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Pääkirjoitus

Kuopio
kasvaa
etelään

K

uopion kasvu suuntautuu
tällä hetkellä vahvasti etelään päin. Alueelle on tullut paljon uusia yrityksiä ja lisää
on tulossa globaalista ketjusta
pieniin asennusliikkeisiin. Etelä-Kuopion yrityspuisto Pienen
Neulamäen alueella Pitkälahdessa valmistuu hyvää vauhtia
tarjoten työpaikan jo ykkösvaiheessa jopa yli tuhannelle ihmiselle. Matkuksen alueella on
liittymät jo kunnossa ja valmiit
tontit odottavat rakennustöiden
alkamista ja tulevaa kuhinaa.
Leväselle on nousemassa iso
Hermanin kauppapaikka ja tien
toiselle puolelle kauppapuisto
Biltemoineen. Caravan Pitkänen
on jo harjakorkeudessa ja avattaneen tänä vuonna. Saaristokaupungissa vasarat paukkuvat
ja uusia koteja nousee kiivaaseen tahtiin.
Kasvun suunnalle on luonnollinen selitys, Kuopio loppuu Sorsasaloon. Sillä suunnalla ei tilaa
laajentumiselle enää ole. Asia
tietysti olisi toisin, jos kunnan
pohjoisraja olisi Pöljän takana.
Olen viimeisten päivien ja
viikkojen ajan ollut paljon yhteyksissä yrityksiin ja Kuopion
kaupungin yrityspalveluun. Siksi
olin yllättynyt Elinkeinoelämän
keskusliiton kuntien elinkeinopolitiikkaa ja yritysystävällisyyttä selvittäneen tutkimuksen tuloksesta - siis Kuopion huonosta
sijoittumisesta yritysilmastovertailussa.
Yrittäjiltä saamani palautteen
perustella Kuopiossa on hoidettu asiat hyvin. Esimerkiksi
Lemminkäinen Talo Oy:n Itäja Pohjois-Suomen aluejohtaja
Matti Pätynen kiittelee kaavoitus- ja yrityspalveluja ja toteaa
”Kuopiolla on tahtotila kasvaa ja
kehittyä”.
Monen kokoisia edullisia valmiita yritystontteja on tarjolla
runsaasti. Kaupunki panostaa
niin yritysten oman kuin asiakkaidenkin liikenteen sujuvuuteen rakentamalla usealla
miljoonalla eurolla eritaso- ja
muita liittymiä. Matkuksen alueella nämä ovat jo valmiina.
Jos edellä mainittu tutkimus
toi esiin epäkohtia, ei kannata
jäädä murehtimaan niitä. Ne pitää vaan korjata.
Yksi syy heikkoon tutkimustulokseen voi olla vastausten tulkinta. Oletetaan, että Kuopiossa
sataisi jonakin kesänä joka päivä
ja asiaa tutkittaisiin myöhemmin. Kysymykseen edellisen
kesän säästä voisi saada vastauksen: Eipä oo jaksanna sattoo.
Tutkimuslaitos julkaisisi tuloksena: Kuopiossa oli kuiva kesä.
Toinen
tutkimustulokseen
vaikuttanut seikka voi olla tänne juurtunut tapa valittaa asiasta kuin asiasta. Yrittäminen on
asennekysymys. Tutkimuksia on
turha jäädä märehtimään. Pääasia on, että karavaani kulkee.
Oman, yhden hengen otokseen perustuvan, tutkimuksen
mukaan Kuopiossa on hyvä asua
ja yrittää.
Teppo Uotinen

Kuopio löysi kokonsa
n Kuopion kaupungin viestintäjoh-

taja Kaija Nousiainen on erittäin
tyytyväinen päättyneeseen kesään.
Eikä vähiten onnistuneiden Asuntomessujen vuoksi. Saadun palautteen perusteella kaikki onnistui
erinomaisesti niin kaupungin kuin
Asuntomessujenkin osalta.
-Kaupungin palvelut saivat kiitosta ja useimmat ensi kertaa täällä
vierailleista ihastuivat Kuopio kauneuteen.
Toriremontin ajoittaminen asuntomessukesälle taisi puhuttaa eniten
kuopiolaisia. Vieraspaikkakuntalaisia asia ei niinkään tuntunut häiritsevän. Antoihan tämä vieraille viestiä siitä, että Kuopiossa rakennetaan
ja kehitytään.
-Satamatori oli mainio korvaava
paikka monille tapahtumille. Siellä
kesä oli kaikkien aikojen vilkkain.
Tämä voi olla uusi mahdollisuus
Satamatorin käytön monipuolistumiselle myös jatkossa. Esimerkiksi
taidetori oli tosi pidetty. Ihmiset oppivat käymään satamassa ja panostamalla jatkossa myös Satamatoriin,
voidaan siitä saada kuopiolaisille
uusi olohuone. Sinne sopisi hyvin
perhekahvila ja yksi tai vaikkapa
useampikin laivaravintola. Monissa muissa satamakaupungeissa eri

puolilla maatamme onkin kiinteästi satamaan sijoitetuissa laivoissa
toimivia ravintoloita. Tämä voi olla
uusi alku sataman alueen aktivoitumisella, arvioi Kaija.
Kaupungin imagotutkimus ja
tulosten analysointi yritysten näkökulmasta on tekeillä. Messujen
analysoinnin tulokset julkistettiin
12.10.
Kuopion kaupungin keskeisiä
imagollisia tavoitteita oli ja on kaksi:
Kuopio ei ole kaukana ja mielikuvan
korjaaminen Kuopion todellisesta
koosta. Moni sellainen, joka ei Kuopiossa ole käynyt mieltää kaupungin
koon todellisuutta pienemmäksi.
-Osa vierailijoista oli ennakkoon
arvioinut asukasmääräksemme noin
50 000, käynti Kuopiossa muutti
mielikuvia kommentteihin: ”Kuopio voisi olla yli 100 000 asukkaan
kaupunki”. Myös toimintojen ja erilaisten ohjelmien tarjonnan runsaus
oli monelle positiivinen kokemus.
Halusimme näyttää, että Kuopio on
oikea kaupunki, tiivistää Kaija Nousiainen.
Asuntomessut oli, kuten jo usein
on todettu, onnistunut PR-tilaisuus
Kuopiolle.
-Kuopion osuus oli esitellä kaupunkiamme ja houkutella vieraat

yöpymään ja viihtymään vieraanamme. Viesti oli se, että Kuopiossa
kannattaa käydä toistekin. Yritysten
panos oli merkittävä. Esimerkkinä
voi mainita laivaristeilyt messualueelle. Tämä oli ainutlaatuinen tilaisuus turisteille tutustua Kuopion
kauniiseen ympäristöön ja kokea
erilainen messumatka. Keilankannan kanava on hieno alue, varmaan
monelle kuopiolaisillekin tuntematon ja tutustumisen arvoinen kohde.
Kesällä
kokeiltiin
myös ”Hop On-Hop
Off ”
–turistilinjaa.
Bussi lähti päivittäin
tasatunnein kaupungintalon takaa. Kierroksen pituus oli
noin 50 minuuttia. Bussista sai lipun, joka oli voimassa ostopäivän.
Välille saattoi jäädä kiinnostavaan
kohteeseen ja nousta taas kyytiin
vaikkapa seuraavalla kierroksella.
Bussilinja avasi bussiyhteyden myös
Puijolle.
-Tämä oli kokeilu. Päätöstä kiertävälle bussille ensi vuodelle ei vielä
ole tehty, toteaa Kaija.
Asuntomessujen markkinoinnista
vastasi Osuuskunta Suomen Asuntomessut. Kuopion Matkailupalvelu
teki osaltaan omaa markkinointia.

Kuopion kaupungin
viestintäjohtaja
Kaija Nousiainen
-Markkinointi suuntautui lähinnä Tampere/Pirkanmaa, Lahti/Kymenlaakso ja Oulu/Pohjois-Suomi
suuntiin. Lisäksi postitettiin kolme
kuntakirjettä kaikkiin kuntiin. Onnistunut kesä, päättää Kaija Nousiainen mukavan haastatteluhetken.
Teksti: Teppo Uotinen
Kuva: Kuopion kaupungin
viestintäpalvelu/ Kari Jämsén

Saaristokaupungin välittäjät
n Saaristokaupunkilaiset

kiinteistönvälittäjät Marketta Heinonen
ja Maria Keinänen kertoivat kokemuksistaan asumisesta alueella ja
muisteltiinpa vielä messukesääkin.
Marketta on tuoreempi saaristokaupunkilainen. Hän on asunut uudessa kodissaan 10 kuukautta.
-Asuin aiemmin Julkulassa ja kun
ajatus muuttamisesta Saaristokaupunkiin syntyi, asiat etenivät nopeasti. Tammikuussa viime vuonna oli
tontti haussa ja jo joulukuussa asuin
uudessa kodissani, muistelee Marketta vuoden takaista aikaa.
Marketta rakennutti talon avaimet
käteen – periaatteella. Talo on toteutettu omien toiveiden mukaisesti ja
sisustussuunnittelu on eri toimijalta
kuin itse talo.
-Rakennutin itse naisena koko
talon. Joskus törmäsin rivien välistä
asenteeseen ”Puhutaan sitten, kun
miehesi on kotona.” Päinvastaisia
kokemuksiakin oli. Kerrottuani heti
alkuun rakennuttavani taloa yksin
sain hyvinkin opastavaa ja auttavaista palvelua.
Maria Keinänen rakensi itse perheineen talon Jynkänvuoreen kuusi
vuotta sitten.
-Perhepiirissä on rakentamisen
ammattilaisia, joten itse rakentaminen sopi heille hyvin – tosin piha ei
ole vieläkään valmis, toteaa Maria.
Asuntomessujen
vaikutuksia
messujen aikoihin muuhun Saaristokaupungin elämään haastateltavat
arvioivat melko vähäisiksi. Liikennettä oli hieman normaalia enemmän esimerkiksi Lehtoniementiellä.
Pidemmällä aikavälillä vaikutuksia

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti. Jaetaan Petoselle, Pirttiin,
Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 10 000 kpl.

Saaristokaupunkilaiset Marketta Heinonen (vas.) ja
Maria Keinänen.
arvioivat kiinteistönvälityksen ammattilaiset työnsä näkökulmasta.
-Messut toivat alueen lähemmäs
Kuopion keskustaa. Mielikuva etäisyydestä muuttui, moni messuvieras
ihastui alueeseen kokonaisuutena,
valmiit puistoalueet ja vesistön läheisyys tekivät vaikutuksen, purkavat välittäjät saamaansa palautetta.
Saaristokatu on ollut nyt käytössä
pari vuotta. Uuden kodin etäisyyttä
keskustassa olevaan työpaikkaansa

Marketta vertaa entiseen kotiinsa
toteamalla, että kanavasillalta on
sama matka töihin kuin Julkulasta.
-Saaristokatu on ihana! Se näyttää vuodenajat kauneimmillaan.
Kumpusaaren kohdalla kotimatkalla työhuolet jäävät taakse, ihastelee
Marketta päivittäistä reittiään.
-Saaristokadun käyttöönotto aikanaan on vaikuttanut kysyntään
alueella, ei messut niinkään suoranaisesti. Messujen ansiosta ulko-

paikkakuntalaiset tuntevat aluetta
melko hyvin ja kyselevät kohteita
sieltä. Kysynnällä on varmaan myös
jonkinasteinen
heijastusvaikutus
hintoihin, arvioivat Marketta ja Maria.
Kerrostalo- ja rivitalohuoneistot
ovat käyneet hyvin kaupaksi. Ostajissa on kaikenikäisiä, nuoria lapsiperheitä, mutta myös vanhempia
ihmisiä.
-Lapset tuovat meitä mummoja
mukanaan alueelle, naurahtaa Marketta.
-Kuopiossa on monia isoja, työllistäviä hankkeita meneillään tai
suunnitteilla. Kallansillat, Lääkekeskuksen tulo Kuopioon, Hermanni
ja Ikea, luettelee Marketta. Näillä
on luonnollisesti vaikutuksia myös
asuntokauppaan.
Yleisiä näkymiä asuntokaupasta
Marketta Heinonen ja Maria Keinänen arvioivat myönteisiksi. Tämä
vuosi on ollut hyvä, vuonna 2008 oli
pieni, muutaman kuukauden notkahdus. Vuosi 2009 oli jo parempi,
kesällä 2009 oli tuloksellisesti paras
koko Kiinteistömaailman historiassa. Korkotaso on alhainen, eikä
jyrkkiä muutoksia ole näkyvissä.
Tuorein kokemus Saaristokadun
luonnonläheisyydestä Marketalla oli
haastattelua edeltäneeltä päivältä.
-Kävin sienessä 100 metrin päässä kotioveltani. Luonto on todella
lähellä. Pölläkän laavu tuli kesällä
tutuksi. Nämä ovat mahtavia mahdollisuuksia keskellä kaupunkia.
Teksti ja kuva:
Teppo Uotinen
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Puoli vuotta Kodin Terraa
n Kodin Terra avattiin Pitkälah-

dessa 14.4.2010. Puolessa vuodessa
on kertynyt runsaasti kokemusta ja
palautetta. Kokemuksista kertovat
Kuopion Kodin Terran johtaja Timo
Heiskanen sekä myyntipäälliköt
Tiina Ulmanen ja Jani Roponen.
-Asiakkaat ovat ottaneet uuden
myymälän hyvin vastaan. Avarat
tilat, valoisuus ja uuden tyyppinen
tavaroiden esillepano ovat saaneet
paljon kiitosta. Nettohinnoittelusta
on tullut sekä myönteistä että kielteistä palautetta. Osalle asiakkaista
tuntuu olevat perinne, että rautakaupassa tingitään, naurahtaa Timo
Heiskanen. Nettohinnoittelu on
reilua ja helppoa kaikille asiakkaillemme.
Kodin Terra pyrkii tarjoamaan
kaikille kaikkea, myös naisille. Osastoja on kolme: sisustaminen, rakentaminen sekä piha ja puutarha.
-Myyntitavoitteeseen
olemme
päässeet odotettua paremmin. Alkuun etenkin piha- ja puutarhaosaston myynti käynnistyi vauhdikkaasti. Avajaiset olivat parhaaseen
sesonkiaikaan. Sisustaminen ja
pihanlaitto kiinnostavat ihmisiä
kovasti. Lehdissä ja televisiossa on
paljon tarjontaa aiheista, tämä luo
kysyntää. Asiakkailla on korkeat
odotukset ja he usein tietävät mitä
tahtovat. Asuntomessut näkyivät
myös meillä. Messuilta oli saatu ideoita ja niiden toteuttamiseksi tultiin
meille asioimaan. Energiakysymykset ovat vahvasti esillä osin messujen vaikutuksesta, arvio Timo.
-Omakotirakentajat ovat myös
löytäneet meidät hyvin, lisää Jani.

Asiakkaat Terraan Kuopiosta
ja lähikunnista
-Pääosa asiakkaista on kuopiolaisia, joista enemmistö, noin 60 %,
Kuopion eteläosista. Yksittäisistä
alueista tärkein on Litmanen, lisäksi
Saaristokaupunkiin ja Petoselle tehdään paljon kauppaa. Kesällä ostoksilla kävi myös Helsingin seudulla
asuvia mökkiläisiä. Yli 90 % asiakkaistamme on asiakasomistajia. Voi
sanoa, että olemme oikealla puolella
kaupunkia, tiivistää Timo Heiskanen.
Uuden yrityksen pitää ottaa
markkinaosuutensa kilpailijoilta ja
alan myynnin kasvusta.
-Olemme panostaneet paljon
markkinointiin ja mainontaan.
Mainonta on ollut näkyvää ja olemme pyrkineet tavoittamaan myös ne,
jotka kokevat ettei heillä olisi asiaa
rautakauppaan. Sisustaminen on
tästä hyvä esimerkki. Mainonta on
toiminut, tehdyn tutkimuksen mukaan spontaanisti muistetuista alan
yrityksistä Terra on toiseksi muistetuin.
Toiselle vuosipuoliskolle ja tulevaisuuteen lähdetään kokemuksia
viisaampana toimintaa edelleen kehittäen.
-Valikoima elää koko ajan. Trendit ja värit muuttuvat nopealla
syklillä. Tämä on meille iso haaste.
Ostamisen helppoutta ja tuotesijoittelua tulemme kehittämään. Hyvä
esillepano ja infotaulut tuotteista tekevät itsepalvelun helpoksi. Puutarhapuolella uutta tulee olemaan ensi
keväänä uusi 200 m2:n kesäkukkamyymälä, sanoo Timo.

Tyytyväiset Terralaiset
Jani Roponen, Timo
Heiskanen ja Tiina
Ulmanen.

-Sisustusosastolta löytyy pieniä lipastoja, verhoja, mattoja ja tyynyjä.
Valaistuksen valikoimaa laajennetaan ja valikoima vaihtuu nopeasti.
Valaistus on tärkeä osa sisustusta ja
kodin tunnelmanluoja, tietää Tiina
Ulmanen.
-Myös rakentamisen osaston valikoimaa täydennetään. Ränni mökkiläisille, kiukaat ja yleensäkin saunamaailmaa laajennetaan. Nykyään
ihmiset haluavat panostaa saunaan

ja siihen liittyviin muihin tiloihin.
Perusvalikoimassa harkko on harkko, sitä ei trendit paljon heilauta,
toteaa Jani Koponen.
Muiksi trendeiksi haastateltavat listasivat matalaenergian, eri
lämmitysmuodot ja keittiöpuolella
näyttäisi valkeat pinnat olevan tulossa. Lattiamateriaaleissa on myös
uusia vaihtoehtoja tulossa. Hajaasutuksen jätevesien käsittely on aiheuttanut paljon epätietoisuutta.

-Kokemusten pohjalta asioita osataan koko ajan paremmin. Henkilökuntaa koulutetaan ja valikoimaa
seurataan jatkuvasti. Asiakasomistajat ovat iso potentiaali meille. Kasvusuunta Kuopiossa etelään suosii
meitä. Näkymät ja usko tulevaan
ovat hyvät, tiivistää Timo Heiskanen ensimmäistä vuosipuolikasta.
Teksti ja kuva:
Teppo Uotinen

Pyhäkoululla pitkät perinteet
n Pyhäkoulutoiminnalla on varsin

pitkät perinteet Suomessa. Pyhäkoulut yleistyvät maassamme 1800luvun loppupuolella. Vuonna 1872
tuomiorovasti Aaron Kustaa Borg
perusti pyhäkouluyhdistyksen Kuopioon.
Mikkelin päivänä 3.10. oli joukko
pyhäkouluväkeä kokoontunut Kallaveden kirkkoon ennen perhejumalanpalvelusta valmistautumaan
päivän teemaan. Päivä on alun perin
arkkienkeli Mikaelin päivä ja se on
omistettu kaikille enkeleille. Mitä
sopivin päivä vaihtaa ajatuksia pyhäkoulusta.
Paikalla olivat pyhäkoulutyöstä
vastaava pastori Anna-Maija Halla, lapsityönohjaaja Tuula Hoffrén
sekä vapaaehtoistyönä pyhäkouluja
pitävät Marita ja Matti Turunen
sekä Merja-Riitta Jaakkolainen.
Mukana oli myös 7-vuotias pyhäkoululainen Noora Pellikka.
Kallaveden kirkko valmistui 1983
ja pyhäkoulutoimintaa on ollut alusta alkaen ja jo sitä ennenkin. Seurakuntaan kuului laaja maaseutualue,
jonka kylillä on ollut vilkasta toimintaa. Nykyisin Kallaveden seurakunnalla on neljä pyhäkoulua, jotka
kokoontuvat Kallaveden kirkolla,
Petosen srk-talolla, Jynkänvuoren
kerhohuoneella ja yksityiskodissa
Haminalahden Hiekkalassa.
-Kävijät ovat yleensä kunkin pyhäkoulun lähialueilta ja heitä on
keskimäärin vajaa kymmenen ryhmässään. Jynkävuorella ei nyt ole

Tervetuloa pyhäkouluun toivottavat (vas.) Marita ja Matti Turunen, Merja-Riitta Jaakkolainen, Tuula Hoffrén sekä Miina Talja ja eturivissä Alma Poczko ja Noora Pellikka.
kävijöitä, joten sinne kaivattaisiin
kovasti uusia lapsia. Petosen pyhäkoulu on kansainvälinen, siellä

käy 5-8 sudanilaista ja yksittäisiä
suomalaisia oppilaita, kertoo Tuula
Hoffrén.

Pyhäkoulun sisältö on hyvin perinteinen. Tavoitteena on tukea kotien kristillistä kasvatusta ja ohjata

lapsia ja nuoria seurakuntayhteyteen. Pyhäkouluissa kuullaan Raamatun kertomuksia, lauletaan, leikitään ja tutustutaan suomalaiseen
tapa- ja perinnekulttuuriin.
-Vaikka pyhäkoulu on perinteinen, on muutosta tapahtunut viime
vuosikymmeninä Ihmisten arki on
kiireistä, on työt ja koulu ja iltaisin
lapsia viedään eri harrastuksiin.
Sunnuntai on menettänyt merkitystään lepopäivänä, kaupat ovat auki
ja kiire tahtoo olla silloinkin läsnä. Pyhäkoulu on hyvä vaihtoehto
opettaa lapsille ja nuorille tärkeää
hiljentymisen taitoa Toivottavasti
vanhemmat ja kummit muistavat
kasteessa antamansa lupauksen
lapsen kristillisestä kasvatuksesta.
Haluamme olla apuna tässä työssä,
toteavat pyhäkouluopettajat Marita,
Marja-Riitta ja Matti.
Noora Pellikka on uusi pyhäkoululainen. Hän on käynyt aikaisemmin kerran pyhäkoulussa kavereiden kanssa.
-Kiva oli käydä, mukavinta oli
laulaminen. Aion kyllä käydä toistekin, kertoo Noora kokemuksistaan.
Pyhäkouluun ovat tervetulleita
4-14-vuotiaat, mutta ikärajaa ei ole.
Pienempien kanssa on hyvä tulla
tutun ja turvallisen aikuisen kanssa.
Pyhäkouluun ei tarvitse ilmoittautua, mukaan voi tulla koska vaan.
Pyhäkoulu on maksuton. Lisätietoja
antaa Tuula Hoffrén, puhelin 040
4848 335.
Teksti ja kuva: Teppo Uotinen
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Selkäleikkaus tuotti
romaanin
n Ratsastuskouluyrittäjä Nella Koskellin selkäleikkaus johti pitkäaikaisen
haaveen, romaanin, julkaisemiseen.
Kiroukseen sidotut näki päivänvalonsa. Kirja on saanut hyvän startin. Ensimmäinen painos myytiin heti loppuun ja toinen painos on jo tulossa.
Kirja on kustantajan toiseksi myydyin
teos.
- Selkäni leikattiin pari vuotta sitten.
Valitin leikkauksen jälkeen ystävälleni
Jaana Rautiolle toimettomuuttani
ja elämän tylsyyttä. Jaana kannusti
toteuttamaan pitkäaikaisen haaveen.
”Kirjoita heppakirja nuorille” oli hänen neuvonsa.
Halu kirjoittaa on ollut Nellalla jo
kauan verissä. Ensimmäisen satukirjan, Usvamaan prinsessan, käsikirjoitus valmistui jo 30 vuotta sitten.
Sitä ei ole ei julkaistu kirjaksi. Teksti
on kuitenkin edelleen tallessa Nellan
pöytälaatikossa.
-Suunnitellessani Kiroukseen sidotut –romaania tarkoitukseni ei ollut
tehdä heppakirjaa. Touhuttuani lähes
koko ikäni hevosten parissa en kuitenkaan voinut välttää hevosten mukaantuloa teksteihin.
Aloittaessaan kirjoitustyötä Nellalla
ei ollut valmista ideaa tai tarinaa mielessään tulevan romaanin sisällöstä
Tavoitteena oli kirjoittaa kirja, joka on
helppo ja nopea lukea ja koukuttaisi
lukijansa jo alkusivuilta.
-Heti alkuun tarina alkoi viedä mennessään. En tiennyt mihin alkutilanne
ja koukku tulisivat johtamaan. Itseäni
ärsyttää, jos kerronta jää tahkoamaan.
Tarina ei jäänyt miettimään, minne
mennään. Kaikki kirjassa ei ole tottakaan, mutta totuuden siemen sieltä
löytyy ja osa on totta. Nämä jäävät lukijan arvioitavaksi.
Kirja on sijoitettu kustantajan Internet-sivustolla luokkaan nuorten
kirjat, mutta Nella on eri mieltä.
-Mielestäni kirja ei sinne kuulu, se
ei ole pelkästään nuorten kirja, vaan
pikemminkin aikuisten satu. Kirjastoissa kirja onkin siirretty aikuisten
osastolle. Lasten käsiin en romaaniani
edes antaisi, sanoo Nella.
Saatuaan käsikirjoituksen valmiiksi Nella lähetti tekstit useammalle

Nella Koskell ja
menestyskirja.
kustantajalle. Sopimus syntyi ensimmäisen yhteyttä ottaneen kustantajan
kanssa.
- Olin viime joulukuussa auton
ratissa, kun puhelu tuli. En oikein
saanut selvää soittajasta, esitellessään
itseään hän puhui jotain kustantamisesta. Ajattelin, että soittaja olisi lehtimyyjä. Pian kuitenkin selvisi, että he
haluavat kustantaa kirjani. Silloin oli
ojaanajo lähellä, muistelee Nella jännittävää hetkeä.
”Ruumiita enemmän kuin keskisuuressa saattokodissa!”
Tämän kommentin voi löytää kustantajan keskustelupalstalta. Palaute
on muutenkin ollut myönteistä. Palautteessa on kehuttu elämän kuvauksen olevan tarkkaa ja aitoa. Myös
miehet ovat pitäneet kirjasta.
- Eräs asiakas tuli varta vasten kiittämään, ei niinkään ruumiista vaan
henkilökuvauksista. Ystäväni mies,
joka ei koulun jälkeen ole kirjaa avannut, kertoi hurahtaneensa Kiroukseen
sidotut -romaaniin.
Toinen ja kolmas yhdistetty jatkoosa on jo kirjoitettu ja se julkaistaan
ensi syksynä.
Kirjan kansi on Nellan pojan Jarmo
Kuittisen suunnittelema.
-Kannessa oleva hevonen on ole-

massa. Se on oma kasvattimme Mister
Myster ja kansikuvan pedon silmät
ovat oman kissamme Sumpin silmät,
silmien väri on vaan muutettu.
Myös Nellan isä haaveili kirjan julkaisemisesta. Hänen kirjoittamansa
käsikirjoitus on Nellalla tallessa, ja
hän on suunnitellut sen julkaisemista
omakustanteena. - Into kirjoittamiseen ja maalaamiseen ovat isäni perintöä, toteaa Nella.
Nyt työn alla on käsikirjoitus, jonka tapahtumat sijoittuvat sairaalaympäristöön. Kirja on tarkoitus kääntää
myös saksaksi ja englanniksi.
- Nyt on tarkoitus aloittaa maailman
valloitus, naurahtaa Nella. Kirja tulee
olemaan, jos mahdollista, vielä raaempi. Puran varmaan selkäkipuja tällä tavalla. Kirjoitan päivittäin yhdestä
kahteen tuntiin. Haaveena on jättää
tallin pito nuoremmille ja terveimmille, ainakin osittain. Paneutuisin
ruumiiden tuottamiseen. Jännitys on
oma lajinsa, haluan herättää erilaisia
tunteita, iloa, rakkautta ja kauhuakin,
kertoo Nella tulevaisuuden suunnitelmistaan.
Lue kirja-arvostelu Petosen lehden
verkkosivulta http://petosenlehti.
ppay.fi linkistä Artikkelit.
Teksti ja kuvat:
Teppo Uotinen

Nellan pojan Jarmo Kuittisen suunnittelema kansikuva.

Ikinuorten lauantaitanssit
n Petosen Ikinuoret järjestivät en-

Pahoittelemme
edellisessä lehdessämme olleen apteekkari Ilkka Karin kuvan
huonoa laatua värien osalta.
Syynä oli tuotannossa sattunut väriprofiilivirhe.

simmäiset lauantaitanssit Pinarin
liikuntasalissa tiloissa 25.9. Paikalle oli saapunut kuutisenkymmentä
tanssin ystävää. Heidän joukossaan
tanssi-iltaa viettämään olivat tulleet
myös Raili Kolehmainen Petoselta
ja Pentti Martikainen Vehmasmäeltä. Raili on harrastanut tanssia
joskus nuorempana ja nyt uudelleen
aikuisempana Pentillä on takanaan
jo vuosikymmenten tanssiharrastuksen kokemus. Raili ja Pentti ovat
tanssineet yhdessä kuusi vuotta.
-Tanssi on hyvää liikuntaa. Liikun
koirieni kanssa säännöllisesti, tanssi
on hyvä lisä. Se antaa liikuntaa koko
kropalle, toteaa Raili.
-Tanssi on myös sosiaalinen harrastus. Tansseissa tapaa tuttuja,
usein tanssipaikoilla on vakioporukka koolla, lisäsää Raimo.
Tanssimassa haastateltavamme
käyvät arkena Työkulmalla päivätansseissa ja viikonloppuisin jossakin Kuopion tanssiravintoloista.
Kesäaikaan tanssilavat kutsuvat harrastuksen pariin.

-Ilves Kasino on vakiopaikkamme, käymme siellä viikoittain lauantaisin. Joskus vierailemme muillakin lavoilla. Talvisin ravintoloissa
tanssimusiikki alkaa aika myöhään
ja ilta venyy pitkäksi. Ikinuorten
tansseissa on hyvää se, että ne alkavat jo klo 17 ja kotiin ehtii hyvissä
ajoin. On mukava olla kotona jo

yhdeksän aikaan, tuumaavat Raili
ja Raimo. Niin, ja jauhoa oli lattialla
ihan sopivasti!
Petosen Ikinuoret järjestävät tansseja syyskaudella lauantaisin
23.10., 20.11., 4.12. ja 18.12.
klo 17.30 - 21.00.
Teksti: Teppo Uotinen
Kuva: Sirkka Karppinen

Pentti ja Raili kertomassa kuulumisiaan tanssin lomassa.
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Yli tuhat työpaikkaa Pitkälahteen
n Pieni Neulamäki Etelä-Kuopion yrityspuistossa on kaupungin uusi päätyöpaikka-alue. Ensimmäisen vaiheen
valmistuttua alue työllistää vähintään
1000 henkeä. Alue sijaitsee Karttulantien varressa Pitkälahden kupeessa.
Kuopion kaupungin Yritysasiamies
Unto Juutinen kertoi Petosen lehdelle
hankkeen taustoista, nykytilanteesta
ja tulevasta aikataulusta.
-Kuopio haluaa tarjota yrityksille
hyviä tontteja hyviltä paikoilta. Pieni Neulamäki Pitkälahdessa täyttää
hyvin nämä kriteerit. Tämä kehittää
koko Petosen aluetta. Sijainti on ihanteellinen ajatellen työpaikkojen sijoittumista lähelle työntekijöitä. Tulevan
alueen läheisyydessä tulee olemaan yli
30 000 asukasta. Lyhyet työmatkat on
osa ilmastopolitiikkaa. Työpaikkojen
läheisyyttä arvostavat myös yrittäjät.
Voidaankin puhua uudesta päätyöpaikka-alueesta, sanoo Unto Juutinen.
I-vaiheen kaavaa jouduttiin muuttamaan rajaamalla pois muutama
hehtaari liito-oravien pesimäaluetta.
Kaupungin omistuksessa on Pienen
Neulamäen alueesta 100 ha, josta kaavoitettua yritysaluetta noin 45 ha, loput noin 400 ha on tarkoitus säilyttää
yritysalueen reservialueena. Rakennusoikeutta kaavoitetulla alueella on
150 000 – 200 000 kerrosneliömetriä.
-Alueen taka-alalle harjanteelle
sijoittuvat 600 m2 hallit 2000 m2 tonteille. Kysyntää näihin on ollut yrityk-

siä. Alustavia sopimuksia on jo tehty.
Ensimmäiset sopimukset tehdään
lähi viikkoina. Monessa tapauksessa
yrittäjä itse ja työntekijät asuvat jo nyt
Petosen suunnalla. Tämä palvelee tavoitettamme lyhyistä työmatkoista.
Kysyntään vaikuttaa varmaan myös
Etelä-Kuopiossa jo olevien ja alueelle
tulevien ankkuriyritysten olemassaolo. ABC ja Terra ovat jo nyt näkyvät
maamerkit. H.S. Pitkäsen Caravan talon avautuminen loppuvuodesta, Matkukseen tulevat Ikea ja Ikano Retail
Centres lisäävät asiakasvirtoja merkittävästi lähitulevaisuudessa. Särkilahden ja Leväsen suuntaan nousee myys
suuria kaupan keskittymiä. Vetureita
siis riittää. Yrittäjät ovat kommentoineet, että isojen lähellä on hyvä olla,
kertoo Unto Juutinen.

Havainnekuvassa maamerkkinä
ABC Liikenneasema oikeassa
alakulmassa kuvaa.

”Mualiman napa,
Kuopion tori, ei ole
keskellä Kuopiota”

siltä, jotka harjoittavat tuotannollista
toimintaa, varastovuokrausta, huoltotoimintaa, LVI-asennustoimintaa
jne. Alue sopii myös pienten rakennusliikkeiden tukikohdaksi. Monessa

tapauksessa yrittäjä ja työntekijät asuvat jo valmiiksi Petosella, kertoo Unto
Juutinen.
Etualan paraatipaikkojen kaava on
hyväksytty kaupungin valtuustossa
syyskuussa ja se vahvistetaan lokamarraskuussa. Karttulantiehen rajoittuvilla kolmella tontilla on rakennusoikeutta noin 30 000 km2. Nämä
tontit on tarkoitettu lähinnä paljon
tilaa vievälle kaupalle.
Tonteista 95 % tulee olemaan edullisia vuokratontteja. Esimerkiksi valmiin 2000 m2:n tontin vuosivuokara
on 1600 euroa. Kaupalliset tontit hinnoitellaan erikseen.

Rinnakkaisväylä Matkukselta
Kolmisoppeen

Alueen tontit, kadut ja kunnallistekniikka tehdään valmiiksi ennen
tonteille tulevien rakennusten rakennustöitä. Maansiirto- ja louhintatyöt
on helpoin tehdä tässä vaiheessa.
- Haluamme tehdä alueesta edustavan ja hyvätasoisen alueen. Erityinen
huomio on kiinnitetty yleisilmeeseen.
Keskusbulevardista tulee näyttävä
väylä läpi uuden alueen. Työt I-vaiheen alueella ovat siinä vaiheessa,
että periaatteessa rakentamaan pääsisi
jopa tänä syksynä, mutta käytännössä
rakentaminen käynnistyy ensi keväänä.
Sujuvat liikenneyhteydet alueelle
on ollut keskeinen osa suunnittelutyötä. Yli tuhat työntekijää ja yritysten
asiakkaat muodostavat yhdessä ison
liikennevirran. Tähän on varauduttu
tulevalla eritasoliittymällä.
- Eritasoliittymä on suuri satsaus
kaupungilta ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta. 3- 4 miljoonaa euroa maksavan liittymän rakennustyöt alkavat
syksyllä 2011 ja se valmistuu vuonna
2012. Satsaus on suuri ja haluamme
varmistaa liikenteen sujuvuuden pitkällä tähtäimellä, sitten kun alue on
kokonaan valmis ja otettu käyttöön.
Tähän liittyy myös suunnitelma yhteyden rakentamisesta rinnakkaisväylällä
Matkuksesta Pitkälahteen ja edelleen
Kolmisoppeen. Tulevaisuudessa voi
siis päästä esimerkiksi Ikealta suoraan
Pitkälahteen ja Leväselle käyttämättä
moottoritietä.

Unto Juutinen katsoo
luottavaisena tulevaan.
Maisemataulun pystytyksen jälkeen
yhteydenottoja on alkanut tulla.
- Alueesta kiinnostuneiden yritysten joukossa on ollut toimistotilan
tarvitsijoissa, tuotannollista toimintaa
ja huolto- asennustöitä harjoittavia
nyt muualla toimivia ja alkavia yrityk-

Kuopio kasvaa voimakkaasti etelään. Tämä erillään olleiden alueiden
yhteen kasvaminen aiheuttaa sen ilmiön, että kohteet tulevat lähemmäksi.
-3–5 vuotta sitten Pitkälahti oli
yrittäjien mielestä liian kaukana, silloin kysyntää oli esimerkiksi Leväsen
suuntaan. Nyt etäisyyttä ei pidetä liian
suurena. Väestön lisääntyminen eteläisen Kuopion suunnalla vaikuttaa
osaltaan välimatkan supistumiseen
potentiaalisista asiakkaista.
Kasvua pohjoiseen rajoittaa yksinkertainen tosiasia: vapaita tonttimaita
ei juuri ole.
-Kuopio loppuu Sorsasaloon. Alueella on meneillään kahden miljoonan
kuution louhintatyö, jonka alueelta
saadaan tonttimaata kymmeniä hehtaareita vuosina 2013 ja 2014. Etäisyys
on myös kysyntään vaikuttava seikka.
Ollessani viemässä erästä asiakasta
tutustumaan tontteihin Sorsasalon
suuntaan, sanoi hän Kallansilloilla:
”Käännytään takaisin, on liian kaukana.” Lentokentän läheisyys ei ole
useinkaan tärkeä kuopiolaisyrityksille. Toki niitäkin on ja nämä sinne
ohjataan. Parempi kuitenkin niin, että
työpaikat ovat lähellä työntekijöitä ja
asiakkaita, toteaa Unto. Pitkälahdessa
tämä toteutuu hyvin. Mualiman napa,
Kuopion tori, ei ole keskellä Kuopiota.
Asutuksen sijoittumisen perusteella
Kuopion keskipiste on Särkilahden
seutuvilla, kolmen kilometrin päässä
Pitkälahdesta. Yksi syy kasvun suuntautumisessa etelään on myös hyvin
käyntiin lähtenyt kysyntä ja tämä imu
ruokkii itse itseään.
Teksti: Teppo Uotinen
Kuvat: Teppo Uotinen ja
Kuopion kaupunki

Kuopio kasvaa etelään

Kiinnostuneita tulijoita Etelä-Kuopion yrityspuistoon on ollut runsaasti.

Tonttityöt täydessä käynnissä.
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Kauppapaikka Herman etenee aikataulussaan:

Neljä hehtaaria lattia-alaa ostosten tekoon!
heisyydessä on olemassa ja tulossa
on lisää täydentävää liiketoimintaa.
Esimerkiksi huonekalukaupan keskittymä viereisellä tontilla ja ensi vuonHermanin 1.
na Leväsen kauppapuistoon avattava
vaihe sijoitBiltema lisäävät asiakasvirtoja ja kastuu rakennuk- vattavat sektoria, jonka alueelta asiakkaat tulevat Hermaniin. Kaupungin
sen oikeaan
suhtautuminen hankkeeseen on ollut
puoleen ja 2.
vasemmanpuo- erittäin myönteinen, kaavoitus, rakennusvalvonta ja yrityspalvelut ovat toileiseen osaan
suurta raken- mineet hyvin. Kuopiolla on tahtotila
kasvaa ja kehittyä, päättää keskustelunusta.
hetken aluejohtaja Matti Pätynen.

n Keväällä (19.1. 2008) uutisoitiin,
että Savocon Oy osti Junttanin entisen tontin. Savoconin nimi muuttui
keväällä nimi Lemminkäiseen fuusioitumisen myötä ja on nyt Lemminkäinen Talo Oy Itä- ja Pohjois-Suomi, kertoo aluejohtaja Matti Pätynen.
Lemminkäinen siis rakennuttaa ja
markkinoi Hermania. Rakennusaika
kohteelle on toukokuu 2010 – maaliskuu 2012. Rakennustyöt ja tiloihin
tulevien yritysten toiminnan käynnistyminen toteutuu kahdessa vaiheessa.

Rakennusvaiheiden vetureina
K-Rauta ja Hong Kong

-Ykkösvaiheen rakennustyöt ovat
käynnissä ja liikkeet pitävät avajaisiaan ensi vuonna. Tämän vaiheen pinta-alaltaan suurin liike tulee olemaan
uuden konseptin mukainen K-Rauta
15 000 m2:n myymälällään. Muiden
tämän vaiheen myymälöiden pintaala on yhteensä n. 5000 m2. Liikennejärjestelyjen rakennustyöt aloitetaan
ensi keväänä. Tontille tulee kaikkiaan kolme hyvin toimivaa liittymää.
Tämän lisäksi tulevaisuudessa myös
yhteys suoraan Volttikadulle voi olla
mahdollista. Alueelle tullaan pääsemään sujuvasti useammasta suunnasta. Kaupunki kilpailuttaa ja rakennuttaa liittymätyöt, me vastaamme
kustannuksista osaltamme.
Toisen vaiheen rakennusaikataulu
on lokakuusta 2010 maaliskuuhun
2012. Sen bruttopinta-ala tulee olemaan lähes 2,3 hehtaaria. Voidaan siis
puhua hehtaarihankkeesta. Kakkos-

Teksti ja kuva: Teppo Uotinen,
Havainnekuva: Lemminkäinen
Talo Oy Itä- ja Pohjois-Suomi

vaiheen tiloihin avataan keväällä 2012
Hong Kong tavaratalo, pinta-alaltaan
noin 3000 m2 ja tavaratalon puutarhamyymälä noin 1500 m2.
-Kummankin vaiheen tiloihin on
tehty muitakin sopimuksia ja useita
neuvotteluita on käynnissä. Näistä tiedottamisessa kunnioitamme yrittäjien
tahtoa ja aikataulua tulla julkisuuteen.

Suunnittelu iso osa projektia

Herman on Lemminkäisen kehittämä, rakennuttama ja suunnittelema
hanke.
- Ensimmäiset keskustelut käytiin

vuonna 2007. Suunnittelu, kehitysja tutkimustyö jää usein vähemmälle
huomiolle. Ajallisesti ne ovat vieneet
kolmisen vuotta ja itse toteutus viedään läpi alle kahdessa vuodessa.
Markkina-analyysejä on teetätetty
mm. Entrecon Oy:llä. Niissä on selvitetty mm. kohteen sijaintia ja saavutettavuutta, vaikutusaluetta ja ostovoimaa, kaupan kilpailutilannetta
ja tulevaisuuden näkymiä, liikennevirtoja, asukastiheyttä sekä hankkeen
konseptia. Nyt suunnittelupöydillä
on vuoden 2012 jälkeen toteutettavat
projektit.

Aluejohtaja Pätynen summaa Kauppakeskus Hermanin kokonaisuutta
tyytyväisenä.
-Hermanista on tulossa hyvä kauppapaikka. Herman tulee tarjoamaan
liki kaikkea kotiin, perheille ja vapaa-aikaan. Herman sijaitsee keskellä
kaupunkia, jos asutuksen sijoittumista kaupungissa pidetään mittarina.
Viiden kilometrin säteellä Kauppapaikasta asuu 35 000 kuopiolaista. Tänne
on hyvät liikenneyhteydet, myös julkisen- ja kevyen liikenteen yhteydet
ja näkyvyys on hyvä. Paikan ohittaa
päivittäin noin 40 000 autoilijaa. Lä-

Uusi kauppakeskus ja
IKEA saman katon alle
n Ikano Retail Centres on Ikanon ja
IKEA:n yhteisesti omistama kiinteistönomistajayritys.
Ikanon liiketoiminta-alueet ovat
vähittäiskaupan kiinteistöt, toimistot
ja asunnot. IKEA on kodinsisustukseen erikoistunut tavarataloketju, jolla on myymälöitä ympäri maailman.
Ikanon startegia on kehittää yhdessä
IKEA:n kanssa parempia ja tehokkaampia kauppapaikkoja, jotta kaikki
hyötyisivät – asiakkaat, kauppiaat ja
talousalue.

Valmis tontti odottaa viittä
miljoonaa vuosittaista kävijää.

IKEA Matkus Kuopio avataan
syksyllä 2012
Ikano rakentaa Kuopion Matkukseen modernin, viihtyisän ja perheystävällisen kauppakeskuksen
IKEA:n kanssa saman katon alle.
Kauppakeskus ja IKEA täydentävät
toistensa tarjontaa ja muodostavat
yhdessä kaupallisen kokonaisuuden,
joka houkuttelee asioimaan kauempaakin.
Kauppakeskuksen ja IKEA:n rakennustyöt alkavat 2010 ja avajaisia
vietetään 2012. Markkina-alueella
asuu puolen tunnin ajomatkan sisällä yli 120 000 asukasta ja tunnin ajomatkan sisäpuolella 250 000 asukasta.
Kauppapaikan vaikutusalue on vieläkin suurempi, sillä uusi IKEA tulee
olemaan Keski- ja Itä-Suomen ainoa.
Näin vaikutusalueen asukasmääräksi
voidaan arvioida noin 900 000 asiakasta (kahden tunnin ajomatka). Kävijätavoite on viisi miljoonaa asiakasta
vuodessa.

Todennäköisesti toistaiseksi Suomen vähiten kierretty kiertoliittymä.
Sijainti ja liikenneyhteydet

Kuopion Matkus sijaitsee kaupungin eteläosassa, vain 11 km keskustasta etelään, joka on liike- ja
asuinrakentamisen
kasvusuunta.
Kuopion Matkukseen on helppo tulla
niin omalla autolla kuin julkisilla liikennevälineillä, sillä Matkuksen alue
sijaitsee liikenteellisesti erinomaisella paikalla valtatie 5:n varrella. Alue
on hyvin havaittavissa molemmista
tulosuunnista. Alueelle on toimivat
liityntäyhteydet, mikä on omiaan helpottamaan asiointia keskuksessa. Linja-autolla matka Kuopion keskustasta
kestää alle puoli tuntia.

Laajuus

IKEA-Ikanon tontti on 20 hehtaarin suuruinen ja rakennusoikeutta on

84 000 km2. Kauppakeskuksen vuokrattava ala on noin 33 000 m2. Tilat jakautuvat noin 90 urheilu-, vapaa-ajan, kodinsisustuksen ja muotimyymälän
sekä monipuolisten kahviloiden ja
ravintoloiden kesken. Parkkipaikkoja
alueelle tulee kaiken kaikkiaan noin
3000 kpl ja ne sijoittuvat rakennuksen kummallekin puolelle, jotta asiointi olisi mahdollisimman helppoa
ja paikka löytyisi aina läheltä jotakin
neljästä sisäänkäynnistä.

Konsepti

Ikano Retail Centers toteuttaa uudenaikaisia, toimivia ja turvallisia
kauppakeskuksia, joissa perheiden
on helppo viihtyä. Asiakkaan tarpeet
lähtökohtana, luodaan miellyttävä
ympäristö hauskalle shoppailulle.
Liikkeet ja palvelut valitaan niin, että

kokonaisuus tarjoaa mahdollisimman
monipuolisen ja markkinoihin sovitetun valikoiman, niin laadun – kuin
hinnan suhteen. Myymälöiden suuri
lukumäärä ja tuotevalikoimien laajuus
mahdollistavat sen, että yhdellä pysähdyksellä asiakas voi löytää kaiken
tarvitsemansa.
Kaupat sijoitetaan toimialoittain
lähelle toisiaan, jotta asiakkaiden on
helppo löytää etsimänsä. Siispä esimerkiksi muotiliikkeet sijaitsevat
omalla alueellaan, urheilu- ja vapaaajanliikkeet omallaan ja kodinsisustus
omallaan. Lisäksi muotiliikkeet ryhmitellään vielä asiakasryhmien perusteella, nuoriso-, naisten-, miesten- ja
lastenmuoti erikseen.
Edellä oleva teksti on kooste Ikano
Retail Centresin Internetissä julkaisemasta esitteestä kuopio_broschyr.pdf.
Tietojen ajan tasalla olemisen Petosen Lehdelle vahvisti kauppakeskussuunnittelun konsulttiyritys Nortecon Oy:n toimitusjohtaja Seppo
Heikonen.
IKEA:n avaamisen suhteen olemme
olemassa olevan tiedon varassa. Sen
mukaan liike avataan vuonna 2012.
Tarkempaa tietoa ei IKEA:lta vahvistettu. Lokakuun loppupuolella IKEA
tiedottaa tilanteesta laajemmin.

Aluejohtaja Matti Pätynen.

Biltema
Leväsen
kauppapuiston
veturiksi
n NCC rakentaa Kuopion Leväsentielle kahdesta rakennuksesta
koostuvan kauppapuiston. Sen veturiksi tulee ruotsalaisen tavarataloketjun Bilteman myymälä. Se tulee
sijoittumaan omaan rakennukseensa kauppapuistossa. Pinta-alaa myymälään rakennetaan 4000 m2.
Bilteman Kuopion liike tulee
olemaan ketjun kymmenes kauppapaikka Suomessa. Myymälä on
kauppapuiston 1. vaihetta ja liiketilat avataan ensi vuonna. Biltema
myy mm. työkaluja, rakennustarvikkeita, autotarvikkeita, polkupyöriä, sekä vapaa-ajan tavaroita.
Toisessa vaiheessa valmistuu Bilteman kiinteistön kokoinen rakennus, johon tulee 2 – 6 erikoiskaupan
yritystä. Kiinnostusta liikepaikoille
on ja neuvotteluja yritysten kanssa käydään, kertoo NCC Property
Development Oy:n yksikön johtaja
Jukka Manninen.
Bilteman uskotaan vahvistavan
kauppapuiston ja koko Leväsentien
vetovoimaa. Alueesta on muodostumassa yksi Kuopion tärkeimmistä
kaupan keskuksista.
Teksti Teppo Uotinen
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Petosen 22. hölkkä juostiin suosiollisessa säässä
n Sunnuntaina 19.9. hölkättiin Litmasen kentän maastossa. Mukaan
kisaan ja kuntoilutapahtumaan oli
ilmoittautunut 48 liikunnan ystävää.
Petosen Nallet -seuran puheenjohtaja
Jarmo Peltola kirjasi lahjomattomasti
kilpailijoiden ajat kirjoihin ja kansiin.
-Edellisvuonna osallistujia oli 63, eli
selvästi runsaammin. Määrän vähennys selittyy nuorten ja lasten osuuden
pienenemisellä. 2009 15-vuotiaita ja
nuorempia oli 35, nyt samojen ikäluokkien osallistujien määrä oli 17.
Edellinen viikko oli kovin sateinen
ja aamukin vielä pilvinen. Oliko tällä
vaikutusta jää arvailtavaksi, arvioi Jarmo vaikutuksia osallistujamääriin.
Itse hölkkä saatiin suorittaa ihanteellisessa syyssäässä. Kilpailureitti sai
kilpailijoilta pelkästään kehuja. Alusta
oli hyvä, reitti kaunis ja korkeuserot
sopivia. Iso osa osallistujia oli ennenkin Petosen Hölkässä mukana olleita
ja kuten aina mukana oli myös ensikertalaisia. Nuorimmat osallistujat
olivat kolmevuotiaita ja miehillä oli
luokka yli 60-vuotiaillekin.
Yhdeksänvuotias Inka Nevalainen
voitti itselleen yllätyksenä ikäluokkansa. Aiemmin hän on osallistunut
tapahtumaan viisivuotiaana, silloinkin voitokkaasti. Inka olisi muuten
ajallaan voittanut myös saman ikäluokan poikien sarjan.
Miesten yleisen sarjan 7,6 kilometrin matkan voittoon juoksi Jami Tirkkonen ajalla 26,12. Hän edustaa TT
Aqua Terraa.



kä on tullut tutuksi. Tämäkin päivä
osoittaa, että Petonen on virkeä kaupunginosa.
-Osallistun aina kun mahdollista.
Osallistumiset antavat tavoitteellisuutta lenkkeilyyn, etenkin näin tutuissa lenkkimaastoissa. Onneksi tapahtuma-aikana keli oli ihanteellinen.
Aiemmin osallistujia on ollut 50–80,
nyt lapsia oli esimerkiksi edelliseen
vuoteen verrattuna vähemmän.

Merja ja
Hannu Kokki
hengähtämässä
juoksu-urakan
päätteeksi.
- Juoksu kulki ihan hyvin. Harjoittelu ei ole ollut täysipainoista, enemmänkin kunnon ylläpitoa. Taustalla
on akillesjännevamma, jota tullaan
pian operoimaan. Jami osallistuu noin
kymmeneen hölkkätapahtumaan kesässä ja hän osallistui tämän vuoden
Kuopio Triathloniin kuntosarjassa.
Toiseksi sijoittuneen Petri Sonnisen tausta on suunnistuksen puolella.
Hän edustaa Kuopion Suunnistajia.
- Liikunta on hyvää vastapainoa
opiskelijaelämälle, toteaa Petri.
Merja ja Hannu Kokki istahtivat
hetkeksi hölkän (=juoksun, aikojen
perusteella) päätteeksi. Hannu voitti
miesten viisikymppisten sarjan ajalla
29,47 ja Merja sijoittui toiseksi 40-vuotiaiden naisten sarjassa ajalla 35,21.

Tämä oli hänelle ensimmäinen 40 minuutin alitus. Kuntokäyrän suunta on
siis oikea. Hannu on osallistunut lähes
jokaiseen Petosen Hölkkään.
- Osallistuin ensimmäiseen Hölkkään yhdessä Hannu Okkolan kanssa.
Alkuvuosina lähtöpaikkana oli Pitkälahden koulu. Nykyinen lenkkiympäristö ja maasto ovat tosi mukavat,
sääkin suosi hölkkää. On tosi hyvä,
että näitä tapahtumia järjestetään ja
lapsetkin on huomioitu osallistujina.
Alkuvuosina lasten sarjoihin osallistuneita juoksijoita on nykyisin vastustajina aikuisten luokissa. Tämä on
oikea kuntotapahtuma, on Hannun
mielipide.
Merja Kokki on muuttanut Kuopioon 2002. Sen jälkeen Petosen Hölk-

Miesten yleisen sarjan voittajakaksikko Jami Tirkkonen (oik.)
ja Petri Sonninen.

Onnellinen voittaja Inka ja ylpeä
äiti Suvi Nevalainen.
Mikrofonin äärellä häärinyt yhdistyksen sihteeri Tuomo YläKorhola arvioi osallistujamäärään
vaikuttaneen edeltäneen sateisen
viikon ja aamun epävakaiselta
näyttäneen sään.

Pelastusopisto ja Petosen paloasema vieraanvaraisina
n Pelastusopisto ja Pohjois-Savon
pelastuslaitos avasivat ovensa yleisölle lauantaina 25.9. Kutsu otettiinkin
hyvin vastaan. Vierailijoita kävi viiden
tunnin aikana pari tuhatta. Päivän aikana oli mahdollisuus tutustua opistoon ja sen tarjoamaan koulutukseen,
kodin turvallisuusneuvontaan, kalustoon, opetustiloihin ja -välineisiin
mm. ensihoitosimulaattoriin. Lapsille
oli järjestetty temppurata ja paloasemaan pääsi myös tutustumaan.
Lähellä opistoa asuvat Leevi Mynttinen ja isänsä Jussi olivat lähteneet
katselemaan isoja autoja.
-Leevi on ensimmäistä kertaa mukana, itse olen aiemminkin vieraillut
täällä. Leeviä kiinnostavat kaikki isot
autot, täällä tietenkin paloautot ja
ambulanssit. Itseäni kiinnostaa myös
koulutustarjonta. Aikomus on hakeutua tänne opiskelemaan, kertoo Jussi
Mynttinen.
Kodin turvallisuusneuvontaluokassa olivat opiskelijat Juha Törmänen ja
Esa Uimonen jakamassa neuvoja sekä
palomiehen kypäriä. Neuvoista olivat
aikuiset kiinnostuneita, muovikypärät
menivät lasten päihin. Niitä jaettiin
päivän aikana noin 650 kpl.
-Vilkasta on ollut koko ajan, palaneet kodinkoneet ovat kovasti kiinnostaneet kävijöitä, kertoo Juha.
Avoimet ovet -tapahtuma on opiskelijoiden järjestämä ja kuuluu osana
opintoihin. Tekeväthän pelastusalan
ammattilaiset neuvontatyötä myös
ammatissaan.
Pelastusopiston kalusto, paloautot
ja ambulanssit kiinnostivat erityisesti
perheen pienimpiä ja ilmeisesti myös
aikuisempia miehiä. Lapsille oli vielä
järjestetty lisäohjelmaa liikuntasaliin
temppuradan muodossa. Siellä riitti
kävijöitä tasaiseen tahtiin koko päivän
ajan.
Kiinnostava kohde oli myös ensihoitosimulaattori ja siihen liittyvät
opetustilat. Tiloihin kuuluvat hoitotilannehuone, joka vastaa tyypillistä
olohuonetta, seurantahuone, jossa
opiskelijat seuraavat vuorollaan ensihoitoa suorittavien kollegoidensa te-

en vasteajat hälytyksestä kohteeseen
myös Petosen alueella, sanoo vs. paloesimies Marko Kotanen.
Petoselle tulee hälytystehtäviä keskimäärin ambulanssille kuusi ja paloautolle yksi vuorokaudessa. Eteläisen
Kuopion lisäksi Petosen paloasema
osallistuu tukiyksikkönä myös muiden alueiden pelastustehtäviin tilanteen ja tarpeen mukaan.
- Väestön ikääntymisen myötä hälytysten määrä lisääntyy koko ajan, kasvua on viitisen prosenttia vuosittain,
kertoo ensihoitaja Tero Lähdesmäki.
Vanhempi opettaja Ilpo Kaarakainen kertoo muutama päivä tapahtuman jälkeen päivän olleen onnistuneen.
-Kävijämääräksi arvioimme noin
2000 henkeä. Harjoitusalueen näytöksiä seurasi useita satoja henkiä
molemmilla näytöskierroksilla. Lapsiperheiden lisäksi päivä kiinnosti

Leevi isänsä Jussi Mynttisen kanssa tutustumassa isän
mahdolliseen uuteen kouluun.
kemisiä ja ohjaushuone, josta voidaan
säädellä mm. simulaatiopotilaan elintoimintoja ja puhua potilaan suulla.
-Isolla monitorilla simuloidaan
hoitoyksikön saapumista kohteeseen.
Saatujen tietojen pohjalta matkan
aikana varustaudutaan kohteeseen
tuloon. Tässä varustaudutaan etenkin mahdollisiin hoitohenkilökunnan
riski- ja vaaratilanteisiin. Simulaatioopetuksesta on viime vuosina tullut
tärkeä osa opetusta. Todentuntuisia
tilanteita voidaan luoda vaarantamatta potilasturvallisuutta. Käytössämme
on jopa synnyttävä nukke, kertoo tiloja esitellyt yliopettaja Heikki Paakkonen.
Pelastusopiston harjoitusalueella
noin 10 kilometrin päässä opistolta oli

järjestetty toimintanäytöksiä aiheista
vaaralliset aineet, kaasupalo ja liikenneonnettomuus. Näytöksiä oli kaikkiaan kuusi ja jokaista oli seuraamassa
satoja kiinnostuneita katsojia. Tilanteet olivat toden tuntuisia ja antoivat
hyvän kuvan pelastushenkilöstön
tehtävistä tositilanteessa. Paikalla oli
yleisöllä mahdollisuus myös tutustua
alkusammutukseen ja kokeilla sammutusta itse.
Petosen paloasema aloitti toimintansa Pelastusopiston yhteydessä kesäkuun alussa. Pohjois-Savon pelastuslaitoksen henkilökunta oli varautunut
esittelemään kalustoa ja kertomaan
uuden paloaseman toiminnasta.
-Uusi asema tuli tarpeeseen. Nyt
pystymme täyttämään hälytystehtävi-

myös opiskelupaikkaa pelastusopistolla harkinneita Hakijoita meille onkin
ollut hyvin ja kilpailu aloituspaikoista
on kova. Voimme ottaa vain 10-15 %
hakijoista meille opiskelemaan, summaa Ilpo Kaarakainen avoimien ovien päivän.

Ensihoitaja Tero Lähdesmäki ja vs.
paloesimies Marko Kotanen esittelivät palolaitosta.
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Puijolan
Kirppiksellä
vilkas
avajaispäivä
n Setlementti Puijolan ylläpitämä kirpputori sai vauhdikkaan alun. Avajais-

UUTTA!
Petosen lehden
Internet-sivuilla nyt
myös artikkeleita, joita
ei lehdessä ole julkaistu.
Nyt on juttua luettavissa
toritapahtumasta 4.9. ja
ajamisesta
kiertoliittymässä.
Täydennämme
artikkeleita -linkkiä,
surffaa sivuilla!
http://petosenlehti.ppay.fi/
linkki Artikkelit.

päivänä perjantaina 1.10. oli väkeä oven takana jo ennen avausaikaa kello
kymmentä. Ovet heille toki avattiin ja kaupankäynti sai alkaa.
-Ensimmäisen tunnin aikana kävijöitä oli varmaan vähintään 50 arvioi
Marisa Talaslahti (kuvassa oikealla), toinen kirpparin myyjistä.
Tavaraa riitti myyntiin hyvin ja hyllyjä ja rekkejä sai täydentää pitkin päivää.
-Ihmiset ovat lahjoittaneet itselleen tarpeettomaksi jääneitä vaatteita ja
tavaroita kiitettävästi. Tämä on hieno tapa kierrättää ja samalla auttaa lähimmäisiään, toteaa tyytyväisenä Marisan kollega Kirsi Raatikainen.
Kysyttyjä tuotteita ovat lasten vaatteet, lelut, aikuisten vaatteet, pienet kodinkoneet ja vaihtoipa avajaispäivänä useat huonekalutkin omistajaa. Kauppa on käynyt hyvin. Tämä kertonee siitä, että edullinen hinnoittelumme on
osunut kohdalleen, sanovat Marisa ja Kirsi, kumpikin kokeneita kirpputorikauppiaita .
Vaikka tavaraa riittikin hyvin avajaispäivänä, ovat lahjoitukset edelleen
tervetulleita.
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Kallaveden
seurakunta

Petosen
seurakuntatalo

Kallaveden kirkko

Kiitosmessu su 24.10. klo
17. Esko Konttinen ja Seppo Kirkinen.
Hengelliset ikivihreät su
31.10. klo 18. Anni Tanninen ja Mari Vuola-Tanila.

Rauhalahdentie 21

Messu ja 70-75-80 vuotiaiden syntymäpäiväjuhla su 24.10. klo 10.
Saarna Esko Konttinen,
liturgia Raili Rantanen ja
kanttorina Seppo Kirkinen.
4-vuotis synttärit
su
24.10. klo 15. Lauri Kastarinen, Seppo Kirkinen,
Tuula Hoffrén, lastenohjaajia Marja-Leena Kaukonen
ja Marjaana Liacopoulou.
Messu su 31.10. klo 10.
Saarna Lauri Kastarinen,
liturgia Anni Tanninen ja
kanttorina Anna-Mari Linna. Kahvitarjoilu.
Pyhäinpäivän
sanajumalanpalvelus la 6.11.
klo 10. Saarna Anni Tanninen, liturgia Esko Konttinen ja kanttorina Seppo
Kirkinen.
Pyhäinpäivän sävelhartaus la 6.11. klo 18. AnnaMaija Hella, Veli Mäntynen
,Mari Vuola-Tanila, laulu,
Anna-Mari Linna, urut ja
Tuulia Tanila, viulu.
Kansainvälinen messu
su 7.11. klo 10. Saarna
Samuel Luag, liturgia Juha
Määttä ja kanttorina Seppo
Kirkinen.
Rauhanyhdistyksen
messu su 7.11. klo 18.
10-vuotiaiden juhla ke
10.11. klo 18. Mukana pastori Anni Tanninen, kanttori
Seppo Kirkinen ja nuorisotyönohjaaja Eija Huuskonen.
Isänpäivän perhekirkko
su 14.11. klo 10. Saarna
Anna-Maija Hella, liturgia
Esko Konttinen, kanttorina
Mari Vuola-Tanila ja lapsikuoro.

Pyörönkaari 21

Vehmasmäen
kappeli

Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
Pyhäinpäivän messu la
6.11. klo 13. Anni Tanninen, Anna-Mari Linna ja
kirkkokuoron seniorit.

Hirvilahden
kappeli

Länsirannantie 2410
Pyhäinpäivän messu la
6.11. klo 13. Matti Pentikäinen ja Mari Vuola-Tanila.

Nuoret
Nuortenilta
viikolla 42 syysloma.

Muuta
Lasten eroryhmä 7-12
v. lapsille pe 29.10. klo
17-19 ja la 30.10. klo 1016 Petosen seurakuntatalolla. Ryhmä on tarkoitettu
lapsille, joiden vanhemmat
ovat eronneet ja erosta on
aikaa vähintään puoli vuotta. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Mervi Hakkaraiselle 22.10. mennessä puh:
0400-441 708. Ryhmän
hinta 10 €/sis. ateriat. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Kallaveden seurakunnan
ja Yhden vanhemman Perheiden Liiton kanssa.
Leväsen messu ti 16.11.
klo 13.30. Veli Mäntynen ja
Anna-Mari Linna.
Perhetyö
4-vuotis synttärit su
24.10. klo 15. Kallaveden
kirkolla. Lauri Kastarinen,
Seppo Kirkinen, Tuula
Hoffrén,
lastenohjaajia
Marja-Leena Kaukonen ja
Marjaana Liacopoulou.
Taidetiistait 26.10., 2.11.
ja 9.11. klo 9.30.-11.30 ja
13-15 Kallaveden kirkolla
.Tervetuloa koko perhe kädentaitojen pariin.

Mikä
se
on?
Tunnista kuvan
maamerkki. Mikä
se on ja missä se
sijaitsee. Laita
vastauksesi sähköpostilla osoitteeseen
petosenlehti@wippies.fi. Oikein vastanneiden kesken
arvomme paketin
Juhla Mokkaa. Voit
laittaa myös omia
kuviasi tai vihjeitä
kohteista, joita
jatkossa arvuutamme lukijoillamme.

Kolumni
Ilimoja on pielly
– säät small talkin
pelastajana

P

äättyneen kesän ja viime talvenkin poikkeavat sääolot saattoivat olla iso sysäys suomalaisten small talk- tai suomeksi
rupattelukulttuurin kehittymiselle. Englantilaisethan kyseisen lajin taitavat ja varmaan paljolti siksi, että siellä säästä aina riittää puhumista kiitos runsaiden sateiden.
Kesällä ei ollut vaikeuksia päästä puheyhteyteen vieraidenkaan
ihmisten kanssa. ”Ilimoja on pielly” on keskivertokesän keskustelunavaus, josta on paha jatkaa jutustelua. Ennätyshelteistä sen
sijaan riitti juttua ja mielipidettä pitemmäksikin aikaa, jopa niin
pitkäksi aikaa, että bussi viimein tuli.
Ajatellaanpa tilannetta, että meillä olisi ollut tilastollisesti keskivertokesä. ”Onpa todella keskivertosää tänään”, ”enpä muista,
milloin olisi ollut näin keskivertokesä”, ”lapsuuden kesät olivat aina
näin keskivertoisia”, ”eipä ole sataan vuoteen ollut näin keskivertoa
kesää”. Näistä keskustelunavauksista olisi ollut aika vaikea jatkaa
small talkia ja kiusallinen hiljaisuus olisi ollut kiusallisen läsnä.
Poikkeavilla sääoloilla saattaa olla laajempiakin yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ajatellaanpa vaikka parinmuodostusta. Hyvän
keskustelunavauksen ja lähentymisyrityksen keksiminen on meille
suomalaisille, etenkin miehille, aina hiukan ongelmallista. Sää tarjosi meille takuuvarman aiheen. Ei tarvinnut olla kummoinenkaan
sanaseppo tai –seija päästäkseen puheisiin vastakkaisen – tai näin
tasa-arvon aikana mahdollisesti saman sukupuolen edustajan kanssa. ”Käyt sä usein täällä” jouti romukoppaan. Jopa kuluneimpienkin sanontojen viljelijä: ”Eipä jaksa sattoo”, ”vielä jos lämpiää tulloo
hiki”, saattoi olla toiveikas petipaikasta tulevana yönseutuna.
Toinen yhteiskunnallinen vaikutus saattaisi olla vaikutus alkoholin kulutukseen. Helteet sinänsä ilmeisesti vaikuttivat viilentävien
juomien kulutuksen lisääntymiseen. Keskustelun avaamiseen sen
sijaan ei ole tarvittu mäyräkoirapohjia, vaan jutun juoneen on päästy ilman virvokkeitakin.
Sähkökatkosten vaikutus syntyvyyteen jää nähtäväksi tulevana
kevättalvena.
Yllättäen ennätyshelteet ovat saattaneet lisätä myös tasa-arvoa.
Ensinnäkin helteet ovat kaikille samat. Helteiden aikaan viileiden
sisätilojen ja ilmastoitujen autojen saatavuus on ollut erilaista riippuen siitä, että oletko syntynyt kierukka nyrkissä vai hopealusikka suussa. Äkkiä ajateltuna tämä ei ole tasa-arvoista. Asioilla on
kuitenkin aina kääntöpuolensa. Mietitäänpä tilanteita tarkemmin.
Kun elämässään vahvemmalla oksalle päässyt nousee ilmastoidusta
citymaasturista, häntä vastaan iskee tukahduttava trooppinen kuumuus. Sen sijaan, kun lisänumerolla Suomeen syntynyt astuu ulos
62-asteisesta päästörikkaasta retroautosta, sata-aasta, hän tuntee
kasvoillaan raikkaan kesäisen tuulahduksen. Sama koskee ilmastoituja ja huonommin varustettuja asuntoja. Viileästä unelmien onnelasta siirtyminen tuskaisen kuumaan kustannuspaikkaan aiheuttaa
heikkenevää työtehoa ja viihtyvyyttä. Kotiolojen lämpötilojen oltua
huonon saunan tasoa, saattaa työpaikan sisäilman lämpö tuntua
virkistävän viileältä.
Muuttaako mahdollinen kasvihuoneilmiö suomalaista keskustelukulttuuria vai säilyykö kansallinen ominaispiirteemme, syvällinen keskustelu (=jurottaminen), suomalaisena ilmiönä.
Toivotaan poikkeavien sääolojen jatkuvan. Tämä voi olla uusi
alku suomalaiseen rupattelukulttuuriin. Pakkasia odotellessa.
Peto mieheksi
PS. Sattui tuossa kesällä, että ystävälläni Jounilla meni muutama
kalenteripäivä säähavaintoja tehdessä. Kotiin mentyään hänen puoliso oli aika kireissä tunnelmissa, vaikka ukkosta ei muuten ilmassa
ollutkaan. Eihän Jouni siihen voinut muuta todeta kuin: ”Miksi olet
niin pahalla päällä, eihän me olla viikkoon tavattukaan.”
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