, Kuopiosta
ja jopa Pieksämäeltä varta vasten
ostoksille.
Yrittäjä Tiina Rossi hoitaa atk-taustansa vuoksi tietotekniikan. Oliko
muutos iso atk-alalta yrittäjäksi kyläkauppaan?

Markku Kauhanen ja Tiina Rossi.
-Aloitin Tietosavolla 1994. Sitten
yrityskauppojen myötä siirryin Teklalle ja sitten TietoEnatorille, josta
irtisanouduin syksyllä 2006. Ei ollut helppo päätös itse irtisanoutua
mieleisestä työpaikasta ja työyhteisöstä mutta uutta piti lähteä kokeilemaan.

Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa
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Joulutapahtuma
n Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry, Ikinuoret, Pinari, Kotikulma ja

muut alueen toimijat järjestivät yhteisvoimin joulumyyjäistapahtuman vapaa-ajantiloissa joulukuisena lauantaina. Kallaveden srk:n lapsikuoro esiintyi, asukasyhdistys tarjosi joulupuurot ja paikalliset käsityön taitajat tekivät
kauppaa tuotteillaan. Jokavuotisesta joulutapahtumasta aiotaan jatkossa
kehittää yhä mittavammat paikallisten käsitöiden ja jouluherkkujen valmistajien myyjäiset. Arpajaisissa juhlakinkun voitti Eila Salo.

KalPa kiertää
kouluilla
n Juniori-KalPa yhteistyössä KalPa Hockeyn kanssa kiertelee kouluilla ta-

voitteenaan innostaa ja kannustaa lapsia liikkumaan enemmän. Kiertue järjestetään Kuopion ja Siilinjärven ala-asteiden oppilaille (1-6-luokkalaisille).
Kiertue kestää helmikuun loppupuolelle. Kaikkiaan 15 koulua ja 4600 oppilasta saa Kalpalaisia vieraakseen.
Torstaina 17.12.2009 Pitkälahti sai vieraita, sitten mm. Jynkän koulu, Pirtin
koulu, Aurinkorinteen koulu ja Pyörön koulu ovat vieraslistalla. Kurkimäen
koulu päättää kiertueen tiistaina 23.2.2010.

Asukastuvan joulutapahtumassa
pukilla oli asiaa.

Aurinkorinteen
koulusta
voittaja
n Aurinkorinteen koulun Aada Tol-

vanen keräsi yleisön äänet Siisti Kuopio! -kampanja julistekilpailussa.
Toiseksi tuli Noora Toropainen Puijonsarven koulusta. Logokilpailun
voitti Kaisa Kokko Pohjois-Savon
ammattikorkeakoulusta. Palkinnot
jaettiin 8.12.2009 Kaupungintalon
juhlasalissa.

Kuopion osuuspankin johtaja Seppo Koski ja kaupungin teknisen toimen johtaja Tapio Räsänen ojensivat
voittaneelle Aurinkorinteen koulun Aada Tolvaselle palkinnon.

Etukäteen oppilaat uhkasivat, että maalivahti Ari Ahosen nollaputki
katkeaa Pitkälahden koululla ja numeroin 12-8 niin kävikin. Kalle
Sahlstedt joutui myös tappion kohtaamaan.

Pinarilla
budonäytös
n Jinenkan Jissen Kobulo järjesti

yhdessä Shô Ken Kai -kendoseuran kanssa 13.1.2010 Pinarilla näytöksen japanilaisista taistelulajeista
kiinnostuneille. Kevään kurssit ovat
alkamassa ja kurssille ehtii vielä. Pinarilla alkaa 12–16 vuotiaille kurssi. Muut kurssit ovat Haapaniemen
koululla.
Lisätietoja http://www.jinenkankuopio.fi ja kendosta kiinnostuneille http://shokenkai.iwn.fi/.

Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Niiralan Kulma juhli
60-vuotiasta taivaltaan
n Kuopion Musiikki Kes-

kus täyttyi ääriään myöten, kun Niiralan Kulma
juhli 60-vuotisjuhliaan
13.12.2009. Juhlaan oli
kutsuttu Niiralan Kulman
pitkäaikaisia asukkaita.
Juhlassa puhuivat Niiralan Kulman puheenjohtaja Matti Kuronen ja
kaupunginjohtaja Petteri
Paronen. Yleisöä viihdytti miltei pari tuntia
hyväntuulinen Kari Tapio
orkestereineen. Väliajalla juhlayleisölle tarjottiin
kakkukahvit.
Teksti ja kuva:
Maria Pajusilta

Kari Tapio
orkestereineen tähditti
Niiralan Kulman
60-vuotisjuhlaa.
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Henkireikänä kulttuuri
n Runoryhmä Perhoset järjesti

kulttuuri-illan Pyörön vanhustentalolla 30.11.09. 35 runokirjaa tehnyt Maaria Leinonen avasi tapahtuman dramaattisesti. Hän lausui
muutaman runon ja kertoi kirjoittamisesta. Maaria antoi reseptin,
kuinka tulla hyväksi kirjoittajaksi:
- Lukekaa, lukekaa, lukekaa. Vain
lukemalla oppii eri tapoja kirjoittaa.
-Kirjoittakaa, kirjoittakaa, kirjoittakaa. Kirjoittamaan oppii vain
ahkeralla työllä ja kirjoitustyyliään
muokkaamalla.
-Pelätkää mitä sanoja käytätte,
puhukaa kuin puhuisitte viimeisen
kerran.
-Leinosen mukaan kirjoittaminen on parasta terapiaa ja helpottaa
sisäistä tuskaa. Mutta kuinka hyvä
runo mitataan? Runoilija totesi tiukasti:
-Hyvän runon paino ei ole minuuteissa, vaan tekstin painavuudessa.
Leinonen ei osannut nimetä suo-

sikkia omista runoissaan. Kaikki
runot ovat hänelle kuin lapsia. Nykyään 1-2 kirjaa vuodessa julkaiseva Maaria kertoi aloittaneensa kirjoittamisen jo lapsena, mutta se ei
ole hänen leipätyönsä. Hän ilmaisi
surunsa siitä, että Suomessa hävetään kirjoitusharrastusta. Sen sijaan,
että annettaisiin muidenkin nauttia
omista teksteistä, ne tungetaan piiloon pöytälaatikkoon. Leinonen tiivistikin osuvasti:
-suomalaisia vaivaa alemmuudentunto ja pelko muiden vähättelystä.
Leinonen kertoi ääni vavisten
mieleen painuneimmasta kokemuksestaan runoilijanurallaan, kun
hänen runonsa oli pelastanut itsemurhaa suunnitelleen elämän.
- Sain nimettömän kirjeen tytöltä Pohjois-Suomesta. Runo, joka
synkkyytensä takia ei meinannut
edes päästä osaksi kirjaani, oli palauttanut hänen elämänhalunsa.
Silloin tajusin, että tuon runon oli

täytynytkin tulla julkaistuksi. Sillä
oli merkitys!
Maaria Leinosen jälkeen tilaisuudessa esiintyivät vuorotellen Kalinka-kuoro ja Perhosten omat runonlausujat. Perhoset lausuivat omia ja
muitten tekstejä hienosti eläytyen.
Runojen aiheet olivat laidasta laitaan: ilosta sotamuistoihin.
20-henkinen Kalinka-kuoro lauloi
venäjän -ja suomenkielellä. Kuoro
koostui inkeriläisistä, venäläisistä ja
muutamasta suomalaisesta. Tomera
kuoronjohtaja Svetlana Räsänen
valotti kuoronsa toimintaa:
- Olemme laulaneet jo 4 vuotta ja
toimimme harrastepohjalta. Harjoituksia on kerran viikossa. Keikkoja
on ollut ympäri Suomea ja niitä on
keskimäärin kerran kuukaudessa.
- Käymme mielellämme vierailuilla vanhainkodeissa, koska haluamme piristää. Emme ota esiintymisistä palkkioita. Kuoro on meille
kuin perhe, viihdymme yhdessä.

Vire Kodissa asutaan
kodinomaisesti
n Mainio Vire Oy:n 48-paikkainen,

tehostetun asumispalvelun Vire
Koti Oy aloitti toimintansa Petosen
Pirtinkaari 3:ssa 12.8.2009. Avarassa
ja viihtyisässä kodissa on asukkaita
tällä hetkellä 12, joten tilaa uusille
asiakkaille löytyy. Lähihoitajakoulutuksen saaneita työntekijöitä palvelukodissa on 6 yhden sairaanhoitajan ja yhden laitoshuoltajan lisäksi.
Tärkein arvo tässä palvelukodissa
on kodinomaisuus ja se näkyy kaikessa sen toiminnassa.
Hoitajat tekevät töitä ”ihmiseltä
ihmiselle”. Asukkailla saa olla oma
elämänrytminsä nukkumaanmenoaikoineen ja heidän yksilöllisyyttään
kunnioitetaan. Jokaisella asukkaalla
on oma huone saniteettitiloineen ja
hän saa sisustaa sen mieleisekseen.
Omat, rakkaat tavarat ympärillä
ovat tärkeitä viihtyvyyden kannalta.
Jokainen asukas saa erityshuomiota omahoitajaltaan, joka huolehtii
asukkaan viihtyvyydestä, ostoksilla
käynneistä ja muista tarpeista.

Hoitajat vas. Riitta Pitkänen ja Taina Forsman
suhtautuvat työhönsä palveluhenkisesti. Palvelukodissa on panostettu viihtyisään sisustukseen ja
sieltä löytyy paljon kivoja yksityiskohtia, kuten
hauskasti kirjailtuja tyynyjä ja seinätauluja.
Asukkaaksi pääsee kaupungin maksusitoumuksella tai itse
maksavana asiakkaana. Palveluasuminen sisältää 5 ateriaa päivässä, saunan 2 kertaa viikossa, viriketoiminnan, vuokran ja
kaikki muutkin asumisen kustannukset. Lääkkeet ja lääkäripalvelut sen sijaan tulevat asukkaan itse maksettaviksi. Palvelukodilla on avoimet ovet 28.1.2010.
Teksti ja kuvat: Maria Pajusilta

Oikaisu
n Tarkkaavaisille lukijoillemme kiitokset palautteesta. White Hair ei ole tietenkään osoitteessa Pyörönkatu 8 vaan

Pyörönkaari 8. Pahoittelumme kaikille niille, jotka parturi-kampaamoa Pyörönkadulta etsivät.

Kalinka-kuoro lauloi täysin palkein johtajanaan Svetlana Räsänen.
-Toivomme toimintaan mukaan
lisää venäjänkielestä ja laulamisesta
kiinnostuneita ihmisiä.
Perhosten vetäjä, Kikka Vartiainen kertoi myös yhdistyksensä toiminnasta:
-Perhoset kokoontuu maanantaisin kello 17-19 Pyörön vanhustentalolla. Yhteiset runoiltamat

ovat tärkeä henkireikä palvelutalon
asukkaille, jotka eivät pääse liikkumaan kauas.
-Mukaan voi tulla kuka tahansa
runojen kirjoittamisesta, lausumisesta tai pelkästään kuuntelusta
kiinnostunut.
Teksti ja kuva: Maria Pajusilta
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Joukolla avioliiton
satamaan
n Uudenvuodenpäivänä 1.1.2010 Kallaveden kirkossa vihittiin joukkovih-

kimisperiaatteella yhteensä kahdeksan paria. Ensimmäinen pari astui avioon heti vuodenvaihteen jälkeen yhdeltä yöllä, seuraavat viisi paria vihittiin
klo 10 aamulla ja viimeiset kaksi paria pääsivät avioliiton satamaan kymmeneltä illalla. Joukkovihkimisellä kirkko halusi tarjota arvokkaan vihkimisen
sellaisille pareille, jotka eivät halunneet suuria ja kalliita häitä.
Kirkko tarjosi hääkahvit pareille ja heidän vierailleen vihkimisen jälkeen
kirkon tiloissa. Jokaisella parilla oli oma pappi, joka suoritti vihkimisen,
mutta kirkkoon asteltiin muiden parien kanssa yhdessä jonossa häämarssin
tahtiin. Tilaisuuden lopuksi parit saivat yhteisen siunauksen alttarilla. Kaikki päivän aikana tapahtuneet joukkovihkimiset olivat yleisölle avoimia ja
samalla myös normaaleja jumalanpalveluksia, joissa saarnat olivat samalla
pappien vihkipuheita. Seuraavan kerran mahdollisuus ryhmävihkimiseen
tarjoutuu 10.10.2010.
Kello kymmeneltä päivän viimeisessä erässä vihityt Hanne Heinonen ja
Petri Närhi olivat tyytyväisiä vihkimisen jälkeen. Parin kolme lasta olivat
tiiviisti vihkimistilanteessa mukana ja istuivat vanhempiansa vieressä ennen alttarille menoa. Hanne Heinonen kertoi onnellisena:
- Me päätimme mennä naimisiin, kun huomasimme marraskuussa lehdestä ilmoituksen joukkovihkimisen mahdollisuudesta. Häävieraita kutsuimme 15.
Teksti ja kuva: Maria Pajusilta

Vas. Hanne Heinonen ja Petri Närhi sekä Tuula Tuppurainen ja
Pekka Heiskanen saivat yhteisen siunauksen vihkipapeiltaan Juha
Välimäeltä ja Raili Rantaselta toimituksen lopuksi.
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Pyhää etsimään
n Onko pyhä pihalla? Pyhä ja piha
ovat samaa kantaa Suomen kielessä.
Pyhä-sanan yleinen merkitys on ’ olla
erotettu’. Pyhä on viittaa tämän elämän arjen ulkopuolelle, jumalalliseen.
Kristityille ensimmäinen pyhitys ja
se tutuin kerrotaan luomiskertomuksesta: Kuusi päivää Jumala teki työtä,
mutta seitsemännen hän lepäsi. Pyhäpäivä erotettiin muista, arkisista
työpäivistä. Piha on erotettu alue, tila,
jonka hallitsija Mauno Ladonlukko
meille suojasi, antaessaan lain kotirauhasta, naisrauhasta, joulurauhasta.
Pyhä ei ole vain kristillisen uskon
käsite. Kristillinen pyhä voi erota kovastikin jonkun toisen uskon pyhästä.
Uskonnotonkin saattaa puhua jostain
asiasta itselleen pyhänä. Silloin hän
viittaa pyhällä itselleen tärkeään tai
luovuttamaan asiaan tai tapaan: Saunavasta on pyhä, eikä sitä turmella
kumilenkillä.
Pyhän kokemiselle näyttää olevan
tilausta, mutta olemmeko kadottaneet kyvyn kokea pyhää. Kaipaamme
äärimmäisiä kokemuksia, mutta tunnistammeko elämämme pyhät hetket.
Mikä on kristilliselle uskolle pyhää ja
miksi? Opettelemme antamaan aikaa
läheisille, lapsilleen, itsellemme. Mutta minkälainen suhde meillä on Häneen, joka yksin on Pyhä.
Ihmisellä on halu kokea pyhää. Sille
on suorastaan tilausta. Onko meillä vanhan perinteen murtuessa enää
tilaa - pihaa - pyhälle. Hiljaisuuden
hetket koetaan outoina ja pelottavina. Meidän valmiutemme tulla Pyhän
pysäyttämäksi on kuitenkin ehkä haa-

voittunut. Samalla tapamme ilmentää
pyhän kokemusta on heikentynyt.
Mitäpä kuuluu vanhemmuuden pihallesi? Mistä lapsesi tuntee ja tietää,
että häntä rakastetaan, tai että hän on
vanhemmilleen Jumalan lahja. Kokeeko isä pihallaan lapsensa vierellä
seisovansa pyhällä paikalla? Tietääkö
äiti mikä opas pyhään on kynttilä vainajan kuvan vierellä.
Pyhä on kirkon yleiseksi vuosiaiheeksi 2010-2012. Huoli pyhyyden
katoamisesta, kaiken arkipäiväistymisestä uhkaa ihmisen hyvinvointia:
työn ja levon vaihtelu sekoittuu, kun
pyhän ja arjen raja hämärtyy. Elämän
henkiset arvot eivät vahvistu, jos ne
jäävät ilmentämättä elämässä. Arvojen siirtyminen sukupolvelta toiselle
uhkaa myös epäonnistua. Omien arvojemme heiketessä emme tunnista
toistenkaan pyhän piiriä. Muille arvokkaat ja pyhät asiat eivät saa mieltä
ansaitsemaansa kunnioitusta, emmekä
pysty oppimaan niistä mitään. Kasvatuksen asiantuntijat ovat älynneet, että
kyky pyhyyden kokemiseen on edellytyksenä ihmisen eettiselle kasvulle.
Hyvä, että pyhän tutkisteluun paneudutaan, ei vain annettuna – jumalallisena ilmoituksena - vaan myös
tehtävänä, jossa opetellaan ymmärtämään pyhää ja vaalimaan sitä elämämme tekemisissä. Saamme vahvistusta sille kaipuulle, että tarvitsemme
ns. kovien arvojen -raha, järki, voima,
valta, työ, tehokkuus- rinnalle myös
paljon pehmeitä arvoja. Ehkä ne ovatkin lopulta kaikkein kovimpia arvoja:
luottaminen, toivo, vastaanottaminen,

Kallaveden
seurakunta

Messu su 14.2. klo 10. Saarna
Anni Tanninen, liturgia teolharj.
Ari Rautakoski, kanttorina AnnaMari Linna ja kirkkokuoron seniorit.
Riparilaulujen suosikit su 14.2.
klo 18. “Puri sitten kesä tai nostalgiakärpänen, kaikki yhdessä
laulamaan”.Illassa mukana kanttori Mari Vuola-Tanila, teol.harj.
Ari Rautakoski ja Maire Komulainen.
Tuhkamessu ke 17.2. klo 18.
Saarna Anni Tanninen, liturgia Ari
Rautakoski ja kanttorina AnnaMari Linna.
Messu su 21.2. klo 10. Saarna Ari
Rautakoski, liturgia Raili Rantanen
ja kanttorina Anna-Mari Linna.

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Seurakuntailta ke 27.1. klo
18.30-20.
Yhteisvastuu-keräys
2010. Diakoni Martti Olsen välittää syksyisen opintomatkansa
terveisiä Haitista
Messu su 31.1. klo 10. Saarna
teol.harj. Maire Komulainen, liturgia Veli Mäntynen ja kanttorina
Mari Vuola-Tanila.
Jumalan kohtaamisen ilta, Ilosanomaa sanoin ja sävelin su
31.1. klo 18. Ohjelmassa: “Kuopion oma tyttö” evankelista Eliina
Heinonen, pastori Anni Tanninen,
seurakuntalaisten
todistuksia,
seurakunnan
rukouspalvelijoita
ja Lähde-yhtye. Rukouspalvelu ja
tarjoilua. Olet lämpimästi tervetullut
Taidetiistai ti 2.2 ja 9.2.klo 9.3011.30 tai klo 13-15 Kallaveden
kirkon kerhohuoneella. Tervetuloa
koko perhe kädentaitojen pariin.
Seurakuntailta ke 3.2. klo
18.30-20. Käsivarret vahvemmat.
Kynttiläpäivästä. Luuk. 2: 22-23.
Kynttilänpäivän messu ja Yhteisvastuukeräysksen avaus
su 7.2. klo 10. Saarna Anna-Maija
Hella, liturgia Matti Pentikäinen
ja kanttorina Anna-Mari Linna ja
kirkkokuoro.
Mukulamessu su 7.2. klo 16.
Mukana pastori Lauri Kastarinen
,lapsityönohjaaja Tuula Hoffrén
ja pyhäkouluopettajat, Kallaveden lapsikuoro, soittajat ja kanttori Mari Vuola-Tanila, emäntänä
Pia Nousiainen. Juontajana toimii
Merja-Riitta Jaakkonen. Iltapala.
Huomio ! Mukulamessu on Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie
21. Tervetuloa.
Seurakuntailta ke 10.2. klo
18.30. ke 10.2. klo 18.30-20.Usko
avuksi huutamista. Kyrie - Herra
armahda.
Kohtaamispaikka (SEKL) la
13.2. klo 17. Jouko Koistinen, Veli
Mäntynen , Veijo Olli.

Petosen seurakuntatalo Pyörönkaari 21
Petosen seurakuntatalon remontti jatkuu. Talo on suljettu
toistaiseksi.
Pyhäkoulu
Pyhäkoulut Kallaveden kirkolla
klo 10: 24.1., 31.1., 14.2., 21.2.,
28.2., 7.3., 14.3., 28.3., 11.4.ja
25.4. Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22) pyhäkoulu
alkaa, jos ilmoittautuneita riittävästi. Ilmoittautumiset 29.1.
mennessä Tuula Hoffrénille puh:
040-4848 335. Petosen seurakuntatalon remontin ajan ryhmä
kokoontuu Kallaveden kirkolla klo
13.30; 24.1., 31.1., 14.2., 21.2.,
28.2., 7.3., 14.3., 28.3., 11.4. ja
25.4. Haminalahti/Hiekkala klo
11 opettajan ilmoituksen mukaisesti. Valoharjulla (Vehmasmäki)
klo 14; 24.1., 31.1., 21.2., 28.2.,
21.3., 28.3., 18.4. ja 25.4. Lisätietoja saa pyhäkouluopettajilta
tai lapsityönohjaaja Tuula Hoffrén
puh: 040-4848 335 tai e-mail:
tuula.hoffren@evl.fi
Diakonia
Kallaveden, Männistön ja Puijon lähimmäisten koulutusilta ma 8.2. klo 18-20. Männistön
Pyhän Johanneksen kirkolla. Aiheesta “ainako anteeksi”, alustaa
psykiatrian erik.lääkäri Tuula Pesonen. Ilmoittautuminen Riitalle
1.2. mennessä.
Varttuneen väen virkistyspäi-



Pakina
Ramppikuumetta

K

usko, luopuminen, rakkaus, lepo, vallattomuus, leikki, ilo, luovuus…
Kaikki tavat, joilla pyhää on ilmennetty ennen, eivät ehkä edistä pyhän
kokemista tänään, mutta uusiakin
tapoja löytyy koko ajan. Etsivälle annetaan. Me kristityt voisimme alkaa
pyhän siivoamisen vaikka opettelemalla ymmärtämään ja ennen kaikkea
ilmentämään omia keskeisiä kristillisiä arvojamme ja tapojamme – ei
tehdäksemme itsestämme pyhiä, vaan
voidaksemme vastaanottaa pyhää.
Saatamme tulla Pyhän yllättämäksi.
Riisu kengät jalastasi, sillä paikka,
jossa seisot, on pyhä. (2. Moos. 3:5)
Raili Rantanen, Kallaveden
seurakunnan kappalainen ja
aikuistyön pappi
vä ke 27.1. klo 10-13 Kallaveden
kirkolla. “Kaikki oli vain tuuria Jumala auttoi minua, niin säilyin
hengissä”, Diakoni Irene Savolainen, hartaus pastori Raili Rantanen, kanttorina Seppo Kirkinen.
Ruokailu 5 €.
Petosen diakoniatoimisto siirtyy seurakuntatalon remontin
ajaksi helmikuun alusta Alakatu 6:n (entiset päiväkodin tilat).
Petosen diakoniatoimiston puhelinpäivystys ja kotikäyntipyynnöt
maanantaisin ja keskiviikkoisin
klo 9-10 puh: 040-4848 333.
Leväsen kammari ma 1.2. klo
12.30. Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. Sanan maanantai, pastori Kirsi Leino.Tervetuloa juomaan kuppi kuumaa ja
jakamaan elämisen iloja ja suruja
toisten kanssa.
Hyvän hoidon päivät ke 3.2. klo
10.30. (Omaishoitajille, hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville)
Rytkyn leirikeskuksessa. Aiheena
on Kuopiolaiset kristityt yhteyttä
etsimässä, pastori Anni Tanninen. Ohjelmaan kuuluu mukavaa
yhdessä oloa ja lounas (5 €). Ilmoittautumiset Maarit Kirkinen p.
040-4848 369 tai Riitta Reima p.
040-4848 370 tai diakoniatoimisto p. 040-4848 332.
Varttuneen väen virkistyspäivä ke 17.2. klo 10-13 Kallaveden
kirkolla. Yhteisvastuuteema, Ruokaa köyhille lapsiperheille. Kotimaassa tuetaan vähävaraisia perheitä ja ulkomaan erityiskohteena
on Haiti. Diakoni Martti Olsen tuo
terveisiä matkalta. Rytkyn ja
Hirvilahden piirineuvostojen järjestämät myyjäiset ja arpajaiset
yhteisvastuun hyväksi. Hartaus
pastori Matti Pentikäinen , kanttorina Mari Vuola-Tanila. Ruokailu
5 €.
Muuta
Naisten lähetyslöylyt ke 27.1.
klo 18. Rytkyllä. Lähtö kirkolta
klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35.
Osallistumismaksu 5 €. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa
lähetyksestä.
Haminalahden
kinkerit
ke
27.1. klo 18.30. Hannu Tolosella,
Keskimäentie 81. Raili Rantanen
ja Anna-Mari Linna.

ansankielessä puhutaan rampista kun puhutaan
moottori(liikenne)tien liittymästä. Moottori(liikenne)tielle
liittyvällä rampilla on tarkoitus muuttaa ajoneuvon nopeus samaksi kuin jo tiellä olevilla on. Tällöin siirtyminen ko. tielle
pitäisi olla sujuvin mahdollinen, koska silloin voi mennä muiden tiellä liikkuvien ajoneuvojen väliin niin, ettei takana olevan
tarvitse jarruttaa. Jos ei osu rako kohdalle, pienellä jarrutuksella päässee. Sitten muutetaan nopeus riittäväksi ja siirtyminen
moottori(liikenne)tielle sujui turvallisesti ja muuta liikennettä
häiritsemättä.
Moottori(liikenne)tieltä poistuvalle rampille ajetaan ajonopeutta muuttamatta. Vasta rampilla olevien liikennemerkkien mukaisesti muutetaan ajonopeutta.
Ainoa harmi rampeissa on se, ettei ramppiajoa voi harjoitella
muualla kuin liikenteessä. Turhan moni kaipaisi harjoitusrataa.
Aivan liian usein jarrutellaan jo
moottori(liikenne)tiellä ennen
ramppia ja kiihdytellään vasta
rampilta tielle tulon jälkeen.
Molemmissa tapauksissa ollaan
sitten sekä tiellä että muiden
tiellä.
Bess E.R. Wisser

Markkinahumusta
palaavasta parista Herra on
havaittavissa mutta Rouva
hienostelee hengellään.

Donkkis Big Night-toimintailta
7-13 vuotiaille pe 5.2. klo 18-20
Pyörön koulun ruokasalissa.
Leväsen messu ti 16.2. klo
13.30. Matti Pentikäinen, Maire
Komulainen ja Seppo Kirkinen.

Tiedustelut pastori Raili Rantanen
puh. 040-4848 360. Järjestäjinä:
Kallaveden seurakunta ja Kristillinen Opintokeskus.Ilmoittaiutuminen ryhmään (max 8 naista/ väh
4 miestä) seurakunnan toimistoon
p. 040-4848 327.

Miesten Raamattupiiri to 28.1.
klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneela (Isännäntie 22). Lisätietoja Veijo Olli puh: 044-3182 146
tai Veijo. Olli @iwn.fi

Perhe jumalanpalvelus ja YVtapahtuma Valoharjulla su
21.2. klo 13. Mukana Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila, diakonityön piirineuvosto ja Valoharjun
päiväkerholaiset.

Ikäsinkut Opintopiiri (5x) elämästä, ihmissuhteista, uskosta
sinkuille - puoli vuosisataa elämää nähneille aloittaa Kallaveden
kirkolla ma 1.2. klo 18.00-19.30.

Haminalahden
kinkerit
ke
27.1. klo 18.30. Hannu Tolosella,
Keskimäentie 81. Raili Rantanen
ja Anna-Mari Linna.

Asukasyhdistyksen
kuulumisia
n Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n johtokunta 2010:

Puheenjohtaja Juhani Lumpeinen, varapuheenjohtaja Pekka Hämäläinen,
taloudenhoitaja Marja-Leena Tiusanen, sihteeri Riitta Katajamäki ja muut
jäsenet Sirkka Karppinen, Pekka Puurunen ja Anne Ruotsalainen.
Asukasyhdistyksen edustajaksi Siisti Kuopio! –kampanjan työryhmään
valittiin Pekka Puurunen. Petosen lehden työryhmään valittiin Kalle Mansikkamaa, Pasi Louhelainen.
Asukasyhdistys on aloittanut ns. Pinarin kahvion toiminnan tammikuun
alussa. Kahvio palvelee erityisesti Petosen vapaa-ajantilojen käyttäjiä ja
toimijoita – hoidamme arkisin mm. kahden iltapäiväkerhon välipalat sekä
avoimen päiväkodin tarjoilut perjantaisin.
Helmikuun alusta lähtien tulee tarjolle tiistaisin ja torstaisin edullista
kotiruokaa; keittoja ja laatikoita. Suunnitteilla on myös Pinarin nuorisotoiminnan kanssa yhteistyössä toteutettava nuorten ruokailu sunnuntaisin.
Lisätietoa sivuiltamme http://petosenat.toimikunnat.net/.
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