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Petosen sivupaloasema
aloittaa
kesäkuussa
Viihtyisä
Kuopio?

Pääkirjoitus

n Kuopion kaupungin laajentuessa Petosen

V

iikko sitten pidettiin
Siisti Kuopio!-talkoot.
Jälleen kerran pieni
joukko ihmisiä siivosi
suuren joukon sotkuja. Luonnosta löytyi pulloja, pahvia, paristoja,
akkuja, ja jopa television kuvaputkiakin. Kaikki sellaista tavaraa,
jonka voisi kierrättää ja käyttää
uudelleen raaka-aineena. Tavaroiden kierrätys ei vaadi kovin suurta
vaivannäköä, keräyspisteitä niille
on joka puolella kaupunkia. Sähköromunkin voi palauttaa lähes
jokaiseen ko. tuotteita myyvään
kauppaan ilmaiseksi, kierrätysmaksu maksetaan uuden tuotteen
hinnassa.
Vappu ja koulunlopettajaiset
saavat nuorison liikkeelle puistoihin ja rannoille, ja jälki on kamalaa
katsottavaa. Osa juhlijoista ei siivoa
jälkiään, ja kaikkien nuorten maine on mennyt. Mikäpä sen mukavampaa kuin kauniina kesäpäivänä
nauttia ystävien seurasta hyvän
ruuan ja juoman parissa, kun vaan
lähtiessä muistetaan ottaa kaikki
omat tavarat mukaan. Sama koskee
luontoretkeilyä, pidetään saaret ja
rannat siisteinä, ja laavut ehjinä.
On todella hienoa, että Kuopion
kaupunki pitää yllä levähdyspaikkoja, joissa kaupunkilaisetkin voivat nauttia nuotioretken tunnelmasta, ja aivan ilmaiseksi.
Siisti Kuopio!-kampanjan yhtenä tavoitteena on, että jokainen
kuopiolainen poimisi joka päivä
yhden roskan. Tämä parantaisi kaupunkikuvaa jo huomattavasti. Vielä parempi tietysti olisi
että roskia ei lainkaan heitettäisi.
Tässä olisi kasvattajille taas jämäköitymisen paikka: näytetään itse
esimerkkiä, ja opastetaan lapsia
tässä asiassa. Jos homma sujuisi,
puistotoimiston työntekijöilläkin
olisi enemmän aikaa ja mahdollisuuksia puistojen ja viheralueiden
hoitoon roskankeräämisen sijasta.
Samoin Siisti Kuopio! voisi käyttää
voimavarojaan kaupunkialueiden
kaunistamiseen ja viihtyisyyden
parantamiseen. Asuntomessukesänä tempaistaan alueiden kaunistamisen ja ryteikköjen siistimisen
puolesta. Jatkossa tästä voisi kehittää pysyvän toimintatavan, tehdään yhdessä ViihtyisäKuopio!

suuntaan, on avuntarvitsijoiden määrä lisääntynyt. Viime vuonna lopettanut yritysvetoinen ambulanssipalvelun aiheutti tilanteen,
ettei Petosella enää saa aikanaan apua sitä tarvitseva. Siksi on kaivettu esiin yli kymmenen
vuotta vanha suunnitelma Petosen sivupaloasemasta. Myös Saaristokaupungin messualueen aiheuttamat turvajärjestelyt on otettava
huomioon. Petosen keskusta-alue on ykkösriskialuetta, jonne paloauton olisi ennätettävä
kuudessa minuutissa.
Pelastusopisto oli hyvin yhteistyöhaluinen

ajatukselle, ja kesäkuun alusta alkaa toiminta.
Pelastusopisto vuokraa kurssihotellista neljä
huonetta ja kalustohallista tilat sammutusautolle ja ambulanssille. Päivystys on 24 tuntia
vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikosta.
Pelastusvahvuus on esimies, palomies-ensihoitaja ja kaksi palomiestä.
Rehtori Reijo Tolpin mielestä myös Pelastusopisto saa lisäarvoa sivupaloasemasta.
Neuvoteltavana on vielä se, voidaanko opistolle sijoitettavia yksiköitä käyttää myös opiskelijoiden harjoittelupaikkoina.
Teksti ja kuvat: Kalle Mansikkamaa

Rehtori Reijo Tolppi odottaa sivupaloaseman tuovan lisäarvoa Pelastusopistolle.
Tämän tapaista sammutusautoa Petosella
ei toivottavasti tarvita, mutta jos tarvitaan, niin läheltä se tulee nopeimmin.

”Tarpeeton koulu” jo 20-vuotias
n Pitkälahden koulun rehtori Veikko Tiihonen mainitsi onnittelus-

saan aikoinaan epäilyn, tarvitaanko Petosella omaa koulua. Turhaa
epäilyä, sillä jo viisi vuotta avajaisten jälkeen Pyörön koulu oli maamme suurin ala-aste yli 800 oppilaalla. Nykyään oppilaita on 360.
Avajaisten aikaan valittiin rehtoriksi Markku Mäki. Tiistaina
13.4.2010 vietettiin hänen eläkkeelle siirtymisen juhliaan samalla kun
juhlittiin 20-vuotiasta koulua. Tilaisuudessa paljastettiin rehtori Markku Mäen muotokuva. Häntä luonnehdittiin pidetyksi rehtoriksi, joka
on määrätietoisesti halunnut luoda kaikille oppilaille tasapuoliset ja
hyvät mahdollisuudet koulunkäyntiin. Rehtori Mäki lisäsi itse luonnehdintaansa, että hänelle tärkeää on ollut myös turvallisuus jokaiselle
oppilaalle.
Juhlatilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan lukuisa joukko entisiä ja nykyisiä opettajia, muiden koulujen rehtoreita ja opettajia, sekä entisiä
oppilaita.

Rehtori evp. Markku Mäki, airue Riina Hyvönen ja Markku
Mäen muotokuva.

Teksti ja kuvat: Kalle Mansikkamaa

Apulaisrehtori Ritva Katainen ja rehtori Maija Svärd vastaanottivat Musiikkikoulu Kanteleen edustajien Marjukka Huttusen
ja Eeva-Kaarina Päiväläisen onnittelut.

Markku Mäki ja Nuutti Toivanen avasivat rehtori Maija Svärdin, Eeva-Kaarina Päiväläisen, puoliso Kristiinan, tyttären
Katriinan ja poikansa Eemilin seuratessa tapahtumaa.

Nauttikaa keväästä,
nähdään asukastuvalla!
Sirpa Silvennoinen
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S-marketit
yhteistyössä
asiakkaan eduksi
n S-market Petosen uusi vetäjä ja

esimies on Miia Karjalainen. Toukokuussa avautuvan S-market Keilankannan vetäjäesimies on Hanna
Ruotsalainen. He ovat varsin yksimielisiä tavoitteistaan:
•alueensa paras palvelu
•alueensa halvin ostoskori
•alueensa paras
päivittäistavaravalikoima
•asiakasomistajille kattavat palvelut

Molemmissa liikkeissä painopiste on ruokatavarassa, mutta käyttötavaraa on jonkin verran. Näin
keväällä löytyy kukkamultaa, lannoitteita ja muurahaisenkarkotetta,
mutta laajempaa valikoimaa kaipaavaa ohjataan ostoksille uuteen erikoisliikkeeseen Terraan. S-market
Petosesta löytyy mm. astioita, joita
Keilankannan valikoimaan ei kuulu.
S-market Keilankantaan tulee paistopiste ja veikkauspiste, joita S-market Petosessa puolestaan ei ole.
Kun Outi Rojo sai Varkauden

Prisman johtajan paikan, hän lähti heti. Hänen paikkansa S-market
Petosessa peri Miia Karjalainen.
Hän on aloittanut 1996 Kuopion
Prismassa myyjänä, esimieskurssin
kautta edennyt koulutuksen mukaisiin tehtäviin päälliköksi S-market
Maaninkaan ja Sale Kelloniemeen.
Maaliskuun puolivälissä hän tuli
toteuttamaan tavoitteitaan S-market
Petoseen.
Hanna Ruotsalainen oli jo 1995
kouluaikoinaan Ykkösrastissa ja
aloitti Prismassa 1998. Varsin pian
hänessä todettiin esimiesainesta
ja laitettiin koulun penkille. Esimieskoulutustaan hän on käyttänyt
S-market Varpaisjärvessä ja Salekaupoissa Riistavedellä ja Vuorelassa. 27.5.2010 hän avaa S-market
Keilankannan. Kevään aikana niin
Hanna Ruotsalainen kuin tuleva
henkilökunta on tehnyt tutustumistyövierailuja eri S-marketeihin,
jotta oikeat toimintatavat löytyvät
käytännön työharjoittelussa.
S-market Keilankanta on ekologi-

Asuntomessut
edistyvät

Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Monet asunnot ovat jo likimain valmiita. Piharakentaminen odottelee yhä parempia säitä. Yökylmät kun väistyvät, päivän vilske alkaa.
Suurimpana ongelmana ovat olleet uteliaat, joiden turvallisuus on
vaarassa työkoneiden seassa.

Nuoret konsertoivat
Haitin hyväksi

Teksti ja kuva: Pasi Louhelainen

S-marketpäälliköt Hanna Ruotsalainen ja Miia Karjalainen haluavat tarjota parasta palvelua asiakkailleen. Siksi he suorastaan vaativat saada palautetta, sillä sellaista puutetta ei voi parantaa, josta ei tiedä.
suudessaan uusia uria aukova. Lämmitys hoidetaan maalämpöratkaisulla ja kaikkien tiskien jäähdytys
hiilidioksidilla. Ratkaisua seurataan
PeeÄssässä tarkoin ja hyväksi havaittu ekologisuus siirtynee muihin
marketeihin normaalien uudistusten yhteydessä.
Molemmissa S-marketeissa van-

notaan myös alueellisuuden nimiin.
Esimerkiksi leipomotuotteita tulee
lähileipomoista, mikä elintarvikelakkojen aikaan onkin ollut etu Smarket Petoselle. Myös kesätyöntekijät valittiin oman alueen nuorista,
joille liike on jo asiakkaana tullut
tutuksi.
Pitkäaikaiset ystävät Miia Karja-

lainen ja Hanna Ruotsalainen odottavat toukokuun lopussa alkavaa
yhteistyötään omien markettiensa
vetäjinä luottavaisin mielin. Suunnitelmia on tehty ja kohta niitä päästään toteuttamaan.
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa

Asuntoja ihmiseltä ihmiselle
n Kuopion asuntomyynnin toi-

mitusjohtaja Markku Liukkonen
pitää tärkeänä sitä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja
samalla tavalla palvellaan kaikkia.
Tätä periaatetta noudatetaan yrityksessä, joka on perustettu 2006.
Se aloitti toimintansa seuraavassa
tammikuussa Kuopion keskustassa.
Petoselle muutto toteutui helmikuussa 2010. Työntekijöitä yhtiössä
on kuusi yrittäjä mukaan lukien.
Yksi muuton syistä oli Petosen hyvä
liiketilan sijainti, sekä ylivoimaisesti
paremmat pysäköintitilat.
Mitä muita syitä oli muuttoon, toimitusjohtaja Liukkonen?
-Minä asun itsekin täällä. Petosella on ihanaa asua. Vettä on
ympärillä ja luontoa. Palvelut ovat
monipuoliset. Toivotaan, että tulevaisuudessa palvelut vielä kehittyy
ja monipuolistuu. Kylätapahtumia
saisi olla enemmänkin.
-Imago saadaan paremmaksi itse
siihen puuttumalla. Siisteyteen kannattaa jokaisen kiinnittää huomiota.
Petoslaisuutta kannattaa tuoda esiin
myös positiivisissa tilanteissa.
-Petosen yrittäjät voisivat tehdä
yhteistyötä enemmän, voisi tehdä
vaikka ”Petosen klubi” yhteistyötapaamisiin. Yrittäjät tarvitsevat toisiaan monella tavalla. Uusille yrittäjille on vielä tilaa Petosella.
Miten yritys on lamasta selvinnyt?
-Kauppa on vilkastunut mukavasti. Kun yritys on tullut tunnetuksi
hyvästä yksilöllisestä palvelusta ja
asiakkaan oikeanlaisesta kohtelusta,
lama ei ole oikeastaan näkynyt, vaan
siitä on selvitty pienellä kasvulla
kaiken aikaa. Nykyisellään ongelma
on se, ettei myytävää ole tarpeeksi.
Käypäiset kohteet menevät kyllä
kaupaksi.
Taustaltaan Markku Liukkonen
on myyntialalla. Hän on ollut yli

Toimitusjohtaja Markku Liukkosen motto on, että asiakasta lähestytään ja kauppaa tehdään asiakkaan haluamalla tavalla. Siinä
molemmat voittaa ja syntyy luotettavaa asuntokauppaa.
kymmenen vuotta vähittäiskaupan
alalla mukana, toiset kymmenen
vuotta tukkukaupassa, aikansa myymälän hoitajana, maatalouskaupan
vetäjänä, vakuutusalan myyjänä,
kaksi vuotta kiinteistövälitysketjussa aluejohtajana, ja nyt kiinteistövälittäjä yrittäjänä. Työuraa alkoi
viisitoistavuotiaana ja takana on 40
vuotta.
Hallitus toivoo työuran jatkamista,
mihin on toimitusjohtajan tavoite?
-Tavoite on 63–65 vuotiaana
jäädä eläkkeelle ja päästää nuoremmat töihin. Toki hallitustakin on
kuultu, sillä yrityksen työntekijöistä
nuorin on 60-luvulla syntynyt. Hallitus saisi vuorostaan tehdä oman
osuutensa ja olla rankaisematta iäkkäämpien työllistämisestä. Tel-maksu alle 53 vuotiaille on 4,5% ja 53
täyttäneille 5,7%. Tällä on merkitystä työllistäessä varsinkin isommissa

yrityksissä. Minä olen kuitenkin,
kuten sanoin, osuuteni ikääntyneiden työllistämisestä tehnyt.
-Sinällään ikääntyneemmät sopivat tälle alalle hyvin, kun ei ole enää
pieniä lapsia, jotka vaatisivat ilta-aikaa enemmän. Tämä alahan on iltaja viikonlopputyötä suurelta osalta.
Toki kaiken ikäiset lapset tarvitsevat
ja pitää saada aikaa, mutta isommat
lapset ymmärtävät työn vaatimukset
paremmin.
Mitä Kuopion asuntomyynnillä on
tulevaisuudesta odotettavissa, toimitusjohtaja Markku Liukkonen?
-Asuntomessuilla olemme mukana kahdessa kohteessa Priima
kivitaloilla. Tietenkin olemme myös
Asuntotorilla omalla osastolla 30.–
31. heinäkuuta.
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa
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Vahdinvaihto Petosen asukastuvalla
n Riitan seuraajana Petosen asu-

Riitan läksiäisissä oli muistajia pöytä täynnä.
n Petosen asukastuvalla 1,5 vuotta

työnsuunnittelijana toiminut Riitta
Katajamäki siirtyi toukokuun alussa Pielavedelle Monitaitoset ry:n
toiminnanjohtajaksi. Riitan läksiäisiä vietettiin keskiviikkona 28.4. Petosen vapaa-aikatilojen kahviossa,
jonka toiminnan uudelleen käynnistyksessä hän on ollut vahvasti
mukana.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen sihteerinä toiminut Riitta on
ollut suuressa roolissa myös Petosen
lehden kehittäjänä nykyiseen tilaansa ja muotoonsa. Asukasyhdistys
kiittää Riittaa ja toivottaa menestystä uusissa tehtävissä.
Teksti: Pasi Louhelainen
Kuva: Kalle Mansikkamaa

Sirpa Silvennoinen tuli uudeksi vetäjäksi Petosen asukastuvalle.

kastuvalla aloitti Vapunalusviikolla
Sirpa Silvennoinen. Sirpan työmaa
laajeni Puijonlaaksosta tänne, sillä näille kahdella asukastuvalle tuli
yhteinen vetäjä. Petosen lehti teki
tuttavuutta Sirpan kanssa suorin kysymyksin:
Mistä tulit?
-Ensin olin Särkiniemessä, 2010 helmikuussa käynnistin Puijonlaakson
asukastuvan.
Mitä olet tehnyt?
-Olen ollut yliopistolla puutarhaamanuenssina, opettajana, tutkijana, projekteissa. Sen jälkeen olen
ollut työnhakijana ja sitten Särkiniemeen.
Mitä tulet tekemään?
-Jatkan ja kehitän Puijolan ja kaupungin yhteistyötä Petosen ja Puijonlaakson asukastupien hyväksi.
Mottosi?
-On se tärkeää, se puutarhanhoito
Ketä haluat erityisesti kiittää?
-Mukavia ihmisiä; työkavereita, asiakkaita ja ystäviä
Mitä et aio tehdä?
-Olen utelias ihminen ja tykkään
kokeilla monenlaisia asioita. Heikoille jäille en mene enkä ui kylmässä vedessä.
Pahin tapasi?
-Mietin pitkään ja kiireisemmät
saattaa hermostua siitä
Paras tapasi?
-Sama kuin edellä eli mietin pitkään. Perusteltu ratkaisu yleensä
kuitenkin kannattaa.
Petosen lehti toivottaa menestystä
uudessa haasteessa.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa
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Siisti Kuopio!
kärsi väen vähyydestä
n Eri kokoontumispaikoille ilmaan-

tui varsin vaihtelevasti siivousintoisia. Petonen – Jynkkä aluetta oli
siivoamassa
kolmisenkymmentä
talkoolaista. Silti alueita saatiin
tälläkin tekijämäärällä siivottua.
Toivottavasti ensi syksyn Siisti Kuopio! –kampanja saa esimerkiksi
poliittiset raittiusjärjestöt liikkeelle,
sillä muun muassa Cantina-pubin
ryhmä oli siistimässä jo nyt keväällä
saamatta senttiäkään tukea verovaroista.

Kuva yllä:
Susanna Pöntinen ja Team
Cantina siivosivat Pyörönkaaren
keskikorokkeen.

Kuva vasemmalla:
Alma ja Eelis
olivat siivoamassa
aikuisten sotkuja.

Neulekerho luovutti
Pietarin lapsille lämpöä
n Puheenjohtaja Teuvo Kantonen

ja Reijo Holopainen Pietarin katulapsityöstä kävivät noutamassa Asukastuvan Neulekerhon neulomat
seitsemän tilkkutäkkiä. Neulekerhon luovuttamat neuletyöt tulevat
Pietarissa Kansan Raamattuseuran
kohteisiin. Henkisten tai fyysisten
kärsimysten koettelemat perheet
saattavat joutua elämään pienen
eläkkeen tai työttömyyskorvauksen
varassa. He tarvitsevat siten apua ja
saavat sitä Raamattuseuran kautta.
Pietarin katulasten tuki ry ottaa
edelleen vastaan Pyörönkaari 15:ssä
vastaan vaatteita, kenkiä ja astioita.
Vastaanottopiste on avoinna maanantaista perjantaihin kello 10-16.

Muun muassa (vasemmalla) Sisko Hentunen, Hanna Anneli Belt ja
(oikealla) Arja Koponen ovat olleet tekemässä tilkkutäkkejä, joita
vastaanottamassa olivat (keskellä) Reijo Holopainen ja Teuvo Kantonen.

Vappukarnevaalit
Pinarilla

Keiju Eve näytti peikkotanssille mallia.
n Eve Berglund-Kostamo ja Päivi Kurvi vetivät riemulliseen tapaan hil-

peän vappuriehan lapsille ja vanhemmille. Ensin pukeuduttiin ja sitten
maalattiin nassut. Laulujen ja leikkien lisäksi oli vielä ongintaa! Pinarilla
kaikkiaan 52 lasta piti hauskaa 32 aikuisen seurassa.

Tekstit ja kuvat: Kalle Mansikkamaa
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Saaristo Martoilla vilkasta
n Äitienpäivää edeltävänä lauantai-

na olivat Saaristo Martat järjestäneet Uppo-Nallen päiväkotiin isille
ja lapsille kakuntekoa ohjatusti sekä
kahvion. Tapahtuman tuotot menivät Haitin hyväksi. Viime syksyn
Haitin matkansa kuvasatoa oli paikalla esittelemässä Martti Olsen.
Toukokuun lopussa on Martoille
Kauneusilta ja kesän aluksi on kevätretki tietenkin saaristoon.

Martta Miina Holappa näytti
Ilkka Kytökorvelle pursotuksen
oikeaa työasentoa

Peruukin etsinnässä

Outi Kainulainen kertoo Käherrystarvikkeesta
n Pitkälahden Martat olivat lähteneet porukalla etsimään Vappuun kevennystä. Samalla sai

liki kuusikymmenvuotias Käherrystarvike tilaisuuden kertoa toiminnastaan niin kampaamoalan ammattilaisten tukkuliikkeenä, kuin kaikenlaisen karnevaalitunnelman apuvälineiden
myyjänä. Peruukit, naamiot, tekonenät ja hienot taatusti ei aidot korut saivat hilpeitä kokeilijoita. Erilaisia pukuja löytyy myös useimpaan lähtöön. Ennakkoluulottomasti Martat tutkivat eri
vaihtoehtoja ja kauppaa syntyi.
Pitkälahden Martat päättävät kevätkauden yhteisen toiminnan Iivarinsalon risteilyllä Järvipelastusseuran kanssa toukokuun lopussa. Ennen sitä heti äitienpäivän jälkeen olivat Martat Leväsen palvelukodissa avustamassa asukkaita juhlasaliin mieskuoron laulun lumoihin. Syyskaudella jatketaan Marttaliiton valtakunnallisten teemojen mukaan joka toinen tiistai.
Tekstit ja kuvat: Kalle Mansikkamaa
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Ensimmäinen kerta
n Ensimmäinen kerta jää mieleen.
Myöhemmät kerrat eivät niinkään.
Jokaisen asian voi elämässään tehdä
vain yhden kerran ensimmäistä kertaa. Esimerkiksi käydä äänestämässä
yleisissä vaaleissa. Ihan aikuisen oikeesti.
Yleinen äänestysikä valtiollisissa
ja kunnallisissa vaaleissa on se tuttu
18 v. Tänä vuonna marraskuun 14.
päivänä kirkko tekee historiaa ja laskee äänioikeusrajan 16. ikävuoteen
seurakuntavaaleissa. Ja siitä eteenpäin. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että viimeistään vaalipäivänä 16.
vuotta täyttävä nuori voi äänestää
oman seurakuntansa vaaleissa. Seurakuntavaalit ovat paikalliset vaalit,
jotka järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa valitaan seurakunnassa
kirkkovaltuuston jäsenet ja seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa seurakuntaneuvoston ja yhteisen
kirkkovaltuuston jäsenet. Kallaveden
seurakunta kuuluu Kuopion srk.yhtymään.
Kyse on merkittävästä muutoksesta
kirkossa ja laajemminkin. Monella taholla ollaan aivan aiheellisesti huolestuneita erityisesti nuorten sitoutumisesta yhteisten asioiden hoitamiseen.
Äänestysoikeus on nähty kansalaisyhteiskunnan peruskivenä. Äänestysaktiivisuuden laskeminen on ollut vallit-

Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21

Kansainvälinen messu su
23.5. klo 10. Saarna Samuel
Luag, liturgia Esko Konttinen,
kanttorina Mari VuolaTanila ja
sudanilaisten lauluryhmä.
Messu su 30.5. klo 10. Saarna Raili Rantanen, liturgia
Esko Konttinen, kanttorina
Anna-Mari Linna ja Seppo Kirkinen. Kirkkokuori, Dolce ja
Dolce Minores.
Messu su 6.6. klo 10. Saarna Juha Määttä, liturgia Anni
Tanninen ja kanttorina Seppo
Kirkinen.
Sanajumalanpalvelus
su
13.6. klo 10. Saarna Yrjö Sahama, liturgia Lauri Kastarinen ja kanttorina Anna-Mari
Linna.

seva trendi ja siitä on oltu huolissaan.
Valitettavasti vaalirahaepäselvyydet
eivät ole omiaan parantamaan äänestyshalukkuutta.
Tämän kesän riparilaiset eivät
vielä pääse vaaliuurnille, mutta viime kesänä ripillä käyneet jo suurella
todennäköisyydellä.
Ehdokkaaksi
asettumiseen tarvitaan vielä ikää täysi-ikäisyyden verran. Tässä onkin seurakunnilla se suurin haaste. Nuoret
tuskin rynnivät vaaliuurnille, jos heidän ei ole mahdollista äänestää nuoria
ehdokkaita. Vieläpä tuttuja sellaisia.
Erityisesti näissä vaaleissa haasteena
on saada listoille uusia, tuoreita ehdokkaita. Vankan hallinto- ja elämänkokemuksen lisäksi seurakuntaneuvostoissa tarvitaan entistä enemmän
sopivaa kokemattomuutta, ennakkoluulottomuutta ja uusia näköaloja.
Joukkueurheilussa on monesti todeksi
eletty se, että menestyä joukkue sopiva sekoitus nuoruutta ja kokemusta.
Nuoria seurakunnan elämässä ja hallinnossa ei pidä pelätä. Nuoret eivät
ole vain tulevia seurakuntalaisia, he
ovat jo sitä kasteensa kautta.
Nämä vaaliasiat aktualisoituvat todenteolla kesän mentyä. Sitä ennen,
noin neljän viikon kuluttua koulujen
päätyttyä Kallaveden seurakunnan
lukuisat rippikoulut alkavat täyttää
leirikeskuksia Rytkyllä ja Hirvijär-

vellä. Aivan kesän alussa pidetään
kirkolla päivärippikoulu. Entiseen
aikaan ehtoollisella käymisen ensimmäinen kerta tapahtui nimenomaan
omassa konfirmaatiossa. Nykyään
nuori ja lapsi voi käydä vanhempiensa
tai kumminsa kanssa ehtoollisella jo
ennen rippikoulua ja konfirmaatiota.
Usealle tulevan kesän riparilaiselle
konfirmaation ehtoollinen on kuitenkin se ensimmäinen kerta.
Seurakunnallisen rippikoulu- ja
nuorisotyön tavoitteena luonnollisesti on, että tuo ensimmäinen kerta
saa jatkoa. Suurena päämääränä on,
että varttuvat nuoret voisivat kiinnittyä kotiseurakuntaansa, elää sen
elämää mielekkäästi. Rippikoulun
jälkeen nuoren seurakunnan toiminta isoskoulutuksineen tarjoaa siihen
omat mahdollisuutensa. Mutta enpä
haluaisi unohtaa nuorten merkitystä
jumalanpalveluselämässä ja etenkin
diakonia- ja lähetystyössä. Nuoret
tarvitsevat seurakunnassa mielekkäitä ja riittävän konkreettisia toimintamahdollisuuksia. Siinä riittää meillä
työntekijöillä pähkäilemistä ja siihen
tarvitaan virkeitä, tuoreita vaikuttajia seurakuntaneuvostoon. Pidetään
tämä asia mielessä. Nautitaan kuitenkin ensin kesästä.

Diakonia

kirkolta klo 17.30 ja Petoselta
klo 17.35. Osallistumismaksu
5 €. Saunomisen lisäksi kevyt
iltapala ja asiaa lähetyksestä.
Mukana kanttori Anna-Mari
Linna.

Diakoniatyön ryhmien ja
Yksinäisten retki Karttulaan ti 1.6. Lähtö klo 10 Kallaveden kirkolta, paluu klo 16
mennessä. Omavastuu 10 €/
hlö. Ilmoittautumiset Maarit
Kirkiselle pe 14.5. ja 24.5. klo
9.12 puh: 040-4848 369 tai
Hanna Rasalle ma 17.5. klo 912 puh: 040-4848 372. Retki
on tarkoitettu Kallaveden
seurakunnan alueella asuville.
“Hyvää huomenta arki”
avoin kohtaamispaikka to
10.6. klo 10. Alakatu 6 B. Tervetuloa.
Aikuistyö
Miesten Raamattupiiri to
20.5. klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Lisätietoja Veijo Olli
puh: 044-3182 146 tai Veijo.
Olli@iwn.fi
Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke
26.5. klo 18. Rytkyllä. Lähtö

Seurakuntapastori Lauri Kastarinen

Muuta
Vapaaehtoisten ilta ti 25.5.
klo 18. herkullisen ruuan ja
ohjelman
merkeissä
Rytkyn leirikeskuksessa (huom!
muuttunut aika. Ilmoittautuminen 18.5. mennessä seurakunnan toimistoon puh: 0404848 327.
Leväsen messu ti 8.6. klo
13.30. Esko Konttinen, Juha
Määttä ja Anna-Mari Linna.
Kesäseurat ti 8.6. klo 19.
Kallaveden kirkon pihalla.
Matti Pentikäinen, Juha Määttä ja Anna-Mari Linna.

Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410

Kantelekirkko to 17.6. klo
18. Juha Määttä, Senni Eskelinen ja musiikkileiriläisiä.
Kahvitus.

Kolumni

Kiitos ja näkemiin
Petonen

M

inun on kiitettävä Petosen lehteä siitä, että pääsin mukaan
Petosen alueen asukastoimintaan. Tai oikeastaan Ruuskasen Annea, joka oli kuullut, että lehteen tarvittiin uutta jutunkirjoittajaa ja usutti minut asukasyhdistyksen silloisen
johtokunnan jäsenten juttusille. Läksin palaverista lehden uutena päätoimittajana, jossa tehtävässä jatkoin siihen saakka, kunnes työllistyin
asukastuvalle työnsuunnittelijaksi. Senkin jälkeen olen ollut aktiivisesti
mukana sekä asukasyhdistyksen toiminnassa että lehdenteossa, yksinkertaisesti siitä syystä, että se on ollut hauskaa ja antoisaa. Parin vuoden
aikana olemme aktiivisen työryhmän kanssa uusineet lehden ilmeen ja
sisällön, lisänneet ilmestymiskertoja ja nostaneet lehden tukevammin
jaloilleen. Kiitos Pauliinalle, joka teki hyvän kehittämissuunnitelman ja
Artolle, joka hoitaa taiton mallikkaasti. Työryhmäläisille; Kalle, Pasi, Pekat ja Marja-Leena, toivotan tsemppiä ja jaksamista.
Lämpimät kiitokseni myös kaikille teille, joiden kanssa olen saanut asukastuvalla kappaleen matkaa kulkea, Jouni, Galina K., Risto, Jarkko, Tarja, Kirsi P., Heikki, Jalmari, Katri, Jaana, Niina L., Pekka, Galina P., Arja,
Tuovi, Ibrahim, Kim, Juhani, Pasi, Jani, Tero, Anu, Sara, Harri, Karri,
Riitta H., Kirsi H., Niina A., ja Tutu – hyvää jatkoa teille kaikille!
Pinarin väkeä kiitän erityisesti siitä, että olen saanut oppia välitöntä ja
rennompaa asioiden hoitamisen tapaa. Mieltäni lämmittää myös se, että
yhdessä neuvotellen saimme vuoden tyhjillään olleen Pinarin kahvion
avattua. Petosen vapaa-ajan tiloissa eri toimijoiden välinen yhteistyö on
sitä oikeasti, eikä mikään klisee. Aito yhteistyö on mielestäni sitä, että
löydetään yhteiset tavoitteet ja edut, sovitaan yhdessä toimintatavat, kerrotaan omat ajatukset, kuunnellaan toisia ja hoidetaan myös ongelmatilanteet keskustellen kuntoon. Yhteistyö on nimenomaan tekemistä, ei
pelkkää puhetta.
Kiitos yhteistyöstä myös Ikinuorille, Pitkälahden puutarhakerholle,
Neulekerhon iki-ihanille naisille, Pietarin katulapset ry:lle, Tukikohdan
toimijoille, avoimen päiväkodin Evelle, Leenalle ja Päiville ja Pinarin ipkerhojen ohjaajille ja kaikille, joiden kanssa olen saanut toimia yhteisöllisesti. Erityisen lämmin kiitos Puijolan Hannelelle, jonka kanssa yhdessä
tekeminen olisi mieluusti saanut jatkua pidempään.
Kirjoittelen tätä kotonani mualla Muaningalla, viikko sitten aloitin
työt Pielavedellä ja mukavalta tuntuu. Työni on entisten jatkumoa, saan
edelleen työskennellä ihmisläheisessä yhteisössä sosiaalisen työllistämisen, järjestöhallinnon ja verkostotyön parissa. Tekemisiä on tiedossa
myös kotirintamalla, kukkapenkit pitäis perkata, sovitella omat kalusteet
paikoilleen yhteiseen kotiin ja tietysti kiertee vähän mualimoo Harrikan
kyyvissä. Näkemiin kumppanit, kuulemme kyllä toisistamme jatkossakin
ja poiketkaapa Pielavedellä, vaikkapa Lepikon torpan kahviossa, jota työyhteisömme ylläpitää kesäisin!
Riitta Katajamäki
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