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Aihetta
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Terveet hampaat
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LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu

• Karaoke Pe-Su klo 16, Ke bingon jälkeen
• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin klo 17.30
• DJ Kuvis soittaa vinyylilevyjä joka
kuukauden viimeinen lauantai alkaen klo 18.
• Pubivisat perjantaisin klo 19
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
facebook.com/karhunpesakuopio
karhunpesakuopio.fi

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

vilhelmi.fi
Pyörönkaari 3, Kuopio 017 363 4757
Yhteisvaraus 029 123 1152 pvm
/mpm

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

JUNIORITUKI

Pyörönkaari 3

Avoinna ma-to 10-22, pe-la 9-24, su 9 -21
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Kirpputoripaikkojen varaus:
Ma 20.5. klo 10 alkaen Pinarin kahviosta (Pyörönkaari 19)
Varaus omalla nimellä paikan päältä
Paikka on maksuton (huom! omat pöydät!)

Tapahtuman järjestää:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry yhteistyökumppaneineen
Lisätietoja tapahtumasta: toimisto@ppay.fi

Pyörön palvelukortteliin lähes 70 asuntoa

P

etosen keskustaan Blominkadun ja Palomiehenkadun
rajaamalle
tontille nousee runsaan kahden vuoden kuluttua vanhusten palvelukortteli, johon
valmistuu 56 tehostetun palveluasumisen asuntoa sekä
Niiralan Kulma Oy:n 13 pienasuntoa, joiden asukasvalinnat kohdistetaan ikääntyvään
väestöön.
NiKun rakennuttama kortteli korvaa sisäilmaongelmista kärsivän Puijonlaakson
palvelukeskuksen ensi vuosikymmenen alussa. Korttelin rakennustöiden on määrä
käynnistyä ensi vuoden alkupuolella; hankkeen investointi- ja rakennuskustannuksista
vastaa Niiralan Kulma Oy.
Hankkeesta tehdyn aiesopimuksen mukaan kaupunki
vuokraa Niiralan Kulma Oy:lle
tontin, jolle valmistuvasta palvelukorttelista kaupunki puolestaan vuokraa 20 vuoden
mittaisella sopimuksella 56
tehostetun palveluasumisen

asuntoa, jotka jälleenvuokrataan asukkaille.
– Tilasuunnittelua on viety
eteenpäin Kuopion kaupungin ja vanhusten hoivapalveluyksikön kanssa yhteistyössä.
Suunnitelmia on esitelty myös
ARA:lle (Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus) sekä Kuopion Vanhusneuvostolle. Nyt
tilasuunnitelmat alkavat olla jo
hyvällä mallilla ja varsinainen
suunnittelutyö pääsee alkamaan, sanoo NiKun rakennuttaja Matti Räisänen.
– Työtä on hieman hidastanut tontin suojellun osuuden
säilyttäminen metsänä ja siellä
olevat liito-oravien lepopuut
tontin pohjoispäässä.

– Kohteen suunnittelu valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä, rakentaminen
käynnistyy kilpailutuksen jälkeen keväällä 2020 ja valmistumisen on arvioitu ajoittuvan
kesään 2021, kertoo Räisänen.

Runsaan kahden vuoden kuluttua Pyörön keskustaan valmistuva palvelukortteli tarjoaa tehostettua
palveluasumista ikäihmisille. Korttelin rakennuttaa Niiralan Kulma Oy, töiden on suunniteltu käynnistyvän keväällä 2020.

Petoselle 800 tuki- ja
palveluasuntoa?
Pyörön palvelukorttelin alustava suunnittelu käynnistettiin
jo vuonna 2013 osana ikääntyvien asumispalvelujen kehittämistyötä. Vuoteen 2030 ulottuvien selvitysten mukaan pitkän
tähtäimen kehittämisen koh-

Pyöröön valmistuvien tehostetun palveluasumisen paikoilla korvataan Puijonlaakson
palvelukeskuksesta lakkautettavat 78 asumispalvelupaikkaa,
joista laitoshoitopaikkoja on
38 ja 40 paikkaa lyhytaikaisProjektin nro

Korkeusjärjestelmä

2076

N2000

Suunnittelija

A

Tegelmanin kädenjälki näkyy
yli 25 000.
Toisaalla tässä lehdessä on Tegelmanin mietteitä Petosen ja myös koko eteläisen Kuopion kasvusta. Petosen kaava-arkkitehtuuri palkittiin jo
vuonna 1992 Suomen Arkkitehtiliiton myöntämällä SAFA-palkinnolla
alueen onnistuneesta suunnittelusta
ja toteutuksesta - ja kun muistetaan,
että Petonen oli 1990 –luvun alussa
Helsingin Vuosaaren jälkeen suurin
rakenteilla oleva asunto- ja työpaikka-alue Suomessa, niin Tegelmanin
työtä voidaan pitää varsin mittava-

na. Mikä mukavinta, arkkitehti itse
luonnehtii Petosen kaavoittamista
yhdeksi mieluisimmaksi työkseen.
Nyt, muutama vuosikymmen myöhemmin Tegelman tosin löytää joitakin rakentamatta jääneitä tontteja Petosen ydinkeskustasta. Ehkäpä
niillekin vielä käyttöä löytyy.
Heikki Tegelman on paitsi erittäin
arvostettu ammattilainen, niin myös
kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu arkkitehti. Hänen pöydältään
on piirustuksia lähtenyt eri puolille
maailmaa ja erityisesti Afrikkaan,

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
Toimistovastaava Kalle Lillinen
p. 044 729 5233 (ti-to klo 10-13)
petosenlehti@ppay.fi
http://petosenlehti.ppay.fi
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin
sekä Jynkkään. Painos 11 600 kpl.

Toimittajat: Heikki Kokko, Pirjo Kiiski
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Teksti: Heikki Kokko
Havainnekuva: QVIM Arkkitehdit Oy

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kaupunginosa/kylä

Kortteli/tila

PYÖRÖN KAMPUS

32

70

Piirustuksen päiväys

Petteri Hiltunen

nsaittuja eläkepäiviään viettävän Kuopion kaupungin
kaavoituspäällikön ja ansioituneen arkkitehti Heikki Tegelmanin piirustuspöydällä syntyi Petosen
asemakaava lähestulkoon neljä vuosikymmentä sitten. Alueen rakennustyöt alkoivat 1980 luvun puolivälissä, mutta sitä ennen Tegelmanin
kynä oli piirtänyt kaavaan monta
vetoa kaupunginosamme tulevien
asukkaiden ja liike-elämän tarpeita
silmälläpitäen. Tänään täällä asuu
noin 14 000 ihmistä ja koko eteläinen
Kuopio ynnättynä meitä on jo reilusti

hoitokodit Kehrääjä ja Wellamo.

ta hoivaa tarvitseville. Pyörön
toiminnalliset kustannukset
rahoitetaan Puijonlaakson palvelukeskuksesta vapautuvalla
määrärahalla.
Puijonlaaksosta lähivuosina

Selvityksessä palvelujen järjestäminen esitetään toteutettavaksi ns. kampusalueille,
joista Pyörön alue on yksi suurimmista. Pyörön alueelle tavoitellaan jatkossa yhteensä jopa 800 tuki- ja palveluasuntoa
tai muuta esteetöntä asuntoa
ikääntyvien kohderyhmälle.

PÄÄKIRJOITUS

lakkautettaville lyhytaikaispaikoille haetaan korvaavaa ratkaisua Leväsen palvelukeskuksen kehittämisen yhteydessä.
Leväsellä toimii tällä hetkellä
dementiayksikkö Värttinä sekä

teena ovat ikäihmisten asumispalvelut ja paikkamäärät sekä
palvelujen sijainti. Vanhusten
asumispalvelujen tarve tulee
kasvamaan väestön nopean
ikääntymisen myötä.

Rakennustoimenpide

Palomiehenkatu, 70000 Kuopio

jossa hän oli monien maineikkaiden
arkkitehtien mukana kaavoittamassa
maaliskuussa 2019 taifuunin täydellisesti tuhoamaa, Mosambikin rannikolla sijaitsevaa puolen miljoonan
asukkaan Beiran kaupunkia. Mitään
tämän suuruusluokan tuhoa eivät
viisaatkaan arkkitehdit osanneet
aluetta kaavoittaessaan ennakoida.
Eläköityneen Heikki Tegelmanin
jälkeinen uusi arkkitehtisukupolvi
jatkaa työtä piirustuspöytiensä ääressä. Etelä-Kuopio on lähivuosina
laajenemassa vieläkin etelämmäksi,
sillä muutama viikko sitten valmistunut Vanuvuoren kaavaluonnos mah-

Tontti/Rn:o
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dollistaa jopa 7 000 – 9 000 asukkaan
omakoti- ja rivitaloalueen rakentamisen, mikäli lopullinen kaava hyväksytään. Suunnitelmien mukaan
Koiraveden yli rakennettavan sillan
kautta uudelle asuinalueelle pääsisi
moottoritieltä Matkuksen liittymästä.
Kuopion kasvu siis jatkuu suunnitellusti etelän suuntaan. Tämä lupaa
tulevaisuudessa entistäkin parempia
ja monipuolisempia palveluja alueen
asukkaille.
Heikki Kokko
toimittaja
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NiKulla juhlavuosi
Kaupungin suurin vuokranantaja täyttää 70 vuotta

S

odan jälkeinen asuntopula helpottui Kuopiossa, kun joulukuussa 1949
perustetun Niiralan Kulma
Oy:n ensimmäinen vuokratalo

valmistui Niiralankatu 8:aan.
Vuonna 1950 noussut ja pari vuotta sitten peruskorjattu
kuusikerroksinen kivitalo tarjosi asunnon sadoille kuopio-

Niiralan Kulman ensimmäinen asuinrakennus
valmistui Niiralankatu 8:aan vuonna 1950.

laisille. Siitä alkoi NiKun tarina: tänään yhtiöllä on noin 6
150 asuntoa, joissa asuu noin
10 000 kaupunkilaista.
Kuopion
kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan
20.6.1949 perustaa erityisen
kiinteistöosakeyhtiön rakennuttamaan kaupunkiin asuntoja. Samalla valtuusto antoi
kaupunginhallitukselle täydet
valtuudet ryhtyä asiassa käytännön toimenpiteisiin. Niiralan Kulman viralliseksi perustamispäiväksi
katsotaan
kuitenkin 12.12.1949, jolloin
kaupunginvaltuusto hyväksyi
yhtiölle yhtiöjärjestyksen. Samassa kokouksessa valtuusto
hyväksyi yhtiön ensimmäiselle, Niiralankatu 8:ssa sijaitsevalle talolle 73 miljoonan
markan suuruisen rahoitussuunnitelman.

- Kuopion alueen suurin vuokrataloyhtiö, perustettu 1949
- liikevaihto 46 M€
FAKTA
- työntekijöitä 150
- asuntoja n. 6150 kaikissa kaupunginosissa Julkulaa ja Kettulanlahtea lukuun ottamatta
- asuntoja myös Hirvilahdessa, Kurkimäessä, Vehmersalmella, Riistavedellä,
Juankoskella, Nilsiässä, Karttulassa ja Maaningalla
- Pyörössä 653, Pirtissä 602, Litmasella 497, Lehtoniemessä + Jynkkä/Leväsellä 305
- asukkaita kaikkiaan n. 10 000
- asuntojen keskikoko 53 m²
- asukkaiden keski-ikä 38,5 vuotta
Juankoskella.

asunnot loppuvuodesta 2020.

Uutta asuntotuotantoa edustaa viime syksynä keskustaan
Kasarmikatu 6:een valmistunut kuusikerroksinen rakennus, jonka 37 asunnosta suurin osa on suunnattu tuettuun
asumiseen. Parhaillaan on rakenteilla NiKun uusien toimitilojen ja kotien rakentaminen
keskustaan osoitteeseen Hatsalankatu 37. Uudet toimitilat
valmistuvat kesäkuussa 2020 ja

Eteläisissä kaupunginosissa
NiKun asuntoja on mm. Leväsellä, Jynkässä, Petosella,
Pirtissä ja Kurkimäessä. Asuntojen lisäksi yhtiö vuokraa
myös varasto- ja liiketiloja; tällä hetkellä näissä kiinteistöissä
toimii mm. terveys- ja kauneuspalveluja, kampaamoja ja
kauppoja.
Yhtiö on saanut uudisrakentamisestaan valtakunnallista

mainetta laadukkaasta ja kohtuuhintaisesta rakentamisestaan. Uusia taloja valmistuu
parin - kolmen vuoden välein;
kiinteistöt peruskorjataan täydellisesti keskimäärin joka 30.
vuosi. Vuosittain korjataan 50
- 100 asuntoa.
Teksti: Heikki Kokko
Kuvat: Heikki Kokko
Niiralan Kulma Oy:n arkisto
Lähde: Niiralan Kulma Oy,
tiedottaja Arja Tuura

Mölymäellä sijaitsevat Pistetalot: viiden 8-kerroksisen kerrostalon kortteli. Näissä
Niiralan Kulman taloissa on asunut vuosikymmenten varrella tuhansia kuopiolaisia.

Asuntoja myös
maaseudulla

Yhtiön uudet toimitilat ja 37 asuntoa valmistuvat
ensi vuonna Hatsalankatu 37:een.

NiKun omistuksessa on
asuintaloja eri puolilla kaupunkia sekä Kuopion ympäristön keskustaajamissa Riistavedellä,
Vehmersalmella,
Kurkimäessä ja Hirvilahdessa.
Kuntaliitosten myötä yhtiöllä on asuntoja myös Nilsiässä,
Karttulassa, Maaningalla ja

NiKun herrojen luatimia siäntöjä,
kieltoja ja miärääksiä

K

aupungin suurin vuokranantaja Niiralan Kulma tulee tänä vuonna toimineeksi 70 vuotta. Yli
kymmenelle tuhannelle NiKun
asukkaalle on aikoinaan laadittu myös asumisohjeet, kaikkien yhteiseksi hyväksi ja viihtyvyyden takaamiseksi toki.
Allekirjoittanut sai parikymmentä vuotta sitten NiKun silloiselta asukaspalvelupäällikkö
Niilo Kalsilta toimeksiannon
kääntää nuo ohjeet savoksi,
huumoria unohtamatta. Savon
kielen asiantuntija Merja Laitisen tarkistaman ja oikolukeman savonnoksen työstäminen ei suinkaan ollut helppoa,
ei edes näin syntyperältään
viäräleukaselle kuopiolaiselle.
”Asumisohjeet immeisten
kielellä” -vihkonen jaettiin sitten asukkaiden ihmeteltäviksi
ja vastaanotto oli ymmärrettävästi hieman kaksijakoinen.
Tokihan suurin osa vuokralaisista ymmärsi mitä ohjeissa kerrottiin, mutta NiKun
taloissa asui - kuten tänäänkin - paljon ei-savolaisia, joille teksti avautui yhtä selkeänä
kuin munkkilatina. Otetaanpa
muutama esimerkki:
”Mekkaloentikielto: ommii
seinii sisällä suap itekukkii
mäläkättee mielesä mukkaa.
Pittää kumminnii pittee huolj,

ettei ulukopuoliset kuule ainakaa yöllä. Suutarinpajjoo tae
aatokorjoomoo on turha kottiisa suunnitellakkaa, ee nimittäe tuu onnistummaa!”

HÄNNISEN PUUTARHA
Hiltulanlanlahti
Sulunniementie 210, 70870 Kuopio
p. 017-3623349

Avoinna:
ma-pe 9-20, la-su 9-18

”Rökälekielto: Jos kuitennii
rökälehit, nii rökälehi kotonas.
Ei ies viinoo suatikka muita
rökäleaineita sua ottoo siellä,
missonj muitakii – niinku pihalla tae saanassa tae rappusissa.”

Elukoita pittää
kansa vahtia
Savonkieliset asumisohjeet
pitivät sisällään kolmisenkymmentä ohjetta, neuvoa ja kieltoa – ja myös lupppaaksia:
”Ipanat suovat melekuta
omassa pihassaa niinku lysteevät, kuha ovat immeisiks.”
Kotieläimiä koskevat ohjeet
olivat myös varsin seikkaperäiset:
”Kot´elukat eijou yhteisiä
eekä kaekki niistä ies tykkee.
Ommiis elä anna häeritä nuapurija eläkä pilata NiKun tae
nuapurin ämmän ommaisuutta. Eläkä kerree niitä ylemmiärin! Kanija suap olla enintää
kolome, isoja koeria vua kaks
ja jos lehmee mieles tekköö, nii
suattaapi joku mäläkättee jo
yhestäkkii.”

NiKun savonnettuja asumisohjeita luettiin silimät
ymmyrkäisinä tuhansissa kodeissa, kuten myös tässä
vuonna 1997 valmistuneessa Kypäräkatu 6:ssa.
”Niitä elukoeta pittää sitte kansa vahtia. Narujjatkonakkaa nei sua köpelehtiä ihmispenskoen paekoille, ee ies
sinne missä ne yläkerran hulttiokakarat ruukkoo luuhata.”

Puhistumispaekoille
omat pykälänsä
Asukkaiden yhteiskäytössä
olevien tilojen, kuten saunan ja
pesutuvan käytöstä NiKu antoi
jämäkät ohjeet:
”Pyykkisiäntö: lotroomissee
pittää eriksee varata aeka, eekä sitä sittenkää sua kertalinttuulla iänkaeken tehä. Talon
ulukopuolisija ee pie piästee
ollenkaa lotroomaa.”
Tommuuttamisenkin kanssa

on oltava tarkkana:
”Itekunnii pittää ite kopistoo
vuatteesa, eekä missä tahhaasa,
vuan niihe hököttimmii piällä,
mitkä herrat ouvat sinne pihhoehin iha sitä varte köejänneet.”
Ja lopuksi:
”Semmoset valitukset häeriöistä, joilla yritettää suaha
Niiralan Kuluma puuttumaa
asioihe kulukuu, pittää tehä
kirjallisesti ja toimittoo konttorii. Ilima nimmee tehyille
valituksille konttorväk viittoo
kintaalla.”
Teksti ja kuva: Heikki Kokko
PS. Asumisohjeet immeisten
kielellä on luettavissa kokonaisuudessaan pdf -muodossa
osoitteessa petosenlehti.ppay.
fi/artikkelit/

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 19.6.
Aineistot lehteen 11.6.
PPAY:n kesäkalenteri avautuu 31.5.
Tutustu ppay.fi/kesa/
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Arkkitehti Heikki Tegelman:

– Petosen kaavoittaminen yksi mieluisimmista töistä

P

etosen puistokaupungin rakentaminen käynnistyi runsaat 30 vuotta
sitten eli 1980–luvun puolivälissä. Ennen kuin ensimmäistäkään lapionpistoa kaskimaahan oli isketty, niin töitä oli
paiskittu pitkään kaupungin
kaavoitusosastolla.
Alueen
kaavoituksesta
päävastuun
kantoi nyttemmin jo pitkään
eläkepäiviään viettänyt kaavoituspäällikkö Heikki Tegelman.
Petonen ei suinkaan jäänyt
Tegelmanin ainoaksi urakaksi. Miehen kädenjälki näkyy
paitsi Kuopiossa niin myös eri
puolilla Suomea, eikä unohtaa
sovi hänen työtään ulkomailla.
Tegelman työskenteli pitkään
mm. Tansaniassa ja Mosambikissa, josta hän sai maaliskuussa murheellisia uutisia: luontoäiti oli murjonut kokonaisen
puolen miljoonan asukkaan
Beiran kaupungin asuinkelvottomaksi. Kuopiolainen arkkitehti oli ollut kaavoittamassa
myös tätä taifuunin tuhoamaa

kaupunkia.

Omat visiot
toteutuivat
– Kyllä Petosen kaavoittaminen on ehdottomasti yksi
urani mieluisimmista töistä.
Täällä on hyvin vähän sellaista joka ei olisi toteutunut. Olen
siitä erittäin ylpeä, kuten myös
alueen monipuolisesta palvelu- ja asukasrakenteesta, kehuu
Tegelman. Petosen kaava-arkkitehtuuri sai Suomen Arkkitehtiliiton myöntämän SAFA–
palkinnon vuonna 1992.
Pienen puutteen arkkitehti
sentään löytää.
– Alkuperäisiin suunnitelmiin kuului sillan rakentaminen Petosen torilta Lippumäkeen. Sillan varteen kaavailtiin
liiketiloja, kuten esimerkiksi
Malmilla Helsingissä on. Ja nyt
kun tornitalot ovat muodissa,
niin voisihan tuonne sellaisenkin rakentaa, ideoi arkkitehti.

– Eteläisen Kuopion kehitys
on edennyt harpaten, Saaristokaupunki mukaan lukien.
Sehän oli seuraajani kaavoituspäällikkö Leo Kososen idea,
hän kehitteli ajatuksen myös
Saaristokadun rakentamiseksi.
Aluksi sen kanssa epäröitiin
lähinnä taloudellisista syistä,
mutta myös siksi että kadun
pelättiin saastuttavan vedet
mm. Rauhalahden ympäristössä. Mutta kun saimme päättäjät
vakuuttuneiksi siitä, että siltoja
tulee tarpeeksi monta jotta veden virtaukset eivät häiriinny,
niin töihin sitten viimein päästiin.
– Ja onhan se kaunis kokonaisuus.

Tavoitteisiin on päästy
Ennen kuin Petosen rakentaminen aloitettiin runsaat
30 vuotta sitten, niin alueesta
oli määrä muodostua 20 000
asukkaan satelliittikaupunki.
Tästä tavoitteesta ei Tegelmanin mukaan ole jääty, päinvas-

toin.
– Alueen rakentaminen on
viime vuosina suuntautunut
Saaristokaupunkiin. Se entinen Petonen ja Saaristokaupunki muodostavat yhdessä jo
runsaan 25 000 asukkaan keskittymän. On tosin todettava,
että Saaristokaupungin palvelut ovat jääneet selvästi jälkeen
siitä mitä täällä Petosella on.
Heikki Tegelman antoi Savon Sanomille haastattelun 11
vuotta sitten (SS 20.4.2008),
jossa hän totesi mm. näin:
”Nyt kaupunki kasvaa epäkaupunkimaista ympäristöä tuottaen. Tuloerojen kasvu tuottaa
A- ja B –kansalaisia, ökyalueita
ja slummeja.”
– Sitä minä hieman pelkäsin
kun alussa Saaristokaupunkiin suunniteltiin omarantaisia pientalotontteja. Onneksi
tilanne muuttui, nyt sinne on
noussut myös kerrostaloja eli
ongelma ei ole niin paha kuin
miltä se silloin näytti. Jotain

– Terveys ei oikein anna periksi, joten soittaminen on
jäänyt vähemmälle. Musiikkia tulee kuunneltua sitäkin
enemmän, sanoo myös jazzmiehenä tunnettu arkkitehti.
eroa kuitenkin Petoseen verrattuna löytyy, esimerkiksi
asukasyhdistyksen toiminta on
täällä vireämpää kuin idässä
Saaristokaupungin suunnalla.
Musiikki- ja ennen kaikkea
jazzmiehenäkin tunnettu arkkitehti on viime aikoina jättänyt soittamisen vähemmälle,
mutta musiikilla on hänelle
edelleen suuri merkitys.
– Kuopiossa toimii lääketie-

teen opiskelijoiden orkesteri
Tahdistin. Siinä uskalsin soitella viime vuoteen saakka,
koska paikalla oli niin monta
lääkäriä. Jazzhommissa en uskalla enää tehdä muuta kuin
kuunnella.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko
PS. Heikki Tegelmanin haastattelun voit kuunnella kokonaisuudessaan osoitteessa
ppay.fi/podcast

Arkielämää 1800-luvun Petosella

K

uopion kulttuurihistoriallisen museon intendentti Pekka Kankkunen vie meidät aikamatkalle
keskelle torppareita, mäkitupalaisia, piikoja, renkejä, käsityöläisiä sekä loisia ja irtolaisia.

ret padat lämmitetään rannalla. Vatsaan vihlaisee, kun Elsa
lappaa järvivettä. Pekka on
lähtenyt jo aamusta nuottaa
vetämään. Elsa huokaisee ja
tähyilee tuuliselle järvelle. Venettä pitää kääntää myrskyssä
kohti lainetta ja seitsemäs laine
on suurin. Kallavesi on vaatinut monen kalastajan hengen.
Elsa rukoilee suojelusta ja kalaonnea, sillä hänenkin pitäisi
syödä taas kahden edestä.”

loja, viljaa, maitoa, kalakukkoja ja kankaita. Kaikki osataan
tehdä itse; astioista vaatteisiin,
kengistä
kalanpyydyksiin.
Kaupungista tuotiin kotiin
suolaa, kahvipapuja ja joskus
lamppuöljyä. Lisätienesti ovat
tarpeen, sillä nälkäisiä suita
torpissa riitti. Joskus ruokaa oli
vähän, jako oli selvä: ensimmäiseksi syövät työtä tekevät
miehet, sitten aikuiset naiset ja
viimeiseksi lapset.

Kirkkoon kelillä
kuin kelillä

Torpparit – todelliset
moniosaajat

Jokainen torppari on siis
tehnyt oman kontrahtinsa
pappilan tai kartanon kanssa
ja sitoutunut noudattamaan
säännöksiä. Maksua ja työtä
eli taksvärkkiä vastaan torppari saa raivata peltoa viljelläkseen ja rakentaa asumuksen.
Eletään omavaraistaloudessa,
jolloin leipä saadaan omasta
maapalasta, voi oman lehmän
maidosta ja särvin järvestä.
Suurimmalla osalla torppareista on lehmien sijaan vähempään tyytyviä lampaita ja vuohia. Maapalalla kasvatetaan
naurista, lanttua ja perunaa.
Ohra on viljalajeista suosituin.

”Kustaava piikoo Tervalahdella. Hän odottaa sunnuntaisia kirkkokäyntejä, sillä silloin
voi silmäillä muita nuoria,
etenkin Aapoa, joka on renkinä Rauhalahden kartanolla.
Nuoret odottavat mikkelinpäivää, jolloin pestuusopimus
päättyy. Sen jälkeen heillä olisi mahdollisuus päästä saman
tilan palvelukseen ja tutustua
toisiinsa paremmin. Onhan
Kustaava jo 24-vuotias ja naimisiin alkaa olla enemmän
kuin kiire.”

”Elsa on torpparin vaimo.
Tänään on pyykkipäivä ja suu-

Kuopion torilla torpparit saavat lisätienestiä myymällä ka-

Miesten odotettu elinikä oli
48 vuotta, naisten 42. Äitiys ja

Ensinnäkään emme asu Petosella, paikalla oleva lampikin
on kartassa nimetty Pettoseksi.
Litmanen ja Pölläkkä kuulostavat jo tutummille nimille.
1800-luvulla Kuopion Pappilanmäkeen muodostettu Isopappila oli kolmen manttaalin
suuruinen kirkkoherran puustelli, jolla oli useita torppia
Kuopion kaupungin pohjoisja eteläpuolella. Pappila omisti siis Petosen alueelta maita
ja vuokrasi niitä torppareille.
Rauhalahden kartanon maat
käsittivät Jynkän ja suurimman osan niin nykyisen Petosen kuin Savolanniemenkin
alueesta ja kartano luonnollisesti vuokrasi myös maitaan
torppareille.

Kaikki oleellinen, jolla torpparin on pärjättävä. Kuvassa Lehtoniemen
Nuottalahden torpan pihapiiriä. Kuvaaja Karl Granit, 1892

avioliitto määrittelivät naisena olemista, eikä tytöillä juuri
ollut minkäänlaisia koulutusmahdollisuuksia.
Normista
poikkeavia
vanhojapiikoja
pilkattiin julkisesti. Elämää
rytmittää työ ja sunnuntainen kirkkoreissu. Kirkkoon
mennään aina, sillä näin on
tapana. Saarnan lisäksi kirkko on tärkeä tietolähde, sillä kirkonkuulutusjärjestelmä
toimi tärkeimpänä joukkotiedotusvälineenä varsinkin
maalaisrahvaalle.
Kirkossa
kuulutetaan sekä hallituksen
että paikallisten viranomaisten tiedonantoja ja yksityisten
kuulutuksia.

Kun pappilan mailta lähdetään kirkkoon, kävellään kinttupolkuja pitkin Jynkänlahteen
ja vaihdetaan veneeseen. Talvella hiihdetään tai mennään
reellä. 12 kilometrin taivaltaminen jalan ei ole tuon ajan
ihmiselle matka eikä mikään.

Lääkintää luonnosta
”Taavetti alkaa olla jo iäkäs
mies, lähes neljäkymmentäviisi talvea nähnyt. Raskaan työpäivän jälkeen kirves lipsahtaa
käsistä ja jalkaterässä on ammottava haava. Heikki-poika
lähetetään
nopsajalkaisena
juoksemaan mäkituvalle, jossa
parantaja-Miina asuu. Verta
on menetetty jo valtavasti, kun
Miina saapuu loitsemaan: "Piäty, veri, vuotamasta, hurme,
huppelehtamasta...” Taavetti
tokenee ja säästyy kunnanlääkärin luona käynniltä.
Vaikka valistusta hygienian noudattamisesta yritetään
levittää, on käytännön elämä
torpissa toisenlaista. Kirput,
luteet, täit ja muut syöpäläiset ovat arkipäivää ja niiden
välittämänä saattoi saada pu-

Yhteisöllisyys on ollut aikakauden rikkaus; jokaiseen askareeseen
on käsipareja riittänyt. Naiset muikkuja perkaamassa Lehtoniemessä, KHM-arkisto
natautia. Huonon hygienian
seurauksena sairastutaan lavantautiin ja jopa tavallinen
flunssakin voi pahimmassa
tapauksessa viedä mennessään. Kaupunkiin ja lääkäriin
ei mennä kuin äärimmäisessä
hädässä. Kaikki tuntevat varoitukset, että jos sairaalaan
joutuu, pääsee ulos vain puupalttoossa. Onneksi lähistöltä
löytyy parantajia, jotka osaavat
yrttituntemuksellaan ja loitsuillaan parantaa vaivoja ja pysäyttää verenvuodonkin.

Siirtolaisuus houkuttaa mäkitupalaisia ja
loisia
”Antti on loinen. Hänellä ei
ole asuntoa, mutta hän saa
asua torpan nurkissa vastineeksi satunnaisesti tekemästään työstä, johon hänellä ei
ole pestuusopimusta. Iltaisin
unta odotellessaan Antti miettii, lähtisikö kohti etelää uusille
teollisuuspaikkakunnille. Tarjoaisiko tehdastyö parempaa
elämää? Irtolaisena kun on aina vaarassa joutua tuomituksi
pakkotyöhön tai armeijaan.
Villeimmissä
unelmissaan
Antti näkee itsensä talollisena
Yhdysvalloissa.”
Kansalaisia koskee palvelupakko, jonka mukaan ve-

roamaksamattomien tuli olla
jonkun veroamaksavan palveluksessa pestuusuhteessa. Jos
palvelupakkoa löi laimin, saattoi saada tuomion irtolaisuudesta. Petosen alueella asuu
myös mäkitupalaisia. He elävät
vuokramailla pienissä tölleissä, joihin ei kuulu viljelysalaa.
Mäkitupalaiset
hankkivat
elantonsa metsä- ja uittotöillä, satunnaisilla töillä talollisten luona tai käsityöläisinä.
Mäkitupalaisten rasitteena oli
maksaa tilalliselle tuvan vuokra työvelvoitteena. Huonon
omavaraisuuden ja niukkojen
toimeentulomahdollisuuksien vuoksi mäkitupalaiset olivat herkkiä lähtemään siirtolaisiksi.
Pohjois-Amerikan,
Kanadan ja jopa Australian
tarjoama oma viljelymaa houkuttivat varsinkin nuoria miehiä onneaan kokeilemaan.
Lue lisää Petosen historiasta
1800-luvulla nettisivuiltamme:
petosenlehti.ppay.fi/artikkelit/
Teksti: Pirjo Kiiski
Lähteet:
Pekka Kankkunen: Kuopion
kulttuurihistoriallinen museo
sekä museon arkistot
Eeva Kerman: Kuopion Pappilan kylän ja Rauhalahden
torpparit, 1982
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Kaikki asukasyhdistyksen järjestämät
avoimet toiminnot ja kerhot Pinarilla
jäävät tauolle kesäkuun alusta alkaen.

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10 (jos pelaajia)
- Limpun loukkua pelataan torstaisin
- SPR:n terveyspiste kesätauolla

Kerhot jatkuvat normaalisti taas syksyllä.
Tiedotamme jatkoista tarkemmin
kotisivuillamme sekä Facebookissa.

www.ppay.fi


toimisto@ppay.fi


Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Petosen vapaa-ajantilat Pinari, Pyörönkaari 19

Tiedustelut, lisätiedot ja ilmoittautumiset:
sähköposti: plpuutarhakerho@gmail.com
puhelin: 044 512 3137
www.pitkalahdenpuutarhakerho.fi
Olemme myös Facebookissa!

Puijon Pesiksen pesiskoulu
6-12-vuotiaille Pyörön kentällä.

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
puijonpesis.fi/pesiskoulu

Lämmin kiitos kaikille 60v juhlissa mukana olleille ja meitä muistaneille!

Petosen Lehti 30 vuotta!

La 18.5.
La 25.5.
Ke 29.5.

Petosen toritapahtumalla
pitkät perinteet

Terveyspisteistä saa maksutonta neuvontaa terveysasioissa ja verenpaineen mittausta. Lisäksi terveyspisteessä järjestetään ajankohtaisia
terveydenhoitoon liittyviä keskusteluhetkiä syksyn aikana. Terveyspisteiden toiminnasta vastaavat vapaaehtoiset terveydenhuollon ammattilaiset.

Uusi osoite on Petosen seurakuntatalo Pyörönkaari 21, 70820 Kuopio
Terveyspisteajat seuraavat:
Ma 9.9.2019		
klo 10-12
Ti 1.10.2019		
klo 10-12
Ma 7.10.2019		
klo 10-12
Ti 5.11.2019		
klo 10-12
Ma 11.11.2019
klo 10-12
Ti 3.12.2019 		
klo 10-12
Ma 9.12.2019 		
klo 10-12

KivaKesä!

Ma 3.6.

Ti 4.6.

Ke 5.6.

To 6.6.

9-11

9-11

9-11

9-11

11.30-13.30

11.30-13.30

11.30 -13.30

- Kaaos -peli
- Pihapelejä

- Pelitalo Muikku
avoinna 4.-6.luokkalaisille

14-16

- Valmistetaan
yhdessä välipalaa
- Pihapelejä

- Huolinukke- paja
- Pihapelejä
- Pelitalo Muikku avoinna
4.-6.-luokkalaisille

14-16
- Kansion tuunaus
- Bottipaja*
- Pihapelejä

- Katusähly
- Sanajahti
- Pihapelejä

- Slime -askartelu
- Pyörätuoli -cruising (1213.30)
- Pelitalo Muikku avoinna
4.-6.-luokkalaisille

14-16

- Katusähly
- Pihapelejä
- Rakennetaan yhdessä
jättimaja!

9-11

- Pokemon Do -peli
- Jättimaja käytössä
peilisalissa
- Pihapelejä

11.30-13.30

11.30-13.30
- Kokkailua*

- Jättimaja käytössä
peilisalissa
- Pihapelejä

- Sarjakuva- ja
väritystyöpaja

Ma 17.6.

Ti 18.6.

Ke 19.6.

- Pelitalo Muikku avoinna
4.-6.-luokkalaisille

- Pelitalo Muikku avoinna
4.-6.-luokkalaisille

9-11

9-11

9-16

14-16

14-16

- Jättisaippuakuplat
- Jättimaja käytössä
peilisalissa

- Luetaan yhdessä
jättimajassa
- Pihapelejä

Ma 10.6.

Ti 11.6.

Ke 12.6.

To 13.6.

Pe 14.6.

9-11

9-11

9-11

9-11

9-11

11.30-13.30
- Kokkailua*

11.30-13.30

11-13

- Suolamaalaus
- Pihapelejä

- Lennokkipaja
- Pihapelejä

- Ristikkosuunnistus
- Luontoretki
- Pihapelejä

- Seinäkiipeily

- Askartelua
luonnonmateriaaleista
- Pihapelejä

11.30-13.30

- Pihapelejä

- Kirjanmerkkien
askartelua

- Pelitalo Muikku
avoinna 4.-6.luokkalaisille

- Pelitalo Muikku avoinna
4.-6.-luokkalaisille

- Pelitalo Muikku
avoinna 4.-6.luokkalaisille

- Pelitalo Muikku avoinna
4.-6.-luokkalaisille

14-16

14-16
- Lautapelejä

14-16

14-16

- Askarrellaan
fimomassasta
- Seinäkiipeily (1415.30)

- Fresbeegolf -kokeilua
- Pakohuone käytössä

11.30-13.30

- Pakohuone käytössä

Maksutonta toimintaa
kouluikäisille!
Petosen Vapaa-aikatilat/Pinari

- Koruaskartelua
- Pihapelejä

- Seinäkiipeily (14-15.30)
- Pakohuone käytössä

- Pinarin Olympialaiset
- Askarrellaan
vessapaperirullista

11.30-13.30

- Pinarin olympialaiset

- Pelitalo Muikku avoinna
4.-6.-luokkalaisille

- Pullonkorkkien
tuunausta
- Pihapelejä

11.30-13.30

- Kepparirata
(Ota mukaan oma
keppihevonen tai
lainaa meiltä!)

14-16

- Korikiipeily
- Pihapelejä

- Askarrellaan
kuminauhoista
- Sanajahti
- Pihapelejä

11.30-13.30

- Fountain -askartelu
- Pihapelejä

14-16

- Korikiipeily
- Pihapelejä

KivaKesän
päättäripäivä!
Ohjelmassa mm.

Funbattlea salissa,
herkuttelua,
pihapelejä, kisoja ja
muuta mukavaa
yhteistä puuhaa!

KivaKesä lounas (ma-pe 3.6.-19.6.) Pitkälahti- Petosen
asukasyhdistyksen kahviossa Pinarilla 1,50e/lapsi
*Varmista paikkasi ilmoittautumalla etukäteen
sähköpostilla (pinari@kuopio.fi)

14-16

- Pinarin olympialaiset
- Sumopaini

Kaatumisten ennaltaehkäisy

Vapaaehtoistyöstä
rohkeutta työnhakuun

Pe 7.6.

- Askarrellaan
aikakausilehdistä
- Cheerleading -kokeilua
- Pihapelejä

Diabetesasioita

Lisätietoa terveyspisteet@sprkuopio.com ja kuopio.punainenristi.fi

Teksti: PPAY työryhmä

- Sokerimaalaus
- Bottipaja*
- Pihapelejä

Taimien purkitus Hallaparrassa
Taimikirppis Petosen torilla 10-14
Maahanpanijaiset Hallaparrassa

SPR Kuopion osaston Petosen terveyspisteet muuttavat
Petosen seurakuntatalon Pulinapajalle syksyllä 2019.

PPAY ry yhteistyökumppaneineen on jo vuodesta 1991
saakka järjestänyt keväisin
perinteisen toritapahtuman.
Vuoteen 2004 asti tapahtuma
tunnettiin nimellä Petosen
Markkinat. Kahdet ensimmäiset markkinat pidettiin
Kuvelammen kentällä, mutta
Pyörön torille siirryttiin sen
valmistuttua 1993.
Kuten oheinen mainos Petosen Lehdestä vuodelta 1999
kertoo, markkinat olivat usein
jopa kaksipäiväiset. Perinteistä on vuosien varrella muodostunut nykyinen, etenkin
lapsiperheiden suosima kevättapahtuma. Tänä vuonna
tapahtumaa vietetään lauantaina 25.5. klo 10-14.

- Kansion tuunaus
(Kansio vaikkapa
KivaKesämateriaaleille!)
- Pihapelejä

- Neljä asiakaskonetta käytettävissä
- Edullinen tulostus– ja kopiointipalvelu
- Neuvontaa verkkoasiointiin
- Tietokoneiden pienet huollot
- Tietokoneiden ohjelmistopäivitykset

Kotikulmalla on soutuvene vuokrattavana 4 € / päivä
Vene sijaitsee Kirveslahdessa, avain Kotikulmalla.
HUOM! Kotikulma avoinna myös lauantaina 25.5. klo 10-14
Petosen kevättapahtuman yhteydessä!

Pinarin kahvio on avoinna 19.6.2019 saakka.
Asukasyhdistyksen toimiston sekä
Petosen Lehden toimituksen tavoitat kesän
aikana parhaiten sähköpostitse.

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
Avoinna ma, ke, pe 8-13 sekä ti, to 8-14.30

Petosen Vapaa-aikatilat/Pinari
Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio
Sähköposti: pinari@kuopio.fi
Puh. 044 718 2689, 044 718 2687

P

itkä loma edessä? Ei tietoa kesätyöstä? Onneksi
avuksi tulee Zobi, Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden tuottama kesäprojekti,
jonka kautta jo useampanakin
kesänä nuoret ovat päässeet
kokeilemaan erilaisia työtehtäviä ja samalla saamaan arvokasta työkokemusta. Tehtävä
työ voi olla vaikkapa ympäristön siivousta, kaupoissa työskentelyä, palvelutaloissa auttamista ja alueen tapahtumissa
mukana oloa.
– Zobi tarjoaa nuorelle mahdollisuuden päästä työskentelemään osana ryhmää. Valitsemme noin parinkymmenen
nuoren ryhmän, jaamme porukan ja työskentelemme pienryhmissä erilaisissa työtehtävissä. Ryhmän mukana on aina

nuorisotyöntekijä tukemassa,
opastamassa ja osallistumalla
itsekin työntekoon. Touko- ja
kesäkuussa tehdään yhdessä
työtä 20-30 tuntia. Työt sijoittuvat nuorten asuinalueelle, joten työmatkat eivät ole esteenä
osallistumiselle, kertoo Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla työskentelevä Kuopion kaupungin nuorisonohjaaja Olli
Koivumies.

Etua koko yhteisölle
Nuori hyötyy työkokemuksesta, oppii uusia taitoja ja saa
osallistumisestaan vapaaehtoistyötodistuksen.
Lue juttu kokonaisuudessaan
osoitteessa petosenlehti.ppay.fi
Teksti: Pirjo Kiiski

PETOSEN LEHTI 30 VUOTTA • Petosen Lehti • Keskiviikko 15.5.2019

Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu su 19.5. klo 10. Sasu
Kallio, Matti Pentikäinen,
Mari Vuola-Tanila.
Kutsu yhteyteen messu su
19.5. klo 17. Markku Virta.
Perheitten ilta ma 20.5.

klo 17-19 kirkon alakerrassa
Reipas Aamu keskiviikkoisin
klo 9-11 kirkon
alakerrassa
Nuorten kevätjuhla ja
isosten tehtävään siunaus
ti 21.5. klo 17. Sasu Kallio,
Richard Nicholls.
Helatorstain messu to

30.5. klo 10. Matti Pentikäinen, Markku Virta,
Richard Nicholls.
Messu su 2.6. klo 10. Sasu
Kallio, Johanna Porkola.
Cumina- konsertti pe 7.6.
klo 13.
Messu su 9.6. klo 10. Sanna Alanen, Sasu Kallio.
Konfirmaatiomessu su
16.6. klo 10. Sasu Kallio,
Markku Virta.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Pulinapaja to 16.5., 20.5.,
21.5., 23.5. klo 9-11
Petosen perhekerho torstaisin klo 9.30-11
Toiminnanmiehet
pe
17.5., 24.5. klo 13-15
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Kevään ja kesän juhliin - tervetuloa kukkaostoksille!

Iloista kesää kaikille!
Pyörön kukka ja lahja
Pyörönkaari 8
P. 017 363 3705

Varikkomessu su 19.5. klo
16. Johanna Porkola.
Kerhokirkko su 26.5. klo
14.30-18
Arki-illan
ehtoollinen
ti 28.5. klo 18.30. Rovasti
Jouko Koistinen.
Pihaseurat to 13.6. klo 18.
Markku Virta, Anna-Mari
Linna.

Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Kaatuneitten
muistopäivän jumalanpalvelus
ja seppeleenlasku su 19.5.
klo 13. Sasu Kallio, Mari
Vuola-Tanila.

Vehmasmäen perhekerho
tiistaisin klo 9.30-11
Kallaveden seutu - muut
Jynkänvuoren perhokerho maanantaisin klo 9.3011 Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

TOIMITTAJAA

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ

Työtehtävinä mm. lehtijuttujen suunnittelu ja
kirjoittaminen, haastatteleminen, osallistuminen lehden
suunnitteluun sekä valokuvaaminen. Työntekijältä
vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa,
omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja.
Kokemus toimittajan tehtävistä katsotaan eduksi.

Työtehtävinä mm. asiapapereiden käsittelyä, sähköpostija puhelinliikenteen hoitoa, laskutusta, postitusta sekä
Petosen Lehden ilmoitusmyynnin ja toimituksen avustavia
tehtäviä. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen
taitoa, atk-taitoja, omatoimisuutta sekä halua kerätä
työkokemusta mukavassa työyhteisössä.

Edellytyksenä on mahdollisuus työkokeiluun tai täyteen 100% palkkatukeen.
Työt alkavat elokuussa tai sopimuksen mukaan. Työaika noin 25 tuntia / viikko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Erähenkisyys inspiraation lähteenä

L

uonto, retkeily tai vaikkapa
kelttiläiskoristelut ovat innoittaneet JT
Crafts & Outdoors:in Jani Tossavaista, kun hän suunnittelee
aiheita nahkatöihinsä. Harrastuspohjalta lähtenyt työskentely on vienyt miehen Savon ammattiopistoon suorittamaan
yrittäjän ammattitutkintoa, ja
unelma omasta yrityksestä on
askeleen lähempänä sopivien
työskentelytilojen
löydyttyä
kauppakeskus Aapelin alakerrasta.

Jokaiselle työskentelyvaiheelle
on oma tilansa, pajalle on helppo tuoda tarvikkeita autolla ja
myös tuotteiden varastointitilaa riittää.
– Kotona työskennellessä oli
hankalampaa käsitellä isoja
nahkavuotia, välineille piti aina raivata tilaa ja työskentelyn
jälkeen siivota ne taas pois. Pajalle tullessa pääsee heti aloittamaan työt, Tossavainen kertoo tyytyväisenä.

Jokainen tuote
on uniikki

– Käsityöt ovat aina kiinnostaneet minua ja olen pitkään
punonut
laskuvarjonarusta
erilaisia tuotteita; avaimenperiä, pantoja, rannekkeita
ja talutushihnoja. Pikkuhiljaa kiinnostuin myös nahasta
käsityömateriaalina.
Aluksi
harjoittelin tekniikoita työstämällä jämäpaloista avaimenperiä ja punomalla rannekkeita. Harjoittelin kaiverrusta ja
lyöntivasaratekniikoita.

– Itseäni viehättää koristelussa etenkin erähenkisyys, kertoo Tossavainen.

Nyt Tossavaisen työpajassa
on runsaasti työskentelytilaa,
ja mikä parasta, työkalut voi
pitää esillä omilla paikoillaan.

Vaikkapa koristellun lompakon valmistamisessa on monta vaihetta; nahan leikkausta,
rei’itystä, ompelua, kuvion kai-

Tossavainen tekee sekä minimalistiseen makuun sopivia
että myös täysin ainutlaatuisia,
eri tekniikoin koristeltuja tuotteita. Pajassa syntyy laukkuja,
rannekkeita, korttilompakoita,
avaimenperiä ja pantoja.

vertamista ja nahan värikäsittelyä. Koristeluun voi käyttää
myös erilaisia lyöntivasarakuvioita ja niittejä. Kuvia voi
jäljentää paperilta kastelemalla nahan märäksi ja antamalla
sen kuivua. Siirtyneen kuvan
ääriviivat kaiverretaan erikokoisin pallokaivertimien ja akselinsa ympäri kääntyvän veitsen avulla.
– Yllätyn edelleen siitä, miten upeaa nahkaa on työstää,
ja miten jokin niin yksinkertainen muuttuu joksikin niin
kauniiksi, kun siihen käyttää
aikaa ja vaivaa. Nahka elää ja
patinoituu käyttäjänsä mukana, Tossavainen kertoo ja esittelee upeita runokirjan kansia.

Yrittäjän haasteet
Yrittäjän ammattitutkinnon
aikana saa paljon tietoa yrityksen perusasioista; tuotteistamisesta, hinnoittelusta, markkinoinnista, verotuksesta ja
kirjanpidosta.
– Itse olen haaveillut yrittäjyydestä jo parikymppisestä
lähtien, tähän ei todellakaan

kannata lähteä liian kevyin
perustein. Tietoa yrittäjyydestä löytyy valtavasti netistäkin,
mutta tutkintoon kuuluvat luennot tiivistävät kaiken oleellisen. Keskeinen osa tutkintoa
on omaan liikeideaan pohjautuvan liiketoimintasuunnitelman laatiminen.
Tossavainen on suunnitellut
myynnin tapahtuvan nettitila-

usten kautta. Hän markkinoi
tuotteita somen ja puskaradion
kautta. Yrittäjän elämää helpottavia palveluja on nykyään
hyvin tarjolla:
– Kirjanpidonkin voi helpoimmillaan hoitaa digitaalisesti, kuva vaan kuitista ja lähetys suoraan kirjanpitäjälle.
Myös tilinpäätöksen ulkoistaminen helpottaisi paperirum-

baa.
– Parhaiten yrittäjää tietenkin tukee ostamalla tuotteita,
Tossavainen naurahtaa ja lupaa tulla esittelemään tuotteitaan PPAY:n järjestämään kevättapahtumaan 25.5.
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski
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Palvelu pelaa
ark
la

PIRTINPORTTI

K-Market Pirtinportti

su

VOIMASSA VAIN PERJANTAINA!
JUHLA MOKKA

ON UUDISTUNUT!

Juhlan kunniaksi
TORSTAINA TARJOLLA KAKKUKAHVIT
ja Plussa-pisteet tuplana!
LAUANTAI ON LASTENLAUANTAI!
Pomppulinna, kasvomaalaus ja
50 ensimmäiselle lapselle lelusanko!

VOIMASSA VAIN LAUANTAINA!

Kahvit

Irtokarkit

500 g

10

00

4

3

PKT

3 PKT

(6,66/kg)

Yksittäin 4,19 pkt (8,38/kg)

99
KG

VOIMASSA TO!

VOIMASSA TO-SU!

VOIMASSA TO-SU!

VOIMASSA TO-SU!

Kanan ohut
fileeleikkeet

Virvoitusjuomat

Kassi

Ohut herkku ruis
tai kaura

COCA-COLA, COCA COLA ZERO JA FANTA

ATRIA PERHETILAN

033 l 6-pack
sis. pnt. 0,90

340 g

3

2

49

99 6

PKT

(10,26/kg)

6-PACK

-PACK

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com

Sipulikatu 2. Kuopio | 040 6312079

Avoinna ma-pe klo 10.00 - 13.00

Petosen vapaa-aikatilat,
Pinari, Pyörönkaari 19
Puh: 044 752 6425
toimisto@ppay.fi

VAASAN

LOTUS

Sis. Lotus Emilia Design 8 rll
ja Lotus Soft Embo 16 rll
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7-22
9-22
9-22

6 kpl/pkt

1

99

00

YHTEISHINTAAN

PS

Lisää tarjouksia löydät tarjouslehdestämme!

HIUSSTUDIO

QUEEN
Tervetuloa
tutustumaan
uudistettuihin
tiloihimme
ja viettämään
synttäreitä
kanssamme!

Synttärietuna saat

hiusten värjäyksen yhteydessä ripsien
tai kulmien värjäyksen veloituksetta.
Tarjous on voimassa 30.6. asti.
Työkokeilupaikkoja avoinna!
- ota yhteyttä toimisto@ppay.fi!

Kahvio kesällä auki 19.6.2019 saakka.
Olemme kesälomalla 20.6.—4.8.2019.

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviostamme sekä osoitteesta kahvio.ppay.fi
Pinarin kahvio, Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Petosen vapaa-ajantilat Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 044 752 6425 www.ppay.fi (email: toimisto@ppay.fi)

Varaa oma aikasi kätevästi
nettiajanvarauksella sivuillamme
timma.fi/hiusstudioqueen

Hiusstudio Queen | Puh. 040 1608 989
Soikkokuja 12, 70780 Kuopio

