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Naiset holhouksen alla
M
inna Canthin (1844–1897)
syntymäpäivä, maaliskuun
19., on samalla myös tasaarvon päivä. Minnan merkkipäivä on
Suomen ainoa naiselle myönnetty liputuspäivä.
Minna Canthia voidaan kutsua ensimmäiseksi suomalaiseksi feministiksi. Hän eli aikana, jolloin naisen
asema oli miestä huomattavasti alhaisempi. Canth kyseenalaisti ”Jumalan säätämän järjestykseen” vetoavien
miesten mielipiteen, joka muka oikeutti heidät ylempään asemaan naiseen verrattuna. Canth oli sitä mieltä,
että miehet puolustivat asemaansa uskonnon varjolla, koska eivät osanneet
sitä muullakaan tavalla tehdä. Canth
piti miesten koko sivistystä, moraalia
ja uskoa onttona, jos he pitivät naisia
itseään vähempiarvoisena.

Naiset holhouksen alla
Naisella ei 1800-luvun lopulla ollut
naimisiinmenon ohella montaakaan
vaihtoehtoa edetä elämässään. Onni
oli riippuvainen siitä, millaisen siipan
onnistui itselleen saamaan. Nainut
nainen oli nimittäin miehensä määräysvallan alainen, sillä vasta vuonna
1930 avioliittolaki vapautti vaimon
aviomiehen holhouksesta.
Jos mies oli viinaan menevä, epäluotettava tai väkivaltainen, nainen
yleensä alistui hiljaa kohtaloonsa.
Miehen varallisuus määritteli elämänlaadun, koska naisella itsellään ei ollut
mahdollisuuksia kouluttautua ja päästä työelämään kohentamaan taloutta.
Vaikka nainen olisi perinyt omaisuutta, aviomiehellä oli oikeus hallita sitä.
Koska perhesuunnittelun keinoja ei
ollut, naisen elinpiiri kutistui useimmiten kodin seinien sisälle lapsikatraan keskelle.
Minnan nuoruudessa Helsingin kätilöopisto ja Jyväskylän seminaari olivat Suomen ainoat naisille suunnatut
jatkokoulut. Jos nainen ei päässyt tai
halunnut kumpaankaan opinahjoon,
eikä toisaalta naimisiinkaan, mahdollisuudet olivat vähissä. Nainen saattoi elää omien vanhempiensa kuoltua
naimattomana tätinä suvun armoilla
tai mennä piikomaan eli hoitamaan
muiden naimisissa olevien taloutta.

PÄÄKIRJOITUS

O

n taas maaliskuinen maanantai. Nousen vuoteestani,
puen päälleni, puraisen aamiaista, harjaan hampaat, otan kamerani ja marssin kohti toimistoa. Sen
verran on kylmä, että silmät alkavat
pikkuhiljaa aukeamaan. Vastaan astelee koululaisia reput selässään aloittaessaan viikkoaherrustaan ja naapurin
Kerttu-mummo ulkoiluttaa viittä Walesin Corgia. Tuumin, voiko viikko
tämän mukavammin alkaa, kunnes
tajuan kengän pohjaani tarttuneen
sitä epämiellyttävää ruskeaa. Saavuttuani toimistolle ja saatuani kengänpohjan huuhdottua laitan kahvit tip-

Canthin ajatelmia on ikuistettuna nimikkopuiston penkkeihin.

Epäsovinnaiset
sankarittaret

Canth käsitteli kirjoittamissaan näytelmissä ja novelleissa epätasa-arvosta
kärsiviä naiskohtaloita hyvin realistisesti. Monessa Canthin teoksessa naiset menettävät sovinnaisen ja naisille
sallitun roolinsa ja joutuvat ristiriitaan ympäristön odotusten kanssa.

Anna-Liisa (1895) -näytelmä kertoo
nuoresta naisesta, joka päätyy lapsensurmaajaksi tultuaan raskaaksi avioliiton ulkopuolella. Surmatun vauvan
isä yrittää kiristää Anna-Liisaa vaimokseen tai uhkaa muuten paljastaa
surman. Nainen tekee kuitenkin yllättävän radikaalin ratkaisun, eikä taivu
epämieluisaan liittoon, vaan kantaa
vastuun teostaan tunnustamalla mieluummin oman syyllisyytensä.
Hanna (1896) -romaani taas kertoo
kasvutarinan tytöstä, jonka elämästä
jää puuttumaan jatkokoulutus. Hanna
kieltäytyy menemästä naimisiin isän
valitseman sulhasen kanssa. Oma valittu rakastettu kuitenkin osoittautuu
petturiksi. Nainen jää lopulta yksin
vailla avioliiton tai koulutuksen suomaa turvaa. Kirja käsittelee samalla
tyttöjen ja poikien koulutusten eroja.
Pojille opetettiin luonnontieteitä ja
alan uusia tutkimuksia, tytöille riitti
pelkkä käsityötaitojen kehittäminen.
Näin tytöille ei annettu minkäänlaisia
edellytyksiä edetä opinnoissaan.
Canth onnistui oveluutensa ja ironisen kielenkäyttönsä avulla antamaan
kirjoissaan lukijoidensa itse ymmärtää, miten typeriä vanhat asenteet
naisen asemasta ja oikeuksista olivat
olleet.

Opiskeleva nainen,
poikkeava nainen?
Canth oli omalta osaltaan vaikuttamassa yhteiskoulujen perustamiseen
Helsinkiin (1886) ja Kuopioon (1892).
Hän näki, kuinka tärkeää molempien
sukupuolien oli saada samantasoinen
koulutus. Nämä yhteiskoulut avasivat
naisille mahdollisuuden akateemiseen
maailmaan. Tätä ennen naisen ainoa
vaihtoehto lukiokoulutukseen oli hakea keisarilta ”poikkeusta sukupuolestaan” eli saada oikeus opiskella naise-

na poikalyseossa ylioppilastutkintoon
saakka. Jos nainen halusi jatkaa opintoja yliopistossa, myös tähän vaadittiin erivapaus sukupuolen takia.
- ”Tahdotaanko ylipäätään kasvatuksen kautta valmistaa naista elämää
varten. Annetaanko hänelle taitoa ja
kykyä elatuksen hankkimiseen? Annetaanko hänelle sellaisia tietoja ja
perusteita, että hän täysi-ikäiseksi tultuaan itsekasvatuksen kautta voisi yhä
edistyä? Tehdäänkö hän kelvolliseksi
henkisesti ja ruumiillisesti kasvattamaan uutta sukupolvea maailmaan?”
Minna Canth kirjoitti mielipidettään
Valvoja-julkaisussa vuonna 1884.
Naisen aseman parantamisen lisäksi Canth oli ajan hermolla yhteiskunnallisista aatevirtauksista. Niitä olivat
raittius- ja työväenkysymys, tasa-arvo
ja ihmisoikeudet, uskonto ja uskonnonvapaus, köyhäinhoidon ongelmat,
kansanvalistus ja perhe- ja koulupolitiikka sekä suomalaisuus. Canth järjesti kotonaan Kuopion Kanttilassa
keskusteluhetkiä Minnan salongissa,
jossa vieraili aikansa kulttuurivaikuttajia. Niissä käsiteltiin myös naisväelle
varsin yllättäviäkin aihepiirejä kuten
darwinismia, spiritismiä sekä lääke- ja
sielutiedettä.

Toteutuuko sukupuolten
tasa-arvo nykyään?
Yhteiskuntamme ei ole enää sama

kuin 1800-luvun lopulla. Nykypäivänä Canthin aikaiset ongelmat naisten
koulutuksen suhteen tuntuvat etäisille. Tytöt ovat edustettuina lukioissa
vuosi vuodelta suurempana enemmistönä. Harva ammatti on täysin
poissuljettu sukupuolen takia. Avioliitot eivät ole Suomessa järjestettyjä ja
lapsilukuunkin voi itse vaikuttaa.
Tänä päivänä naisilla on äänioikeus,
naisedustajia eduskunnassa ja muissa
johtotehtävissä, mahdollisuus akateemiseen koulutukseen ja oikeus omaan
omaisuuteen, mutta paljon epäkohtia
on siitä huolimatta edelleen selvittämättä. Tänä päivänäkin nainen saa vähemmän palkkaa samasta työstä kuin
mies, vanhempainvapaan kustannukset osuvat naisen työnantajalle ja nainen on useimmiten se, joka jää töistä
kotiin hoitamaan sairastunutta lasta.
Tasa-arvosta puhuttaessa pitäisi
muistaa myös epäkohdat miesten näkökulmasta; lasten huoltajaksi erotilanteissa nimetään useimmiten äiti ja
vain miehillä on velvollisuus suorittaa
varusmies- tai siviilipalvelus.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Aino-Maria Savolainen,
ammankirjablogi.blogspot.com
Lähteet:
www.minnansalonki.fi
fpisteblogi.blogspot.fi
www.minnacanth.kuopio.fi

Minnan innoittamana
kuopiolaisittain:
- Kalevala Koru Oy valmisti Minna Canthin juhlavuonna 1994 hopeisen rintaneulan, Minna-korun.
Korun suunnittelivat Seija Lindström ja Kaarle Kukkavaara Canthin aikalaisen, kuopiolaisen Josefiina Winterin korun pohjalta.
- Saku Gerken, Vuokko Miettinen, Eini Laakkonen ja Outi Vuorikari kehittivät vuonna 1994 Minna
Canthin 150-juhlavuoden kunniaksi Minna-leivoksen. Truben konditoria valmistaa leivosta maaliskuussa Minna Canthin syntymäpäivän
aikoihin.
- Minna-suklaakonvehdit, Truben konditoria
- Minna Canthin katu sekä Minna Canthin puisto
- Canthia, Kuopion yliopiston ensimmäinen päärakennus Savilahdessa
- Minna Canthin yläaste ja lukio
- Minna kauppakeskus
- Kanttila, Minna Canthin kotitalo ja liiketalo Kuopion keskustassa
- Kuopion kulttuurihistoriallinen
museo tallentaa kokoelmiinsa Minna Canthin Kuopion aikaan liittyvää aineistoa. Kokoelmiin kuuluva
esineistö on esillä Kuopion korttelimuseon Minna Canthin huoneessa

Aivot, ja kuinka käytämme niitä
pumaan ja avaan tietokoneeni. Siinä
se nyt on, tyhjä sivu. Lehden deadline lähestyy ja aivot ei raksuta yhtään.
Ehkä kahvista on apua.
Monille ihmisille, etenkin kiireisille
tuntuu maanantaipäivä olevan monesti viikon haastavin päivä. Kun aamuruuhkasta ja viikon ostoksista on
selvitty, jää enää kotiaskareet. Stressin
välttämiseksi onkin järkevä jakaa päivä niin, että keho ja aivot saavat riittävästi lepoa ja vapaa-aikaa. Jos päivän
jakaisi osiin, pitäisi tavallisen duunarin päivän koostua seuraavasti: Kahdeksan tuntia töitä, kahdeksan tuntia
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aikaa itselleen, perheelle ja harrastuksille ja kahdeksan tuntia unta. Kun aivot toimivat, toimii kehokin.
Stressi jaetaan normaalisti kolmeen
tyyppiin: Distressia kuvaavaa tilaa pidetään negatiivisena stressimuotona.
Eustressi on distressin vastakohta eli
”positiivinen” stressireaktio. Tällöin
ihminen on tilassa, jonka kokee innostavaksi ja motivoivaksi, jos esimerkiksi jonkun suorituksen jälkeen
sinua odottaa palkinto. Tällaisen tilan
voi saavuttaa vaikka onnistuneen työpäivän tai urheilusuorituksen jälkeen.
Tämän takia eustressi on välttämä-
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töntä ihmisen henkiselle kasvulle ja
kehitykselle, sekä erilaisten taitojen
hallinnalle. Kolmas stressityyppi,
neustressi on eustressin ja distressin
välimuoto. Neustressi olotilana ei aiheita niinkään hyvää eikä huonoa
olotilaa. Aivan kuin ei oikein tietäisi
mitä jostain asiasta pitäisi ajatella tai
mitä olla mieltä.
Stressi joka tapauksessa on ihmisille
reaktio jolta en tiedä kenenkään välttyneen. Vauvatkin itkevät ja erakot
ärsyyntyvät, jos kutsumaton vieras
saapuu hänen tontilleen. Ympäristön
paineita ja erilaisia stressinlievitys-

keinoja on maailma pullollaan aina
saunajoogasta keilailuun. Monesti
yksinkertaiset arkiset asiat ovat niitä parhaita keinoja stressin välttämiseksi. Kuten naapurin tervehtiminen
ja hymyily, vaikka päivä tuntuisikin
loppumattoman kurjalta. Itse ainakin
pyrin kohtelemaan ihmisiä niin kuin
toivon itseäni kohdeltavan. Muistakaa kuitenkin, että myös stressi on
tarttuvaa ja näin kiukunpurkaukset
voivat siirtyä toiseen ihmiseen.
Joni Kvick
toimittaja
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Pelastusopisto Petosella jo 25 vuotta

A

- Palotalo, kerrostalo
- Sammutus- ja palotutkimuslaboratorio, kaasukäyttöinen rivitalo
- Teollisuushalli
- Pelastusharjoitusrakennukset
- Paloteatteri
- Palolaatta ja öljysäiliöpalo
- Kaasusäiliöpalosimulaattori
- Vaarallisten aineiden harjoituskenttä
- Polttoaineen jakeluasema
- Moottoritie ja sähköistetty rautatie
- Rauniokortteli
- Ajoharjoittelurata
- Maastoajoneuvojen harjoittelurata
- Sammutusvesi- ja sukellusallas,
jossa hylkysimulaattori
- Korkeanpaikan ja kattotyöskentelyn harjoittelukohteet
- Alkusammutus ja autojen leikkauskenttä

inoa Suomessa toimiva valtakunnallinen Pelastusopisto on
toiminut Petosella Hulkontiellä tänä vuonna 25 vuotta. Petosen
Lehden toimitus kävi ottamassa selvää, mitä opiston porttien takana tapahtuu. Toimitus tapasi rehtori Mervi
Parviaisen, joka muistelee miten Pelastusopisto päätettiin aikoinaan sijoittaa juuri Petoselle.
- On mielenkiintoista olla hajasijoituksen helmi. Vuodesta 1992 toimineen Pelastusopiston tie Petoselle
on mielenkiintoinen. Silloin kun oppilaitosta suunniteltiin, oli vakaa tarkoitus ja aikomus, että toiminta olisi
Etelä-Suomessa Lohjalla. Sijoituspaikkakuntina olivat myös Vammala ja
Kuopio. Asia ratkaistiin eduskunnan
täysistunnossa suuressa salissa. Kuopion kaupungin tarjoama harjoitusaluekuvio ja rahoitus vaikuttivat
merkittävästi opiston sijoittamiseen
tänne. Silloin kuin Petoselle siirryttiin, oli alue lähinnä puolukkametsää.
- Nyt on mielenkiintoista katsoa,
kuinka koko Petosen alue ja opisto ovat vuosien saatossa kasvaneet ja
kehittyneet. 1992 tuli ensimmäinen
rakennus, 1995 tuli lisärakennus, ja
viimeisin rakennus tuli vuonna 2005,
Parviainen jatkaa. Opiston tulo Petoselle oli silloin monille aikamoinen
”paukku”. Kaikkialla ei silloin oikein
tahdottu uskoa Kuopion alueen monipuolisuuteen. Ajatellaan vaikka
kymmenen kilometrin päässä Korvaharjussa olevaa 38 hehtaarin harjoitusaluetta, jonne on rakennettu muun
muassa maastoajoneuvojen harjoittelurata, sukellusallas, moottoritie ja
junarataa ja niin edelleen. Yhteensä
noin 50 erilaista simulaattoria. Jotenkin olisi vaikeaa kuvitella, kuinka tuo
kaikki rakennettaisiin kehä kolmosen
sisäpuolelle Etelä – Suomeen.

Oppilaitos kouluttaa vuodessa satoja opiskelijoita
Pelastusopistossa on kaikkiansa neljä eri ammattiin valmistavaa tutkintolinjaa, hätäkeskuspäivystäjän tutkinto,
pelastajan tutkinto, pelastustoimen
alipäällystön tutkinto sekä insinöörin
(AMK) – tutkinto, joka toteutetaan
yhdessä Savonia – ammattikorkeakoulun kanssa. Insinööriopiskelijat
pohtivat muun muassa pelastustoiminnan johtamisen prosesseja suuronnettomuusharjoituksissa.
Hätäkeskuspäivystäjistä suurin osa
on naisia, kun taas pelastajista suurin osa on miehiä. Tällä hetkellä on
se poikkeus, että pelastajista kaksi on
naisia. Pelastusopistolla toivotaankin,
että naisia hakisi pelastajiksi enemmän, kun taas miehiä toivotaan tasapainoksi hätäkeskuspäivystäjän puolelle. Pääsykokeet ja kuntotestit ovat
miehille ja naisille samat. Tositilanteen sattuessa on toimittava. Oli pelastaja mies tai nainen, ovat tehtävät
samat. Kuntotesti on rankka, mutta ei
mahdoton ja siksi rehtori Mervi Parviainen rohkaisee myös naisia ainakin
kokeilemaan.
Hätäkeskuspäivystäjällä ei ole kuntotestiä. Pelastajilla on jatkuvasti liikuntaharjoitteita, jottei kunto lässähdä, ja tutkinnon lopussa on loppukoe,
jossa pitää suorittaa kuntotesti. Kun
pelastaja pääsee töihin palomieheksi,
täytyy hänen suorittaa lakisääteinen
kuntotesti vuosittain. Pelastajaopiskelijoilta vaaditaan myös C-ajokortti.

Pelastusopisto mukana
erilaisissa tutkimuksissa
ja hankkeissa
Mervi Parviainen on toiminut Pelastusopiston rehtorina kuusi vuotta.
Opiskelijan päivä koostuu siitä, että
osa käy aamulenkillä ja osa uimassa.
Aamiainen on seitsemästä eteenpäin.
Opiskelijoille tarjoillaan opistolla majoitus, aamiainen, lounas ja päivällinen maksutta. Opiskelijapuku maksaa
noin 300 -500 euroa. Opiskelija maksaa itse puvun ja osan oppimateriaalista.

laan. Pääasiassa työllistymistilanne on
hyvä, mutta heti ei välttämättä saa virkaa. Kun suuret ikäluokat eläköityvät,
niin sitäkin kautta tulee tilaa. Aina ei
tietenkään kysyntä ja tarjonta kohtaa.
Moni ihminen ei välttämättä haluaisi
töihin pienille paikkakunnille, vaan
kaupunkeihin.

- Tosi harvoin. Kuuden vuoden rehtorina oloni aikana on kolme ihmistä
terveydellisistä syistä jättänyt koulun
kesken, joka on ollut opiskelijalle, sekä koululle rankka asia, kertoo Parviainen.

Pelastusopisto järjestää myös erimittaisia täydennyskoulutuksia noin
300 kertaa vuodessa, joiden pituus
vaihtelee yleensä päivästä viikkoon.
Täydennyskoulutettavia kurssilaisia
kotimaisten lisäksi on ollut mm. Italiasta, Saksasta, Sveitsistä ja Saudi–Arabiasta, joille kurssit ovat olleet englannin kielellä. Koulutukset ovat opiston
koulutustehtävän niin sanottua toista
puolta. Eli opistolla voi käydä tutkintoon johtavaa koulutusta ja täydennyskoulutusta. Samoissa tiloissa on
myös Kriisinhallintakeskus, jossa samassa koulutuksessa saattaa olla jopa
40 eri kansalaisuutta, opiskelu on englanniksi. Kysymyksessä on siis Pelastusopiston ns. kansainvälinen piste, eli
heillä on myös kansainvälisiä opiskelijoita, mutta ei tutkinto-opiskelijoina.

- Tähän kouluun ei vaan tulla vaan
tänne päästään ja halutaan, joten opiskelumotivaatio on yleensä kohdal-

Kriisinhallintakeskus on yksi Pelastusopiston yksikkö eli osa Pelastusopistoa. Pelastusopiston vieressä

Koulu alkaa klo 8.00. Teoriaopinnot
ovat päärakennuksessa ja käytännön
harjoituksiin Korvaharjun harjoitusalueelle lähdetään heti käskynjaon
jälkeen. Lisäksi opiskelija-asuntolassa,
jota leikkisästi myös riemukaareksi
kutsutaan, majoittuu vajaa 400 opiskelijaa.
Kuinka usein opiskelija sitten jättää
koulun kesken tai ei valmistu saati
työllisty?

Opiskelijat harjoittelevat tositilanteita varten säännöllisesti.

sijaitsee myös Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Petosen paloasema. Paloasemalla on hätävalmiudessa yksi paloauto, sekä yksi ambulanssi. Parviainen
täsmää, että hälytysajoneuvojen lähtiessä pihamaalta ”pillit ulvoen” on aina
kysymys todellisesta hätätilanteesta,
eikä tarkoituksellisesta melun aiheuttamisesta.

Avoimien ovien päivä
joka toinen vuosi
Joka toinen vuosi Pelastusopisto järjestää yleisölle avointen ovien päivän.
Seuraavan kerran tapahtuma järjestetään vuonna 2018. Vuoden 2016 tapahtuma keräsi paikalle tuhansia ihmisiä. Innokkaimmat olivat paikalla
porttien takana hinkumassa sisään jo
ennen tapahtuman alkamista. Etenkin pienet lapset olivat innoissaan paloautoista. Päivän aikana pääsi myös
tutustumaan Korvaharjun harjoitusalueeseen, ja erilaisiin palosimulaattoreihin joilla välillä testataan myös
henkilökunnan osaamista. Korvaharjun monipuolisen harjoitusalueen oppimisympäristöjä ovat mm:
- Monipalosimulaattori
- Sisäpalosimulaattori
- Hyökkäyssimulaattori

Pelastusopisto tekee tällä hetkellä
kahdenlaisia tutkimuksia: omia opiston sisäisiä hankkeita sekä yhteistyöhankkeita. Tuoreimpia hankkeita ovat
mm. vaihtoehtoiset sammutusmenetelmät sekä tekniikkaan, laitteisiin ja
välineisiin liittyvät tutkimus- ja kehittämistyöt. Myös erilaisia EU-hankkeita toteutetaan.
EU-hankkeet ovat laajempia hankkeita. Kuopio on ollut mukana seitsemässä hankkeessa, jotka liittyvät mm.
sosiaalisen median tietotekniikka-asioihin. Lähtökohtaisesti opisto on mukana hankkeissa, joista on hyötyä opetukselle ja pelastustoimelle. Asiassa on
oltava hyötyä myös koulutukseen ja
käytäntöön, koska koulutuksessa opitaan juuri niitä tapoja ja toimia, jotka
siirtyvät kentälle.
- Tällä hetkellä vaihtoehtoisista sammutusmenetelmistä on meneillään
koulutuskierrokset. Teemme myös
yhteistyötä Työterveyslaitoksen Juha
Laitisen kanssa palomiesten altistumisten tutkimuksessa. Se on konkreettinen asia jossa pelastuslaitokset ovat
myös jatkossa mukana, tämä näkyy
myös niiden toiminnassa, esimerkiksi
pelastusasuissa. Lisäksi käynnissä on
myös erilaisia savusukellustutkimuksia. Toiminnalla ja suojavarusteiden
kehittämisellä viedään myös paloturvallisuutta eteenpäin. Kattavien harjoitusalueiden johdosta harjoitukset ja
tutkimukset on mahdollista toteuttaa
itse, toisin kuin esimerkiksi paloasemalla. Mitään kyseenalaisia testejä ei
kuitenkaan tehdä. Tutkimuksissa testataan toki uusia varusteita.
- Pelastusopiston tavoitteisiin kuuluu, että päällystön opiskelijoiden
opinnäytetöistä vähintään puolet olisi
mukana jossakin hankkeessa, osana
laajempaa kokonaisuutta. Opistolle
tulee toisinaan myös ehdotuksia erilaisista hankkeista, joissa opiskelijoita hyödynnetään. Tavoitteena on, että
opinnäytetöistä tulee osa elävää elämää, eikä vain kirjaston täytettä.
Teksti: Joni Kvick
Kuvat: Joni Kvick, Pelastusopiston
arkisto
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Kalevala on kietoutunut kulttuuriimme

”

dulle. Aamuisin ennen kuin lapset
lähtivät opiskelemaan Kalevalan kouluun, isä Ilmari Pohjola nautti aamukahvinsa Sampo-tina-astiaston kupista ja luki sanomalehti Kalevaa ennen
töihin lähtöään asfalttiliike Lemminkäisen palvelukseen. Ilmari-isä puolestaan on aikaisemmin työskennellyt
jäänmurtaja Sammossa. Vielä ennen
töihin lähtöä täytyy vielä katsoa Sampo–pankin tiliotteet, että perheen vakuutukset on maksettu vakuutusyhtiö
Pohjolalle. Aino puolestaan pukeutuu
Väinämöis–villapaitaan ja suuntaa
töihin Kalevala-korujen myyjäksi. Samalla hän huomaa taivaalla pelastushelikopteri Ilmarin. Viikonloppuna
perhe suuntaa rentoutumaan Hiidenvedelle. Illalla televisiosta näytetään
KalPan peli (Kalevan Pallo), jonka jälkeen Ilmari sytyttää rantasaunan kiukaan Sampo -tulitikuilla.

Mieleni minun tekevi, aivoni
ajattelevi lähteäni laulamahan,
saa’ani sanelemahan lajivirttä
laulamahan.” Näin alkoi Elias Lönnrotin (S. 1802 – K. 1884.) kirjoittama Suomen kansalliseepos Kalevala,
johon tämä suomen kielen professori
ja lääketieteen tohtori oli saanut inspiraation tehdessään opintomatkojaan Suomeen ja eri puolelle Karjalaa
ja Kainuuta, joissa hän savupirttien
hämärissä kuunteli runolausujia sekä
keräsi lauluja ja runoja. Osan omista
ajatuksistaan ja elämänohjeistaan hän
kirjoitti myös itse. Palattuaan ”karhunkierrokselta” vuonna 1835 hän
kokosi tekstit yhteen ja siinä se sitten
oli, Kalevalan ensimmäinen painos oli
valmis.
Kaikkiaan noin 15 vuoden ajan
Lönnrotin sanottiin kulkeneen paljasjaloin kontti selässään keräämässä tietoa ja tarinoita. Vaikka Kalevala
käännettiinkin Ruotsiksi vuonna 1841
ja Ranskaksi 1845, vuonna 1849 syntyi vielä uudempi ja laajempi Kalevala
johon Lönnrot lisäsi myös matkoilla
kuulemiaan Suomen kansan sananlaskuja, erilaisia arvoituksia ja loitsurunoja.
Nykyisin teos on käännetty jo yli
60 kielelle. 1800-luvulla Suomen oltua Ruotsin ja Venäjän vallan alla,
oli Kalevalan kokoaminen pienelle
Suomelle ja sen kansalle hyvin merkittävä asia. Sen ajan tavoista ja muistoista kertovat runot ja kansanlaulut
kertovat ja muistuttavat meitä siitä,
että olemme oma kansa jolla on oma
kulttuurinsa. Siksi Kalevalan päivää
alettiin juhlia jo 1800-luvulla akateemisissa piireissä. Vuonna 1885 Kalevalan ilmestymisen 50-vuotispäivän
kunniaksi Suomalaisen kirjallisuuden
seura järjesti ensimmäisen yleisen Kalevala-juhlan.
Nykyään Kalevalan päivää vietetään
28. helmikuuta. Yleiseksi liputuspäiväksi se alkoi vakiintua 1920-luvulla
ja kalenterissa päivä on merkitty liputuspäiväluetteloon vuodesta 1952
alkaen. Virallisena liputuspäivänä
Kalevalan päivää on vietetty vuodesta

Kalevalan ensimmäinen painos, vuodelta 1835.
1978. Se on myös suomalaisen kulttuurin päivä, mutta päivään ei liity
mitään ruokaperinteitä.

Kalevalan merkitys populaarisessa nykykulttuurissa
Vaikka Kalevalan synnystä tuli tänä
vuonna kuluneeksi 182 vuotta, vaikuttaa se vielä tänäkin päivänä toimivan melkoisena inspiraation lähteenä
monille taiteilijoille niin Suomessa
kuin kansainvälisillä kentilläkin. Tämä yksi maailmankirjallisuuden suurimmista ihmisyydestä ja hengenvoimasta kertovista teoksista on tullut
tutuksi muun muassa Akseli GallenKallelalle, Jean Sibeliukselle ja J.R.R
Tolkienille. Tämä elämää, kuolemaa,
rakkautta ja selviytymistä käsittelevä
eepos on kirjoitettu monena eri versiona ja kirjana, ja sitä on muokattu
erilaisille ryhmille sopivaksi. Muun
muassa Mauri Kunnas on kirjoittanut aiheesta kuvitetun lastenkirjan
Koirien Kalevala, Kirsti Mäkinen on

kirjoittanut Suomen Lasten Kalevalan, löytyy vielä Sammon vartijat sekä monille Aku Ankan ystäville tuttu
Don Rosan Kaleva-ankat, muutamia
mainitakseni.

Kalevalan merkitys
musiikissa
Suomalaisessa musiikissa Kalevala
aiheena oli melkoisen vähän käytettyä vielä 1970-luvulle saakka ja tuolloinkin Kalevalaa musiikissa pääosin
parodioitiin. 1960-luvulla Kalevalaa onkin kuvattu jopa häpeälliseksi
tuohivirsikulttuurin edelläkävijäksi.
Myöhemmin aina 1970-luvulta saakka Kalevala onkin alkanut kiehtoa
monia suomalaisia rock- ja metallimuusikoita. Tunnetuimpana Kalevalaisvaikutteisena yhtyeenä voidaan
pitää metallibändi Amorphista, jonka
yksi tunnetuimmista kappaleista on
My Kantele. Toki Kalevalaista perinnettä ja beatmusiikkiakin on sävelletty muun muassa Karelia -yhtyeen

Käskynkkää 30 vuotta
Aikakauden muotivirtaukset ja
maan taloudellinen tila heijastuivat
ravintolaelämään. Se näkyy pukeutumisessa, musiikissa ja tietysti siinä,
kuinka paljon on varaa käyttää rahaa
välttämättömien menojen lisäksi. Kolmeen vuosikymmeneen on mahtunut niin lama-aikaa kuin taloudellista
nousuakin.
- Nyt olen huomannut hienoista piristystä taloustilanteessa, Markkanen
iloitsee.

Vakioasiakkaita ja
vaihtelevia vierailijoita
Veli Markkanen ja Marjo Räsänen toivovat asiakkaita myös Petosen alueelta.

P

ian on aika juhlistaa pyöreitä
vuosia, sillä Jynkän ostoskeskuksessa sijaitsevalla ravintola
Käskynkällä tulee kolmekymppiä täyteen. Veli Markkanen aloitti työskentelyn aprillipäivänä 1987 perustetussa
ravintolassa ja vuonna 1991 hänestä
tuli yrityksen osakas.

Käskynkkä oli 90-luvun alkupuolella
ensimmäisiä lähiöravintoloita Kuopiossa, jonne hankittiin karaokelaitteet.
Karaoke-illat vetivät porukkaa ja Käskynkän pizza maistui. Tuohon aikaan
pizzapaikkoja ei ollut nykyisen lailla,
sillä suuremmat ketjupizzeriat olivat
vasta rantautumassa Kuopioon.

Nykyään Käskynkkä panostaa ruokaravintolaan ja catering-palveluihin.
Tiloja on remontoitu valoisan kutsuvaksi ja pubimaisesta hämyisyydestä
on päästy eroon. Asiakaskunta koostuu lounasaikaan lähialueella työskentelevistä, mutta ruokailijoita käy myös
eteläisen Kuopion alueelta.
Pitopalvelu on yhä laajeneva aluevaltaus ja sen myötä asiakkaita on
ollut Tahkovuorta myöten. Catering-

toimesta.
Muita Kalevalan innoittamia yhtyeitä ovat esimerkiksi:
Amberian Dawn, Ajattara, CMX,
Ensiferum, Kalevala, Kotiteollisuus,
Korpiklaani, Mirzadeh, Piirpauke, Poropetra ja Taivaannaula.

Kalevala tänä päivänä
Ei tarvitse kuin vähän katsoa ympärilleen, niin huomaa sen, kuinka Kalevala on osana jokapäiväistä arkeamme. Sen pystyy helposti huomaamaan
monien suuryritysten, koulujen, katujen ja ihmisten nimistä, vaikka itse
Väinämöinen ei kanteleen kanssa vastaan tulisikaan.
Ajatellaanpa vaikka esimerkkinä nykysuomalaisia Aino ja Ilmari Pohjolaa. Aikaisemmin he asuivat Espoon
Tapiolassa josta muuttivat sittemmin
Kuopion Männistöön Kalevalanka-

Tänä päivänä Kalevala on saavuttanut jo oman kulttimaineensa myös
muualla maailmassa. Esimerkiksi Kalevalan ensimmäinen painos vuodelta
1835 on harvinainen aarre keräilijöiden keskuudessa ja siitä maksetaankin sievoisia summia. Viime vuonna
Helsingin kirjamessujen hyväntekeväisyyshuutokaupassa kyseinen eepos
myytiin 2600 eurolla. Teos oli edesmenneen Tamperelaisen suurkeräilijä Aaro Kemppaisen kokoelmasta.
Kyseisessä huutokaupassa myytin
myös Carl Axel Gottlundin Otava
jota pidetään tietynlaisena Kalevalan
edeltäjänä. Gottlund tutki ja keräsi
kansanperinteitä jo ennen Elias Lönnrotia. Se sisälsi vähän samanlaisia asioita kuin Lönnrot laittoi Kalevalaan.
Otavassa tarinat esitettiin paitsi runoina, myös suorasanaisina teksteinä.
Tuo 1820-luvun lopulla Tukholmassa
painettu teos myytiin 4000 eurolla.
Huutokaupan tuotot menivät Aaro
Kemppaisen testamentin mukaisesti
Suomen Diabetesliitolle.
Teksti: Joni Kvick
Kuva: PD

tilaisuuksien järjestäminen on monipuolistanut henkilökunnan työtä.

Kielimuuri ei
haittaa asiointia

Sekä Markkanen että ravintolapäällikkö Marjo Räsänen pitävätkin työnsä parhaana puolena sen vaihtelevuutta.

Luottamuksellisuus
asiakkaiden
suhteen on tärkeää, eikä Markkanen
halua kertoa kommelluksista tai mahdollisista nimekkäistä asiakkaistaan.
Eräs juttu tulee kuitenkin mieleen
hauskana aikakauttaan kuvaavana
episodina.

- Jokainen päivä on erilainen eikä
aamulla tiedä, mitä kaikkea päivä pitää sisällään, Räsänen hymyilee.
Yksityistilaisuuksia pidetään paljon
myös ravintolan omissa tiloissa, joihin
kuuluvat ravintolasalin lisäksi saunaja kokoustilat.
- Näissä tilaisuuksissa saattaa esiintyä artisteja, ainakin Jani Wickholm
ja Tauski ovat olleet viihdyttämässä,
samoin burleski-tanssiryhmä, Markkanen muistelee.
Ravintoloitsija osaa arvostaa myös
sitä, että vaihtuvien tilaisuuksien ja
uusien asiakkaiden lisäksi heillä on
kaikkien näiden vuosien aikana säilynyt uskollisia vakioasiakkaita.
- Käskynkän 30-vuotissyntymäpäivää juhlitaan lauantaina 1.4. kello 1802 bändin, karaoken sekä iltapalaruokailun merkeissä.

- Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen rajojen avauduttua Suomeen
tuli kaikenlaista bisnesmiestä. Eräänä
sunnuntai-iltana ruokapaikkaa etsi
neljän hengen delegaatio Tšetšeniasta.
Kukaan heistä ei osannut kieliä, mutta
sehän ei estänyt asioiden hoitumista.
Miehet söivät ravintolassamme venäläistyyppisesti runsaasti ja juomia
säästelemättä. Illan aikana selvisi, että
he olivat ostaneet pohjoisesta kymmeniä rekka-autoja Venäjälle. Maksamisen aikaan selvisi myös se, että ostoksiin oli varauduttu käteisellä. Sellaisia
rahapinkkoja, joita miehillä lompakossa oli, en ollut koskaan aikaisemmin nähnyt ja tuskin tulen näkemäänkään, Markkanen naurahtaa.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•
•

Biljardi ma klo 9.30 - 13, ti klo 9 - 13, to klo 9 - 14
Askartelukerho to klo 11 - 14
Rivitanssi ma klo 10 - 12
Boccia ma klo 11.30 - 13.30
Sekasähly miehille ja naisille su klo 16 - 17.30

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
• Pinarin Pohtimo keskiviikkoisin klo 12 - 14
• Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisin klo 9 - 11
• Pyörön kuvataidepaja pe klo 9 - 11

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Edellytyksenä on oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun.

KOKOUSKUTSU
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n KEVÄTKOKOUS
pidetään Pinarin kokoushuoneessa (Pyörönkaari 19)
tiistaina 28.3.2017 klo 17.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
HUOM! Kaikki Petosen asukkaat ovat
asukasyhdistyksen jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Työtehtävinä mm. asiapapereiden käsittelyä, sähköposti- ja puhelinliikenteen
hoitoa, laskutusta, postitusta sekä Petosen Lehden ilmoitusmyyjän ja toimituksen
avustavia tehtäviä. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa,
atk-taitoja, omatoimisuutta sekä halua kerätä työkokemusta mukavassa
työyhteisössä. Työaika n. 25h/vko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Pinarin kahvioon

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
Edellytyksenä on oikeus työkokeiluun tai korkeimpaan palkkatukeen.

Tule
jättämäänjälki!

Tule taiteilemaan iloa ja väriä perheille suunnattuun
avoimeen taidetyöpajaan
lauantaina 8.4.2017 klo 9-12
Petosen vapaa-aikatiloihin Pinarille,
Pyörönkaari 19, 2. krs.

Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten valmistus
sekä muut kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.
Työaika n. 25 h/viikko. Työt alkavat huhtikuussa tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Työpajat alkavat satuhetkillä klo 9 ja 10.30, mutta
toimintaan voi tulla myös joustavasti oman aikataulun
mukaisesti klo 9-12 välillä. Taidepaja soveltuu alle
kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen.
Taidetyöpajan teoksista kootaan näyttely Pyörön
neuvolan aulatilaan ja niitä laitetaan esille myös Petosen
kirjastoon. Taidenäyttelyn avajaiset pidetään
Pyörön neuvolassa
keskiviikkona 12.4.2017 klo 10-11.

Petosen vapaa-ajantilat Pinari, Pyörönkaari 19 — puh. 040 462 7068

Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 13.30

Työpajan ohjaajina toimivat kuva-artesaani Nina
Venäläinen ja kulttuurituottajaopiskelija/
terveydenhoitaja Satu Iljo. Työpaja on maksuton!
Tervetuloa koko perheen voimin viettämään yhteistä
aikaa rentoutuen ja taiteillen!
Lisätietoja: Jonna Forsman, jonna.forsman(at)kuopio.fi

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 26.4.
Aineistot lehteen 18.4.
*Ateriaan sisältyvät pääruoka,
salaatti, leipä ja juoma.

Juttuvinkit osoitteeseen
petosenlehti@ppay.fi
Petosen Lehti myös netissä:
http://petosenlehti.ppay.fi

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Huom! Meillä käy vain käteinen.

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviostamme tai Internetistä kahvio.ppay.fi
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Kallaveden seurakunta
040 4848 324
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu ja Hiihtolomarippikoulun
konfirmaatio su 19.3. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Matti Pentikäinen,
Mari Vuola-Tanila.
Lastenvirsirieha koko perheelle su
19.3. klo 17. Talvikki Attila-Pekonen
, Anne Keränen, Mari Vuola-Tanila.
Mari Pingviini juontaa ja laulattaa,
Lähde-bändi säestää , Mukana lapsityöntekijät Tuula ja Marita, Kallaveden lapsikuoro, tyttöjen lauluryhmä
Karttulasta ja lapsikuoro ,Ilon Säteet
Maaningalta. Tilaisuuden jälkeen
jäätelötarjoilu.
Messu su 26.3. klo 10. Petteri

Hämäläinen, Veli Mäntynen, AnnaMari Linna.
Auttajan varjo -koulutustilaisus
rukoustyössä oleville vapaaehtoisille
la 1.4. klo 10. Anni Tanninen. Kouluttajan psykoterapeutti Jaakko Neulaniemi.
Koko kansan kirkkopyhän messu
su 2.4. klo 10. Juha Määttä, Anni Tanninen, Anna-Mari Linna. Aamupuuro
klo 9, Messu klo 10 . Messun jälkeen
toimintaa lapsille ja aikuisille Lounas
noin klo 11.30. Laura Kesti, Leena
Ollikainen, Marita Jaatinen, Varpu
Jääskeläinen ja Minna Komulainen
sekä Vehmasmäen, Kurkimäen ja Petosen iltapäiväkerho.
Kirkon Raamattupiiri ma 3.4. klo

18. Seuraavan kerran 10.4. ja 24.4.
Lasten ja perheiden pääsiäishartauksia ke 5.4. klo 9.30. Juha Määttä,
Anna-Mari Linna.
Messu ja Rauhanyhdistyksen
nuorten kirkkopyhä su 9.4. klo 10.
Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Runomatinea 100-vuotias Suomi
sinua minä rakastan su 9.4. klo 13.
Anna-Mari Linna. Esiintyjät: Seija ja
Lasse Lahtinen
Perheitten raamattupiiri su 9.4. klo
16.30. Kirkon alakerrassa, Seuraavan
kerran 23.4.
Ahtikirkko ma 10.4. klo 18. Matti
Pentikäinen, Richard Nicholls.
Varttuneen väen ahtikirkko ke
12.4. klo 12. Sirpa Nummenheimo,
Anni Tanninen, Anna-Mari Linna.
Seniorikuoro. Kirkkokahvit
Kiirastorstain messu to 13.4. klo 19.
Sanna Alanen, Sirpa Nummenheimo,
Richard Nicholls.
Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus pe 14.4. klo 10. Juha Määttä,
Anni Tanninen, Anna-Mari Linna.
Seniorikuoro.
Pääsiäisyön messu la 15.4. klo 23.
Petteri Hämäläinen, Anni Tanninen,
Anna-Mari Linna. Kirkkokuoro. Iltapala
Pääsiäispäivän messu su 16.4. klo
10. Juha Määttä, Sirpa Nummenheimo, Richard Nicholls.
Perhemessu ma 17.4. klo 16. Juha
Määttä, Mari Vuola-Tanila. Lapsikuoro ja nuoria soittajia.

7

Fysioterapiaa Saaristokaupungissa

- Fysioterapia - Hieronta - Intialainen päähieronta
Yrittäjä

Annakaisa
Kolehmainen

Ajanvaraus 044 575 9459
Luoderannankatu 11 B, 70840 KUOPIO

Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Kutsu yhteyteen -messu su 19.3.
klo 17. Anni Tanninen. Vierailijana
pastori ja lähetystyöntekijä Tarja Säynevirta. Musiikista vastaa Gospeliako.
Nainen - Jumalan unelma, - naisten
päivä la 25.3. klo 10. Anni Tanninen.
Raamattuopetusta, rukousta, musiikkia, tanssia, hemmottelu yms. Lastenhoito järjestetty aamupäiväksi. Ilmoittaudu ruokailun ja lastenhoidon
takia anni.tanninen@evl.fi 23.3.2017
mennessä.
Petosen messu su 2.4. klo 17. Sanna
Alanen, Anna-Mari Linna.
Varikko-ilta su 2.4. klo 17. "Rakentava riita" Markku Virta
Aikuisten takka-ilta ke 5.4. klo 18.
Seurakuntatalon takkahuoneessa.
Lasten ja perheiden pääsiäishar-

taudet to 6.4. klo 9.30. Sanna Alanen,
Mari Vuola-Tanila.
Nuorten ahtikirkko ti 11.4. klo 17.
Petteri Hämäläinen, Richard Nicholls.
Kallaveden seutu - Muut
Hyvän hoidon päivä ke 29.3.
klo 10.30. Rytkyn leirikeskuksessa
omaishoitajille, hoidettaville ja kuljetuspalvelun piireissä oleville. Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon p.
0404848332 Ma klo10-11. (Voit jättää
myös viestin vastaajaan).
Miesten sauna- ja sananilta pe 31.3.
klo 17.30. " Yhdenvertaisuus" , Leif
Hagert.
Miesten rukouspiiri to 6.4. klo
18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella,
Isännäntie 22. seuraavan kerran 20.4.

Uusi K-Market Pirtti panostaa lähiruoan merkitykseen

P

etosen Lehden toimitus kävi haastattelemassa uuden KMarket Pirtin kauppiasta Keijo
Ollikaista. Tammikuussa avattu liike
on nyt ollut auki reilun kuukauden.
Kaupassa aloitti seitsemän uutta työntekijää. Kauppiaalla on pitkä tausta
Keskossa ja myös muutamassa K-ruokakaupassa reilun kahdenkymmenen
vuoden aikana.
- Pikkuhiljaa alkoi tulla kytö olla itsenäinen yrittäjä, Ollikainen kertoo.
- Jokainen päivä on ollut erilainen.
On tärkeää, että saadaan tavarat purettua mahdollisemman aikaisessa
vaiheessa, jotta hyllyt on ladattu täyteen asiakkaita varten. Kuorma tulee
joka aamu arkipäivisin sekä lauantaina. Tavaranpurun jälkeen on ollut
muutamia palavereita, koskien muun
muassa tulevia kampanjoita. Yöllä sitten ehtii levätä, koska kauppa ei ole
silloin auki, kauppias jatkaa.
- Olemme auki 7-22 ja alkuvaikutuksen perustella näissä ajoissa pysytään. Kaupankäynti alkaa selkeästi
hiljetä klo 21.00 jälkeen, kun alkoholiakaan ei lain mukaan enää saa. Lisäksi meidän alueen asiakaskunta
koostuu suuremmaksi osaksi lapsiperheistä, joten iltayhdeksän jälkeen
ollaan jo mieluummin kotona iltapuuroa keittämässä kuin perheen kanssa
ostoksilla. Mikäli kauppa olisi yöllä
auki, niin muutama satunnainen asiakas saattaisi käydä. Ei kaupankäynti
olisi silloin kannattavaa taloudellisesti, ottaen huomioon työntekijöiden
ilta- ja yölisät.
- Kauppa on lähtenyt käyntiin tosi
positiivisesti. Asiakaspalaute on ollut
pääsääntöisesti positiivista. Asiakkaat
ovat olleet tosi tyytyväisiä, että tälle
kulmalle, tänne puolelle kaupunkia
tuli ruokakauppa. Ennen kuin kauppa avattiin, kysyimme asiakkailta mitä tuotteita he haluaisivat valikoimiin,
ja saimme noin tuhannen asiakkaan

mielipiteen. Mahdollisuuksien mukaan tuotteet myös etsittiin valikoimiin, joita meillä ei vielä valikoimassamme ollut. Siellä korostui ennen
kaikkea lähiruoka, paikallisuus ja
luomutuotteet, mutta ei valikoiman
rakentaminen siihen loppunut. Lisää
toiveita toteutetaan kokoajan, Ollikainen kertoo

Suuria haasteita
ei ole vielä tullut
Kauppias korostaa, että lähiruoalla
on suuri merkitys.
- Haluamme että tuote on hyvä, tietenkin myös siksi että sillä on koko
alueen kannalta positiivinen vaikutus
ja haluamme tukea sitä kautta paikallisia tuottajia. En näe liika-arvoa sille,
miksi lähteä hakemaan hyvää tuotetta
kaukaa, kun sitä saa meiltä tästä läheltä. Asiakkaan toiveet otetaan aina
huomioon, jos asiakas haluaa vaikka
jotain erikoisempaa, on tuote saatu
toimitettua perille. Ainut haaste on,
jos asiakkaalla on toiveita tuotteesta,
joka on poistunut markkinoilta tai
tuotetta ei enää valmisteta. Monesti
tuotteen loppuminen tulee sitten yllätyksenä. Vielä mitään äärimmäisen
haastavaa tuotetta ei kumminkaan ole
tullut vastaan.
Saako kauppias sitten tilattua vaikka
alligaattorin paistia?
- Jos sitä jotakin kautta meille saadaan, niin kyllä se on mahdollista, Ollikainen naurahtaa.
- Pieniä yllätyksiä on ollut, mutta
mitään ylitsepääsemätöntä ei ole tapahtunut. Tekniikka on toiminut hyvin ja ne tavarat on tullut mitä on tilattu. Korkeintaan jotain tuotetta on
tullut eri määrä kuin mitä tilattiin,
mutta sekin asia on nopeasti korjattavissa ja niissä on ollut kyse pienestä
inhimillisestä virheestä. Sen suurempia haasteita ei ole ollut.

Kauppias Keijo Ollikainen toivottaa asiakkaat tervetulleiksi.

Ruisleipää ovelta ovelle
Liikkeen avaamista edeltävänä päivänä kauppa järjesti tempauksen ja
jakoi ruisleipää ovelta ovelle. Tempaus toteutettiin yhdessä KuPSin jalkapallojunioreiden kanssa. Kauppias oli
ostanut tavarantoimittajalta perinteistä ruisleipää. KuPSin pojille laitettiin
reput täyteen leipää, jota he jakoivat
alueella ovelta ovelle. Leivän mukana
oli pieni tervetuliaiskortti uuden myymälän avajaisiin. Tulevat asiakkaat
ottivat tempauksen avosylin vastaan
ja positiivisia kommentteja on asiasta
tullut runsaasti.
- Noin satakunta ihmistä on ihan
henkilökohtaisesti tullut kiittämään
leivästä.

me toimimme tässä lähellä, ja ikään
kuin kyläkauppana, vaikka olemmekin Kuopion lähiössä. Perinteinen
tapa on yleensä lähestyä asiakkaita
erilaisin tarjouksin ja me päätettiin
lähestyä asiakkaita tunteellisemmalla
seikalla. Menimme ihmisten koteihin
ja kutsuimme heidät kylään. Kaupan
lupaus asiakkaille on, että ”ruoka on
hyvvee ja palavelu lupsakkaa”, näin
asiakkaan on aina mukava palata asioimaan uudelleen.
- Toivomme myös sitä, jos asiakkaal-

le jää jotain ”hampaankoloon” niin he
mainitsevat asiasta, jolloin tilanne
voidaan nopeasti korjata. Aina saa nykäistä hihasta ja antaa palautetta, Ollikainen painottaa.
- Kaikensorttiset palautteet ja kehittämisideat ovat tervetulleita. Asiakkaat toivoivat kierrätyspistettä kaupan
pihaan ja sellainen toteutettiin. Haluamme ympärille myös muita kauppaa
tukevia palveluita.
Teksti ja kuva: Joni Kvick

ILMOITUSTILAA!

- Tuumittiin, että täytyy sitä joskus
tehdä asioita vähän erilailla.

Pyydä tarjousta ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä soittamalla
040 524 2600 tai sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi

- Haluamme luoda henkilökohtaisen suhteen asiakkaaseen ja sanoa että

Mediatiedot netissä http://petosenlehti.ppay.fi
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EDULLINEN JA HELPPO

TORIPARKKI

Vain nimi on uutta – PETOSEN HAMMAS
on nyt HAMMASKESKUS VILHELMI

24/7

2 tunnin

pysäköinti

3€

Kuukausikortti 70 €

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

Aidosti välittävä ja
asiantunteva palvelu antaa

Aihetta hymyyn!
KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
Perushammashoito
Esteettinen hammashoito
Hampaiden valkaisut
Purentaongelmat

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi

Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
Puh. 017 3634 757
Yhteisvarausnumero 029 123 1152

Nyt laitetaan lattiat uuteen uskoon!
Lamella Click
laminaatit
Useita kuoseja

11

Tutustu uusiin kotisivuihimme:

vilhelmi.fi

kätevä
ajanvaraus
netissä!

PETOSEN APTEEKIN
MAALISKUUN TARJOUS

90

High Comfort
laminaattilattia

15

Pelkopotilaat
Implantit eli keinojuuret
Proteesihoidot

90

m2

m2

Lamella
laminaattileikkuri

39

Lamella
vinyylilankut

29

50

90
kpl

- 120 tablettia
- yksi kapseli päivässä

m2

Aluskate
Pepi
solumuovi
2 mm

1

25

Tarjous voimassa 31.3.2017 asti

m2

Petosen apteekki, Jalkasenkatu 5, 70820 Kuopio
Avoinna

Kuopio: Tehdaskatu 8, puh. (017) 550 2600
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15

Ma-pe
Lauantaisin
Sunnuntaisin

8 - 20
9 - 18
11 - 17

