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Pääkirjoitus

Arvokysymyksiä

V

anhukset ovat olleet kautta
aikain ja rantain arvokkainta
pääomaa, mitä kansalla, työnantajalla ja perheellä on ollut. He olivat
käveleviä tai istuvia tietopankkeja siitä,
miten asiat ja työt oikein piti tehdä.
Suomessakin näin oli kuusikymmentäluvulle saakka.
Samalla kun Suomessa alettiin maksaa kansaneläkettä ikäväestölle, heiltä ja muiltakin aikuisilta otettiin pois
kunnioittava ”te”-sana ja siirryttiin sinutteluun. Se oli muka kansainvälinen
tapa. Ruotsissa se tosiaan silloin tuli
muotiin, muttei missään muualla. Englanninkielen ”You” kääntäminen ”sinä”
sanaksi olikin virhe. ”You” tarkoittaa
yhä ”Te”. Englannin ”Sinä” on ”Thou”
ja sitä käytetään yleisimmin puhuteltaessa Jumalaa. Englanninkieliset sinuttelevat Jumalaa mutta teitittelevät
kaikki muut, omat lapsensakin. (kts.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thou ).
Samalla kun poistettiin ikääntyneeltä arvokkuus teitittelyllä, poistettiin
hänen arvonsa työntekijänä. Haluttiin
kaikki vähänkin vanhemmat eläkkeelle, ja siksi tehtiin varhaiseläkejärjestelmiä ja eläkesäästövakuutuksia yms.
Nyt on taas iäkkäät arvossa arvaamattomassa. Pääministeriä myöten
itketään työntekijöiden loppumista.
Hätä on suuri. Samaan aikaan työnantajat vaativat ulkomailta lisää työntekijöitä, siis nuoria työntekijöitä. Kotimainen ikääntyneempi kun ei kelpaa.
Se peijakas tietää peruspalkasta, ayliikkeestä ja osaa pitää puoliaan. Tulee
vielä kalliimmaksikin tel-maksultaan
kuin nuori, kieltä osaamaton ja vähään
tyytyväinen ulkomainen ahertaja.
Ikääntyneemmät suomalaiset ovat
kortistossa, kaikenmaailman työvoimapoliittisissa hanttihommissa, tai syrjäytyneinä alkoholisoituneen kohtalotoverinsa vierihoitajana lähipubissa tai
-metsikössä. Toki jotkut ovat saaneet
työssään pysyä, yleensä palvelualalla.
Miksi siis hallitus ja eduskunta ovat
purkamassa varhaiseläkejärjestelmiä
ja tekemässä myöhäiseläkejärjestelmiä? Rahakysymyshän se on. Nykyiset
eläkejärjestelmät tulevat niin kalliiksi
valtiolle, että kansanedustajien ja ministerien tuleva palkkakehitys on vaarassa. Onneksi, kun on hätä käsissä, on
käsissä myös päätäntävalta.
Kalle Mansikkamaa
toimittaja
PS. Seuraavat eduskuntavaalit sunnuntaina 20.3.2011 ja edeltävä ennakkoäänestys kotimaassa 9.-15.3.2011 sekä
ulkomailla 9.-12.3.2011. Vielä on aikaa
äänenavaukseen.

Kaverikoirat kyläilemässä
n Savaksen Louhumäen palvelukodin olo-

huoneessa on jännittynyt tunnelma. Televisio
on kiinni, vaikka Suomi pelaa parhaillaan Slovakiaa vastaan MM-ottelua. Se ei ole nyt niin
kiinnostava kuin on ulko-oven tapahtumat.
Odotetut vieraat ovat tulossa. Kun Liekki ja
Siiri tulevat ovesta, on ilo lähes käsin kosketeltavissa. Pian oranssihuiviset koirat tulevat
hännät heiluen asukkaiden luo, ja alkaa rapsuttelu, silittely ja suukottelu. Kaverikoirat
ovat tulleet.
Kaverikoiratoiminta on pyyteetöntä vapaaehtoistoimintaa. Sillä pyritään koiran
avulla tuomaan iloa ja elämyksiä ihmisille,
joilla ei ole mahdollisuutta oman koiran pitoon. Kaverikoiratoiminnassa koiranomistajat
vierailevat koiriensa kanssa eri kohderyhmien
kuten lasten, kehitysvammaisten ja vanhusten
luona. Vierailupaikkoina ovat laitokset, koulut, päiväkodit ja päiväkeskukset. Toiminnan
tavoitteena on ihmisten ilahduttaminen ja piristäminen.
Kaverikoirat on koulutettu joko Kennelliiton kurssilla tai käytännön tutustumisen
kautta. Kennelliitossa muodostetaan myös
alueellisia toimintaryhmiä. Jokainen koirakko (= koira ja omistajansa) osallistuu oman
ryhmänsä järjestämiin tapaamisiin ja vierailukäynteihin. Kokeneemmat kaverikoirat

Hilkka Lassila virittelee Siirin työasuun.

saattavat lisäksi käydä tapaamassa yksittäistä
asiakasta ohjaajansa kanssa esimerkiksi yhteisen kävelylenkin tai juttutuokion merkeissä.
Koiran stressaantumisen välttämiseksi vierailuja ei saa olla liian usein ja käynnit hoidetaan useamman koiran ryhmässä. Hilkka Lassila ja Minna Keinänen kertovat ryhmistä:
-Ryhmään on hyvä kuulua useampia koiria.
Vierailuilla käydään yhdessä kohteessa yleensä
vähintään kolmen koiran ryhmänä noin kerran kuukaudessa. Riittävä ryhmän koko takaa
sen, että mikäli joku koirakoista on estynyt
osallistumaan kaverikoirakäyntiin, pystymme
vierailun sovitusti hoitamaan. Nyt yksi tänään
vierailuun sovittu koira on sairastunut yskään,
joten se ei voi nyt vierailla.
-Tarvitsisimme ainakin kaksi koirakkoa
lisää Kuopion eteläiseen ryhmään, että pystyisimme pitämään Louhumäen ensi syksynä vierailukohteena. Olisi harmillista luopua
käynneistä, koska olemme todella odotettuja
vieraita. Muina kohteina meillä on mm. Leväsen palvelutalo ja tarvetta uusille kohteille
on edelleen olemassa. Eri kohteet poikkeavat
toisistaan ja vaativat vähän erilaisia ominaisuuksia kaverikoiralta.
-Kaverikoiraksi sopii mikä tahansa koira,

joka suhtautuu avoimesti ja ystävällisesti vieraisiin ihmisiin, tykkää silittelystä ja koskettelusta eikä ole arka. Koska vierailukohteissa
samassa tilassa on useita koiria, tulee koiran
tulla toimeen myös toisten koirien kanssa.
Koiran omistajalla tulee olla vain normaalien
vuorovaikutustaitojen lisäksi ennen kaikkea
halua toimia lähimmäisten hyväksi jakamalla
koiran läheisyyden tuomaa mielihyvää sekä
ainoastaan pari tuntia aikaa kuukaudessa. Palkaksi saa hyvän mielen.
Uudet kaverikoirat otetaan mukaan toimintaan perehdyttämällä. Ensin omistaja tutustuu ilman koiraa toimintaan, ja tulee sitten
tutustumaan koiran kanssa vierailukohteisiin.
Kuuden käynnin alkujakson jälkeen koira saa
kaverikoiratunnuksen, oranssin huivin. Kaverikoiratoiminta tarjoaa niin omistajalle kuin
koiralle motivoivaa mielekästä toimintaa lähimmäisen hyväksi, ja ryhmän kautta kaverikoiralle koirakavereita. Kaverikoiratoiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä oman
alueensa ryhmänvetäjään, jonka yhteystiedot
löytyvät Suomen Kennelliiton sivuilta http://
www.kennelliitto.fi/FI/koira/kaverikoira/.
Teksti ja kuvat: Kalle Mansikkamaa

Petosen toritapahtuma
n Petosella vietettiin toritapahtumaa 29. tou-

kokuuta. Aurinkoinen sää houkutteli torille
paljon ihmisiä, mutta puolenpäivän jälkeen
alkanut sade sai myyjät pakkaamaan tavaransa pois.
Paikalla olleiden Petosen Ikinuorten mielestä tapahtuma oli menestys, joskin ihmisiä ja talkoohenkeä olisi saanut olla paikalla
enemmän. Erityisen kiitoksen saa musiikista
vastannut Kolmen Suora -yhtye.
Teksti: Karri Arvila

Moottorisahataiteilija Pekka Rahkonen
oli saapunut paikalle näyttämään
taitojaan sahan käsittelyssä
sekä myymään veistoksiaan.
Kuva Kalle Mansikkamaa.
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Bellaboatsin toimitusjohtaja Raimo Sonninen:

Yrittäjä jo pienestä pitäen
n Vuonna 1948 Iisalmessa syntynyt

toimitusjohtaja Raimo Sonninen
aloitti yrittämisen jo pienenä. Äitinsä puutarhasta myymisen oppinut
poika teki nuoruusvuosinaan noin
100 polttomoottorilennokkia, joista myi osan uusien rahoittamiseksi. Isompana vanerisia kilpaveneitä
syntyi omin käsin ja niillä saavutettiin myös SM-osakilpailuista voittoja. Hydroveneillä ajettiin makuulta,
ja toisena mallina oli katamaraani,
jolla oli periaatteena käyttää hyväksi
myös ilman nostetta. Raimo Sonnisen haaveena olikin pitkään tehdä
optimaalisella 80% ilmassa/20% vedessä -suhteella toimiva kilpavene.
Vauhdikkaaseen
nuoruuteen
kuului myös ystävyys Länsivuoren
Tepin ja Rosbergin Keken kanssa.
Tutuksi tuli myös Jarno Saarinen.
Keken kanssa lähdettiin yhtä aikaa
kilpailumatkoille, kertoo Raimo
Sonninen:
-Kekellä oli katolla mikroauto ja
minulla hydro kun viikonlopun kilpailuihin ajettiin. Kekellä oli paha
tapa ajaa maantiellä samalla tavalla
kuin radalla. Mikroautollahan ajetaan ihan edellä menevässä kiinni
ja tieliikenteessä tuli sitten Kekelle

pari mälliä.
Kun Loviisalainen Finspeed-veneitä valmistava Carl Olof Wiik
luopui lasikuituisten perheveneiden
valmistuksesta keskittyessään erikoisveneisiin, niin tekemästään kilpaveneestä Raimo Sonninen pyysi
muotit ja kahden veden tarvikkeet
maksuksi. Tarkoitus oli tehdä mekaanikolle ja itselleen lasikuituiset
veneet, mutta vasta numero 24 oli
vene, joka tuli omaan käyttöön.
Muut menivät ostohaluisille.
Vuonna 1970 Kuopion Tekun
oppilaaksi tullut iisalmelainen oli
tilanteessa, jossa piti perustaa lasikuituveneitä tekevä yritys. Puoli
toista vuotta ehti mennä päätoimisena opiskelijana, syksystä 1971
jatkui yrittäjänä opiskelun ohessa.
Aiemmista vaneriveneistä saadut
rahat olivat yrityksen pesämunana.
Kun opiskelu Tekussa päättyi valmistumiseen 1974, oli yrityksessä
10 työntekijää.
-Oppilastovereissa herätti pientä kateutta yritteliäs oppilastoveri,
kun hän osti ajopelikseen Porschen.
Niitä ei ollut montaa siihen aikaan
Suomessa, muistelee toimitusjohtaja
Raimo Sonninen.

Bellaboatsin päämarkkina-alue
on Itämeren maat, varsinkin pohjoismaat. Kaikkiaan myyntiä on 24
maahan. Valikoimissa on Bellan
lisäksi Flipper ja Aquador. Uusimpana mallina on Bella 900 Hybrid.
Mielenkiinnolla odotetaan, miten se
löytää ostajia, kertoo toimitusjohtaja Raimo Sonninen.
-Puheissa ostajat kyllä kannattavat
tällaista ekologista ratkaisua, mutta
akut tekevät veneen kalliimmaksi.
Riippuu sitten ostajasta, mille ominaisuudella antaa arvoa. Sähköllä
ajon etuna on äänettömyys. Voit
kuunnella lintujen laulua moottorin
häiritsemättä, etkä häiritse itsekään
muita.
-Saksalainen yritys tekee dieselmoottorista ja sähkömoottorista
paketin, jossa dieselmoottorilla ajo
lataa sähköakut. Akujen valmistus
on Varkaudessa. Lisänä akkujen
latauksessa on aurinkokannen kennot. Kun jätät veneen laituriin ja
palaat viikon päästä, ovat akut taas
täynnä.
Ajan kanssa on Bella kasvanut ja
kansainvälistynyt. Veneiden jälleenmyynnistä huolehtii Pohjois-Euroopassa yli 100 jälleenmyyjää.

Tyttö tuli Hiussalonkiin
n Riitta Rönkkö-Martikainen val-

mistui parturikampaajaksi vuonna
1984. Vuodesta 1990 hän on ollut
itsenäinen yrittäjä. Ensimmäiset
kymmenen vuotta meni hotelli Rauhalahdessa itsenäisenä yrittäjänä.
Kun asunto oli Petosella, tuntui olevan aika muutokselle, ja yritys siirtyi Pyörönkaari 1:een. Juhlavuosien
kunniaksi valmistui oma tytär Piia
Martikainen parturikampaajaksi
kolmivuotisesta parturikampaajan
opista, ja tuli äitinsä yritykseen töihin kesäkuun 7. lähtien. Äiti on tyytyväinen:
-Sanoin kyllä tytölle, että hankkii
helpomman ammatin kuin tällaisen
seisomatyön erilaisia kemikaaleja
käsitellen. Mutta on ihanaa kun on
omalle työlle tulossa jatkaja.
Yhteistyön onnistumisesta ei ole
huolta, kun tytär oli jo harjoitteluajat äitinsä liikkeessä, ja hyvin meni
yhteistyö. Piia selittää ammatinvalintaansa:
-Ihmisten kanssa oleminen tuntui
hyvältä. Äidin liikkeessä on tullut
pyörittyä pikkutytöstä ja tämä tuntui omalta alalta.
Ammatin haittapuoli kemikaalien käsittelyssä on allergiat, joista
Riitta Rönkkö-Martikaisella on oireita ilmennyt. Piia Martikaisella
ei ole ongelmia ehtinyt ilmetä, eikä
toivottavasti tulekaan. Toinen ongelma yritykselle on Pyörönkaaren
alkupään tuntiin rajoitettu pysäköintiaika. Siinä ajassa ei aina ehdi
kampauksia tehdä. Muuten Riitta
Rönkkö-Martikainen on tyytyväinen:
-Ihan turhaa on Petosen mollaaminen. Kymmenessä vuodessa on

Piia Martikainen odottaa työteliästä kesää työtoverinsa, äitinsä
Riitta Rönkkö-Martikaisen yrityksessä.
kerran putsattu spreijaukset ja sen
joutui tekemään kaikki tästä Siwaan
saakka. Kerran on murtauduttu, ja
kun ei täällä rahaa ollut eikä ole, niin
on saatu olla sen jälkeen rauhassa.
-Asiakkaista on tullut ystäviä. Petosella on muutenkin paljon ihania
ihmisiä.
Tälle kesää Riitta Rönkkö-Martikainen aikoo viettää jo toisen kerran
kolmen viikon yhtämittaisen kesäloman kahteenkymmeneen vuoteen.
Harkinnassa on myös pidentää aukioloaikaa tunnilla iltaa pidentäen,
sillä työssä käyville asiakkaille se
antaisi aikaa lisää. Kesälauantai pi-

detään kuitenkin kiinni aikaisempien vuosien tapaan. Piia Martikainen
kertoo vielä yhdestä uutuudesta:
-Hiusten teippipidennyksiä aletaan tehdä. Teippipidennyksellä yhdistetään omiin hiuksiin pidennys,
joka kestää kuukaudesta kolmeen
riippuen tietenkin siitä, millaisiin
olosuhteisiin se joutuu.
Kuluneita kymmentä vuotta Pyörönkaari 1:ssä parturikampaamoyrittäjä Riitta Rönkkö-Martikainen
arvioi kiitoksin:
-Olen viihtynyt Petosella hyvin,
kiitos siitä asiakkaille.
Teksti ja kuvat: Kalle Mansikkamaa

Bellaboatsin toimitusjohtaja Raimo Sonninen.
-Parhaimmillaan 77 miljoonan
euron liikevaihdosta on lama vienyt osan, mutta tulevaisuus näyttää
jo paremmalta. Nyt on töissä 250 ja
vain muutama kymmenen on vielä
lomautettuna.
Kohta 40 vuottaan Bellaveneiden

johdossa johtaja Raimo Sonninen
perustelee:
-Kun tämä on elämäntapa, niin
jaksaa. Mieleisiä asioita jaksaa tehdä.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

S-market
Keilankanta avattiin

S-market Keilankannan avajaisissa kävijät saivat teetä, kahvia tai
mehua ja kakkua. Kaupungille voi antaa sapiskaa kanavan puoleisen
alueen ulkotöiden viivästymisestä. Siitä suunnasta ei vielä kauppaan
päässyt. Kuva: Kalle Mansikkamaa.

Sari Kämäräinen oli
Pääkirjastossa

Sari Kämäräisen ja Minnea Desingin yhteistyötä oli näytteillä pääkirjastossa toukokuun loppuviikot. Kuva: Kalle Mansikkamaa.
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Lasilinkin ulkonäkö uudistuu, sisältö säilyy
n 1982 perustettu Arja Montosen

1983 Kuopioon tuoma lasialan yritys Lasilinkki Oy on tullut tutuksi
punaisesta väristään. Essi Montosen siirtyessä liikkeen johtoon, hän
on vaihtamassa väriä ja logoa yritykselle:
-Arjakin sanoi, että kolmekymmentä vuotta punaisena riittää, nyt
on aika vaihtaa väriä. Uusi väri on
turkoosin sininen ja harmaata on
mukana. Pikkuhiljaa muutetaan värejä. Asuntomessuille ovat jo tarrat
ja lomakkeet olleet uusituilla logoilla. Työvaatteet muuttuvat lähiaikoina, samoin kotisivut.
Essi tunnustaa olevansa äitinsä
ihailija taiteellisen osaamisen suhteen. Arja Montosen osaaminen lasirakentamisessa saikin viime vuonna valtakunnallisen tunnustuksen
”Vuoden lasirakentaja” -nimityksellä. Paljolti Etelä-Suomeen menevät taiteelliset tuotteet ovat sopineet
myös valtamerilaivojen sisustuselementeiksi, kertoo Essi Montonen:
-Maailman suurimpaan risteilyalukseen tuli meiltä 25-metrinen
baaritiskin lasitus.
Asunto- ja muilla rakennusalan
messuilla ovat myös Lasilinkin tuotteet olleet näkyvillä jo vuosia:

-Kuopion asuntomessuilla on
yhdeksässä kohteessa meidän tuotteitamme. Pesualtaita, ovia, suihkuseiniä, väliseiniä kierrätyslasista ja
muuta on messukohteissa nähtävänä.
-Me olemme myös torikujalla
koko kesän näytteillä. Kahviossa on
40 lasityötä ja lamppuja. Voikin sanoa, että nyt pitää jo kuopiolaistenkin huomata, että olemme muutakin
kuin ikkunoita, kaiteiden lasitusta
ja tuulilaseja. Taidelasilla on meillä
nykyään iso osa, joka on huomattu
muualla. Eräs rouva Englannista tilasi meiltä taidelasisen pöydän, kun
ei muualla sitä osattu tehdä. Hän oli
netistä löytänyt meidät ja otti yhteyttä.
Lasilinkin yksi uusi alue on kierrätyslasi. Sitä varten on hankittu koneita ja kehitetty uutta:
-Muiltakin liikkeiltä tulee jonkin
verran, mutta pääasiassa omien lasijätteiden kierrättäminen on hyödyllistä. Kuudella eri värillä ja niiden
sekoituksella olemme saaneet aikaan käyttökelpoisia tuotteita, joita
on asuntomessuillakin nähtävissä;
lamppuja, suihkuseiniä ja keittiön
väliseiniä.
Se, mistä Lasilinkki Oy jo tunne-

Johtaja Essi Montonen Lasilinkin toimitilojen yläkerran esittelytiloissa kylpyhuoneen
sisustustuotteiden keskellä.
taan, tulee jatkumaan entiseen tapaan, kertoo nuorempi yrittäjä Essi
Montonen:
-Tietenkin kaikki entiset työt
jatkuvat taidelasiin panostuksesta

huolimatta. Edelleen tehdään niin
yksityisten kuin julkisten tilojen ikkunoita, kaidelasituksia, terassi- ja
parvekelasituksia, suihku- ja väliseiniä jne.

Netissä Lasilinkki löytyy osoitteesta www.lasilinkki.fi
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa

Tonnikaupalla rakkautta
lähimmäiseen
n Pietarin lasten tuki ry, Pyörön-

Lasilinkin lamput valaisevat Pikku Pietarin torikujan Kahviossa
käyntiä yläkertaan.

kaari 15, alkaa olla monelle Petosen
asukkaalle jo tuttu paikka. Yhdistyksen puuhamies Reijo Holopainen kertoo leppoiseen tapaansa
toiminnasta:
-Täällä Kuopiossa keräämme vaateapua ja kaikkea muutakin tavaraa,
joita voi ajatella tarvittavan köyhissä nuorissa perheissä. Sitten tavarat
lähtevät Venäjälle, lähinnä Pietariin
ja Raja-Karjalaan.
-Tänä vuonna esim. Kiteelle on
viety kampetta jo 4600 kg. Kiteellä
on väliasema, jonne rajantakaisesta
Karjalasta tulee evankeliumin kuulijoita, jotka lähtiessään saavat mukaansa ruokaa ja vaatteita tarvitseville vietäväksi. Pietariin taas on nyt
keväällä lähtenyt 1100 kg vaatteita ja
kenkiä, muun muassa Asukastuvan
Neulekerhon valmistamat tilkkutäkit.
Reijo Holopainen kertoo työstä
Pietarissa:
-Olemme yksi tärkeä osa Kansan
Raamattuseuran katulapsityötä, jota
tehdään pääosin Pietarissa. Toimintamuotoina ovat katupartiointi ja
toimintakeskukset; poikien turvakoti ja tukiasuntola ja päiväkeskus.
-Sosiaalityöntekijämme liikkuu
joka päivä Pietarin kaduilla katulasten parissa, keskustelee heidän
kanssaan ja tarjoaa apua (terveysneuvontaa, lääkkeitä, ruokaa ja
vaatteita) sekä mahdollisuutta päästä turvakotiin tai vastaavaan. Jos
lapsella on vähänkin halua muuttaa
elämäänsä, tehdään kaikki voitava
sopivan paikan järjestämiseksi.
-Sitten on poikien turvakoti 13
7-18 vuotiaalle pojalle. Sieltä on sen
kymmenen toimintavuoden aikana päässyt 103 pietarilaista poikaa
kunnollisen elämän syrjään kiinni.

Puheenjohtaja Teuvo Kantanen, Irina Hedman ja Reijo Holopainen
keräystavaroiden äärellä.
Aikuiseksi ehtineiden poikien tukiasuntolasta taas lähti viime vuonna
11 poikaa elämään omaa elämäänsä
saatuaan koulutusta niin elämän arvojen kuin ammatillisen osaamisen
suhteen. He ovat oppineet hoitamaan talouttaan, laittamaan ruokaa,
suunnittelemaan rahankäyttöä, tekemään remonttia ja nikkaroimaan
huonekaluja, ompelemaan itselleen
lakanoita ja tekemään monia muita
asioita, jotka yksin elävän nuoren
miehen on hyvä osata.
Päiväkeskuksessa käy iltapäivisin
viitisenkymmentä 5-19 vuotiasta
lasta. Keskuksessa he tekevät koulutehtäviään, harrastavat eri pajoissa,
järjestävät omien töidensä näyttelyjä, löytävät ystäviä ja ennen kaikkea
kasvavat henkisesti ja hengellisesti
ja oppivat erottamaan hyvän pahasta, olemaan ystävällisiä ja hyväntahtoisia. Kuopiosta tulleet kamppeet ja
muut avustustavarat lähtevät täältä
suoraan perheisiin.
Päiväkeskuksen toiminnan piiriin
kuuluu lisäksi 48 perhettä, joissa on
yli 100 lasta, ja yli 300 lasta ottaa
osaa päiväkeskuksen järjestämiin
erilaisiin tilaisuuksiin. Henkisten tai

fyysisten kärsimysten koettelemat
perheet saattavat joutua elämään
pienen eläkkeen tai työttömyyskorvauksen varassa. He tarvitsevat
apua ja olemmekin hankkineet heille suomalaiset kummit avustamaan
kunkin kummin kukkarolle sopivalla kuukausittaisella summalla.
Pyörönkaari 15 toimiva Pietarin lasten tuki ry on vuokratiloissa.
Reijo Holopaisella on toive:
- Ihminen tai yhteisö, joka tuntee
tällaisen lähimmäisestä huolehtimisen tärkeäksi, lähtisi avustamaan
vuokran maksussa. Pienikin summa
on suureksi avuksi.
Reijo Holopaisella on myös haave: hyväntekeväisyyskonsertti. Sen
kehittely on alussaan.
Pietarin lasten tuki ry ottaa edelleen vastaan Pyörönkaari 15:ssä
vaatteita ja kenkiä. Vastaanottopiste
on avoinna maanantaista perjantaihin kello 10-16. Tietoa toiminnasta
myös netistä http://www.pietarinkatulapset.fi/ ja www.kansanraamattuseura.fi
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa
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Peikkometsässä
liikkuu hevoset
n Vanhasta tallista oli vain seinät

jäljellä, kun Nella Koskell tuli Peikkometsään 80-luvun puolivälissä ja
otti tilan haltuunsa. 1994 perustettiin yritys nimellä Peikkometsän
ratsastuskoulu. Oppilaita on nykyään 230-250 viikoittain. Kuluneina
vuosina hevosia on tallissa ollut yli
200, luvussa on mukana myös hoitohevoset. Nella Koskell kertoo hevosten totutuksesta ratsastustallin
tarpeisiin:
-Pienestä varsasta niitä totutetaan
ihmiseen ja kurinalaisuuteen. Jalkoja nostellaan ja muutenkin pitää sallia tutkiminen, kengitys ja muu käsittely. Varsinaisesti kolmivuotiaina
aletaan opettaa ihmisen painoon ja
ratsastukseen. Nelivuotiaana sitten
alkaa varsinainen kouluratsuna olo,
jos luonne sellaisen sallii.
-Hevosia on niin lämminverisiä,
suomenhevosia kuin ponejakin. On
myös puoliverisiä. Meillä on neljä
Eestin hevosta, joilla kolmella on
sama arabi-isä, neljännellä eri mutta arabi, joten niistä on paha sanoa,
ovatko ne tosiaan kylmäverisiä,
mutta rotumäärittelyn mukaanhan
ne ovat.
Hevosten käyttöaste on korkea.
Satunnaisen ratsastusinnon sattuessa voi joutua hevosta odottelemaan,
sillä hevosillakin on lepoaikansa.
Muutakin mielenkiintoisesta tapahtui ja tapahtuu:
-Televisiosta soittelivat, että haluaisivat tehdä ohjelman aikuisratsastuksesta. Toukokuun lopussa tuli
ratsastajat ja television väki ja teki
ohjelman, joka tulee sitten televisiosta lokakuussa.
-Toinen syksyn odotuksen kohteista on esikoiskirjan ilmestyminen. Sellainen on tarina tällä, että
kun selkäni leikattiin toista vuotta
sitten, niin en voinut mitään oikein
tehdä. Ystävä silloin ehdotti, että
kirjoita nuorille hevoskirja. Vähän
vaikean alun jälkeen alkoi kirja hevosesta syntyä, mutta sitten se ryöstäytyi käsistä kokonaan. Enää se ei
ole ollenkaan nuortenkirja. Nyt kirjoitan jo neljättä osaa, vaikka vasta
ensimmäinen osa on tulossa julkai-

Valkea hevonen, Nero, on jo 28 vuotta ja naapurissa oleva Velho on
29-vuotias. Nella kerääkin henkisiä voimia lähettää Velho vihreämmille laitumille.
suun. Jos tulee menestystä kirjoittajana, niin jätän kyllä tallin pidon ja
keskityn kirjoittamiseen. Kustantaja
ainakin kehui kirjan, ja onhan siinä
sellainen juoni, ettei liene muilla.
Toimittajan kyselyyn, eikö ratsastus olekaan selälle hyväksi, Nella
Koskell selittää:
-Työkseni läpiratsastan hevosia,
eli sellaisia jotka alkavat oireilla tuntityössä, käyvät hankaliksi ja ikään
kuin uhkaavat ratsastajan johtajuutta, silloin näiltä niskureilta joudutaan ottamaan luulot pois ja sitten
tovin kuljetaan takapuoli ilmassa
ja etujalat taivasta kohti. Tämä jos
mikä iskee lannerankaan ja käy nikamiin. Tänä päivänä en varmasti
uskalla hypätä edes polven korkuista estettä.
Opettajia on kaksi ja tallityöntekijöitä on kaksi osa-aikaista. Puoliso toimii leiriläisten kokkina ja
hevosten kengittäjänä. Molempiin
on hankittu koulutus. Leiriläisiä on
koko kesän ajan.
-Leiriläiset yöpyvät talon vieressä olevissa majoissa. Aika villiä se
joskus on alkuviikosta kun jaksavat
puolille öin seurustella mutta loppuviikosta alkaa jo uni maistua. Ihan
hauskaahan se muuten on.

-Oppilaat ovat pääosin tyttöjä.
Nyt taitaa olla kaksi poikaa oppilaana. Pojat suuntautuvat enimmäkseen ravipuolelle, jostain syystä.
Ihan hyvä oli täällä tyttöjen joukossa pojatkin, sillä jotkut hevoset tarvitsevat selvästi enemmän voimaa
kuin tytöistä löytyy. Joitain miehiä
täällä käy kuitenkin säännöllisesti
ratsastamassa.
Hevosurheilulehdessä oli kirjoitus
hevoskuljetusten ongelmista kesäajan vilkastuvassa liikenteessä. Nella
Koskell ei ole mitään pahempaa tilannetta joutunut kokemaan.
-Saisihan rekat kauempaa ohittaa,
tulevat joskus ihan iholle. Tööttäilyä ei enää juuri ole mutta kyllähän
hevoskuljetusauto pitää osata ottaa
huomioon.
Tulevaisuuden
suunnitelmiin
kuuluu myös vanhan tallin päädyn
uudistaminen. Toiveissa on myös
lakimuutos, jolla lannan saisi polttaa lämmöksi tallille. Toiveissa on
myös, että kaupunki ymmärtäisi
tallin ja hevosharrastajien tarpeet ja
jättäisi ratsastajillekin tilaa Rautaniemen kaavoihin.
Teksti ja kuvat:
Kalle Mansikkamaa

Helle toi kiireen kukkatarhaan
n Vehmasmäessä n. 20 km Kuo-

piosta etelään sijaitsee Heikkisen
Kukkatarha. 1984 perustetussa yrityksessä toimivat yrittäjinä Ari ja

Irja Heikkinen. Kukkatarha on erikoistunut ryhmäkasvien ja kukkivien ruukkukukkien viljelyyn. Näiden
lisäksi myydään muiden tuottajien

Puutarhurit Niina Heiskanen, Mari Heikkinen, Ari Heikkinen ja
Raija Hynynen ovat hyväntuulisia kukkakauppiaita Heikkisen kukkatarhalla Vehmasmäessä.

viljelemiä kasveja. Kukat myydään
Kuopion kauppatorilla ja kukkatarhalla.
Yrittäjien tytär Mari Heikkinen
kertoo kevään myynnistä:
-Toukokuun hellejakso herätti ostajat. Sen jälkeen on mennyt Miljoonakelloa, Tähtisilmää ja Lumihiutaletta ja tietenkin myös perinteiset
Petuniat ja Pelargoniat ovat ostajia
kiinnostaneet.
-Asuntomessut ovat jonkin verran
näkyneet, mutta eihän kaikki kerro,
minne ovat ostokset menossa.
Yrittäjä Ari Heikkinen toteaakin,
että Lumihiutaleet ovat jo loppumassa.
-Hyötykasvit, kuten kirsikkatomaatit ja yrtit, ovat nyt erityisen
suosittuja. Yleensäkin menee kaikkea, joissa on vähintään kukat nupullaan. Halutaan valmiiksi näyttäviä.
Teksti ja kuvat:
Kalle Mansikkamaa
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Lähes 500 lasta
jalkapallo-opissa
n Kesäkuun toisella viikolla palloil-

Voittaako Espanja,
loistaako Messi?

tiin seitsemällä eri kentällä ympäri
Kuopiota Savon Sanomien jalkapallokoulussa. Juniori KuPS:n ja KMF
Junioreiden järjestämässä koulussa
oli mukana 481 lasta, joista tyttöjä
viidennes. Petosen lehti käväisi tapaamassa jalkapallokoululaisia aurinkoisella Litmasen kentällä.
Yhdeksänvuotias Kristian kertoi
pelanneensa jalkapalloa jo kolme
vuotta ja pitävänsä lajista paljon.
Hän tunnusti hyökkääjän lempipelipaikakseen, vaikka se vaihteleekin.

n Maailman suurin urheilutapahtuma, jalkapallon MM-turnaus, on taas televisiois-

samme halusimme tai emme. Petosen lehden työryhmään kuuluvat Kalle Mansikkamaa, Karri Arvila, Pasi Louhelainen ja Pekka Puurunen antoivat omat näkemyksensä
siihen mitkä joukkueet menestyvät ja ketkä pelaajat paukuttavat eniten maaleja.
Veikkauksen pisteytys menee näin: alkulohkoista jatkavan oikein veikkaamisesta saa
0,5 pistettä per joukkue, mestarista ja maalikuninkaasta viisi pistettä, kakkoseksi tulleesta kolme pistettä ja kolmannesta kaksi pistettä. Jos kärkikolmikkoon veikattu on
kolmen parhaan joukossa, mutta muulla kuin veikatulla sijalla saa siitä pisteen.

Litmasen kentällä juostiin pallon kanssa ja ilman.
Kesän MM-kisoja Kristian aikoo
seurata, mutta suosikkijoukkuetta
hänellä ei erityisesti ole. Kristianin
isän mukaan poika on innokas Lionel Messin kannattaja.
Real Madridin valkoiseen paitaan
pukeutunut kymmenvuotias Anni
on harrastanut jalkapalloa 1,5 vuotta. Hänenkin lempipelipaikkansa
löytyy kärkihyökkääjän tontilta.
Kysymykseen ”Kuinka paljon tykkäät jalkapallosta, asteikolla nollasta
kymmeneen?” Annilta tuli nopea
vastaus ”kymppi.” Myös Anni aikoo
seurata MM-kisoja ja hän toivoo Espanjan vievän mestaruuden.

Anni toivoo Espanjalle
MM-menestystä.

Haastattelut: Karri Arvila
Teksti ja kuvat: Pasi Louhelainen

Kristianin peliura kestänyt jo
kolme vuotta.
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Arjen ruoka-apua
Tukikohdasta
Minkä kokoinen perhe sinulla on?
Minä ja aviomies.
Millaiseksi koet Tukikohdassa
käymisen? Onko se leimaavaa?
Kai alussa oli omissa ajatuksissa
jonkinlainen kynnys käydä ensi kerran, mutta kun pääsi sen kynnyksen
yli, niin on tullut huomanneeksi että
Tukikohdassa käynti on paikallaan.
Millaista jonottaminen on?
Samalla tapaa muita ihmisiä, ja
voi rupatella heidän kanssaan, se on
hyvä asia, muuten saattaisi olla tylsää jonottaa.
n Kello käy kahtatoista aurinkoi-

sena kevätpäivänä, kun kävelen
ystäväni Sirpan kanssa Petosen
Pyörönkaarta Tukikohtaan ruokaja leipäjonoon. Asetumme jonon
jatkoksi, tervehdimme toisia. Puolen tunnin jonotuksen aikana ehdin
vaihtaa kuulumisia toisten kanssa ja
kuunnella muutamaakin kiinnostavaa arkista sattumusta.
Vaikken tunne nimeltä juuri ketään, tunnen silti yhteenkuuluvuutta heidän kanssaan. Riippumatta
erilaisista
elämäntilanteistamme
olemme kaikki yhdenvertaisia, yhtä
tärkeitä, tässä ruokajonossa. Ymmärrän etten ole yksin ongelmieni
kanssa, vaan muutkin kohtaavat
mitä erilaisimpia vaikeuksia arkielämässään; ymmärrän, ettei ole syytä
tuntea häpeää. Köyhyys on totista
totta, monet elävät köyhyysrajalla.
Usein ihminen itse ei ole pääsyyllinen epätoivoiseen taloudelliseen
tilanteeseensa, vaan työttömyys ja

Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu ja R1 konfirmaatio su
20.6. klo 10 Saarna Anna-Maija Hella, liturgia Veli Mäntynen,
kanttorina Seppo Kirkinen.
Päivärippikoululaisten korfirmaatiomessu su 20.6. klo
14 Saarna Veli Mäntynen, liturgia Yrjö Sahama ja kanttorina
Mari Vuola-Tanila.
Sanajumalanpalvelus la 26.6.
klo 10 Saarna Raili Rantanen, liturgia Yrjö Sahama ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Messu ja H1 konfimaatio su
27.6. klo 10 Saarna Lauri Kastarinen, liturgia Matti Pentikäinen
ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
H2 konfirmaatiomessu su
27.6. klo 14 Saarna Matti Pentikäinen, liturgia Yrjö Sahama ja
kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Sanajumalanpalvelus su 4.7.
klo 10 Saarna Juha Määttä, liturgia Anna-Maija Hella, kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Pihaseurat ti 6.7. klo 19 kirkon pihalla. Yrjö Sahama ja Aki
Tyni.
Messu ja H3 konfirmaatio su
11.7. klo 10 Saarna Veli Mäntynen, liturgia Raili Rantanen ja
kanttorina Aki Tyni.
H 4 konfirmaatiomessu su
11.7. klo 14 Saarna Raili Rantanen, liturgia Esko Konttinen ja
kanttorina Aki Tyni.

sairaus estävät häntä itse tekemästä
työtä. Leipäjonot eivät totisesti passivoi ketään, vaan tulevat todelliseen
tarpeeseen. Olen hyvin kiitollinen
Tukikohdan antamasta arvokkaasta
ilmaisesta avusta. Vapaaehtoistyöntekijät ovat kunniaksi vakaumukselleen, se on juuri sellaista työtä, joka
on aidon kristinuskon ytimessä.
Haastattelen Sirpa Holopaista:
Milloin aloit käymään
Tukikohdassa?
Viime syksynä.
Miten kuulit Tukikohdasta?
Yhden tuttavan kautta.
Miksi käyt Tukikohdassa?
Työttömänä on käytettävä kaikki
mahdolliset edut hyväksi, koska peruspäiväraha ei riitä kunnolla, ruoka on kallista, Tukikohdan jakama
ruoka-avustus on hyvä lisä.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Pihaseurat ti 22.6. klo 19 Juha
Määttä, Raili Rantanen ja Seppo
Kirkinen.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
Juhannuskirkko la 26.6. klo
13 Pastori Yrjö Sahama ja kanttori Mari Vuola-Tanila.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
Kesäkirkko
to
17.6.
klo
18
Mukana
pastori
Juha
Määttä,kanttori Anna-Mari Linna, musiikkileirin oppilaita ja
opettajia Jenni Venäläisen johdolla. Kahvitus
Kesäkirkko su 4.7. klo 13 Pastori Juha Määttä ja kanttori Mari
Vuola-Tanila.
Diakonia
Omaishoitajien leiri Rytkyn
leirikeskuksessa 14.-16.9. Ilmoittautuminen 13.8. mennessä diakoniatoimistoon puh:
040-4848 332 ma ja to klo 910.
“Hyvää
huomenta
arki”avoin kohtaamispaikka to
24.6. klo 10 Alakatu 6 B. Tervetuloa.
Petosen
Diakoniatoimisto
muuttaa ke 30.6. takaisin Petosen seurakuntatalolle. Päivystykset ma ja ke klo 9-11 puh:
040-4848 333.
“Hyvää
huomenta
arki”avoin kohtaamispaikka to
8.7. klo 10 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa. Pyörönkaari 21. Tervetuloa.
Muuta
Leväsen messu ti 6.7. klo
13.30 Yrjö Sahama ja Aki Tyni.

Mitä mieltä olet siitä, että Tukikohta
on kristillinen seurakunta? Miten se
vaikuttaa Tukikohdassa käymiseen,
jos mitenkään?
Ei se varsinaisesti vaikuta mitenkään.
Mitä ajattelet Tukikohdan tekemästä
kristillisestä vapaaehtoistyöstä, ruoan jakamisesta?
Tänä aikana, jolloin kaikki kallistuu ja pienituloisten tulot pienenevät, on hyvä, että tällaisia ihmisiä ja
paikkoja on olemassa.
Tukikohta on Kuopion helluntaiseurakunnan Petosen toimipiste. Se
sijaitsee osoitteessa Pyörönkaari 10.
Toiminnanjohtaja on aluepastori
Jyrki Liukkonen. Lisätietoja asiasta
kiinnostuneille tarjoavat nettisivut
osoitteessa www.tukikohta.info .

Kolumni
Vielä on
kesää jäljellä…

A

urinko on taas muuttunut ujoksi tätä kirjoittaessani, eikä
siis isommin porota niskaan parvekkeen ovesta. Kevät
alkoikin tosi maukkaasti kunnollisella hellejaksolla. Nyt
saadaan taas totutella ”vanhaan malliin” kesän avauksessa ja pitää
varmuuden vuoksi hieman paksumpaa vaatetusta saatavilla. Ei aamulla aina arvaa eivätkä ennustukset kaikkea kerro, mihin suuntaan tuulet päivän aikaan kääntyy.
Jälleen ovat kesälaitumien ovet avautuneet ja opinahjojen ovet
sulkeutuneet kesän ajaksi. Päivisinkin on nuorta porukkaa liikenteessä kukin omien taitojensa mukaan. Toivon todella että kaikki
autoilijat sekä mopo-, että moottoripyöräkuskit ottavat tämän huomioon hiljentämällä vauhtia ja muistamalla myös pienimmät kadun yli liikkujat. On nimittäin niin, ettei kaikilla ole liikennesäännöt vielä hallussa ja toki ainakin näin kesän alussa tahtoo maltti ja
ohjeet unohtua monelta kotiin. Olisi hyvä jos vanhemmilla liikenisi
aikaa neuvoa ja opastaa jälkikasvua turvalliseen liikkumiseen. Vahva toiveeni onkin että kaikki kesälomalle lähteneet ovat aloittamassa koulua jälleen syksyllä.
Petosella liikkuessa täytyy tosin aikuistenkin olla tarkkana, sillä
kovinkaan monessa autossa ei ole suojatiet ”haistavaa” jarrupoljinta. Ei ole itsestään selvää että vauhti lähestyvällä autolla tai kaksipyöräisellä hidastuu kun olet aikeissa ylittää kadun suojatietä pitkin. Sehän on edelleenkin ainoa luvallinen reitti, tahtoo vaan liian
usein unohtua itse kullakin.
Juhannus lähestyy ja sen myötä alkaa monella myös veneilykausi
vilkkaampana kuin oli keväällä. Uusi lisä kaikenlaisten vahinkojen
syntymiseen tulee joka ikinen kesä kalastajien ja mökkeilijöiden
lisääntyvän veneilyn myötä. Aina ei tahdo muistua mieleen lait ja
asetukset turvallisuuden kannalta. Pelastusliivit on oltava päällä
aina veneeseen astuttaessa, eikä sitä ”perjantaipulloa” kannata avata ennen matkan päättymistä. Tilastot kertovat joka kesä matkansa
ikävästi päättäneistä lomalaisista.
Kaiken tämän valituksen jälkeen toivon kaikille lukijoille joka
tapauksessa lämmintä ja rattoisaa kesää!
Pekka Puurunen

Teksti: Hanna-Anneli Belt
Kuva: Kalle Mansikkamaa

Kuopion omalääkäritoiminta kesällä
n Pääterveysaseman ja Pyörön omalääkäritoimintaa on supistettu

5.7. - 15.8., jolloin hoidetaan vain kiireelliset potilaat ja potilasasiat sekä
hoidon vuoksi välttämättömät lääkärin määräämät seurantakäynnit ja niihin liittyvät tutkimukset, hoidot ja reseptiasiat.
Lisätietoja (14.6. alkaen): apulaisylilääkäri Kalevi Savolainen,
puh. 017 186 267

Ystävä
on poissa
Ei tiedä ihmislapsi
miten hauras onkaan hän.
Eikä tarvii olla harmaahapsi
kun tuntee poistuvan elämän.
Näin sanoi tuttavani
joka manan mailla jo on.
Se miettimään minut pani:
onko elämä näin armoton?
Silti hyvillä mielin
hän kertoi minulle sen
ja elämästään selvin kielin
sanoi tehneensä täydellisen.
Ennen niin kauniit silmät
olivat jo samentuneet.
Silti niistä paistoi
onnenpäivät
joita olivat ne katselleet.
Hän läksi onnellisena,
mutta mitä jälkeen jää?
Pettyneinä, katkerina
monta surevaa ystävää.
Juha Hynninen
Petonen
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