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Pääkirjoitus

Ympyrässä pää sekaisin

Hyvinvointia
asukastuvilta
L

ukuisat tutkimukset osoittavat että ennaltaehkäisevä
työ on helpoin tapa vähentää inhimillistä kärsimystä
ja säästää taloudellisia resursseja pitkällä aikavälillä. Kun
puututaan hyvissä ajoin esimerkiksi lapsen tai nuoren
häiriökäyttäytymiseen tai tuetaan pitkäaikaistyöttömän
elämänhallintaa, voidaan estää pahimmat seurannaisvaikutukset. Laitoshoidon, päihteiden väärinkäytön tai
rikollisuuden aiheuttamat kustannukset ovat moninkertaiset verrattuna esim. asukastupien ylläpitokustannuksiin vuodessa (n. 55 000€/2009). Vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen ajoissa saaman avun merkitystä ei
voida rahassa edes mitata.
Kuopion kaupunkialueella tällä hetkellä kaikkiaan
kuusi asukastupaa. Niissä kaikissa tehdään asukkaiden
hyvinvointia edistävää, ennaltaehkäisevää työtä. Tilastojen mukaan vuonna 2009 kävijöitä oli lähes 30 000.
Summaan pitäisi vielä lisätä tuvilla järjestettyjen massatapahtumien osallistujamäärät – esim. Siisti Kuopio!
–kampanjan talkoopäivä yli 6000 asukasta. Asukastuville työllistettiin viime vuonna yli 100 pitkäaikaistyötöntä
kaikilla työvoimahallinnon toimenpiteillä. Tuvilla toimii
etenkin iltaisin ja viikonloppuisin lukuisia kansalaisjärjestöjä, jotka nekin tarjoavat asuinalueiden ihmisille
monipuolista harrastus-, vertaistuki- ja vapaa-ajantoimintaa. Lisäksi monet tuvat toimivat myös kaupungin
nuorisotyön ohjatun toiminnan tiloina iltaisin. Yksi
tuvista on sijoittunut vanhusten palvelukeskukseen ja
toimii kiinteässä päivittäisessä yhteydessä talon henkilöstön kanssa.
Asuntotoimessa on kehitetty lähiöiden toimintaa
2000-luvun alusta lähtien ja asukastuvat ovat työn näkyvintä tuotosta. Tupia ei myöskään olisi ilman asukasyhdistyksiä, jotka ovat olleet talkoovoimin perustamassa
niitä. Setlementti Puijola ry:n 1998 perustama, kaupungin ensimmäinen asukastupa Kotikulma toimii edelleen
Petosella. Puijola on myös vuodesta 2008 alkaen ollut
asuntotoimen asiantunteva ja kehittymisorientoitunut
yhteistyökumppani tupatoimintojen koordinoinnissa ja
työllistämispalveluiden hoitamisessa.
Kaupungin hallinnossa prosessoidaan palvelualueuudistusta, jonka myötä pyritään entistä laadukkaampiin ja asiakaslähtöisempiin kuntapalveluihin. Asukastupatoiminnan prosessin työstämiseen osallistuminen
vahvisti entisestään käsitystäni tämän toimintamme
ainutlaatuisuudesta. Mikä muu toiminta tällä hetkellä
tarjoaisi suoran kontaktin asukkaisiin, antaisi asukkaille ja heidän yhteisöilleen osallisuuden ja vaikuttamisen
mahdollisuuksia ja helposti saatavilla olevia tiloja ja yhteistyömahdollisuuksia kaupungin eri toimialoille?
Asukastupatoiminnan hedelmällisyyden salaisuus on
resursoijan matala profiili ja kansalaistoimijoiden itsenäisyyden ja asiantuntemuksen kunnioittaminen. Tällä
hyvällä alustalla on voitu menestyksellisesti rakentaa
yhteistoimintaa järjestöjen ja hallintokuntien kanssa.
Sijoittuupa asukastupatoiminta uudessa hallintorakenteessa sitten mille palvelualueelle hyvänsä, toivon että
vajaan 10 vuoden aikana rakennettu verkosto säilyy ja
saa riittävän rahoituksen pitkäjänteiseen ylläpitoon ja
kehittämiseen. Tupia tarvittaisiin kipeästi myös uusiin
kaupunginosiin. Asukasaktiivit Päivärannassa, Männistössä ja Neulamäessä olisivat jo valmiita tupien perustamistalkoisiin.
Riitta Katajamäki, YTM,
työnsuunnittelija/suunnitteluassistentti

Rekka jäniksen kokoisessa kiertoliittymässä Saaristokadulla.
n Ilmeisesti suomalaisen liikennesuunnittelijan pää on niin

pieni, ettei kansainvälisesti sopivaksi havaitun kokoinen kiertoliittymä sinne sovi. Siksi meillä on näitä julmetun pieniä
ympyröitä liikennettä tukkimassa. Rekat ja bussit hädin tuskin
pääsevät niissä kiertymään oikeaan suuntaansa. Ajotapa, jota
pitäisi käyttää, ei ole mahdollinen, kun ei ehdi kaistoja vaihtamaan. Oikean kokoiseen ympyrään sopii suomalainen ympyrä
keskusalueen sisälle.
Tarkoitus kaksikaistaisessa liikenneympyrässä on ajaa siten, että ajetaan sisään ympyrään varoituskolmion takaa eli
ympyrässä olevia väistäen. Tässä vaiheessa ei käytetä vilkkua. Ympyrässä tarkoitus on siirtyä sisemmälle (=vasemmalle)
kaistalle vilkkua käyttäen ja ajaa siellä siihen asti, että on aika

Hyvän olon lähteellä
n Pia Lukkarinen osti vuon-

na 2001 kolme vuotta aiemmin perustetun Hyvän olon
salongin luokkatoveriltaan.
Kauneushoitolaan tuli myöhemmin hierojaksi opiskellut
Mari Sikanen oppisopimuksella oppimaan kauneusalaa.
Nykyään Mari toimii samois-

sa tiloissa omalla toiminimellään vuokralaisena.
Pia Lukkarinen kertoo,
että eniten tehdään erilaisia
kasvo- ja jalkahoitoja. Seuraavana ovat kulmakarvojen
ja ripsien värjäykset. Salongin osaamiseen kuuluu myös
käsihoidot, ripsipermis, kar-

Hyvän olon salongin Mari Sikanen ja Pia Lukkarinen.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen,
Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 8950 kpl.

poistua. Joissain ympyröissä voi ajaa suoraan sisemmälle kaistalle eli liittymä ympyrään on kaksikaistainen.
Poistuminen tehdään siten, että siirrytään ulommalle (=oikeanpuoleiselle) kaistalle vilkku päällä siinä vaiheessa kun olet
ohittamassa edellistä poistumisliittymää. Sitten poistut edelleen vilkku päällä ympyrästä. Useampikaistaiselle ympyrälle
perusperiaate on sama.
Liikenneympyrä on perättäisten risteysten liittymä ja poistuessa käännytään oikealle. Risteävää kevyttä liikennettä on
syytä tällöin väistää. Liikenneympyrä on kokonaisuudessaan
risteysaluetta, joten sen alueella ei saa pysähtyä eikä pysäköidä.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
Puh/fax (017) 364 4597

Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

petosenlehti@wippies.fi

Taitto/ulkoasu:
Graafinen suunnittelu Nieminen
p. 040 8750 383
nieminen.arto@pp.inet.fi

Toimittaja: Kalle Mansikkamaa 050 590 3316
Ilmoitushinnat 2010: 0,95 e/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.

Ilmoitusmyynti:
Pekka Hämäläinen, p. 040 524 2600

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

vojen poisto, korvien rei’itys.
Uusimpina hoitoina ovat Marin antama hieronta ja molempien tuore, maaliskuun
22. päivä saama oppi ripsien
pidennyksestä.
Aukioloajoista Pia Lukkarinen kertoo:
-Ovessa toki lukee, että

arkisin 10–16 mutta siinä
lukee myös, että muulloin sopimuksen mukaan. Joustoa
siis löytyy. Yleensä iltapäivän
tunnit menevät hyvin nopeasti, joten jos ei voi aamummalla tulla, niin kannattaa
kysyä aikaa illasta.
Myytävänä on myös joitain
hoitoaineita, sekä lahjakortteja. Niitä Pia Lukkarinen kertookin menevän varsin paljon, sesonkiaika lahjakortille
on toki äitienpäivä ja joulu.
Isänpäivällekin on jokunen
ostettu. Miehiä käy hoidossa
viikoittain yksi-kaksi mutta
enemmänkin voisi käydä.
Hoitojen ekologisuuden
Pia Lukkarinen haluaa tuoda
esille:
-Käytämme reilunkaupan
ja biologisesti viljeltyjä tuotteita, joita ei ole testattu eläimillä, aina kun mahdollista.
Hyvän olon salongin hinnastoa voi käydä kysymässä Pyörönkaari 1:ssä mutta
myös nettiosoitteesta http://
www.hyvanolonsalonki.fi/.
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa

Lehden jakelu:
Suoralähetys Oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran
21.4. 2010.
Aineistot 12.4. 2010 mennessä.
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10 800 neliömetriä,
noin 40 000 artikkelia
n Torstaina 15.4.2010 kello 10:00

on se odotettu hetki, jolloin Kodin
Terra avautuu. Se on 45 henkeä
työllistävä tavaratalo, jonka myyntipinta-ala on 10 800 neliömetriä, ja
jossa on yli 40 000 erilaista tuotetta.
Esimerkiksi tapetteja tulee olemaan
noin 550 erilaista, laattoja liki 300
erilaista. Omat laajat osastonsa tulee
olemaan teemoilla piha- ja puutarha, sisustaminen ja rakentaminen.
Kodin Terra – johtaja Timo Heiskanen kertookin innostuneena:
-Sellainen puutarhamyymälä kuin
nyt tulee, eivät kuopiolaiset ole tottuneet näkemään. Se on kokonaan
katon alla sisätiloissa. Sen lisäksi
tulee sisustamiselle oma alueensa ja
rakentamiselle omansa.
- Koko tavaratalossa artikkeleita
on yli 40 000 suoraa valikoimaa ja
toinen mokoma on saatavissa toimi-

tusmyyntinä.
Kodin Terrassa on myynnissä Jetta-talopaketteja, löytyy sahauspalvelu pöytälevyille, on pakettiauto- ja
peräkärryvuokrauspalvelu, ja töissä
on myös kaksi pihasuunnittelijaa,
joilta saa täyden suunnittelun tai
vain neuvontaa.
Toki muukin henkilökunta osaa
neuvoa. Johtaja Timo Heiskanen
kertoo asiakaspalvelun periaatteista:
-Asiakkaita on ajateltu joka asiassa. Kaikki tavarat on aseteltu niin,
että itsepalveluna ne saa itse otettua.
Suosituimmille tuotteille on näkökorkeudelle nostettu esittelytila, jossa on mallikappale, ja sen alta löytyy
itse tuote paketoituna.
- Isommille tuotteille, kuten vaikkapa sementtisäkeille, henkilökunnalla on työntömastotrukki, jolla

niitä liikutellaan. Lastaamaan pääsee autolla sisään ajamalla, eli on
katettu noutopiha. Ulosajaessa on
kassa ovensuussa, jonne maksetaan
ilman erillistä kassalla käyntiä.
-Hinnat ovat hyllyn reunassa, ne
ovat oikeat, edulliset ja lopulliset.
Kodin Terroja on Suomessa kuusi. Uusia Terroja avataan nyt keväällä Kuopion liikkeen lisäksi kolme
ja elokuussa saavat vielä lappilaiset
omansa Rovaniemelle. Kodin Terra
on S-ryhmän asumisen tavaratalo,
joissa keskitytään sisustamiseen,
rakentamiseen, remontointiin sekä
pihaan ja puutarhaan. Asiakasomistajille on edullisia ja monipuolisia ratkaisuja kotiin, puutarhaan,
piharakentamiseen ja vapaa-ajan
asuntoon. Kodin Terroista löytyy
huippumerkit ja järkituotteet, oli
kyseessä sitten sisustus, remontti,

Kodin Terra -johtaja Timo Heiskanen toivottaa asiakkaat tervetulleeksi tavarataloon, jollaista ei Kuopiossa ole ennen nähty.
puutarhaharrastus tai vaikka kokonaisen talon rakennus. Myymälät
on suunniteltu tekemään asioinnista mahdollisimman helppoa ja
mukavaa. Runsaat parkkitilat, leveät
käytävät ja selkeät opasteet tekevät
ostoskäynnistä onnistuneen.
Pääpiirteittäin kaikki Terrat ovat

samansisältöisiä mutta pieniä eroja
löytyy. Esimerkiksi Kuopion Kodin
Terraan ei tehty kahviota asiakkaille,
koska ihan vieressä on ABC Pitkälahti, jossa löytyy tunnetusti monipuolinen ruoka- ja virvoketarjoilu.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Jazzia ja tanssia
Majakka suo
valoa Petoselle Pinarilla
n Tiistaina 9.3.2010 jatsahtava

JazzyWaters yhtye esiintyi yhdessä kansainvälisesti tunnetun
tanssitaiteilija Sonja Jokiniemen kanssa Pinarin kahviossa.
Sonja Jokiniemen kuvan koostanut Pasi Louhelainen Kalle Mansikkamaan ottamista kuvista.

Tarjoilija Jenni Iivanainen on järjestämässä asiakkaille
Halloweenia, pikkujoulua ja milloin mitäkin teemajuhlaa.
n Sirpa Rimpiläisen perustama

Ravintola Lighthouse Majakka
on monelle petoslaiselle kuin toinen olohuone. Mukavien sohvien
ja kahden 50 tuuman plasmatelevision lisäksi on baaritiski. Kesäisin uimarantakävijöitä palveleva
ravintola on talvisin tunnelmallinen illanviettopaikka ja monena
päivänä myös kiihkeä kisakatsomo, jossa urheilukisat ja ottelut
seurataan isollakin joukolla.
Sirpa Rimpiläinen kertoo ravintolastaan:
-Asiakaspaikkoja on viitisenkymmentä sisällä ja kesäterassilla
65. Meillä on A-oikeudet. Aukioloajat vaihtelevat vuodenaikojen
mukaan siten, että talvella ollaan
auki iltapäivästä puoleen yöhön,
loppuviikosta kahteen. Kesällä
avataan rantakävijöille yhdeltä-

toista. Henkilökuntaa on kolme
talvisin ja kesällä seitsemän, jotka
kaikki tekevät kaikkia töitä.
Tarjoilija Jenni Iivanainen on
työnsä ohella ”ideasampo”, jonka viimeisin oivallus on järjestää
”Petosen paras” karaokelaulajakilpailu, onhan jo talon pizzat
parhaiksi nimetty. Sirpa Rimpiläinen tarttui ideaan ja kisa pidetään
lauantaina 17.4.2010 kello 14.00
alkaen. Ilmoittautuminen kisaan
on paikan päällä 10.4.2010 mennessä ja ilmoittautumismaksu on
kolme (3) euroa. Samalla voi valita
ensimmäisen kappaleensa. 25 ensimmäistä ilmoittautunutta pääsee
kisaan, ja toiselle kierrokselle tuomaristo valitsee kymmenen. Arvovaltainen raati valitsee heistä voittajan, joka palkitaan risteilyllä.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Ekologista lasia Lasilinkistä
n Lasilinkki Oy on kehittänyt

menetelmän oman jätelasinsa
uusiokäyttöön. Lasijäte pestään,
murskataan, seulotaan ja sulatetaan uudelleen isoksi levyksi, joita
voidaan käyttää sisustuksessa monipuolisesti.
Asiakkaat saavat itse suunnitella
laattansa koon, värit ja muodon,
jotka CNC-koneella työstetään
tarpeeseen sopivaksi.
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa

Yrittäjä Essi Montonen esittelee
harmaasta murskeesta tehtyä
lasilevyä. Värin voi seitsemästä
sävystä sekoittaa.
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Unelmien koti
messualueella
Anu Helin odottelee lumien sulamista
pihatöiden aloittamiseksi.
n Anu Helin kiittelee sekä Kuopion

kaupunkia että Asuntomessuorganisaatiota asioiden sujumisesta,
avusta ja neuvonnasta. Rakentamiselle on aikataulu, jonka mukaan
talo on oltava valmiina 31. toukokuuta ja piha 30. kesäkuuta. Siitä
messujen alkuun jää pari viikkoa
näytteilleasettajille aikaa hienosäätöön. Messujen jälkeen Helinit
pääsevät viimein asumaan uuteen
kotiinsa.
Periaatteena talon rakentamisessa
on ollut käyttää lähialueen toimijoita niin paljon kuin mahdollista.
Siksi talo on Lujatalo, ja päänäytteilleasettaja on Carlson Oy. Leppävirtalainen Gebwell Oy toimitti

maalämpölaitteiston. Alkusijoitus
oli iso, mutta ajan myötä kokonaishinta on erittäin edullinen. Kalustustoimittajana on Isku.
Heti suunnittelun alussa mukaan
otettiin myös sisustussuunnittelija
Tiina Ruotsi, jonka kynän jäljen
Helinit totesivat miellyttävimmäksi.
Anu Helin kertoo:
-Tiinan tapasimme lyhyesti jo
tonttien hakuvaiheessa ja kysyimme
olisiko hän kiinnostunut lähtemään
projektiin mukaan sisustussuunnittelijaksi, jos saamme tontin. Kun
tontin saanti varmistui, otimme heti
Tiinaan yhteyttä ja siitä se sitten lähti.
Ruotsi suunnitteli yhteistyössä

Sisustussuunnittelija
Tiina Ruotsi:
n Sisustussuunnittelija Tiina Ruot-

si pitää sekä uuden rakennuksen,
että vanhan remontin sisustussuunnittelusta, mutta myöntää pitävänsä
haasteista, ja niitä useimmiten on
enemmän vanhan uudistamisessa.
Kuopion muotoiluakatemiasta
sisustussuunnittelijaksi ja Taideteollisessa korkeakoulussa Valaistussuunnittelijaksi täydennyskouluttautunut Tiina Ruotsi on ollut
itsenäisenä yrittäjänä vuodesta 1996
alkaen. Pari viimeistä vuotta hän on
ollut myös Iskun keittiökaluston
myyjänä itsenäisenä yrittäjänä.
Sisustussuunnittelijan työnkuvaa
hän kuvaa vaihtelevaksi:
–Konsultointi pohjakuvan kanssa
siitä, onko asunto asiakkaan tarpeen
ja halujen mukainen ja että siinä voi
toteuttaa halutun sisustuksen. Työnä voi olla konsultointi kiintokalusteiden osalta; onko LVI, sähkö yms.
sen mukaista kuin mitä tarve tulee
olemaan. Voi olla kiinteiden pintojen suunnittelua eli värejä, tapetteja,

tulevien asukkaiden kanssa sisätilat,
maalit ja paneelit, keittiön ja sisustuksen messuajalle.
Millaiset sisustussuunnitelmat teillä
oli ennen kuin tapasitte Tiina Ruotsin?
- Suunnitelmissa sisustustyyli tulevaan taloomme on alusta alkaen
ollut linjoiltaan selkeä, yksinkertainen, ajaton, ei liian värikäs. Kaikelle
tavaralle pitää olla paikka, mielellään jossain kaapissa, ei “irtokrääsää” esille.
Miten yhteistyö on kehittynyt matkan
varrella ja yhteinen kieli löytynyt?
-Tiina Ruotsin sisustussuunnitel-

Kun Kuopioon takaisin halunneet Anu ja Pekka Helin tutustuivat asuntomessualueeseen, mieleinen tontti löytyi heti.
Pekan serkku arkkitehti Kristiina Helin Qvim-Arkkitehdit Oy:stä piirsi kolme kuukautta luonnoksia yhdessä Anun
ja Pekan kanssa. Lisäksi piti kirjoittaa 20-sivuinen paperipino hakemuksen tueksi. Eniten haetun tontin saaminen
ratkaisi, kaksi viikkoa myöhemmin paluumuutto Kuopioon
oli käynnissä. Sairaanhoitaja, hammaslääkäri ja kaksi teiniikäistä muuttivat asuntomessurakentajiksi.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa
missa on aina näkynyt juuri meille
mieleinen selkeä, konstailematon
tyyli. Toisaalta Tiina on monessa valinnassa kannustanut meitä hieman
rohkeampiin valintoihin kuin mitä
ilman Tiinaa olisimme valinneet.
Ja juuri nämä astetta rohkeammat
valinnat esim. väreissä tai materiaaleissa ovat se paras ja hienoin juttu
mikä Tiinan avulla kotimme uuteen
sisustukseen on saatu.
-Koko prosessin ajan uusia ideoita
on syntynyt sekä meille itsellemme
kuin Tiinallekin ja niistä on viestitelty ja pohdittu yhdessä valintoja.
Myös markkinoille on vuoden sisällä tullut monia uusia materiaaleja,
joita on rohkeasti lähdetty kokeile-

maan talossamme.
Kouluarvosanalla, kuinka tärkeäksi
olet kokenut Ruotsin mukanaolon?
-Tiina Ruotsin mukanaolo projektissamme sisustussuunnittelijana ja
sisustuksen asiantuntijana on ollut
täysi kymppi ja monet sisustusratkaisut ovat jopa tulleet edullisemmiksi hänen ideoittensa ansiosta,
joten kyllä senkin puolesta voimme
ehdottomasti suositella asiantuntijan käyttöä kodin sisustamisessa.
Lisää Talo Helmin kuulumisista Anu Helinin pitämästä
blogista http://www.carlson.
fi/carlson+asuntomessuilla/
rakentajaperheen+blogi/

Sisustus tekee kodin

kaakeleita. Sitten on vielä kalusteiden ja niiden sijainnin suunnittelu.
Mikä vain näistä yksittäisenä tai
yhdistelmänä voi olla asiakkaan tilauksena.
Uuden talon rakentamisessa sisustussuunnittelijan on hyvä olla
mukana heti alkuvaiheessa jotta
voi välttää esimerkiksi putki- ja
sähkötyömuutokset.
Arkkitehti
piirtää talon, mutta hänen tietonsa esimerkiksi kalustuksen mitoituksesta ei välttämättä riitä, jolloin
sisustussuunnittelija avustaa ja asiakkaan toivoma sisustusratkaisu
tulee mahdolliseksi. Toki monessa
pienibudjettisessa uudessa tai vanhassa kohteessa suunnittelija tulee
mukaan vasta loppuvaiheessa värisuunnittelussa.
Nykyään on monenlaista sisustussuunnittelua sisältävää ohjelmaa ja
-lehteä ja netti tietoa täynnä. Tiina
Ruotsi pitääkin tämän päivän asiakasta hyvin asioista perillä olevana.
Suomalaiset ovat hyvin järkeviä

Sisustussuunnittelija Tiina Ruotsin toimisto on keskellä myytävää keittiötä.
suunnitelmissaan. Haetaan arkista viihtyvyyttä, toiminnallisuutta.
Apuun sisustussuunnittelija kutsutaan, kun tulee runsauden pula.
Samoin haetaan sovittelijaa asujien
erilaiseen näkemykseen.
–Onkin hyvä tilanne kun on erilaisia näkemyksiä. Kun kaikki perustelevat toiveensa, saadaan vuorovaikutuksesta yhteinen näkemys ja
onnistunut molemmille mieleinen
lopputulos. Kyllähän iso rakennus-

projekti pistää myös rakentajien
välit koetteelle mutta eroja ei ole
tullut.
Kuopion asuntomessujen Talo
Helmi rakentajat Anu ja Pekka Helin ottivat Tiina Ruotsin mukaan
hyvin aikaisessa vaiheessa. Ensikohtaaminen oli Rakenna ja Asu -messuilla. Rakentajapariskuntaa Tiina
Ruotsi kuvaa alussa sisustustoiveiltaan hieman konservatiivisiksi mutta matkan varrella ovat olleet avoi-

mia rohkeammillekin ratkaisuille.
Lopputulosta Tiina Ruotsi kuvaakin
innostuneesti:
–Innovatiivinen, ilmeikäs, vähäeleinen mutta ilman turhaa kikkailua, uudenlaisia ratkaisuja tavoittelematta erikoisuutta, erilainen
ilman itsetarkoitusta, kaiken kaikkiaan asukkaidensa näköinen koti. Ei
messutalo vaan koti Helineille.
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa
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Ajattomuus
ajaa retron ohi
n Sisustuksessa puhaltavat uudet tuulet. Tyylien yhdistely hiipuu ja tilalle
tulevat harmoniset, yhden tyylin sisustukset. Ekologisuus, laadukkaat huonekalut ja luonnonmateriaalien käyttö nostavat päätään. Sisustusneuvoja
Johanna Väliniemen mukaan ihmiset harkitsevat nykyään ostoksiaan tarkasti ja hankintojen pitää kestää aikaa. Ympäristötietoisuus näkyy vanhojen materiaalien uudelleenkäyttönä ja uusien materiaalien kierrätyskelpoisuuden varmistamisena. Sarjatuotantoesineetkin ilmentävät ajanhenkeä
näyttäen itse tehdyiltä tai kierrätetyiltä. Vuoden 2010 selkein trendiväri sisustuksessa on harmaa, mutta sitä piristetään voimakkailla mausteväreillä
kuten tomaatinpunaisella ja omenanvihreällä. Trendeissä näkyy kaksi ääripäätä: kestävän kehityksen linja orgaanisine muotoineen ja luonnonväreineen ja toisessa päässä metallinen ja kiiltävä luksus.
Trendi-asiantuntija ja tulevaisuudentutkija Leena Fredriksonin mukaan
koti on tulevaisuudessa minimalistisen harmaa. Tulossa on futurismia
ja teknologiaa, vaaleita värejä ja hopeaa sekä veistoksellisia huonekaluja. Esineiden eri käyttötarkoituksilla leikitellään, palli voi ollakin myös
pöytä tai taideteos. Fredriksonin mukaan tulevaisuuden kodissa jo-

on kallista, tämä mielikuva elää
vahvana. Moni pienillä tuloilla elävä miettii, kuinka
saisi kotiinsa ilmettä. Pienillä ja edullisilla ratkaisuilla voi saada ihmeitä
aikaan. Usein vuokraasuntojen maalaaminen
on luvanvaraista ja vaikka lupa remontointiin
olisikin, tuntuvat maalit
ja tapetit liian kalliilta.
Mutta ei hätää, muita
kikkoja
käyttämällä
voi saada aikaan uskomattoman paljon.
Jokaisesta huoneesta
voi valita yhden efektiseinän, jolle tehdään
sisustusratkaisu. Tyhjän seinän voi peittää
kangasripustinten
(jotka voivat olla
mitkä vaan puurimat) varaan laitetulla suurella kankaalla. Erikoinen
kangas voi olla myös hieno puukiilakehyksiin pingotettuna. Kankaita
ja mainosjulisteita kannattaa kysellä sisustustaan usein vaihtavilta
tavarataloilta ja elokuvateattereilta.
Yritysten vanhoja huonekaluja kannattaa myös kysellä.
Tutkaile taloyhtiöiden roskakatoksia, roskalavoja sekä kirpputoreja. Sieltä on moni sisustuksen
helmi löytynyt. Näin kalusteet eivät joudu kaatopaikalle, vaan saavat uuden onnellisen omistajan.
Käsityötaitoinen sisustaja hankkii
huonekalunsa kierrätettynä. Usein
ne kaipaavat vain hiomapaperin ja
siveltimen kosketusta. Myös omia
vanhoja huonekalujaan kannattaa
katsoa ”sillä silmällä”, koska usein
muodoiltaan linjakkaalle tuolivanhukselle riittää, että se saa uuden
maali- ja kangasverhoilun. Toisinaan vain kalusteiden paikkojen
vaihtaminen riittää antamaan asunnolle uuden jännitteen ja lisämausteeksi riittää vain muutama uusi
hankinta. Vaatteet ja korut kannattaa myös muistaa sisustuselementteinä. Sisustuksessa vain mielikuvitus on rajana.
Sisustusta ei tarvitse saada kerral-

Edustaako laavalamppu sisustuksessa muodikasta
futurismia vai jo taakse jäänyttä retrotyyliä?

jonka seuraksi valitaan väriympyrältä 2 viereistä väriä. Vastaväriharmoniassa sisustus rakennetaan
kokonaan kahden vastavärin jännitteen varaan. Tekstiileitä ja astioita
valitessa kannattaa keskittyä yhteen
väriin ja välttää kirjavia kuoseja.
Näin kokonaisuudesta saa helposti aikaan tyylikkään. Ja viimeisenä,
muttei vähäisempänä asiana: hyvä
maku ei ole rahasta kiinni.
Teksti ja kuvat: Maria Pajusilta

la kuntoon, vaan on viisaampaa etsiä omannäköisiä esineitä vähitellen.
Kotia ei sisusteta muita, vaan omaa
perhettä varten, siksi sisustaessa
tärkeintä on oma maku. Tärkeintä
on erilaisten elementtien ja värien
luoma ”harmonia” tai tarkoituksellinen ”riitasointu”. ”Rumakin” voi
olla kaunista oikeaan ympäristöön
sijoitettuna.
Sisustaessa suuren roolin ottavat
värit. Yksiväriharmoniassa käytetään yhden värin sävyjä ja piristeenä
on vain ripaus vastaväriä. Lähiväriharmoniassa valitaan yksi pääväri,

kainen huone on sisustettu eri tyyliin ja asuja
voi aina valita mielentilaansa sopivan huoneen.
Kotona kuunneltava musiikki tullaan visualisoimaan heijastamalla siihen liittyvä kuvamateriaali
seinälle.
Sisustuksessa ei tavoitella enää menneitä vuosikymmeniä, ainakaan 70-80-lukuja. Itämaisvaikutteiset seinäviuhkat ja paperivalaisimet joutavat
myös hetkeksi ullakolle lepäämään. Käsityöt nousevat pinnalle ja muovisia koriste-esineitä vältetään
jo niiden epäekologisuudenkin takia. Tyylikkäässä
nykykodissa kodinkoneet ovat piilossa, eivätkä
hallitse tilaa. Pölyä keräävät kuivakukat kannattaa
heittää pois ja ostaa tilalle isoja, vehreydellään virkistäviä palmukasveja.
Kuinka ajaton koti syntyy?
Klassisen neutraalit ja linjakkaat kalusteet ovat aina
varma valinta. Lisäilmettä kotiin saadaan hankkimalla sesongin mukaisia tekstiilejä ja koriste-esineitä. Yksinkertaiset huonekalut höystettynä piristävillä
yksityiskohdilla on aina toimiva ratkaisu.
Teksti ja kuva: Maria Pajusilta

Sisusta pikkurahalla!
n Sisustaminen



Kirpputorit ovat sisustajan
aarreaitta, josta löytää huonekalujen lisäksi halvalla ajattomia
designastioita ja valaisimia.
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Umpihankihiihto herätti
hilpeyttä Pyörönkaarella

Cantina Casagranden leikkimieliset hiihtokilpailut herättivät hilpeyttä. Ravintoloitsija Susanna Pöntinen myhäili dopinghiihtäjä-pukuaan esittelevälle Janne Hyväriselle.
n Moni ohikulkija katseli hämmen-

tyneenä, kun Petosen Cantina Casagranden edusta täyttyi 6.3.2010
karnevaalihenkisestä väestä. Ensivaikutelmana oli polttariporukan ilottelu, mutta todellisuudessa kyse oli
Cantinan järjestämistä hiihtokilpailuista. Kisat järjestettiin toista kertaa
ravintolan kahdeksanvuotisessa historiassa. Puuhanaisena kilpailulle
hyörivät prinsessoiksi pukeutuneet
ravintolan omistaja Susanna Pöntinen ja ystävänsä Hannele Rossi. He
uskaltautuivat ensimmäisinä umpihankeen avaten ladut muille kilpailijoille. Kisoihin osallistui yhteensä
20 henkeä, 12 miestä ja 8 naista.
Yleisöä kilpailijoiden lisäksi paikalla
oli parisenkymmentä. Kisoissa nähtiin mm. nunna, talvisodan sotilas,
jääkiekkoilija ja ”dopinghiihtäjä”.
Kisojen ideana oli viestihiihto
Cantinan edustan 50:nen metrin

umpihankikaistaleella. Kisa käytiin kahden eri joukkueen kesken.
Jokaisella hiihtäjällä oli pari, joka
auttoi, jos suksi irtosi. Suksina toimivat armeijan vanhat Karhut, jotka kiinnitettiin naruilla kenkiin.
Hiihtäminen umpihangessa vaikutti
yllättävän raskaalta, mutta huumorimielellä ja toverin avulla jokainen
pääsi maaliin asti. Nauru raikui latujen molemmissa päissä ja maaliin
päässeet saivat runsaasti kannustusta. Kisan lopuksi joukkueet tuulettivat ja saivat palkinnoksi vatsansa
täyteen hernekeittoa ja juustovoileipiä. Seuraavan kerran Casagrandessa tapahtuu, kun se järjestää pilkkikisat 3.4. lauantaina. Kisojen jälkeen
ravintolassa on luvassa karaokea,
jota paikassa lauletaan muutenkin
joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina.
Teksti ja kuva: Maria Pajusilta

Askartelukerho

n Askartelukerho kokoontuu joka toinen keskiviikko Pinarin yläker-

taan. Kuvassa työn alla on pääsiäiseen liittyvät tavarat. Lähiaikoina
tulevat ajankohtaiseksi äitienpäivän tarpeet, nyt isät ja tytöt, pojat
kortin tekoon! Neuvonantajia löytyy.
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Toisenlainen paasto
n Elämme kirkkovuodessa paastonaikaa. Sana paasto voi tuoda mieleen
monia erilaisia ajatuksia. Hengellinen
paasto voi tuntua nykyihmisestä vieraalta ja etäiseltä asialta. Se tuo ehkä
mieleen jostain hyvästä kieltäytymisen, eikä kieltäytyminen ole nykyään
oikein muodissa. Paastoaminen on
kuitenkin kuulunut kautta aikojen
monien, varsinkin idän uskontojen
tapoihin. Useimmiten sillä on ilmaistu nöyrtymistä Jumalan edessä. Paastoon on liittynyt usein myös erilaisia
surun ja katumuksen ilmauksia, kuten
surupuvun käyttöä tai tuhkan sirottelua päähän.
Raamatussa paastoaminen on esillä myös monessa yhteydessä. Vanhan testamentin profeetat varoittivat
pelkästä ulkonaisesta paastosta, jossa
unohdetaan todellinen sydämen paasto: lähimmäisen rakastaminen.
”Te ette enää pidä sellaista paastoa, joka kantaa rukoukset taivaisiin.
Tuollaistako paastoa minä teiltä odotan, tuollaista itsenne kurittamisen
päivää?…Toisenlaista paastoa minä
odotan,… että murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat
alastoman, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.” (Jes58: 4-7)

Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21

Merimieskirkon työ tänään
Seurakuntailta ke 24.3. klo
18.30. Suomen Merimieskirkosta
hallintojohtaja Ville Nieminen.
Palmusunnuntai
Messu
su
28.3. klo 10. Saarna AnnaMaija
Hella, liturgia Lauri Kastarinen,
kanttorina AnnaMari Linna ja kirkkokuoro.
Ahtikirkko ma 29.3. klo 19.
Saarna Raili Rantanen, liturgia
Matti Pentikäinen ja kanttorina
AnnaMari Linna.
Nuorten Ahtikirkko ti 30.3. klo
19. Saarna Matti Pentikäinen, liturgia Anni Tanninen ja kanttorina
Jarkko Maukonen.
Kanttori
Seppo
Kirkinen
50vuotta 1.4. Lauluseurat syntymäpäivien merkeissä ke 31.3.
klo 19. Kahvit klo 17-19. Tervetuloa
Kiirastorstain messu to 1.4. klo
19. Saarna Esko Konttinen, liturgia AnnaMaija Hella ja kanttorina
AnnaMari Linna.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 2.4. klo 10. Saarna Lauri Kastarinen, liturgia Veli
Mäntynen, kanttorina AnnaMari
Linna ja kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 4.4.
klo 10. Saarna Unto Niskanen, liturgia Esko Konttinen, kanttorina
AnnaMari Linna ja kirkkokuoron
seniorit.
2. pääsiäispäivän lasten pääsiäinen ma 5.4. klo 16. Saarna
Matti Pentikäinen, liturgia Unto
Niskanen, kanttorina Mari VuolaTanila ,lapsikuoro, Jynkänvuoren
ja Kurkimäen päiväkerholaiset
ohjaaijieen.
Taidetiistai ti 6.4. klo 9.3011.30 tai klo 13-15. Tervetuloa
koko perhe kädentaitojen pariin
Nousi kolmantena päivänä
kuolleista - Seurakuntailta ke
7.4. klo 18.30. toisesta uskonkappaleesta. Ylösnoussut Kristus,
pastori AnnaMaija Hella.
Messu su 11.4. klo 10. Saarna
Esko Konttinen, liturgia Anni Tanninen ja kanttorina Vesa Linnanmäki.
Hilja Airaksisen 90v. syntymäpäiväseurat su 11.4. klo 13.
(Puutossalmen lähetyspiiri).
Toinen
uskonkappaleesta
- Seurakuntailta ke 14.4. klo
18.30. Jeesus Kristus, totinen Jumala.

Jeesuksen ajan fariseukset paastosivat kahdesti viikossa. Jeesus itse paastosi erämaassa ennen julkisen toimintansa aloittamista. Hän ei kuitenkaan
velvoittanut opetuslapsiaan paastoamaan, mutta ei sitä toisaalta vastustanutkaan. Uuden liiton myötä astuttiin
vapauden ilmapiiriin, jossa paastoaminen on vapaaehtoista ja nousee tarpeesta keskittyä rukouselämään ja
hengellisen elämän hoitamiseen.
Kristitylle paastonaika on matka.
Sillä matkalla seuraamme Kristuksen jalanjälkiä kohti pitkäperjantain
ja pääsiäisen tapahtumia. Kuljemme
Jeesuksen seurassa ylöspäin, kohti Jerusalemia, mutta samalla tuo matka
ylöspäin onkin matka alaspäin. Kun
Jeesus kulki kohti Jerusalemiin vievää
tietä, hän ei ollut menossa valloittamaan huippua, vaan pikemminkin
hän oli matkalla kohti syvyyksiä. Vastassa oli piinaa häpeää ja kärsimystä. Mekin kuljemme paastonaikana
Jeesuksen ja opetuslasten seurassa
alaspäin kohti pitkänperjantain ja
hiljaisenviikon tapahtumia. Tuo matka Jeesuksen seurassa on hengellisen
syventymisen ja lähimmäisen rakkauden osoittamisen aikaa.
Paastonaika on eräänlainen elämän
siivousaika. Juuri nyt on hyvä pohtia,

mitä elämässämme on sellaista, josta
olisi hyvä päästä eroon: kiirettä, levottomuutta, turhien asioiden tavoittelua, kovuutta, huonoja tapoja. Voi
kysellä keitä ovat ne ihmiset lähellämme, jotka tarvitsevat aikaamme, lohduttavia sanojamme, käytännön apua
ja rukoustamme. On aika puhdistaa
sydän, tuulettaa ajatukset ja ojentaa
auttava käsi. On aika laskeutua alas
Kristuksen jalkojen juureen kuulemaan, mitä hän tahtoo meille sanoa ja
miten hän meitä kutsuu tänään. On
aika laskeutua oman sydämemme pimeisiin sopukkoihin ja tuoda pimeys
Kristuksen valoon. On aika tutkistella
elämämme ja tekojamme, ajatuksiamme ja sanojamme. On aika tuoda
synnit pyhän Jumalan kasvojen eteen
ja tunnustaa ne.
Kristillinen paasto ei kuitenkaan
koskaan ole ansio, jolla kristitty voisi
kerskata Jumalan edessä. Se ei avaa
meille taivaan portteja eikä sillä voi
saavuttaa paremmuutta toisten uskovien rinnalla. Mutta oikea sydämen
paasto tekee hyvää kristitylle itselleen
ja hänen lähimmäisilleen. Se lähentää
meitä Kristukseen ja tekee meistä armollisempia toisiamme kohtaan.
Anna-Maija Hella,
seurakuntapastori, Kallaveden srk

Taidetiistai ti 13.4. klo 9.3011.30 tai klo 13-15.
Tervetuloa koko perhe kädentaitojen pariin
Kohtaamispaikka (SEKL) la
17.4. klo 17. Jouko Kauhanen ja
Esko Konttinen.
Messu su 18.4. klo 10. Saarna
Raili Rantanen, liturgia Lauri Kastarinen ja kanttorina AnnaMari
Linna.
Varkkumessu su 18.4. klo 16.
Messussa mukana Anni Tanninen,
Matti Pentikäinen ja kanttorina
AnnaMari Linna.
Taidetiistai ti 20.4. klo 9.3011.30 tai klo 13-15. Tervetuloa
koko perhe kädentaitojen pariin.
Hyvä Paimen - Seurakuntailta
ke 21.4. klo 18.30. (Joh 10:1116)
ja seurakuntavaalit 2010.

la 17.4. klo 8.30-16 Keskusseurakuntatalolla (Suokatu 22). Ilmoittautumiset Katri Kunnakselle 9.4.
mennessä puh: 040-4848 464 tai
katri.kunnas@evl.fi.
Omaishoitajien kokoontuminen ti 20.4. klo 13-15 Kallaveden
kirkolla.

Diakonia
Lähimmäis- ja vapaaehtoistyössä toimivat to 25.3. klo
13.30-15. Vierailemme Leväsen
palvelukeskuksessa osasto Vellamolla. Valmistamme osaston
asukkaiden kanssa pääsiäistä,
tekemällä virpomisvitsoja. Ilmoittaudu Maaritille 18.3. mennessä
puh: 040-4848 369.
Leväsen kammari ma 29.3. klo
12.30-14. Käden taidot, Arja Mielikäinen. Tervetuloa juomaan kuppi kuumaa ja jakamaan elämisen
iloja ja suruja toisten kanssa.
Varttuneen väen Ahtikirkko ke
31.3. klo 12-14 Kallaveden kirkolla. Hartaudessa Esko Konttinen,
Matti Pentikäinen, kanttorina AnnaMari
Linna ja kirkkokuoron seniorit.
Kirkkokahvit.
Hyvän hoidon päivät (Omaishoitajille, hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville) ke 7.4. klo 10.3014.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Kirkkovuosi tutuksi, sanan keskiviikko; pastori Raili Rantanen.
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.
Leväsen kammari ma 12.4. klo
12.30-14. Entisajan kuvat, toiminnanohjaaja Maarit Patama.
Tervetuloa juomaan kuppi kuumaa ja jakamaan elämisen iloja
ja suruja toisten kanssa.
Lähimmäistyössä toimivien illanvietto ma 10.5. klo 18 Poukaman leirikeskuksessa yhdessä
Puijon ja Männistön lähimmäisten
kanssa. Iltapalaa ja kevätlaulantaa, mukana lauluryhmä Verso.
Saunomismahdollisuus.
Ilmoittautumiset 3.5. mennessä Riitta
Reimalle puh: 040-4848 370.
Kuopion ev.lut seurakuntayhtymä yhteinen koulutuspäivä

Muuta
Leväsen messu ti 30.3. klo
13.30. Esko Konttinen, AnnaMari
Linna ja kirkkokuoron seniorit.

Aikuistyö
Miesten Raamattupiiri to 25.3.
klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Lisätietoja Veijo Olli puh: 044-3182
146 tai Veijo.Olli@iwn.fi
Miesten Raamattupiiri to 8.4.
klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Lisätietoja Veijo Olli puh: 044-3182
146 tai Veijo.Olli@iwn.fi
Miesten saunaja takkailta pe
16.4. klo 18-20 Poukaman leirikeskuksessa. Kiinnostavia alustuksia, veljellistä yhdessäoloa ja
sauna. Kevyt iltapala. Osallistumismaksu 4 €. Mukana Jarmo Oksanen K1 katsastusasemalta kertoo autojen ja maatalouskoneiden
katsastuksesta.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870
Hiltulanlahti
Messu su 4.4. klo 13. Unto
Niskanen ja Mari VuolaTanila.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
Messu ma 5.4. klo 10. Raili Rantanen ja Mari VuolaTanila. Messussa avustaa Risto Huttunen.

Piirit
Kaislastenlahden päiväpiiri ti
6.4. klo 13. Lyytikäisellä, Kaislastentie 36.
Rytkyn seurakuntapiiri ke 7.4.
klo 18.30. Irma Tiihosella, Matomäki 29.
Hilja Airaksisen 90v. syntymäpäiväseurat su 11.4. klo 13. Kallaveden kirkolla (Puutossalmen
lähetyspiiri).
Lamperila-Niemisjärven seurakuntapiiri ti 13.4. klo 12. Mirjami Horttanaisella, Lamperilantie
62.
Sotkanniemen työseurat to
15.4. klo 18.30 Liisa ja Heikki
Korhosella, Kumpuniemi 44.
Haminalahden
työseura
ti
20.4. klo 18.30. Ella Maapurolla,
Pyörönkaari 15.
Rytkyn työseura ke 21.4. klo
18.30. Anni ja Onni Krögerillä,
Siltapurontie 15.



Kolumni

Kotinsa vanki
vai herra?
N

emi-sarjakuvassa joitain aikoja sitten Nemi jonkun mieskaverinsa kanssa tutkiskeli terraariota, jossa skorpioni asusteli. Tiesi Nemi kertoa, että skorpioni on niin älykäs, että sen
asuinympäristöä pitää ajoittain muuttaa, ettei se huomaisi olevansa vankina. Kaveri ääneen ajatteli, että tavaroiden paikkaa
muuttelee hänen puolisonsakin. Kolumnisti voi vain todeta, että
kalustusta siirtelee myös vaimonsa. Kolumnisti on siis skorpionin tasolla älykkyydessä?
TV:n sisustajasarjoissa pistävät asuntoja uuteen järjestykseen.
Lieneekö tarkoituksena estää asujia huomaamasta velkavankeuttaan? Itselläni katselu johtuu siitä, ettei ole sunnuntaina aamupäivisin yleensä suoria urheilulähetyksiä, ja puuttuu se korttikin,
joten joutaa tyhjäkäymään tärkeämmän tekemisen puutteessa.
Väsyneenä ei sovi lenkkeilläkään. Näin olen ajatellut, mutta onko
se sittenkin sitä, että kohtalotovereiden katselu lohduttaa. Kun
muiden asuntoa muutetaan, etteivät he ymmärtäisi olevansa vankeja, niin unohtuu katsojan omakin vankeus?
Naiselle koti on pesä, jolle tehdään sitä, mitä linnutkin omalleen, pehmustetaan. Mattoja sinne, verhoja tuonne, tyynyjä sinne
ja tänne, koristekrääsää joka puolelle. Kun viet naisellesi ”pehmusteita” pesään, kukkakimpun, hassun peikon, jotain muuta
koristetta, sinua palkitaan siitä. Molemmat ovat tyytyväisiä?
Mies jos saisi sisustaa ilman vaimon, äidin, sisarten ja muiden
naisten neuvoja, tuli yksinkertainen hyvä kämppä: hyvä sohva
ison tv:n äärellä, matala pöytä sohvan edessä, jossain sänky. Keittiössä pöytä, johon aamulehti sopii auki ja pari tuolia. Mattoja ja
verhoja, höh. Eikä tarvitse siirrellä mitään.
Kalle Mansikkamaa
toimittaja

Risto Voutilainen
johtavaksi
sairaalapapiksi
n Tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Risto Voutilainen valittiin yh-

den äänen enemmistöllä Kuopion seurakuntayhtymän johtavan sairaalasielunhoitajan virkaan. Voutilainen sai yhteisen kirkkoneuvoston äänestyksessä seitsemän ääntä.
Sairaalasielunhoitaja Seija Riekkinen sai kuusi ääntä. Virkaan oli viisi hakijaa. Sekä haastatteluryhmä että yhteisen sielunhoidon johtokunta esittivät
yksimielisesti Voutilaisen valintaa. Kolme haastatteluun kutsuttua kävivät
myös psykologisissa testeissä.
Nykyinen viranhaltija Hannu Rönkä jää eläkkeelle syyskuun alussa.

Asukasyhdistyksen
kuulumisia
Asukasyhdistys on
päättänyt:
• osallistua Siisti Kuopio! –kampanjan suurtalkoisiin 24.4.2010, uusi
koordinaattori Ismo Kiljunen toimii Petosen asukastuvalta käsin ja ryhtyy
organisoimaan koko kaupungin
kattavaa tapahtumaa, yhteystiedot
041-7210055, siistikuopio@gmail.
com, www.kuopionkaupunginosat.
fi. Paikallisia toimijoita haastetaan
mukaan eteläisen kaupunginosan
siistimistalkoisiin, ottakaapa yhteyttä Ismoon!
• järjestää perinteisen kesäisen
kirpparitapahtuman Pyörön torilla
yhdessä Pitkälahden Puutarhaker-

hon ja muiden alueen toimijoiden
kanssa lauantaina 29.5.2010. Tapahtuman toteutukseen toivotaan
laajaa osallistumista, ota yhteyttä tapahtumatyöryhmän vetäjään Sirkka
Karppiseen, 050-3378748.
• järjestää Pyörön torilla kesä-heinäkuussa tiistaisin yhteislauluiltoja
yhdessä paikallisten soittajien kanssa, mikäli tarvittavat viranomaisluvat saadaan, lisätietoja Riitta Katajamäki 044-7181099.
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