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Pääkirjoitus
SYTYTÄ
KYNTTILÄ!

P

äivä on lyhyt. Kaamos ottaa syleilyynsä loppuvuoden pilvisenä päivänä.
Ihmisen mieli tempautuu
helposti mukaan ja alkaa nähdä
kaikkialla pelkkiä harmaan sävyjä. Päivitellään ja löydetään elämästä ja olemisesta yleensä vain
ikävät ja huonot puolet. Se on
musta-valkoista ajattelua! Joku
on antanut hyvän neuvon:
”Sen sijaan, että tuskailet maailman pahuutta ympärilläsi, sytytä kynttilä!”
Jokainen ymmärtää, että pimeän keskellä jo pieni kynttilän
liekki poistaa läheltään pimeyden. Se siis toimii! Toivon kynttilä luo toivoa, antaa elämään
valoa! Siksi on tärkeää, että
olisimme kynttilän sytyttäjiä,
emmekä sammuttajia! Kutsu
kuuluu kaikille: tule talkoisiin,
poistamaan pimeää!
Seurakuntavaalit on käyty ja
uudet valtuutetut aloittavat vuoden vaihteessa. Voit halutessasi
evästää luottamushenkilöitä ja
vaikutta heidän kauttaan tahtomallasi tavalla. Päätöksentekijöillä on suuri, vastuunalainen
tehtävänsä niin seurakuntaneuvostossa kuin yhteisessä kirkkovaltuustossakin. Voit kertoa
ideasi työn painopisteistä tai talouden hoidosta. Myös sisältökysymykset ovat keskusteluissa
mukana.
Kuka käyttää viime kädessä
kirkon ääntä vai onko kirkolla
lupa olla ”moniääninen” kirkko? Arkkipiispan harteille on
asetettu painava viitta ja vastuu.
Mitä sanot virkasi puolesta, sitä
kuunnellaan kirkon äänenä. Silloin sanoisimme, että kirkko on
yksiääninen. Toisaalta, voihan
arkkipiispankin kanta perustua
piispojen tai kirkolliskokouksen
kannanottoihin ja näin ollen hänen lausuntonsa sisältävät moniäänisiä sointuja.
Entä seurakuntalaisen ääni,
kuuleeko sitä kukaan? On huomattu, että varsinkin tiedotusvälineiden vaikutus on suuri. Se on
nopea tiedonsiirron väline. Siinä
ei myöskään ole persoonallista
kohtaamista eikä vuorovaikutusta. Siksi manipulaatiolle jää runsaasti vaikutusmahdollisuuksia.
Onko siis yksittäisellä seurakuntalaisella ajattelunvapaus? Mitä
oppi-isämme Luther aikanaan
sanoi? Hän painotti yksittäisen
kristityn (sanoisimme, seurakunnan jäsenen) oikeutta Raamatun ääressä ja omaatuntoaan
kuunnellen löytää Jumalan tahto
uskon ja elämän kysymyksiin.
Monta kertaa se vain tuntuu
vaikealta, tuo ymmärtäminen.
– No, onneksi on seurakunta ja
esimerkiksi raamattupiiri, jossa
näitä ja monia muita asioita voidaan yhdessä pohtia.
Siksi, älä jää neljän seinän sisälle, vaan ota paikkasi niin kirkon penkissä, pienpiirissä ja vapaaehtoistoimijan tehtävissä!
Esko Konttinen
kirkkoherra

Tunteet
pinnassa
futiksen
Gladiaattorilla
n Ei nyt ihan kyyneleet silmissä, mutta kyllä tunteet oli pinnassa, toteaa
Hannu ”Hodo” Turunen tuoreesta
KuPSin hopeamitalista jalkapallon
Veikkausliigassa.
-Kauden alkaessa ei kukaan varmaan osannut odottaa ja ennustaa
näin loistavaa menestystä. Kauden
avauspelin 0-5 tappion HJK:lle jälkeen
ennuste ei ollut hyvä. Jos silloin olisi
osannut lyödä vetoa hopeamitalista,
olisi varmaan tehnyt hyvän tilin. Kausi
oli tietysti sijoituksellisesti hyvä, mutta myös pelillisesti. Kauden aikana oli
monta tiukkaa peliä ja niissä tasatilanteen kääntäminen voitoksi oli ratkaisevaa. Vielä kun saadaan puolustusta
tiiviimmäksi, voidaan taistella jatkossa myös kullasta, arvioi Hannu.
Hannu on seurannut KuPSin edesottamuksia kauden aikana tiiviisti.
-Lähes kaikki kotiottelut olen katsonut paikan päällä.
Hannun jalkapalloura alkoi Savonlinnan Pallokerhon (SaPKo) juniorina. Seuran erikoistuttua jääkiekkoon
pelasi Hannu ensimmäiset miesten
pelinsä Savonlinnan Palloilijoissa
(SavPa) ja Savonlinnan Työväen Palloseurassa (STPS). Sieltä hän siirtyi
Kopareihin vuonna 1978. Kopareiden
paidassa tuli kaksi SM-hopeaa vuosina 1978 ja 1981. KuPSia Hodo edusti
vuosina 1983 – 1991. SM-sarjassa hän
pelasi kaikkiaan 314 ottelua ja teki
niissä 26 maalia.
Suomen A-maajoukkueessa otteluita Hannulle kertyi 66 vuosina 1978–
1987 ja hän teki niissä kolme maalia.
Maajoukkueuransa lopettaessaan hän
oli neljänneksi eniten maaotteluita pelannut suomalaisjalkapalloilija.
Hodo pelasi myös Suomen toistaiseksi
viimeisessä olympiakisoihin osallistuneessa jalkapallojoukkueessa Moskovan 1980 kisoissa.
Tuore SM-hopea verestää myös
muistoja ajoilta, jolloin edellisen kerran Kuopiossa mitalijuhlia vietettiin.
70-luku ja 80-luvun alku oli menestyksen aikaa kuopiolaisessa jalkapalloilussa. Parhaana vuonna SM-sarjatasolla oli kolme kuopiolaisjoukkuetta:
KuPS, Koparit ja Elo.
-Siihen aikaan oli etenkin paikalliskamppailuissa tunnelmaa ja latausta.
Parhaimmillaan yli 7000 katsojaa ah-
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tautui silloisiin keskuskentän katsomotiloihin ja kentän ympärille. Siihen
aikaan verrattuna olosuhteet nykyisellä areenalla ovat tosi hyvät, toteaa
Hannu.
Tuohon ajanjaksoon kuuluu lähtemättömästi myös valmentajalegenda
Martti ”Mörkö” Räsänen.
-Mörkö antoi joka solunsa jalkapalloilulle. Häneen liittyy monia muistoja, ja monta hauskaa hetkeä saatiin
yhdessä viettää. Hän oli tuttu näky
pyöräilemässä Kuopion katukuvassa.
Tappiollisen pelin jälkeen hän tapasi
todeta: ”Nyt sitä saa taas ajella rännikatuja pitkin”.

mieleen. Kisoihin valmistautuminen,
yhteiset palaverit muiden urheilijoiden kanssa ja tietenkin avajaiset ovat
jääneet pysyvästi mieleen. Oltiinpa
kerran samaan aikaan aamiaisella Miruts Yifterin kanssa. Hän voitti kultaa
noissa kisoissa 5000 ja 10000 metrillä.
Kisoissa hävisimme Jugoslavialle 0–2,
pelasimme Irakin kanssa tasan 0–0 ja
kaadoimme Costa Rican 3–0.
Tämän päivän jalkapalloiluun siirryttäessä keskustelu päätyy miesten
maajoukkueen tilaan ja edesottamuksiin meneillään olevassa EM-karsinnassa.

-Kaikissa lajeissa, niin myös jalkapallossa, on menestyksessä ylä- ja
alamäkiä. Kaikkiaan Kuopio on urheilukaupunki. Meillä on menestytty
jääkiekossa, lentopallossa ja vesipallossa puhumattakaan mäkimiesten ja
–valmentajien panoksesta.
Hannu kokee urheilu-uran antaneen paljon. Tältä ajalta on kertynyt
paljon ystäviä, muistoja ja kokemuksia.
-Ulkomaan edustukset ovat olleet
lajin suola. Usein pelimatkat olivat
aikataulultaan tiukkoja, saavuttiin pelipaikalle, pelattiin ottelu ja mahdollisesti seuraavana päivänä jo palattiin
kotiin. Mutta oli myös matkoja, joilla
viivyttiin pelipaikkakunnalla jopa
pari viikkoa. Silloin oli aikaa tutustua
maahan ja sen kulttuuriin. Moskovan
olympiaedustus on jäänyt erityisesti

-Maajoukkueessa on murrosvaihe
menossa. Nuoret voivat tulla saamaan
lisää vastuuta. Valmentajan tehtävä on
erittäin vaikea. Kapeasta materiaalista
pitää pystyä aina valitsemaan parhaat
pelaajat kokoonpanoon. Kerralla ei
joukkuetta voi radikaalisti muuttaa.
Kilpailu on kovaa ja jokainen voitto
ja piste ovat tärkeitä ajatellen esimerkiksi ranking-sijoitusta. Marginaalit
ovat pieniä, ja otteluiden lopputulokset ovat joskus hyvin pienestä kiinni.
Jälkiviisaus on aina helppoa. Valmentajavalinnoissa ei pidä tyytyä väliaikaisiin ratkaisuihin. Mielestäni Baxter
on hommansa hoitanut. Vastuun pitää
kantaa myös Palloliiton johdon, toteaa
Hannu Turunen.
Petosella Hannu Turunen on asunut jo pian 20 vuotta.
-Silloin alkuun Litmasenkaari oli

vain 10 m:n tienpätkä. (Litmasen kaari ei liittyne Jari Litmaseen. latojan
huom.) Rakentaminen oli vilkasta 80luvulla. Tiet ja kadut oli tehty järkevästi valmiiksi, joten työmaaliikenne
sujui hyvin. Nyt olemme asuneet 11
vuotta Pirtin perällä.
-Petosen joidenkin mielessä kyseenalainen maine perustuu niiden
mielipiteisiin, jotka eivät ole täällä
joko asuneet tai käyneet. Itse olen
täällä hyvin viihtynyt ja yhteydet keskustaan ovat hyvät ja 15 minuutin
päässä. Usein käytän etenkin kesäisin
Saaristokatua. Sen maisemat rauhoittavat mielen, summaa Hannu asumistaan Petosella.

PS. Otsikon Gladiaattori tulee siitä, että Hannu on nimetty maajoukkueen gladiaattoreihin vuonna 2007.
Gladiaattorit on Suomen Palloliiton
kunniakerho, johon kutsutaan vuosittain entisiä maajoukkuepelaajia tai
-toimijoita.
Teksti: Teppo Uotinen,
Kuvat: Tomi Knuutinen
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Sortavalasta Miilurantaan

Pian avattava
caravan-keskus.

Pitkäsen caravantalo
avataan joulukuun alussa
n H.S.Pitkäsen voidaan sanoa saaneen alkunsa ennen sotia Sortavalan,
Ruskealan ja Käkisalmen seuduilta.
-Isäni isä ja hänen veljensä pitivät
kauppaliikkeitä noilla seuduilla. Ne
olivat sen ajan tyypillisiä sekatavarakauppoja, joissa myytiin kaikkea mahdollista. Vaihdossa maksuksi kävivät
maataloustuotteet kuten kananmunat
ja voi, kertoo toimitusjohtaja Pekka
Pitkänen yrityksen syntyhistoriasta.
Sotien jälkeen toiminta siirtyi Suomen puolelle ja Savoon.
-Isoisäni Heino Pitkänen aloitti liiketoimet Joensuussa ja isosetäni J.S.
Pitkänen perusti Tavara-Aitta Oy:n
Kuopioon. Vanhemmat kuopiolaiset
saattavat vielä muistaa Tavara-Aitan,
joka toimi elintarvikealalla tukkuliik-

keenä. Parhaimmillaan Kuopiossa toimi yli kymmenen tukkuliikettä mm.
Minna Canthin Perilliset ja Hallmanin tukkuliike.
J.S. Pitkänen osti sodan jälkeen

Tavara-Aitta ja H.P.Pitkänen Asemakatu 26:ssa.
Asemakadulta tontin, johon hän rakennutti Tavara-Aitalle liiketilat.
Myöhemmin toiminnan laajennuttua
siirryttiin isompiin tiloihin Pyöräkatu
3:een rakennettuun kiinteistöön.
-Isäni Osmo Pitkänen aloitti uransa Varkaudessa ja siirtyi sittemmin
Kuopioon johtamaan Tavara-Aittaa ja aiemmin perustettua yritystä,
H.S.Pitkänen Oy:tä.

Sahakaupalla konekauppa alkoi

Tästä niitä moottorisahoja myytiin, muistelee Reijo Kuosmanen ensimmäistä H.S.Pitkäsen myymälää Kuopiossa.

Kuopion vanhin yritys:

Asemakatu 26:ssa avattiin ensimmäinen H.S.Pitkäsen vähittäismyymälä
Kuopiossa. Elettiin 60-luvun alkua.
Tämä oli myös Reijo Kuosmasen tuleva työpaikka.
- Metsätyömailla käytettiin vielä tuohon aikaan paljon pokasaho-

ja. Käyttöön sopivat riittävän kevyet
moottorisahat tekivät tuloaan. Myytävän tavaran saatavuus oli ongelma.
Ratkaisuna tähän Osmo Pitkänen
osti sahoja suurissa erissä suoraan
maahantuojalta. Sahat tulivat 1000
kpl:n erissä ja tavaran saavuttua McCullocheja myytiin kuin kolapulloa,
muistelee Reijo Kuosmanen pitkän
uransa alkuaikoja.
-Asemakadun myymälä oli vajaat
30 m2, lisäksi oli muutaman neliön
toimisto. Niissä tiloissa sahakauppaa
käytiin. Monet kerrat kärräsin nokkakärryllä sahoja Matkahuoltoon jälleenmyyjillemme myytäväksi, kärryyn
meni 18 sahaa kerralla. Työpäivän
päätteeksi läksimme pakettiautolla
tukkikämpille myymään sahoja. Myöhemmin valikoimaan tulivat jääkaapit, liedet ja radiot, kertoo Reijo.

Caravantalo Pitkälahteen

Siirrymme aikamatkalta tähän päivään. Uusi, pinta-alaltaan reilu matkailuautojen ja -vaunujen liike avataan joulukuun alussa Miiluranta 1:
ssä. Myymälä- ja näyttelytilaa on 1550
m2. Uuden myymälän sijaintipaikan
valinta oli helppo.
-Katselin usein paikan ohi ajaessani
tonttia ja ajattelin sen olevan sopiva
tarpeisiimme. Sijainti on ihanteellinen. Paikkaan on hyvät liikenneyh-

teydet ja vieressä on eräs Suomen
vilkkaimmista ABC-liikenneasemista,
kertoo Pekka Pitkänen.
-Myymälän pinta-alaan on panostettu. Matkailuautojen ja -vaunujen
kauppa on kehitysvaiheessa. Autokauppa on jo siirtynyt sisätiloihin.
Kauppaa ei tehdä ulkona, vaan viihtyisissä sisätiloissa. Tarjoamme nyt saman myös caravan-tuotteiden ostajalle. Asiakkaan on varmaan mukavampi
tutustua uuteen vapaa-ajan kotiinsa
lämpimissä sisätiloissa kuin ulkona
joskus jopa arktisissa ja pimeissä olosuhteissa.
Myymälä- ja näyttelytilojen lisäksi
uuteen taloon tulee pika- ja luovutushuolto sekä Würthin toimipiste.
-Haluamme, että asiakas tuntee
tulleensa asiantuntevaan paikkaa ja
kokee paikan omakseen. Myös henkilökunnan viihtyminen on meille
tärkeää. Kehitystyö on jatkuvaa. Tahtotila on selvä: haluamme ajan myötä
olla täyden palvelun caravan-keskus
koko itäiselle Suomelle, päättää Pekka
Pitkänen muistelu- ja keskustelutuokiomme.
Teksti: Teppo Uotinen
Kuvat: Teppo Uotinen ja Kuopion
kulttuurihistoriallisen museon
kokoelmat, kuvaaja Eino Malm

Viinanpolttoa ja laivanvarustelua

Hanna Eskanen (vas.) ja Sari Mielonen toivottavat
Joulun tervetulleeksi.
n Koivumäen kartanon menneisyyteen liittyy monia mielenkiintoisia tarinoita, ja se on oleellinen osa Kuopion
historiaa. Kartanon historia juontaa
vuoteen 1792, jolloin Isojaon yhteydessä tila muodostettiin kahden sotilasvirkatalon liikamaista. Kuningas
Kustaa IV Aadolf antoi asessori Saloniukselle rälssioikeudet vuonna 1802.
Saloniuksen kuoltua hänen perilliset
eivät onnistuneet tilan ylläpidossa, joten tila pakkohuutokaupattiin vuonna
1869. Kauppaneuvos Gustaf Emanuel
Ranin huusi Björkbackan rälssitilan
itselleen. Gustaf Raninin vuonna 1852



perustama Raninin kauppahuone on
Kuopion vanhin edelleen toimiva yritys ja sen omistavat yhä Raninin jälkeläiset. Kauppahuone harjoitti alkuun
tukkukauppaa ostamalla maaseudun
tuotteita ja myymällä ne edelleen
Viipuriin ja Pietariin. Teollisen viinanpolton Ranin aloitti vuonna 1856.
Yrityksen toimialoihin kuuluivat
myöhemmin erityisesti myllyt, polttimoteollisuus sekä panimot. O.Y. Gust.
Ranin toimi myös laivanvarustajana.
Sen lipun alla purjehtivat Aino, Wellamo, Wipunen, Panu ja Koljonniemi
sekä S/S Wipunen. Vuonna 1932 Ra-

nin osti Lignell & Piispasen alkoholijuomatuotannon.
Raninin kuoleman jälkeen 1896 tuli
Koivumäen isännäksi hänen poikansa
Petter Emanuel ja hänen jälkeensä
vävy, Raninin tyttären puoliso, filosofian maisteri Ernst Biese. Raninin
tyttären puoliso rakennutti ensitöikseen nykyisen päärakennuksen vuonna 1907. Jugend-tyylisen kartanon on
suunnitellut helsinkiläinen arkkitehti
Waldemar Aspelin.
Ernst Biese kuoli 1926 ja Alma-rouva johti kartanoa kuolemaansa asti
vuoteen 1940. Tämän jälkeen tila siirtyi Raninin kauppahuoneen omistukseen ja vuonna 1994 Raninin viidennen sukupolven perilliselle Kirstille ja
hänen miehelleen Harry Dunkelille.
Kirsti ja Harry Dunkel aloittivat
tilausravintolatoiminnan kartanossa
vuonna 1999. Nyt kahvila- ja ravintolapalveluista huolehtii vuonna 2008
perustettu Koivumäen Kartano Oy.
Yhtiössä ovat mukana emäntä Kirstin
ja isäntä Harryn lisäksi toimitusjohtaja Sari Mielonen, ravintolapäällikkö
Hanna Eskanen ja keittiömestari Harri Ruutiainen.
-Alkuvuosina pääpaino oli tilausravintolamyynnissä. Kartano on tullut
tutuksi erilaisten perhe- ja sukujuhlien, yritystilaisuuksien ja kokousten
pitopaikkana. Paljon nähneet vanhat
seinät ovat olleet todistamassa lukemattomia neidonryöstöjä, hääkimpun
heittoja ja kakulla polkaisuja.
Tarjontaa on lisätty matkan varrella. Kahvila avattiin vuonna 2008 ja se
palvelee päivittäin klo 10–16. Ravin-

tola valmistautuu tietenkin juhlapyhiin ja sesonkiaikoihin, esimerkkeinä
isänpäivälounas ja itsenäisyyspäivän
juhla. Tammikuusta alkaen kahvilasta
saa myös keittolounasta, kertoo Sari
Mielonen tämän päivän toiminnoista
Kartanolla.
Menneen kesän asuntomessut näkyivät myös Koivumäen kartanolla.
-Lama vaikutti viime talven tilausmyyntiin. Sen sijaan kesä oli vilkas.
Asuntomessut piristivät kesän myyntiä. Etenkin elokuussa kävi vieraanamme runsaasti eri kaupunkien
henkilöstöryhmiä ja matkailijoita
messuilta.
Kartano on jo virittäytynyt joulutunnelmaan. Pikkujouluja on varattu
runsaasti, pienille ryhmille on kui-

Pöytä on katettu.

tenkin vielä tiloja vapaana. Kahvilan
yhteydessä oleva puoti on myös joulumielellä. Esillä on runsaasti herkkuja
ja lahjaideoita pukinkonttiin.
- Myytävät tuotteet ovat paikallisten
ja itäsuomalaisten tuottajien käsitöitä
ja elintarvikkeita. Tarjolla on mm.
teetä, hunajaa, mehuja, hilloja ja hyytelöitä. Erikoisuutena voisi mainita
Kontio-tuotteen alkoholittoman kuohuviinin karpalosta ja herukanlehdestä. Kahvilan tiloissa voi tutustua myös
paikallisen
alkoholijuomatehtaan,
Lignell & Piispasen tuotenäyttelyyn.
1.12. alkaen katamme arkisin joululounaan ja sunnuntaisin perinteisen
joulubuffetin klo 12–15.
Teksti: Teppo Uotinen, kuvat Teppo
Uotinen ja Mikko Mäntyniemi
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Nyt on aika askarrella
joulukoristeet ja itse tehdyt lahjat!
n Joukko askartelusta innostuneita
ihmisiä kokoontuu keskiviikkoisin
klo 13–17 Petosen asukastuvan kerhohuoneeseen toteuttamaan luovuuttaan. Askarteluiltapäivät järjestää
vuoroviikoin Petosen asukastupa ja
Petosen ikinuoret. Vetäjinä toimivat
Kati Knuutinen ja Tuija Paavilainen
sekä taustahöykyttäjänä asukastuvan
tupavastaava ja työn suunnittelija
Sirpa Silvennoinen. Kaikilla heillä
on aiempaa kokemusta eri-ikäisten ja
eritasoisten kerholaisten ryhmien vetäjinä. Tuija on työskennellyt mainostoimistossa 20 vuotta piirtäjänä ja AD:
nä. Hän on toiminut lasten kerhojen
ja kädentaidon työpajan vetäjänä sekä
viidessä koulussa iltapäivien askartelukerhojen ohjaajana. Kati on kou-

Tuija (vas.) Kati ja Sirpa suunnittelevat aiheita seuraavaa
askartelukerhoa varten.
lutukseltaan vaatehuoltaja-artesaani.
Sirpan rooli on toimia taustahenkilönä ja tukena kerhon vetäjille.
-Tämä on ollut oikein mukavaa,
olen saanut tehdä mitä olen halunnutkin, toteaa Kati Knuutinen työstään
askartelunohjaajana.
–Askartelu on tarkoitettu kaikille
asiasta kiinnostuneille. Tarvikkeet
tulevat talon puolesta, mutta mukaan
voi ottaa myös omia tarvikkeita ja ide-

oita ja ajatuksia tehtävistä tuotteista.
Toiveet askartelemisen aiheista ovat
tervetulleita. Jos kävijällä on tekeillä
tai suunnitteilla joku oma tuote sen
voi hyvin täällä toteuttaa. Tätä kirjoitettaessa maa on vielä sula. Luonnosta löytyy askarteluun monenmoista
materiaalia – käpyjä, tuohta, jäkälää,
sammalta, oksia jne., kertoo Sirpa.
–Jokaiselle tapaamiskerralle on jokin uusi aihe ja neuvomme uusia asioita. Näin kävijöillä säilyy uteliaisuus
ja mielenkiinto uuteen tapaamiseemme, sanovat Kati ja Tuija.
Uutena tullaan tarjoamaan mahdollisuutta lapsi/aikuinen – askarteluun.
Ensimmäinen tapaaminen näissä
merkeissä on 13.12. klo 10–12. Paikka on sama Asukastuvan kerhohuone.
Askarreltavat tuotteet ovat yksinkertaisempia toteuttaa, jotta pienimmätkin voivat osallistua tekemiseen. Nyt
on hyvä aika tehdä itse joulukuusenkoristeita tai joululahjoja sisaruksille,
kavereille, vanhemmille tai vaikkapa
isovanhemmille.
Asukastuvalta on mahdollista saada myös ompelu- ja korjauspalveluja. Vielä ehtii lyhennyttää housut tai
hameen pikkujoulua varten. Pienet
ompelutyöt tehdään noin viiden euron veloituksella. Hinnasto on asukastuvan Internet-sivulla osoitteessa
http://petosenat.toimikunnat.net/

Tontturyhmä on kokoontunut potrettiin. Materiaaleina
on käytetty käpyjä, huopaa
ja pumpulia. Kukka on tehty
silkkipaperista. Takana vasemmalla Inka-tonttu, joka odottaa
sulhasta Tonkaa seurakseen
jouluksi.
Kannattaa ottaa yhteyttä henkilökuntaan ja neuvotella työkohtaisista
hinnoista etukäteen. Niistä varmaan
päästään sopuun. Asukastuvalla voi
käydä myös itse ompelemassa ompelukoneella. Sen käyttö on ilmaista.
Teksti: Teppo Uotinen,
Kuvat: Tomi Knuutinen
Lasten askartelut
ma 13. ja 20.12. klo 10–12,
myyjäiset 8. ja 10.12. klo 9–12

Volyymia kauppakeskuksessa
n Parturi Kampaamo Volyymi aloitti toimintansa Petosen kauppakeskuksessa
Jalkasenkatu 7:ssä 7. lokakuuta. Uusi yrittäjä on Johanna Haapakoski. Aikaisemmin Johanna on työskennellyt viisi vuotta parturi-kampaajan ammatissa
Hairlekiinissa.
– Päätös yrittäjäksi ryhtymisestä syntyi halusta päästä itse vaikuttamaan
asioihin. Asun nykyisin Neulamäessä. Halusin yritykseni paikaksi kuitenkin
Petosen, koska kasvusuunta on tällä suunnalla. Vaikka alueella on paljon alan
yrittäjiä, luotan asiakkaita riittävän kaikille. Jokaiselle muodostuu oma asiakaskuntansa.
Liiketilat sijaitsevat kauppakeskuksessa samassa aulassa esimerkiksi apteekin
ja Kelan toimiston kanssa.
– Muissa liikkeissä asioineet asiakkaat ovat löytäneet tänne hyvin ja käyneet
tutustumassa liikkeeseeni ja varanneet myös aikoja itselleen. Olen jo lyhyenä
aikana saanut vakioasiakkaita ja onpa osa aikaisemmista asiakkaistanikin tullut
Volyymin asiakkaiksi.
Kilpailuvalteikseen Johanna mainitsee ystävällisyyden ja hyvän asiakaspalvelun unohtamatta tietenkään osaamistaan ja ammattitaitoaan.
– On tärkeää, että pitää työstään. Tykkään hiustenleikkausten ja kampausten
teon lisäksi laittaa kestovärjäyksiä ripsiin ja kulmakarvoihin, toteaa Johanna ja
toivottaa kaikki tervetulleiksi tutustumaan alueen uuteen yritykseen ja yrittäjään.
Teksti ja kuva: Teppo Uotinen
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Bling bling –pikkujoulut
n Tämän vuoden pikkujouluissa on
lupa kimaltaa, sanoo Mannekiiniklubi
Mandin omistaja ja vetäjä Marja-Leena Martikainen.
Marja-Leena perusti Mandin vuonna 1988. Hänet valittiin sitä edellesenä
vuonna Miss Suomi -kilpailujen lehdistön ihannetytöksi silloisella tyttönimellä Eskelinen.
-Yrityksen perustaminen tuntui
luontevalta, olinhan toiminut kauneuden, muodin ja liikunnan parissa jo
vuosia. Minulla on tanssinopettajan
tausta ja olin tehnyt mallin töitä jo
vuosia ennen oman yrityksen perustamista, muistelee Marja-Leena yrityksen syntyaikoja.
Mandin tarjonta jakautuu kolmeen
osa-alueeseen.
- Keskeistä toimintaa on asiakkaiden kouluttaminen mallin ja mannekiinin töihin. Tämä pitää sisällään
mallikursseja aikuisille ja nuorisolle.
Positiivisen olemuksen aakkoset on
termi, jota käytän kuvaamaan varsin
laajaa kokonaisuutta palvelutarjonnassani. Positiiviseen olemukseen
kuuluu sanaton viestintä, tilannepukeutuminen, etiketti, värianalyysi,
käyttäytymis- ja tapakulttuuri, arkipäivän huomaavaisuus aina kättelyä
myöten. Kolmas toimintamuotomme
on muotinäytösten järjestäminen.
Tuote-esittelyssä voi yhdelle henkilölle olla useampi malli esittelemässä
vaatteita, toinen ääripää on muotinäytös esimerkiksi maatalousnäyttelyn
kymmentuhatpäiselle yleisölle – ja
kaikkea tältä väliltä.
- Yritykset käyttävät paljon käyttäytymis- ja tapakulttuuriin liittyvää
koulutusta. Myös pukeutumiseen halutaan kiinnittää erityistä huomiota.
Kilpailun ollessa kovaa pienetkin asiat
vaikuttavat ja ensivaikutelma on tärkeä. Vieraassa kulttuurissa on omat
tavat ja etikettinsä. Meillä hyvänä pidetty ele tai pukeutuminen voi olla
jossain kulttuurissa jopa loukkaavaa.
Vieraisiin kulttuureihin Marja-Leena kertoo perehtyneensä pääasiassa
matkustamalla.
- Asioita ei voi opiskella pelkästään
kirjoista tai Internetistä. Minulla on
ollut onni matkustaa työni vuoksi ja
lomilla eri maihin ja kulttuureihin.
Silmät ja korvat auki pitämällä saa
ajan tasalla olevaa tietoa tavoista ja
käyttäytymisestä. Työni tekee mie-

lenkiintoiseksi sen monipuolisuus.
En suinkaan työskentele vain muodin
parissa. Esimerkiksi vierailut ala- ja
yläkouluissa ovat olleet tosi mukavia.
Yrityskoulutuksissa miehet ovat erittäin innokkaasti mukana ja kyselevät pukeutumiseen liittyvistä asioista
aktiivisesti. Pukeutumiseen halutaan
jokin persoonallisuuteen sopiva pikku
juju.
Puheen siirtyessä pikkujouluihin
ja pukeutumiseen Marja-Leena korostaa, että muoti ei nykyisin ole vain
yhtä ja samaa kaikille.
- Tänä vuonna halutaan syystalven
pimeyteen loistetta ja kimallusta. Jos
oma tyyli on pelkistetty ja hillitty, voi
esimerkiksi materiaalilla hakea kiiltoa
kokonaisuuteen. Pukeutumisessa on
tärkeää, että käyttäjä itse viihtyy asussaan ja kokee tyylin omakseen. Oman
oloinen asu antaa itsevarmuutta kantajalleen. Asulla voi korostaa vartalotyyppiään tai peittää joitakin kohtia
vartalossaan. Hiuksiin voi laittaa kimallusta tai meikkiin kiillettä luomiin

Asusteilla ja koruilla
saadaan viimeistelty
kokonaisuus.

tai poskipäähän. Asusteilla voidaan
myös tehdä mielenkiintoisia yksityiskohtia kokonaisuuteen.
Onnistunut pikkujoulu tuo MarjaLeenan mielestä kaivattua vaihtelua
arkeen. Se voi olla vaikkapa teatteriilta, jonka jälkeen mennään yhdessä
syömään kauniisti katettuun juhlapöytään. Illan sisältöä ja ohjelmaa
tärkeämpää on oikea asennoituminen
tulevaan juhla-iltaan: lähdetään liikkeelle kepeällä mielellä. Vaikka arjessa usein on murheita ja huolia, ne
voi unohtaa yhdeksi illaksi ja miettiä
kepeämpiä asioita.
- Kaunis kattaus on osa onnistunutta ateriaa. Maku tulee myös esillepanosta. Pikkujoulumenussa voi olla
ennakkoluulottomasti uusia makuja.
Myös kattaukseen saa kimallusta vaikkapa lasihelmillä. Kauniin kattauksen
voi hyvin tuoda myös arkisempaan
kotiympäristöön ja näin piristää ruokahetkiä. Moni asia on vain pienestä
vaivannäöstä ja asennoitumisesta
kiinni.
Jos useammissa pikkujoulujuhlissa
ja joululounailla on ollut tarjolla perinteisiä jouluruokia, on Marja-Leenalla neuvo Ison Joulun ateriaksi:
- Tarjolle voisi laittaa jotain uutta,
jotain vanhaa, jotain lainattua ja jotain
sinistä. Mielikuvituksella voi saada
vaihtelua myös perinteisiin asioihin,
muistuttaa Marja-Leena.
Juttutuokion lopuksi palasimme
vielä keskustelemaan pukeutumisesta.
Marja-Leena halusi tuoda esille sen,
että hyvän pukeutumisen ei tarvitse
olla kallista.
- Perusvaatevarasto voi olla pieni.
Asusteilla ja eri vaatteita yhdistelemällä saa helposti vaihtelua pukeutumiseen. Hatuilla ja kampauksilla saa
uutta ilmettä ja piristystä ulkonäköön.
Hyvä pukeutuminen alkaa aina alusasuista. Niillä voi myös muokata vartaloa ja sopivan kokoiset alusasut tuovat ryhtiä päälle puettaville vaatteille.
Marja-Leena on perheineen asunut
reilut kolme vuotta Savolanniemessä.
-Aikaisemmin asuimme keskustassa ja alkuun tuntui, että muutimme
kauas. Nyt 12 minuutin matka keskustaan ei tunnu pitkältä. Kotimatkan
aikana työasiat jäävät kaupunkiin.
Teksti: Teppo Uotinen
Kuvat: Tomi Knuutinen ja
Jari Kesänen, kuvan mallina Hanna

Marja-Leena
Martikainen
toivottaa
syystalven
pimeyteen
loistetta ja
kimallusta.
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Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Tuomiosunnuntain messu su
21.11. klo 10. Saarna Matti Turunen, liturgia Veli Mäntynen ja
kanttorina Seppo Kirkinen.
Seurakuntailta ma 22.11. klo
18.30. koulutussalissa.
1. Adventtisunnuntain messu
su 28.11. klo 10.
Adventti
käsikellomusiikkia
ja Dolcen joululevyn julkistaminen su 28.11. klo 18. Tule
laulamaan Hoosianna käsikellojen
säestyksellä.
Perheiden jouluaskarteluillat
Kallaveden kirkolla 29.11. - 1.12.
klo 18 -20. Ota mukaasi merkityt
sakset ja kassi. Tervetuloa.
Seurakuntailta ma 29.11. klo
18.30. koulutussalissa.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus ma 6.12. klo 10.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Kohtaamispaikka (SEKL) la
20.11. klo 16.
Pyhäillan messu su 21.11. klo
17.
Raamattuilta ke 24.11. klo
18.30-20.30
Adventin
mukulamessu
su
28.11. klo 16. Messussa mukana
Juha Määttä ja Mari Vuola-Tanila.
Parisuhteen palikat -tapahtuma su 5.12. klo 16. Aiheena:
sitoutuminen. Lastenhoito järjestetty.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku ma 6.12. klo 13.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
Itsenäisyyspäivän hartaus ja
seppeleenlasku ma 6.12. klo
13. Esko Konttinen.

Nuoret
Nuortenilta to 18.11.klo 18-21
Kallaveden kirkolla.
Nuortenilta to 25.11.klo 18-21
Kallaveden kirkolla.
Varhaisnuoret
Tyttöjen ja poikien leirit Hirvijärvellä 1-3 lk. tytöt ja pojat
10.-12.12.2010 ja 4-7 lk. tytöt
ja pojat 10.-12.12.2010 Hirvijärvellä. Ilmoittautua voi vielä
sähköpostitse 25.11 asti osoitteeseen eija.huuskonen@evl.fi. Jäljellä olevat leiripaikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja: Eija Huuskonen p. 0404848378.
Lähetys
Lähetysaskartelut maanantaisin klo 18-20 Petosen seurakuntatalolla.
Naisten lähetyslöylyt ke 24.11.
klo 18. Rytkyllä. Lähtö kirkolta
klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35.
Osallistumismaksu 5 €. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa
lähetyksestä.
Lähetysmyyjäiset la 27.11. klo
11-13 Kallaveden kirkolla.
Diakonia
Varttuneen väen virkistyspäivä ke 17.11. klo 10-13 Kallaveden
kirkolla. Tanja Vuorenmaa -Malabanan tuo terveisiä Taiwanista. Hartaus pastori Juha Määttä.
Myytävänä tuotteita lähetyksen
hyväksi. Ruokailu 5 €/hlö.
“Valoa pimeyteen” -syysleiri Penkereellä 19.-21.11.Sinä,
joka olet työikäinen ja koet itsesi
yksinäiseksi. Ohjelmassa hiljentymistä, ulkoilua, yhdessäoloa,
saunomista. Omavastuu 10 €/hlö.
Ilmoittautumiset 5.11. mennessä Kallaveden seurakunnan diakoniatoimistoihin ma ja ke 9-10
Petoselle puh: 040-4848 333 tai
ma ja to klo 9-10 kirkolle puh:
040-4848 332. Olet tervetullut.
Kuopion omaishoitajien yhteinen kirkkopyhä su 21.11. klo
10.
Omaishoitajien vertaisryhmä
ti 23.11 klo 13-15 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa (sisäänkäynti Blomminkadun puolelta).
Leväsen kammari ma 29.11.klo
12.30-14 Leväsen palvelukeskuksessa.
Hyvän hoidon päivät (Omaishoi-

tajille, hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville) ke 1.12. klo
10.30- 14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Adventin aika. Ohjelmaan
kuuluu mukavaa yhdessä oloa ja
lounas (5 €). Ilmoittautumiset
Maarit Kirkinen p. 040-4848 369
tai Riitta Reima p. 040-4848 370
tai diakoniatoimisto p. 040-4848
332.
Omaishoitajien joulujuhla ti
7.12. klo 12-15 Poukaman leirikeskuksessa. Jouluruokaa seisovasta pöydästä, jouluista ohjelmaa ja torttukahvit. Ruokailun
hinta on 10 €. Ilmoittautumiset
30.11. mennessä Riitta Reimalle
puh: 040-4848 370.
Muuta
Metsästäjien
ja
metsässä
liikkujien adventtihartaus su
28.11. klo 18. Lamperilan risteyksessä 1.adventti sunnuntaina. .
Perhetyö
Perhekerhot Tiistaisin klo 9.3011 Petosen srk-talolla ja Valoharjulla sekä keskiviikoisin klo
9.30-11 Kallaveden kirkolla, Jynkänvuoren kerhohuoneella ja Kurkipirtissä.
Taidetiistai ti 23.11. klo 9.30.11.30 ja 13-15 Kallaveden kirkolla.
Koko perheen jouluaskarteluillat Kallaveden kirkolla 29.11.
- 1.12. klo 18 -20. Ota mukaasi
merkityt sakset ja kassi.
Taidetiistai ti 30.11. klo 9.30.11.30 ja 13-15 Kallaveden kirkolla.
Piirit
Kaislastenlahden päiväpiiri to
18.11. klo 13. Väinö Penttisellä,
Penttiläntie 30. Raili Rantanen.
Haminalahden
työseura
ti
23.11. klo 18.30. Erja ja Jouni Räsenillä, Savolanmäentie 50.
Niemisjärven olotila ti 30.11.
klo 11.30-13 kylätalossa.
Aikuistyö
Miesten sauna- ja takkailta pe
10.12. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Osanottomaksu 4 €, johon sisältyy sauna ja iltapala.
Pyhäkoulu
Jynkänvuoren pyhäkoulu on
lopetettu osanottajamäärän vähyyden takia.

Yhteispelillä vaikutetaan
”Meneekö nämä meidän ideat oikeesti jonnekin?”, miettivät Jynkänlahden koulun pojat kirjoittaessaan
monia ideoitaan puhtaaksi Aloitekanavaan (www.aloitekanava.fi). Kyllä
ne menevät, vakuuttelivat aikuiset
vieressä.
24 oppilasta Jynkänlahden koululta pääsi 4. marraskuuta tutustumaan
nuorten vaikuttamisen keinoihin Kallaveden kirkon tiloissa, kun Nuorten
Palvelu ry:n Heini ja Asta järjestivät
heille aktiiveja. Toimintapäivän alkupuolella nuoret pääsivät rakentamaan
omaa kaupunkiaan ”Yhteinen kaupunkimme vaarassa”-prosessidraaman kautta.
Toiminnallisen aamupäivän jälkeen
nuoret pääsivät tutustumaan Nuorisovaltuustoon, Aloitekanavaan, eteläisen alueen suunnitelmiin ja päättäjiin. Aloitekanavassa nuorten ideat

jalostetaan oikeiksi aloitteiksi oikeille
päättäjille. Suunnitelmista lähemmin
tutustuttiin Lippumäkeen valmistuvastaan liikunta-alueeseen. Päivän
lopuksi nuorille esiteltiin Po1ntin
Internet-sivustot, joilta kaikki nuoria
koskeva ajankohtainen tieto on helposti löydettävissä.
Toimintapäivä liittyy hankkeeseen
nimeltä Archipelago – Yhteispelillä vaikutetaan, joka on alkanut elokuussa Saaristokaupungin alueella.
Hankkeen tarkoitus on saada nuorten

ajatuksia ja mielipiteitä kuuluville uudella asuinalueella. ”Yhteinen kaupunkimme vaarassa”-prosessidraamaa on testattu yhtenä keinona saada
lasten ja nuorten ajatukset kuuluviin.
Projektiohjaajana toimii Asta Sajaniemi ja harjoittelijana hankkeessa on
mukana Heini Karhunen. Hanketta
rahoittaa Nuorten Palvelu ry, Ely-keskus ja Kuopion kaupunki.
Päivän parasta antia oli, kun eräs
nuori mies totesi päivän lopuksi: ”Kun
minulla on niin paljon näitä ideoita!”.

Kolumni

Crazy little thing
called Verokarhu

M

itäs pitäisi tehdä, jos on hävinnyt se lappu, jossa on se tilinumero ja se määrä, että miten paljon joutuu maksamaan lisää
veroja? No minä menin Facebookiin ja kysyin tuota statuksessani. Yksi kaveri kommentoi heti: “Voin lähettää omat lisäverolappuni, joissa on tarkka summa ja tilinumerokin.” Tämä vastaus ei minua
vielä kovin hyvin tyydyttänyt.
Seuraavaksi Googleen. Ei hajua mitä siihen pitäisi tunkea. Jäännösvero, jälkivero, lisävero, mätkyt, mötkyt, lötkyt, vai mitä ihmettä. Muistelin
että Raamatussa puhutaan jotain siitä, että jotkut lähtee jonnekin verollepantaviksi, mutta en uskonut tuosta kirjasta olevan apua pulmaani.
Istuuduin nojatuoliin. Saattoihan olla, että olin maksanut jätösveroni
jo kesällä, mutten vaan muistanut. Yritin palauttaa mieleen yläasteen,
mitä lie tunteja, joilla puhuttiin alkoholinkäytöstä ja muutenkin yhteiskuntaan liittyviä asioita. Ei kai siellä veroasioista puhuttu koskaan mitään. Tai työasioista. Herpeksestä taisi olla joskus joku piirtoheitinkalvo.
Totesin olevani raha-asioiden suhteen aivan ukkovarvas, ja nousin nojatuolista keittämään kahvia.
Syödessäni sohvalla pullaa tipahti yksi muru lattialle, ja kumartuessani noukkimaan sitä, huomasin sohvan alta pilkistävän sinertävää
paperia, kirjapinon alta. Esitäytetty veroilmoitus 2009. Sydän tykyttäen
läväytin sen auki… Jäännösvero 87,00. Olin muistellut, että se olisi ollut
jotain 200-250e. Tuntui kuin olisin juuri raaputtanut ässäarvasta 100e ja
löytänyt tienposkesta 5 muovipussillista panttipulloja. Olisin tipahtanut
sohvalta, jos en olisi jo valmiiksi ollut lattialla kontallaan.
Jos siellä painomusteen toisella puolen on joku mukava verovirkailija,
niin pumppaahan minulle kaveripyyntöä Facebookissa. Jokainen suomalainen ansaitsee oman luottoverovirkailijansa, jolta voi tarpeen tullen
kysyä aivan mitä vaan veroihin liittyvää. Ja mahdollisesti ehkä hieman
avittaa FarmVillessäkin - tai ehkä verovirkailijat osaavat paremmin pelata Vampire Warsia. Itse en kuitenkaan pelaa kumpaakaan. Makselen
mieluummin veroja.
Tomi Knuutinen
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