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Pääkirjoitus

Asuntomessuportit
avautuvat

O

n kulunut kolmekymmentä vuotta siitä, kun kaupungissamme
edellisen kerran pidettiin asuntomessut. Asuntomessuportit Kuopiossa
avautuvat jälleen 16.7. klo 10.
Reilun kolmen vuoden työrupeama
lähestyy huipennustaan. Projektipäällikkönä olen saanut olla aitiopaikalla seuraamassa messualueen suunnittelua ja
rakentamista. Messujen järjestäminen
on ollut haasteellista, mutta erittäin mielenkiintoista. Erityisen antoisaa on ollut
seurata rakentajaperheiden innostusta ja
sitoutumista messuhankkeeseen. Myös
kaupungin henkilöstö, kuopiolaiset yrittäjät ja monet erilaiset yhdistykset ovat olleet innolla mukana luomassa messuvieraille ja kaupunkilaisille mielenkiintoista
nähtävää ja koettavaa myös messualueen
ulkopuolelle. Nyt on oiva tilaisuus kaikkien kuopiolaisten nauttia messukesän runsaasta tarjonnasta!
Petoselta ja Saaristokaupungista on lyhyt matka messuille. Kannattaakin jättää
oma auto kotipihaan ja suunnata messuille kävellen, pyöräillen tai paikallisliikenteen bussilla, sillä messuporin tuntumassa
ei ole pysäköintimahdollisuutta. Messuvieraiden pysäköintialue sijaitsee Kumpusaaressa noin neljän kilometrin päässä
messuportista.
Messuilla riittää nähtävää ja koettavaa
yllin kyllin kaikille. Jo alue itsestään on
nähtävyys kauniine Kallavesi-maisemineen. Esillä on monipuolinen kattaus
erilaisia pientaloratkaisuja. Asuntomessut
ovat sisustamisesta kiinnostuneelle oikea
runsaudensarvi. Kuopion messuilla on lisäksi panostettu erityisesti pihoihin. Nyt
on oiva tilaisuus käydä hakemassa vinkkejä niin uusille kuin myös korjausta kaipaaville pihoille. Messuilla on esillä myös
paljon taidetta, lähes 150 erilaista taideteosta löytyy niin talojen sisältä kuin ulkoalueiltakin. Erilaisilta neuvontaklinikoilta
saa ammattilaisten maksuttomia vinkkejä
rakentamiseen, sisustamiseen, pihoihin ja
sisäilmanlaatuun.
Ohjelmalliset teemaviikot rytmittävät
messuaikaa. Ensimmäinen viikko on lasten ja nuorten, toinen taiteen ja kolmas on
Voi hyvin! –viikko. Viimeinen messuviikko on omistettu ympäristölle ja energiansäästölle.
Olette kaikki lämpimästi tervetulleita
viettämään kesäistä retkipäivää Lehtoniemen asuntomessuilla!
Mervi Heiskanen
Projektipäällikkö
Asuntomessut Kuopiossa 2010

Itä-Suomen suosituin on
Matkailukeskus Rauhalahti
n Matkailukeskus Rauhalahti on Kuopion

Matkailupalvelu Oy:n omistama matkailukeskus. Leirintäalue aloitti toimintansa jo
1960-luvulla, mutta laajamittaisempi leirintäaluetoiminta alkoi vuonna 1982. Leirintäalueen pinta-ala on noin 39 ha ja siellä on
noin 300 telttapaikkaa. Sähköllä varustettuja
vaunupaikkoja on 237. Mökkejä alueella on
yhteensä 83 joista lomahuviloita 10. Leirintäalueella on tilaa maksimissaan noin 3000
ihmiselle.
Matkailukeskus Rauhalahti kuuluu Top
Camping Finland -ketjuun. Yhteistyö- ja
markkinointiketjun muita jäseniä ovat Kalajoen Hiekkasärkät, Vaasa, Yyteri, Tykkimäki
Kouvolassa, Visulahti, Punkaharju ja Härmälä.
Kuopion kaupungin matkailupalvelun
omistamalla Matkailukeskus Rauhalahdella
oli viime vuonna liki 46 000 yöpymistä. Vt.
aluepäällikkö Reetta Korkalainen kertoo
vuoden aikojen vaikutuksesta:
-Kesän huippusesonki on heinäkuu aina
koulujen alkuun. Silloin matkustajat ovat
enimmäkseen suomalaisia, mutta Keski-Euroopasta, siis Saksasta, Sveitsistä ja Hollannista, on myös aika paljon. Elokuun loppupuolella vastaanotossa kuulee enemmän muita kieliä
kuin suomea, kun Ranskasta, Espanjasta ja
Italiasta tulee silloin matkalaisia.

-Talviaikaan on enimmäkseen suomalaisia
ja venäläisiä. Alueella on 10 ympärivuotista
lomahuvilaa, joissa talviloma sujuu mutkattomasti. Lomahuviloita on neljälle ja kuudel-

Linja-autohistorialliselle seuralle
Pohjois-Savoon oma osasto
n Suomen Linja-autohistoriallisen Seura

(SLHS) on vuonna 1978 perustettu yhdistys
linja-autoista ja kaikesta linja-autoliikenteeseen liittyvästä kiinnostuneille henkilöille.
Yhdistyksen tavoitteena on kerätä kaikki linja-autoista kiinnostuneet harrastajat yhdistyksen toiminnan piiriin. Se edistää kaikin tavoin
linja-autoihin liittyvän aineiston säilyttämistä
tuleville sukupolville. Seura julkaisee harrastusta tukevaa alan kirjallisuutta. Se säilyttää ja
kunnostaa vanhoja linja-autoja. Seura kehittää yhteistoimintaa muiden vastaavanlaisten
koti- ja ulkomaisten yhdistysten kanssa.
Jäseniä yhdistyksessä on noin 1200 ja he
ovat linja-autoista kiinnostuneita, aktiivisia
kuljettajia tai eläkeläisiä. Useat linja-autoja
harrastavista ovat myös valokuvauksen harrastajia, joilla on erityisenä tavoitteena kuvata
esimerkiksi kaikki Suomessa käytössä olevat
linja-autot, tai ottaa kuva jokaisesta alan eri
yrityksen autosta koko maailmassa.
Tänä keväänä perustettiin yhdistyksen Pohjois-Savon osasto. Aluepäälliköksi valittiin
Risto Pennanen ja osastossa on jo viisitoista
jäsentä, lisää tulee koko ajan. Vanhojen autojen tapahtumassa ollutta seuran omistamaa
Kuopion Liikenteen entistä autoa nro 44 kävivät monet tervehtimässä. Auton on lahjoittanut Koiviston Auto -yhtymä, joka on myös
auttanut auton saamisessa museoautokuntoon. Linja-autoihin liittyy paljon muistoja, ja
Risto Pennanen toivookin saavansa niin valokuvia kuin muita muistoja kuopiolaisilta. Valokuvat kopioidaan digitaaliseen muotoon ja
Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
Puh. 046 582 6352
petosenlehti@wippies.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen,
Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 13500 kpl.

Vt. aluepäällikkö Reetta Korkalainen toivottaa kaikki, myös kuopiolaiset, tervetulleeksi Rauhalahden matkailukeskukseen.

le hengelle ja kaikki sisältävät muun muassa
saunat ja takat. Huvilat sopivat lisäksi hyvin
esimerkiksi pienkokouksiin ja -palavereihin.
Alueelle ovat tervetulleita myös karavaanarit,
joille on käytössä paikan ja sähköliitännän lisäksi myös wc-, suihku- ja keittiötila.
Uutta jopa kuopiolaisille lienee Kivilammen kalastuspaikka. 12€:n kalastusluvalla saa
käydä onkimassa 3 lohikalaa ja muuta kalaa
minkä saa. Reetta Korkalainen kertoo muista
mahdollisuuksista:
-Kesäravintola Maccoy on auki koko kesän.
Teatteriareenalla esiintyy heinä-elokuussa
Kuopion Uusi Kesäteatteri. SeikkailuKuopio
vuokraa laitteita mönkijöistä kanootteihin ja
vesijetteihin, ja heillä on tarjolla myös järjestettyjä seikkailu- ja safaripalveluita.
-Tietenkin on muistettava, ettei kylpylään
ole kuin 500 metriä rantatietä. Uimaranta on
ihan vieressä. Läheisyydessä on myös ratsastustalli eikä pidä unohtaa leirintäalueen 18reikäistä minigolfrataa.
-Kaupunkiin pääsee laivalla ja bussilla, eli
yhteydet ovat kunnossa. Asuntomessuillekin
pääsee laiturilla vierailevien laivojen kyydissä,
matka kestää vain noin vartin.
Asuntomessujen vuoksi Reetta Korkalainen
odottaakin kävijämäärän kasvavan viimevuotisesta.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Toimittaja: Kalle Mansikkamaa 041 7279 022
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KAO-263 on saanut korinsa Kuopion Liikenteen Varkauden koritehtailla 1973 ja sellaisena se on mahdollisesti viimeinen jäljellä oleva. Se poistettiin aktiivipalvelusta 1994 ja
on nyt museoauto. Alustaltaan se on Volvo B58-60.
alkuperäinen kuva palautetaan omistajalleen.
Yhteystiedot seuran kotisivulta http://www.
slhs.fi ->osastot ->pohjois-savo.
-Linja-autoista kiinnostuneet, tulkaa toi-
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mintaan mukaan, toivottaa Risto Pennanen.
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa
Lehden jakelu:
Suoralähetys Oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran
15. 9. 2010.
Aineistot 6. 9. 2010 mennessä.
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Kumpaa arvostat enemmän:
ihmisten vai omaisuuden turvaa?
n Paikallispalvelupäällikkö Tapio

Eskelinen teki monenlaisia töitä,
kuten paperikoneasennuksia, aina
vuoteen 1995. Silloin hän kysyi itseltään, millainen olisi toiveiden työ, ja
päätyi seuraavaan vaatimukseen:
ammattitaito on oltava korvien välistä, apuna puhelin ja auto sekä
tietokone. Kun siihen mietiskelyyn
osui Tapiolan ilmoitus asiamiesten
tarpeesta, työ ja mies löysivät toisensa.
Keväällä 2002 työkaverin kanssa
päädyttiin perustamaan Kuopion
Vakuutusmarkkinointi Ky, jossa
kaverukset
franchising-periaatteella jatkoivat Tapiolan tuotteiden
myyntiä. Kommandiittiyritys toimi
ensin Prisman tiloissa, sitten Euromarketin tiloissa pari vuotta, ja nyt
on toiminut 7. kesäkuusta alkaen
S-market Keilankannan vieressä
Matkusniemenkatu 1:ssä. Tiloissa
on nyt Eskelisen lisäksi kaksi asiakasneuvojaa, mutta syksyllä toiveissa olisi saada myös pankkineuvoja
joukon jatkoksi.
Tapio Eskelinen kertoo toiminnasta uusissa tiloissa:
-Tässä asiakkaanamme ovat henkilöasiakkaat ja alle viiden hengen
yritykset. Isommille yrityksille on
Tapiolassa oma henkilönsä. Pääasiana ovat kuitenkin vakuutusasiat.
Pieniä pankkiasioita kuten tilinavauksia voidaan tehdä mutta varsinaista rahaliikennettä ei hoideta.
Vakuutusmyyjänä Tapio Eskelinen painottaa vakuutuksen hankkimisessa sitä, että asiakkaan on
tiedostettava riskinsä:
-Talot ja autot tulee kyllä vakuutettua, mutta moni unohtaa vakuut-

Peruspalvelupäällikkö Tapio Eskelisen työtovereina Matkuksentiellä ovat Juha Miettinen (vasemmalla)
ja Erja Tams.
taa ihmiset, itsensä ja läheisensä.
Pitäisi miettiä, miten itse tai läheiset
pärjäävät kun sattuu vakava vahinko: kuolema, työkyvyttömyys, vakava sairaus tai tapaturma. Näissä
tilanteissa asiaa ei ainakaan paranna
se, että oma tai perheen talous pettää
radikaalisti. Näitä valitettavia mutta
mahdollisia tilanteita varten pitää
käyttää hetki aikaa esim. varaamalla
aika talouden turvan läpikäymiseen
Tapiolan toimistolla.
-Rakentamisessa sattuu monenlaisia vahinkoja. Jos omat rakennustaidot eivät riitä, työnantajana on
otettava työntekijän eläkevakuutus
ja lakisääteinen tapaturmavakuutus,
joka turvaa työntekijät. Jos taas on

hartiapankkirakentaja, joka käy päivät työssä ja illat rakentaa, niin riski
väsyneellä kasvaa. Joka tapauksissa
pitäisi miettiä, miten sitten jos sattuu isompi vahinko itselle. Työkyky
voi mennä, työpaikka menee, mutta
lainat ja kesken oleva rakennustyömaa säilyvät.
-Henkivakuutuksen
minimitasoksi voisi suositella, että lainat
saadaan maksettua ja jotain vielä
jääkin. Pitää muistaa, että pankin
kautta otetuissa lainaturvavakuutuksissa edunsaaja on lainan antanut
pankki, mutta henkivakuutuksessa
edunsaajan pystyy itse valitsemaan
mieleisekseen. Edunsaaja voi korvaustilanteessa maksaa lainan pankille

tai käyttää osan summasta vaikkapa
lasten opiskelu- ym. kuluihin. Avoparit huomio: jos haluatte toisenne
edunsaajaksi kuolemanvaravakuutuksessa, niin teidän tulee nimetä
avopuolisonne edunsaajaksi.
-Talkootyöstä on muistettava, että
kaverit mielellään auttavat osaamisensa mukaan, mutta talkoissakin
saattaa sattua vahinko. Nolo tilanne
voi syntyä kun talkoolaiselle sattuu
tapaturma ja siitä seuraavat kulut
tulevat talkoolaiselle itselleen. Ratkaisu tähän löytyy talkoovakuutuksesta.
Tapio Eskelinen haluaa muistuttaa siitä, että Tapiola on ollut myös
pankki reilut kuusi vuotta.

-Henkilöasiakkaita on lähes 200
000. Tapiolan Omaetuohjelma palkitsee keskittämisestä. Omaetua
saa vahinkovakuutusten maksuista,
säästövakuutusten
hoitokuluista,
eläkevakuutukselle
lisäsäästönä,
pankin verkkopalvelun kuukausimaksusta ja pankin korttimaksusta
sekä rahastojen merkintäpalkkioista. Tapiolan valtit tänään ovat
Omaedun lisäksi kokonaisedulliset
pankki- ja vakuutuspalvelut, toimivat verkko- ja puhelinpalvelu sekä
laajeneva franchising-periaatteella
toimiva paikallispalveluverkosto.
Pitää muistaa, että Tapiola on asiakkaittensa omistama yhtiörypäs,
jonka voitto korvausten ja kulujen
jälkeen jaetaan omistajien eli asiakkaiden hyväksi. Eräänlaista Omaetua tämäkin.
-Palvelua saa netissä, puhelimitse
ja toimipisteessä käymällä. Korvausta voi hakea vahinkoihin niin netin
kuin puhelimen kautta, isommissa
vahingoissa pitää vahinkotarkastajan käydä paikalla.
Paikallispalvelupäällikkö Tapio
Eskelinen kehottaa poikkeamaan:
-Tervetuloa keskustelemaan vakuutus- ja pankkiasioista. Lähestulkoon aina niissä on jotain korjattavaa tai muutettavaa. Hintakilpailu
on kovaa, mutta sisältöä kannattaa
myös katsoa kun kokonaisedullisuuteen kiinnitetään huomiota.
Niin, kumpaa sinä arvostat enemmän: ihmisten vai omaisuuden turvaa? kysyy peruspalvelupäällikkö
Tapio Eskelinen.
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa

Autotalo Laakkonen uusiin tiloihin Leväsentielle
n Kun tilaa on 8000 neliömetriä lat-

tia-alaa ja korkeutta 8 metriä, niin
sopii sinne täysin palveleva autokauppa huolto- ja varaosapalveluineen. Heinäkuun 19. Leväsentie 33:
ssa toimintansa aloittava Autotalo
Laakkonen tulee sisältämään Volkswagen henkilö- ja hyötyajoneuvot
sekä Audit. Kolmantena osana on
vaihtoautomyymälä.
Autotalonjohtaja Mikko Heikkinen kertoo, että vaikka liike avataan
jo heinäkuussa, varsinaiset viralliset
avajaiset ovat vasta elokuussa, kun
useimmat asiakkaista on lomansa
pitäneet, ja toiminta on asettunut
uomiinsa. Hän on uusiin tiloihin
tyytyväinen:
-Audit saavat tilaa, jota puuttui
entisestä paikasta. Hulppeissa tiloissa on kahdeksan metriä korkeutta
ja 1000 neliömetriä on pinta-alaa.
Saamme myös käytetyille Audeille

Autotalonjohtaja Mikko Heikkinen odottaa, että hyvä sijainti ja
näkyvyys moottoritielle tuovat myös uusia asiakkaita.

oman myyntitilan uusien Audien
vierestä. Erikseen on vielä muille
vaihtoautoille myymälätilaa noin
1500 neliötä.
-Henkilökuntaa olemme rekrytoineet uusiin tiloihin; kaksi automyyjää, yhden varaosamyyjän ja
huoltoon 5 mekaanikkoa. Kaikkiaan
meitä on liki 60 henkeä.
-Huoltotiloissa kasvu näkyy 29
nostopaikkana, joista neljä on raskaalle kalustolle aina viiteen tonniin
asti, entisessä oli 19 nostopaikkaa.
Moottoritien vieressä ovat tornit,
joissa säilytetään renkaita paloturvallisissa tiloissa. Koska niissä on
myös asiakkaiden renkaita talvi/kesäsäilössä, kutsutaan niitä rengashotelleiksi. Tulevaisuutta on myös ajateltu, ja varattu Petosen puoleiseen
tontin osaan tilaa korikorjaamolle ja
maalaamolle. Niiden rakentamiselle
ei ole vielä aikataulua, mutta tila on

varattu.
Yhteistyöyrityksiä löytyy myös
alueelta. Volkswagen-talon toisessa
kerroksessa tulee toimimaan Lounaskahvila Pippuri, joka aiemmin
tarjosi lounaita Tasavallankadulla.
Toinen tuleva yritys on Autopuhdistus Karppanen Oy, joka tulee sijaitsemaan Petosen puoleisessa päässä
Volkswagen-taloa.
Autotalonjohtaja Mikko Heikkinen toivottaa entiset ja uudet Volkswagen- ja Audi-asiakkaat tervetulleeksi tutkimaan uusia mallistoja
upouusiin toimitaloihin Leväsentie
33:een.
-Parkkipaikoista ei ainakaan ole
pulaa kuten aikaisemmassa paikassa. Nyt on hyvät tilat niin ulkona
kuin sisällä, asiakkaille ja heidän
autoilleen, myytäville autoille sekä
työntekijöille.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Kuopio kannustaa
pyöräilemään
n Viime vuonna valmistuneiden kävelyreittien lisäksi Kuopioon on kehitetty kolme eripituista pyöräilyreittiä. Ne

ulottuvat vihreästä 10 kilometrin kevyestä lenkistä punaiseen 40 kilometrin lenkkiin, jossa pääsee nauttimaan sekä
Petosen että Saaristokaupungin mahtavista maisemista. Onpa kovakuntoisille olemassa myös Tahkolle asti vievä
100 kilometrin reitti.
Teksti: Karri Arvila, kuva: Kalle Mansikkamaa



Reitit on merkitty selvästi kevyen
liikenteen väylän
varrelle erivärisin
tunnistein.
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Rentouttavaa kauneutta
Jynkän kuningattaresta
n Aprillipäivänä 2010 avattiin Jyn-

kän ja Leväsen suureen tarpeeseen
Hiusstudio Queen parturi-kampaamo osoitteeseen Soikkokuja 12.
Kampaamoyrittäjä Helena Taskinen etsi tyttärensä Emilian kanssa
pari vuotta sopivaa isoa tilaa ensin
mm. Petoselta, mutta tarjonta oli liian pienikokoista ja pysäköintipaikat
lyhytaikaisia. Jynkästä Fysiannen ja
Käskynkän välistä löytyi tila, johon
sopi haaveiden asiakaspalveluyritys.
Helena Taskinen kertoo tilatavoitteistaan:
-Sellainen tila piti löytää, jossa
asiakkaalla on tilaa hengittää. Remontin jälkeen täällä onkin hyvä
ilma hengittää. Asiakkaat eivät ole
kylki kiinni toisissaan ja työntekijälläkin on tilaa liikkua. Materiaaliksi
valitsimme helppohoitoisia kestäviä materiaaleja. Pyrittiin sellaiseen
paikkaan, missä asiakkaan on hyvä
olla.
-Toinen vaatimus oli, että on tilaa myös kehittyä. Tässä on ja ehkä
syksyllä otetaankin työntekijä tai
harjoittelija.

-Lisäksi vaatimuksissa oli, että
asiakkaan auto saa olla useamman
tunnin parkissa, ja sekin tässä paikassa toteutui.
-Eniten ovat ilahduttaneet asiakkaat, jotka ovat kertoneet, miten suureen tarpeeseen Hiusstudio
Queen on tullut, joten olemme onnistuneet paikan valinnassa.
Helena Taskinen valmistui 1966
ammattikoulusta parturikampaajaksi. Kymmenen vuoden toisilla
töissä olon jälkeen hän perusti oman
parturikampaamon. Jynkässä, Louhikkokadulla ja Rautalammilla on
hän ehtinyt yritystään pitää lastentekotaukojen katkoessa työjaksoja ja
vuokrasopimuksia.
Emilia Taskinen valmistui 2005
parturikampaajaksi Kuopion amk:
sta. Vaellusvuodet veivät Italiaan
pariksi vuodeksi. Kotimaahan tulon
myötä meni kolme vuotta Kuopion
keskustassa työtä toiselle tehden,
mutta nyt on äidilleen töissä. Ensimmäiset työt äidilleen hän tosin
teki jo kolmivuotiaana käyttäessään
150 litraa vettä hoitotädin tukan pe-

suun. Emilia Taskinen kiittää Kuopiossa saamaansa koulutusta:
-Koulu oli sinällään hyvä. Se, että
niin moni valmistunut silti päätyy
alan vaihtoon, johtuu enemmän siitä, että nuorena ei oikein tiedä, mitä
työ parturina ja kampaaja todella
on. Koulussa on neljäkin tuntia aikaa laitella asiakasta, mutta todellinen työ on toki nopeampisyklistä.
Nykyään tosin asiakkaat toivovat
kiireettömämpää käsittelyä, ja me
olemmekin panostaneet siihen, että
asiakas saa 2-3 tunnin rentouttavan
hiustenhoidon.
Helena Taskinen on itsekin ihastunut hiusten pesuaseman erikoisuuteen, hierontaan. Silloin tällöin
tulee rentouduttua hieronnassa ihan
ilman pesua.
-Laite lienee ainoa lajiaan Kuopiossa. Miehetkin ovat tulleet
hiuksiaan leikkauttamaan kävellen
suoraan pesuasemalle. Kiireisen
työpäivän jälkeen hieronta onkin
parhaimmillaan.
-Koulutuksen laitteeseen saimme
Helsingissä. Koulutusta on muu-

Hiukset tulevat kuntoon Jynkän kuningattaressa=(Queen), lupaavat Emilia ja Helena (oikealla) Taskinen Queen parturikampaamosta.
tenkin koko ajan hankittava. Ennen
Juhannusta olimme päivän kiinni
opiskellessamme
värikouluttajan
johdolla viimeisimmät uutuudet.
-Värit, jatkeet, pidennykset, erilaiset hiuslaadut, kaikki vaativat uutta
oppia jatkuvasti. Itämaista tulevalla
on suora paksu hius, etelästä tulee
kiharoita, suomalaisilla on usein
ohut hiuslaatu, josta on vaikea saada näyttävää. Siihenkin tulee uusia
oppeja, joissa on oltava mukana.
Helena ja Emilia Taskinen ovat

ottaneet periaatteen, että asiakkaat
palvellaan yksi kerrallaan, mutta
asiakkaan ajankäyttöä huomioidaan
työaikojen joustolla. Kahdentoista
tunnin aukioloajasta löytyy sopiva
aika. Moni onkin onnistunut yhdistämään palvelukeskuksen muissa
yrityksissä ja Queenissa käynnin, tai
kun puolisolla on aika Fysiannelle,
itse tullaan viereisestä ovesta rentoutumaan ja kaunistumaan.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

KuPS Ketut voittoon
JyväskyläCupissa.
n KuPS Ketut (Jynkänvuori, Rautaniemi) voitti 1999 syntyneiden
poikien sarjan 12-13.6.2010 pelatussa JyväskyläCupissa.
Sarjassa oli 14 joukkuetta ympäri Suomea ja KuPS ketut voitti
kaikki turnauksessa pelaamansa 6
peliä ja loppuottelussa kaatui JJK
Combi, Jyväskylästä lukemin 3-2.
Turnauksen www- sivut: www.
jyvaskylacup.fi
Teksti: Petri Hartikainen
Kuva: Petri Pesonen
Joukkueessa pelasivat: takarivi vasemmalta: Arttu Heinonen, Juuso Knuutinen, Irfan Sadik, Pauli Pesonen, Kalle Torvikoski, Toni Lyytikäinen, eturivi vasemmalta: Jere Eskelinen, Simo Markkanen, Henry
Ryhänen, Roope Rikkonen, Miko Mäkeläinen ja Samu Hartikainen edessä (maalivahti): Patrik Kuutsa.
Joukkuetta valmentavat: Petri Hartikainen (vasemmalla) ja Mika Kuutsa (oikealla).

Kesäoposta tukea nuorille
n Kuopiossa alkoi tänä vuonna

ESR:n rahoittama Savon nuorisotiedotuksen hanke, joka mahdollistaa
nuorten ja opinto-ohjaajan yhteistyön myös kesäisin. Opothan ovat
perinteisesti olleet tavattavissa vain
kouluilla, joten tämän hankkeen tavoite on saada yhteydenottokynnys
matalammaksi, kertoo opinto-ohjaaja Risto Kankaanrinta.
Kaikki nuoret eivät opiskelupaikkaa saaneet joko niiden vähyyden
tai
tulevaisuudensuunnitelmien
puuttumisen vuoksi, ja Kesäopon
tarkoitus onkin toimia oppilaiden
jälkiohjauksen tukena ja antaa tietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista. Infopakettiauto kiersi etsimässä
nuoria sekä Kirveslahdelta että Pe-

tosen ostoskeskukselta. Tavoitetuilla nuorilla asiat tuntuivat olevan
hyvin, mutta varsinkin vanhempien

palautteesta päätellen hanke on erittäin hyvä.
Teksti ja kuva: Karri Arvila

Risto Kankaanrinta ja Miina
Ratilainen auttavat nuoria
eteenpäin.
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Talo Helmen pihakasvit
tarvitsevat vain vettä
n Sara, Sami, Anu ja Pekka Heli-

nin tuleva koti alkaa olla valmis koti.
Kun ehkä noin 200 000 vierailijan
jäljet on siistitty, pääsevät he muuttamaan kotiinsa. Sellainen haitta on
olla messurakentaja. Toisaalta Pekka
Helin myöntää, että ehkä ei olisi rakentaminen samalla tavalla pysynyt
aikataulussa, jos ei olisi pakkoa.
Omaksi osakseen rakentamisessa
Pekka Helin nimeää:
-Kaikessa, missä oma osaaminen
on riittänyt ja mihin on kyennyt,
niitä olen tehnyt. Kaappien kokoamista, hyllyjen tekoa, maalaamista,
listojen laittoa, kiveysten tekoa, kaikenlaista auttamista.
Lapset ovat suunnitelleet omat
huoneensa ja yhteisen tilansa. Lisäksi se he ovat olleet apuna kaikkialla
missä vain ovat voineet olla.
Anu Helin on suunnitellut pihan, ja istuttanut sen, organisoinut
asioita ja pitänyt lehdistöstä huolta.
Viime aikoina kaiken valmistuttua
ovat lehdet lähettäneet kuvaajiaan,
ja varsinkin tuotekuvauksia on riittänyt eri osissa taloa. Piharakentamista on Anu Helin pitänyt haasteellisena:
-Rinnerakentaminen on tuonut
monenlaisia haasteita. Rinteeseen
on pitänyt tehdä oleskelutasanteita.
Onneksi pihaa on voitu tehdä aikuisten makuun. Kun omat lapset

ovat jo melkein aikuisia, ei pikkulapsia ole tarvinnut huomioida leikkipaikoissa.
Tavoitteina pihakasveilla on ollut
helppohoitoisuus. Yrteille ja salaateille on varattu pieni tila. Kasvihuoneessa on tulossa ensimmäiset tomaatit. Tälle kesälle ei ole Helineillä
enää muuta tehtävää kuin kastelu,
jotta kasvit juurtuvat ja kotiutuvat
paikoilleen. Karikkeella rajoittaa
Anu Helin rikkaruohojen pääsyä
kasvistoon, jossa on vain harkitut
lajit:
-Lamohietakirsikka on maanpeitekasvi. Kuunliljat ja erilaiset anger-

vot ovat omia suosikkejani. Sitten
on monenlaisia havukasveja, kääpiövuorimäntyä ja tuijaa. Kalliotuhkapensaita ja Marja-aroniaa löytyy
myös pihalta.
-Tänä vuonna tämä on tällainen
mutta eihän puutarha ole koskaan
valmis. Tämä paikka on koillistuulen tuiverrettavana ja se tuo myös
omat vaatimuksensa kasveille.
Perhe Helin ovat tyytyväisiä yhteistyöhön kaikkien asuntomessuosapuolien kanssa ja lopputulokseen.
Teksti ja kuvat: Kalle Mansikkamaa

Tässä maisemassa luulisi viihtyvän.

Kuopion asuntomessujen kohde 39. Helminauha 6. Talo Helmi,
6h+k+rt+kylpyosasto höyrysaunalla+2wc+viherhuone+autotalli+a
urinkoterassi+erillinen sauna, 241,5 m² + 40 m² odottaa messukävijöitä. Päänäytteilleasettaja Carlson Oy, Rakennuttajat Anu ja Pekka
Helin

Sami, Sara, Anu ja Pekka Helin joutuvat odottamaan uuteen kotiin
muuttoa vielä reilun kuukauden.

Kaunis katsella, terapiaa tekijälle
n Oppinsa kutojaksi Anne Suik-

kanen sai äidiltään ja mummoltaan jo pikku tyttönä. Myöhemmin
opiskelun, työnteon ja perheenperustamisen ohessa kutominen oli
harrastuksena. Hän perusti keväällä
2007 yrityksensä Annen kutomon
yrityskurssin jälkeen. Yrityksessä
myydään matonkuteita vyyhdillä,
paalikuteita ja poppanakuteita. Lisäksi Anne Suikkanen kutoo tilauksesta mattoja. Myytävänä olevat
matonkuteet ovat pääasiassa puuvillatrikoota. Matonkuteet ja poppanakuteet tulevat Kauhavan Kangas-Aitasta ja Texomeriltä.
Ostajat ovat kaikenikäisiä, kertoo
Anne Suikkanen ja jatkaa:
-Nykyään ovat nuoretkin taas innostuneet kutomaan poppanoita ja
mattoja. Kansalaisopistossa ja Taitokeskuksessa voi kutoa itse ja opastusta saa tarvittaessa. Mallikirjoja
löytyy kirjastosta ja netti on täynnä

Täältä kuteet, poppikone soimaan ja kutomaan, suosittelee Anne
Suikkanen vapaa-ajan tekemiseksi. Sopii miehillekin.

Puutarhajätteiden
kompostointi
n Lehtiä, risuja ja muuta eloperäistä puutarhajätettä voidaan hyödyntää omalla pihamaalla kierrättämällä ravinteet

kompostoimalla. Rivitaloyhtiössäkin tämä onnistuu, kun kaikki asukkaat sitoutuvat toimintaan mukaan. Komposti
voidaan rakentaa ja huoltaa yhdessä talkoilla. Kukin asukas huolehtii omalta osaltaan sen hoidosta esimerkiksi
talonmiesvuorollaan.
Hyvä puutarhakompostin sijoituspaikka on varjoisa ja tuulensuojainen. Pohjalle laitetaan ilmavaksi kerrokseksi
risuja tai haketta. Kompostiin laitetaan vuoroin kuivaa ja kosteaa puutarhajätettä. Kerrosten väliin ripotellaan
muutama lapiollinen multaa tai vanhaa kompostia, tarvittaessa lisätään kompostiherätettä. Jos kompostiin lisätään
paljon kuivaa ainesta, sitä täytyy myös kastella.
Puutarhajäte kompostoituu eloperäiseksi humukseksi noin 1-2 vuodessa. Puolivalmistakin kompostia voidaan
levittää keväällä katteeksi istutuksille sekä puiden ja pensaiden juurille. Valmis kompostimulta on mainio puutarhan maanparannusaine.
Teksti ja kuva: puutarhaharrastaja Johanna Lilja

ohjeita, eikä mikään estä suunnittelemasta omaa mallia. Poppanasta on
hyvä aloittaa kutominen.
-Räsymatoissa ei näy roskat. Räsymatto on helppohoitoinen ja ekologinen. Jokaisessa raidassa on oma
muistonsa, jos on oman perheen
vaatteista leikannut kuteet. Leikkaus kannattaa tehdä kesällä ulkona
tai parvekkeella. Minulta voi ostaa
valmiita kuteita, jos ei omat riitä.
Kudotut matot ovat hyviä parketille ja tuntuvat hyvältä jalkaan, sanoo
Anne Suikkanen, ja jatkaa ryijyistä:
-Valmiita ryijypaketteja on myytävänä mm. Vuorelmalla ja Ryijypalvelussa, malleiltaan niin perinteisiä kuin moderneja. Ryijy on helppo
suunnitella itse ruutupaperille,
kunhan on oppinut perusasiat. Ryijy vaikuttaa mm. akustiikkaan pehmentämällä ääntä poistamalla kaikua. Se on tärkeää ryijyssäkin, että
värit ovat tarkalleen oikeat. Melkein

oikean väriset ryijyt tahtovat päätyä
jonnekin varaston nurkkaan, missä
ne eivät ilahduta ketään.
-Kanavatyöt ovat helppotekoisia
ja ne sopivat niin kotiin kuin mökillekin vapaa-aikaa täyttämään.
Valmiita malleja ja paketteja löytyy
käsityöliikkeistä ja nettikaupoista, ja
niitä on helppo suunnitella itsekin.
Piirtää vaan pohjakankaalle mallin.
Rajana on vain oma mielikuvitus.
Anne Suikkanen kehottaa soittamaan ennen kuin tulee, sillä osapäiväyrittäjä voi olla varsinaisessa
työssään KYSillä.
-Parhaiten olen paikalla arkisin
klo 17 jälkeen ja viikonloppuisin.
Osoitteesta http://www.annenkutomo.fi/ lisää tietoa yrityksestä. Nettisivut päivitetään heinä-elokuun
vaihteessa.
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa
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Uuni ja kaakelit
samasta paikasta
n Uunialalla työskentely johti Esko Tikkasen siihen, että hän ajan kanssa

huomasi olevansa yrittäjä. Kolme vuotta Kasarmikadulla ollut liike antoi
uskoa yrittämiseen ja isommat tilat yrittämiselle löytyivät Kolmisopentieltä
vuonna 2000. Samalla Esko Tikkasen yritys laajeni sisustusalan erikoisliikkeeksi.
Kuopion Uuni ja Kaakelista saa niin yksityinen kuin rakennusliikekin tarvittaessa vaikka sisustussuunnittelupalvelun:
-Sisustussuunnittelu kuuluu palveluvalikoimaamme. Tuomme itse suurimman osan laatoista, joita myymme. Myymälästä löytyy myös kylpyhuonekalusteet, tapetit, parketit, ja laminaatit. Olemme Fintex-maalimyymälä.
Myymme usealta tuottajalta uuneja ja kiertoilmauuneja, myös hissiluukkuisina.
-Kesäaikana myymme myös Jalotakan huvimajoja, sekä grillillä, että ilman, asiakkaan toiveiden mukaan.
Kuopion Uuni ja Kaakeli työllistää viisi henkeä ja kesäsesongin aikaan
myös kesäapulaisia. Tämän vuoden tapahtumiin ovat messut tuoneet oman
näkyvän lisänsä. Kymmenkunnassa messutalossa on Kuopion Uunin ja
Kaakelin myymiä tuotteita, joissakin koko paketti, eli kaakelit, parketit, tapetit ja tulisijat.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Yrittäjä Esko Tikkanen kertoo oman tuonnin takaavan laattojen laadun.

Katse sohvaan!

Sohvaostoksilla on tärkeää punnita tarkkaan sohvan
käyttötarkoitus ja ominaisuudet.
n Ennen sohvaostoksille lähtöä sel-

vitä sohvan tulevan paikan pituus,
leveys– ja korkeusmitat. Sohvan
tyylin ja värin pitää sopia jo olemassa oleviin kalusteisiin. Mikä sohvan
käyttötarkoitus on? Edustussohva,
varavuode vai löhösohva, johon pitää mahtua makaamaan? Onko perheessä lapsia tai lemmikkejä ja vaikuttaako tämä verhoilun valintaan?
Onko perheessä selkävikainen?
Onko sohvalta helppo nousta ylös?
Sohvan pitää palvella juuri sitä tarkoitusta, mihin se ostetaan. Sohvaa
ei kannata ostaa mielijohteesta tai
trendien perusteella, vaan pitkäaikaiseksi kumppaniksi.
Kuinka valitsen verhoilun?
Verhoilua valitessa kannattaa ottaa huomioon tahranpoisto. Jotkut

verhoilumateriaalit hylkivät likaa ja
kankaan voi myös suojata hoitotuotteella likaa hylkiväksi. Tahranpoisto on helpompaa tekokuitu- kuin
luonnonkuitukankaasta. Vaaleat värit ovat arkoja lian suhteen. Sohvakankaan ominaisuuksiin vaikuttaa
kankaan neuloksen rakenne ja viimeistelyprosessit. Nukkakankaat ja
sileäpintaiset tekokuitukankaat ovat
helppohoitoisimpia ja kestävimpiä.
Kohokuvioiset kankaat likaantuvat
helpoiten ja ovat vaikeimmin puhdistettavissa.
•Tekokuidut: Helppo puhdistettavuus kevyesti pyyhkimällä.
Useimmiten vesipestäviä ja kestävät
kulutusta. Vähemmän alttiita valon
aiheuttamalle haalistumiselle.
•Mikrokuitu- ja nukkakankaat:

Loistava valinta lapsiperheille, koska kestävät kovaa kulutusta ja ovat
helposti puhdistettavissa. Tahrat
eivät näy helposti kankaan mokkamaisen elävässä pinnassa.
•Luonnonkuidut: Puuvilla ja pellava tuntuvat iholla miellyttäviltä,
eivätkä kerää sähköä, mutta likaantuvat helposti. Ennen käyttöönottoa
verhoilu kannattaa suojata likaa
hylkivällä aineella. Värit haalistuvat
helposti auringossa ja siksi luonnonkuidulla verhoiltu sohva kannattaa sijoittaa asunnossa varjoon.
Kutistumisvaaran takia päällisiä ei
kannata pestä kotona, vaan pesulassa. Luonnonkuiduista villa on kestävin ja helppohoitoisin, koska tahrat
lähtevät helposti pois heti puhdistettaessa.
•Nahka: Kestää erinomaisesti kulutusta ja hengittää. Päällystämätön
nahka on kuitenkin herkkä likaantumaan. Peitevärjätyt ja polyuretaanilla pinnoitetut nahat sen sijaan
ovat huolettomampia, koska väri- ja
lakkakerrokset suojaavat likaantumiselta.
Varmista myyjältä sohvaa ostaessa
verhoilun hankauksen- ja valonkesto
sekä paloturvallisuus. Sitä varten on
olemassa testituloksia, jotka myyjä esittelee sinulle pyydettäessä.
Sijoita sohva oikein, niin pidennät
sen ikää. Vältä sijoittamasta sohva
suoraan auringonvaloon tai lähelle
kasvilamppuja, etteivät värit haalistu. Kaappien ovia on syytä varoa.

Patterien lähistö ei myöskään sovi
sohvalle, koska lämpö vahingoittaa
materiaaleja. Sohvan pehmusteita
ei kannata tampata, vaan imuroida
tekstiilisuulakkeella. Siirrä sohva
aina sohvan rungon alareunasta
kiinni pitäen. Vältä myös käsinojilla istumista ja sohvalla syömistä ja
juomista, niin hauskaa kuin se onkin. Vahinko ei nimittäin tule kello
kaulassa.
Teksti ja kuva: Maria Pajusilta
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Autoveteraanit näyttelyssä

Sen ovat vuodet saaneet aikaan,
että niin vaatteet kuin isot autot
ovat kutistuneet. Liekö rekkojakin pesty liikaa.
n Kiinnostuneita riitti Wanhojen

kuorma-autojen näyttelyssä lauantaina 19.6.2010. Liki sata vanhaa
kuorma-autoa, joista vanhimmat
ovat 1920-luvulta, oli mukana Suo-

men Kiitoautot Oy:n terminaalialueella Kolmisopessa ihmeteltävänä.
Kallaveden keikan nimellä käynnistynyt tapahtuma alkoi kokoontumisajolla Kuopion Sorsasaloon per-

jantaiksi. Sieltä matka jatkui reitillä
Sorsasalo - Joensuuntie - Vehmersalmi - Puutossalmen lossi - Kuopio
Kolmisoppi.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa
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Kallaveden
seurakunta

Kallavedn kirkko
Rauhanlahdentie 21
Messu ja H5 konfirmaatio su
18.7. klo 10. Saarna Anna-Maija
Hella, liturgia Yrjö Sahama ja
kanttorina Jarkko Maukonen.
H6
Konfirmaatiomessu
su
18.7. klo 14. Saarna Matti Pentikäinen,
liturgia Esko Konttinen, Yrjö Sahama ja kanttorina Jarkko Maukonen.
Messu ja R2 konfirmaatio su
25.7. klo 10. Saarna Anni Tanninen, liturgia Juha Määttä ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Penkereen leirin konfirmaatiomessu su 25.7. klo 14. Saarna
Raili Rantanen, liturgia Yrjö Sahama ja kanttorina Anna-Mari
Linna.
Messu ja R3 konfirmaatio su
1.8. klo 10. Saarna Raimo Hakkarainen, liturgia Esko Konttinen
ja kanttorina Aki Tyni.
Pihaseurat ti 3.8. klo 19. kirkon
pihalla. Esko Konttinen ja Jari
Linjama.
Messu ja R4 konfirmaatio su
8.8. klo 10. Saarna Lauri Kastarinen, liturgia Yrjö Sahama ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu ja H7 konfirmaatio su
15.8. klo 10. Saarna Anni Tanninen, liturgia Lauri Kastarinen ja
kanttorina Aki Tyni.
H8
Konfirmaatiomessu
su
15.8. klo 14. Saarna Juha Määttä,
liturgia Esko Konttinen ja kanttorina Aki Tyni.
Messu su 22.8. klo 10. Saarna
Jouko Kauhanen, liturgia Esko
Konttinen ja kanttorina Seppo
Kirkinen. SEKL:n lähetyspyhä.
Messu su 29.8. klo 10. Saarna
Anna-Maija Hella, liturgia Matti
Pentikäinen ja kanttorina Seppo
Kirkinen.
Messu su 5.9. klo 10. Saarna
Veli Mäntynen, liturgia Anna-Maija Hella ja kanttorina Mari VuolaTanila.
Pirkko Jalovaaran rukousilta
su 5.9. klo 17. Mukana mm. Mari
Vuola-Tanila ja Lähde-yhtye.
Seurakuntailta ma 6.9. klo
18.30. Kiitollisuus - Luuk. 17:1119. Kymmenen spitaalisen parantuminen.
Sanajumalanpalvelus su 12.9.
klo 10. Saarna Matti Pentikäinen,
liturgia Lauri Kastarinen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Seurakuntailta ma 13.9. klo
18.30. Jumalanhuolenpito. Luuk.
17:11-19 Ps. 127:1-2.
Taidetiistai ti 14.9. klo 9.30.11.30 ja 13-15 Kallaveden kirkolle.Tervetuloa koko perhe kädentaitojen pariin
Messu su 19.9. klo 10. Saarna Esko Konttinen, liturgia Anni
Tanninen ja kanttorina Anna-Mari
Linna. Maatalousväen ja varttuneen väen kirkkopyhä.

Nuoret
Nuorten peli-illat alkaa ma
16.8. klo 17. Kallaveden kirkolla.
Nuortenillat alkaa to 19.8. klo
18. torstaisin Kallaveden kirkolla.
Nuorten kirkkopyhä su 29.8.
klo 10. messun jälkeen kirkkokahvit ja isoskoulutukseen ilmoittautuminen.

sin alkaen 6.9. klo 18-20
Raamattupiiri ti 7.9. klo 18.30.
apostolien tekojen käsittely jatkuu. Piiristä vastaa Matti ja Marita Turunen.
Raamattuilta ke 15.9. klo 18.30.
Usko vai uskonnollisuus?

Varhaisnuoret
Kerhonohjaajaksi ilmoittautuminen to 26.8. klo 17 vanhat
ohjaajat ja klo 18 uudet ohjaajat
Kallaveden kirkolla.

“Hyvää huomenta arki”- avoin
kohtaamispaikka to 22.7. klo
10. Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa, Pyörönkaari 21.
Tervetuloa.
“Hyvää huomenta arki”- avoin
kohtaamispaikka to 19.8. klo
10. Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa, Pyörönkatu 21.
Tervetuloa.
Petosen piristys joka toinen
maanantai alkaen 13.9. klo 1314.30. Petosen seurakuntatalolla.
Kohtaamispaikka mielenterveyskuntoutujille. Keskustelua eri
teemoista, kahvit, retkiä ym.
Hyvää huomenta arki avoin
kohtaamispaikka keskiviikkoisin
alkaen 15.9. klo 11-13 aamukahviaikaan Petosen seurakuntatalon
takkahuoneessa.

Musiikki
Käsikellokuoro Dolce Minores
harjoitukset maanantaisin alkaen
16.8. klo 18 Kallaveden kirkossa.
Kuoron johtajana Seppo Kirkinen.
Käsikellokerhoon
ilmoittautuminen ma 16.8. klo 16.30.
Kallaveden kirkolla. Kehoja maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin. Ohjaajina toimii Dolcen
soittajia. Käsikellokerhoja perustetaan Kallaveden kirkolle,
Petosen seurakuntatalolle sekä
Jynkänvuoren
kerhohuoneelle
ilmoittautumisten mukaan. Kerhojen kokoontumisajat sovitaan
ilmoittautumisen yhteydessä, uutena kerhona aloittaa “Käsikellokerho pojille” vetäjinä Aatu,
Atte ja Tapsa. Käsikellokerhojen
tiedustelut kanttori Seppo Kirkinen puh: 040-4848 366 tai seppo.kirkinen@evl.fi.
Dolce harjoitukset perjantaisin
alkaen 20.8. klo 17 Kallaveden
kirkossa. Kuoron johtajana Seppo Kirkinen.
Nuorten lauluryhmä (yläasteikäisille) harjoitukset keskiviikkoisin alkaen 25.8. klo 16-17
Kallaveden kirkolla. Kuoron johtajana Mari Vuola-Tanila.
Lapsikuoro harjoitukset keskiviikkoisin alkaen 25.8 klo 17-18
Kallaveden kirkolla ja klo 18.3019.30 Vehmasmäen koululla.
Kuorojen johtajana Mari VuolaTanila.
Kirkkokuoro harjoitukset alkaa
7.9. klo 18.30-20 Kallaveden kirkossa. Kuoron johtajana AnnaMari Linna. Uudet laulajat yhteydenotot puh: 040-4848 367 tai
anna-mari.linna@evl.fi.
Kirkkokuoron seniorit harjoitukset alkaa 7.9. klo 16-18 Kallaveden kirkossa. Kuoron johtajana
Anna-Mari Linna. Uudet laulajat
yhteydenotot puh: 040-4848 367
tai annamari.linna@evl.fi.
Petosen seurakuntatalo
Pyörrönkaari 21
Martanpäivän pihaseurat ti
20.7. klo 19. Esko Konttinen,
Esa-Pekka Silvola ja Pitkälahden
Martat. Pienarkahvit.
Kesäkauden lopettajais-kesäseurat ti 17.8. klo 19. seurakuntatalon pihalla. Lauri Kastarinen
ja Aki Tyni.
“Seurakuntafoorumi” su 29.8.
klo 17. asiaa ja keskustelu seurakunnan luottamushenkilövaaleista.
Pyhäillan messu su 29.8. klo
19.
Lähetysaskartelut maanantai-

Diakonia

Pyhäkoulu
Pyhäkoulut alkaa seuraavasti:
5.9. alkaen kirkolla jumalanpalvelusten aikana alakerran kerhohuoneessa klo 10. Petosen srktalossa klo 13.30, Jynkänvuoren
kerhohuoneessa (Isännäntie 22)
klo 16. Pyhäkouluja ei ole perhepyhinä: 26.9., 3.10., 31.10. ja
28.11. Kurkimäessä (kerhohuone) kirkkomuskari: 5.9., 3.10.,
7.11. ja 5.12. klo 17. Pyhäkoulunopettajien ilmoittamina pyhinä seuraavasti: Haminalahdessa
Hiekkalassa alkaen 5.9. klo 11.
Vehmasmäen Valoharjulla alkaen
12.9. klo 14. Lisätietoja pyhäkouluista lapsityönohjaaja Tuula Hoffrénilta,
pyhäkoulunopettajilta
tai työalan vastaavalta pastorilta
Anna-Maija
Hellalta.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
Kesäillan kirkko su 1.8. klo 18.
Pastori Anni Tanninen ja kanttori
Aki Tyni.
Messu su 12.9. klo 13. Pastori
Raili Rantanen ja kanttori AnnaMari Linna.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
Sanajumalanpalvelus su 5.9.
klo 13. Pastori Veli Mäntynen ja
kanttori Seppo Kirkinen.
Muuta
Kesäseurat Eemilän kotimuseolla ke 14.7. klo 18. Anneli ja
Matti Sikasella, Humalajoki 28.
Kesälauluilta Tammenrannan
kesäteatterilla ke 21.7. klo 18.
Esko Konttinen, Topi Viitasalo ja
Esa-Pekka Silvola.
Leväsen messu ti 10.8. klo
13.30. Esko Konttinen ja Aki
Tyni.
Leväsen messu ti 7.9. klo 13.30.
Anni Tanninen ja Seppo Kirkinen.
Partiomessu su 19.9. klo 16.
Savolanniemen laavulla. Anni
Tanninen ja Anna-Mari Linna.

Kasvot kadulta

Petosen
Nuppumummo

N

uppu Sisko Halonen syntyi Muuramella Jyväskylän
eteläpuolella heinäkuussa vuonna 1928. Lapsi oli niin soma,
että synnytyksessä auttaneet
naiset sanoivat synnyttäjälle,
että on suukin kuin ruusunnuppu. Siitä se nimi tuli Nupulle.
Pian syntymän jälkeen perhe
muutti Kuopioon Männistöön.
Pian sen jälkeen siirtyi isä ajasta
iäisyyteen.
Koulunkäynnistä on jäänyt
iloinen muisto Helsingissä käydystä kansainvälisestä lasten
laulukilpailusta, jossa tuli Männistön toisen luokan oppilaalle
voitto ja pronssinen palkinto.
Nupulle jäi surullinen muisto
siitä, että kun opettaja näytti
koulussa palkintoa kaikille, hän
ei tuonut sitä koskaan takaisin.
Sodan alettua 12-vuotiaskin
kelpasi töihin. Ammuslataamon
työnjohtajan lapsen hoito ei
luonnistunut, mutta työ lataamossa kyllä. Rauhan tultua loppui työ lataamossa, mutta työtä
riitti mm. rullatehtaalla ja Savon
vaneritehtaalla. Siinä sivussa
tuli kuusi lasta kahdelle eri miehelle. Ensimmäinen oli kaunis
ja miellyttävä muttei työstä tykännyt. Kun muutkin naiset pitivät eikä neljä lastakaan kotona
pitänyt, niin ero tuli. Toinen oli
viinaan menevä.
Lapsista tuli kaikista raittiita
kuten äidistään. Vain seitsemäs
lapsi, ottopojaksi otettu, erehtyi
viinan kanssa touhuamaan. Siitä
tuli sitten jäljet kasvoihin ja sieluun, kun humalassa antoi auton
avaimet vielä humalaisemmalle,
ja auto päätyi Väinölänniemellä
mäntyyn. Meni tyttöystävä, jäi
katumus.
Lasten teon jälkeen Nuppu
on ollut Gröndahlin turkisteh-

Tulevatko kaikki 24 lastenlasta käymään heinäkuun
lopussa syntymäpäivillä,
miettii Nuppumummo.
taalla, ja oma aikansa meni pelastusarmeijassa kadettikoulun
käyneenä luutnanttina. Rautasavon autossa hän oli vuosia automyyjänä.
Elämä käytti Helsingissä, Halikossa, Iisalmessa, ja Leppävirralla. Kuopiossakin on asunto
ehtinyt olla Männistön lisäksi
keskustassa,
Päivärannassa,
Tasavallankadulla ja viimein
Petosella. Puistokaupunki olikin aluksi mukava paikka asua,
mutta nyt on ikävänä piirteenä
tullut rikollisuus. Terveyskeskuksen rinteessä vietiin laukku.
Kuukautta myöhemmin sama
nuorehko nainen tuli vaatimaan
lisää ovelta, mutta säikähti pois
eikä ole enää onneksi näkynyt.
Muuten on ollut mukavaa Petosella asua ja Kotikulmassa ja
Kohtauspaikassa käydä kahvittelemassa ja juttelemassa tuttavien ja ystävien kanssa.
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa
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