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Petosen historia viimeinkin yksissä kansissa

P

itkälahti–Petosen asukasyhdistys ry:n julkaisema ja Jukka Kytöjoen
toimittama Meidän Petonen –
30 vuotta asukastoimintaa on
ensimmäinen alueen historiaa
käsittelevä teos. Painotuoreen
kirjan 266 sivuun ja puoleensataan valokuvaan mahtuu
kattavasti tarinaa asukasyhdistyksestä sekä Petosen kasvusta ja kehittymisestä näihin
päiviin asti. Kytöjoki on haastatellut kirjaansa pariakymmentä henkilöä, joten Meidän
Petonen tarjoaa lukuelämyksiä
suoraan aikalaisten kertomana. Palanen paikallishistoriaa
täydentää näin oivalla tavalla
kaupunkilaisten tietämystä kotikaupungistaan.
Kirjahanketta oli pohdittu
jo pitkään, mutta käytännön
toimiin ryhdyttiin vasta Jukan
piipahtaessa kahville PPAY:n
toimistoon.
– Asukasyhdistyksen toimistovastaava Kalle Lillinen otti
ohimennen asian puheeksi ja
siitähän tietysti innostuin oitis. Minulla ei tuolloin ollut
isompia projekteja meneillään,
joten ajankohta oli paras mahdollinen, muistelee Jukka.
Tämä tapahtui siis reilut pari vuotta sitten, mutta toive
Petosen historiikin saamisesta
yksiin kansiin oli muhinut jo
pitempään.

– Ajatus syntyi jo yhdistyksen 25–vuotisjuhlaa varten. Hallituksen kokouksissa pohdittiin pariinkin
otteeseen lähinnä sitä, mistä
kirjahankkeelle löytyisi toteuttaja järkevillä kustannuksilla.
Kun näin ei käynyt, niin kirjahanke jäi muutamaksi vuodeksi tauolle, selventää Lillinen
projektin taustoja.

Kahden vuoden
projekti
Suomen historiasta maisterin

Jukka Kytöjoen (vas.) oikeana kätenä toimi parin
vuoden kirjaprojektissa asukasyhdistyksen toimistovastaava Kalle Lillinen.

kirjoitti paljon myös Petosen
Lehteen ja häneltä saatiin varsin kattava kuva siitä mikä Petosen idea alkujaan oli.
– Hankala kuitenkin on nostaa heistä ketään erityisesti
esille, kaikilla oli kiintoisaa
kerrottavaa. Erkki Heikkonen, Juhani Mikkonen, Juhani Lumpeinen, Riitta Katajamäki, Jouni Turunen… pitäisi
varmaan luetella tähän kaikki
nimet, mutta nehän löytyvät
sitten kirjasta, naurahtaa Jukka.
Asukasyhdistyksen
edesmenneitä puheenjohtajia, kyläpäällikkö Mauno Penttistä
ja Vilho Kanasta ei kirjassa ole
unohdettu. Erkki Heikkonen
kertoo Manusta mm. näin:

tutkinnon suorittanut Kytöjoki
on aiemmin kirjoittanut joitakin tutkielmia, mutta Petosen
historiikin kokoaminen oli
työnä jotain aivan muuta.
– Olin myös Petosen Lehden
toimittajana ja siinä työssä oli
mahdollisuus saada lisää kokemusta kirjoittajana. Kallekin
taisi huomata, että ehkäpä historiikin kirjoittaja oli löytynyt,
naurahtaa Jukka.
Kirjan piti alun perin valmistua jo viime keväänä, mutta aineiston laajuus ja asukasyhdistyksen ylläpitämän mittavan
arkiston tarkka läpikäyminen
lisäsi Jukan työmäärää melkoisesti. Haastateltaviakin löytyi
enemmän kuin Jukka uskalsi
odottaa.
– Työ alkoi syksyllä 2017,
kun yhdistyksen hallitus päätti Petosen historian kokoamisesta yksiin kansiin. Työsarkaa
riitti, sillä esimerkiksi kaikki
asukasyhdistyksen
kokousasiakirjat liitteineen on huolella arkistoitu, samoin kaikki
Petosen Lehdet ovat muuta-

PÄÄKIRJOITUS

O

lipa taas kaupoissa naamareita, kurpitsoja, lyhtyjä,
luurankoja, örkkejä ja hämähäkkejä joka lähtöön. Rekvisiittaa täytyy hankkia, sillä useimmissa
päiväkodeissa ja kouluissa vietetään
nykyisin omia naamiaisjuhlia, ja kauhukoristelusta kotona on tullut osa
perheiden juhlaperintöä.
Tämän amerikkalaisen juhlan viettoon suhtaudutaan kuitenkin kahtiajakoisesti. Osa ei halua lisätä lasten
elämään pelottavia asioita, ja viettää
perinteisesti vainajien muistopäi-

maa numeroa lukuun ottamatta tallessa. Nämä olivatkin
haastattelujen ohella tärkeintä
lähdeaineistoa, sanoo Jukka
Kytöjoki. Kuvamateriaali koottiin asukasyhdistyksen, yksityisten henkilöiden ja Kuopion
kulttuurihistoriallisen museon
arkistoista.
Kirjailijan oikeana kätenä
toimi Kalle Lillinen, joka huolehti teoksen suunnittelusta ja
koordinoinnista.
– Jukka oli kirjoittanut lehteen useita historia-aiheisia artikkeleita, joten tiesimme, että
häneltä historiikin kirjoittaminen onnistuisi. Yhdessä sitten
suunniteltiin ja koordinoitiin
toteutusta, muistelee Kalle.
– Pian aloimme sitten kartoittamaan henkilöitä, joita
voisi haastatella. Selvisi, että
vanhempi porukka oli vielä
hyvässä kunnossa ja he myös
muistivat
vuosikymmenten
takaisia asioita. Asukasyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Erkki Heikkonen
oli luontevasti ensimmäinen

haastateltava. Sen jälkeen päätimme syventyä nimenomaan
henkilöiden
kertomuksiin,
jotta tekstiin saatiin elävyyttä.
Muu arkistoaineisto tukeekin
näiden ihmisten tarinoita erinomaisesti.
– Jokainen haastateltava toi
esille jotain omaansa, hänen
aikakautensa tarinoita. Monet
heistä suostuivat puhumaan
asukasyhdistyksen vaikeistakin ajoista, esimerkiksi talouskriisin ajalta. Se oli hankalaa
aikaa, ei pelkästään yhdistykselle vaan monelle myös henkilökohtaisesti.

Kirja täynnä
kiinnostavia tarinoita
Jukka haastatteli kirjaansa
pariakymmentä henkilöä ja
pitää heidän panostaan suuressa arvossa. Mieleen on jäänyt erityisesti Petosen alueen
suunnittelusta aikoinaan päävastuun kantanut yliarkkitehti
Heikki Tegelman.
– Hän on todella mielenkiintoinen persoona. Heikkihän

”Kun Penttinen pääsi vuonna 1989 eläkkeelle, otin hänet
puhutteluun. –Sinä jouvvat
nyt tekemään puheenjohtajan
hommaa, kun mulla on näitä
afääreja niin paljon. Manu lupasi, ja hän hoiti jatkossa vuosikaudet hyvin asioita. Hänestä
tuli periaatteessa kokopäiväinen Petosen asioiden hoitaja.
Kaikki muut paitsi Penttinen
olivat työssäkäyviä ihmisiä.
Kun Penttinen lähti vielä politiikkaan mukaan, aukenivat
suorat kanavat Petosen asioita
hoidettaessa. Se oli asukasyhdistyksen tavoitteiden läpiviemiselle hyvin tärkeää.”
– Manu oli vahva persoona ja
se jäi kaikille aikalaisille mieleen. Haastatteluista saatiin hyvin esille hänen persoonansa ja
tapansa toimia, sanoo Jukka.
Kytöjoki haluaa kirjaan haastateltujen henkilöiden lisäksi mainita myös yhdistykselle
varsin tärkeän Petosen Lehden.

merkiksi juhlapöytään tarjottavaa
nakkisormineen ja aivohyytelöineen.
Milloin ylitetään lapsen kehitystason
raja överikauhulla, on loppupeleissä
aikuisten vastuulla. Joskus se raja voi
olla häilyvä, ja silloin hauskapito uhkaa muuttua painajaisiksi.

Juhla herättää ristiriitaisia tunteita
aikuisissakin. Toisaalta iloinen karnevaalitunnelma keskellä pimeintä aikaa on hyvinkin tervetullutta.
Mukava hulluttelu uppoaa niin lapsiin kuin lapsenmielisiin aikuisiin.
Luovuus saa kukkia, kun keksii esi-

Joissakin kaupungeissa on järjestetty halloween-tivoli tai -huvipuisto
värivaloineen. Suomen syksyyn tuo
idea soveltuukin hyvin, ja miksei se
sopisi hyvin Kuopioonkin toteutettavaksi. Esimerkiksi Särkänniemellä
karnevaaliin kuuluivat tanssi- ja tu-
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Toimistovastaava Kalle Lillinen
p. 044 729 5233
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Kiista yhdistyksen
nimestä
Meidän Petonen valottaa
myös hieman hämmentävän
nimikiistan taustoja. Asukasyhdistyksen syyskokouksessa
vuonna 1989 syntyi eripuraa
siitä, mikä yhdistykselle nimeksi. Kirjailija kertoo episodista näin:
– Johtokunnan jäsenet asuivat eri puolilla Petosta ja pari
edustajaa oli vanhan Pitkälahden puolelta. Johtokunta esitti,
että nimeksi tulisi Petosen asukasyhdistys. Tämä ei kuitenkaan pitkälahtelaisia miellyttänyt, he vaativat että Pitkälahti
pitää säilyttää yhdistyksen nimessä. Perusteluina oli, että
Pitkälahden nimi oli niin puhdas, toisin kuin Petonen. Se
tuntui heidän mielestään niin
syntiseltä!
Meidän Petonen – 30 vuotta asukastoimintaa –teoksen
tilausohjeet löytyvät PPAY:n
kotisivuilta osoitteesta ppay.
fi. 25 euron hintainen kirja on
myynnissä myös yhdistyksen
toimistossa (Pyörönkaari 19).
Kirjahanketta ovat avustaneet Kuopion kaupunki ja
Kuopion Isänmaallinen Seura.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko
PS. Aito Iskelmä Oikean Aseman Jussi Tuovinen haastatteli
Jukka Kytöjokea kirjan julkistamistilaisuudessa viime viikolla. Haastattelu on kuultavissa osoitteessa ppay.fi/podcast

– Kirjasta olisi varmuudella
tullut tyystin toisenlainen ilman lehden arkistoa. Lehtihän

Elävien, kuolleiden vai elävien kuolleiden päivä?
vää rauhallisine hautausmaavierailuineen. Joissakin päiväkodeissa ja
kouluissa lapset saavat halutessaan
pukeutua naamiaisasuihin, mutta
juhlalla on samalla myös pedagoginen tarkoitus, jolloin pelkojen käsittely otetaan opetusteemaksi.

ilmestyi ensimmäisen kerran
huhtikuussa 1989, ja siitä lähtien kaikki numerot muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta
on mapitettu siistiin järjestykseen.

liesitykset sekä sirkustemput ja pisteenä i:n päällä oli vierailijoiden teemanmukainen pukeutuminen.
Lehden ilmestyessä halloween ja
vainajien muistopäivä ovat jo ohi.
Ehkäpä molemmissa juhlissa tärkeintä on, että muistaisimme kuoleman kuuluvan luonnollisena osana elämänkiertoon, ja että vainajan
muistaminen on menetyksen kokeneille tärkeää. Tunneskaalaan saa
kuulua surua ja kaipuuta vainajaa
kohtaan, ja muistelu voi olla arvokasta ja rauhallista, mutta se voi myös

ajan mittaan saada iloisempiakin sävyjä ja tuoda pintaan niitä hauskojakin yhdessä koettuja muistoja.
Egyptiläisillä oli tapana kierrättää
ruokapöydässä kädestä käteen pientä muumiopatsasta. Näin jokainen
pöydän ääressä oleva sai muistutuksen omasta kuolevaisuudestaan. Sen
ansioista osattiin nauttia hetkestä,
arvostaa elämää sekä niitä kanssaruokailijoita entistäkin enemmän.
Tämän kun muistaisi joka päivä.
Pirjo Kiiski
toimittaja

Ilmoitushinnat 2019: 0,99 €/pmm.
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MEIDÄN PETONEN
- 30 vuotta asukastoimintaa

Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen

Petosen vapaa - ajantiloissa Pinarilla (Pyörönkaari 19)

historiikki on nyt julkaistu!

- ARPAJAISET,

Kirjaa elävöittämässä on runsaasti upeaa kuvamateriaalia
kuluneiden vuosikymmenten varrelta.

Tilaa heti omasi osoitteesta www.ppay.fi
Kirjan hinta:

(+ postitettaessa toimituskulut 6,00 €)

- ILMAISTA JOULUPUUROA, KAHVIA, PIPAREITA, SEKAMETELISOPPAA
:

Lukuisiin henkilöhaastatteluihin pohjautuva värikäs tarina siitä,
miten Petoselle syntyi vahva ja aktiivinen asukasyhteisö!

JOISSA PALKINTOINA MM. PIENKODINKONEITA!

- JOULUMYYJAISET JA JOULULAULUJA
- NALLESAIRAALA (HUOM! TUO OMA NALLESI)
- MUKANA PETOSEN NALLE JA JOULUPUKKI
- LIITO-ORAVA TUTUKSI -PISTE

YM. MUKAVAA KOKO PERHEELLE

Pinarin kahviosta (Pyörönkaari 19)

Kirja saatavilla myös toimistoltamme ja Pinarin kahviosta

(Petosen vapaa-ajan tilat, Pyörönkaari 19)
Kirjasta saatu myyntituotto käytetään yleishyödylliseen toimintaan, kuten Petosen kevät–
ja joulutapahtumiin - ostamalla tuet suoraan alueellista hyvinvointia. Kiitos!

Tapahtumaa toteuttamassa:

Myyjäispaikan hinta 5,00 €,
Käteismaksu varauksen yhteydessä.
(huom! omat pöydät!)

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
sekä alueen yhteistyökumppanit
Lisätiedot www.ppay.fi tai toimisto@ppay.fi

Pauli Koponen, mestari 43 vuoden takaa
K
uopion
Palloseurassa kaksi mestaruutta
runsaat neljä vuosikymmentä sitten voittanut
keskikentän työjuhta Pauli
Koponen on iloinen entisen
seuransa ja ennen kaikkea
kuopiolaisten jalkapallofanien
puolesta. Kun edellisestä mestaruudesta on kulunut jo 43
vuotta, niin pari jalkapallosukupolvea on jäänyt tätä kliimaksia vaille. Ja olihan Koponen rakentamassa KuPS:n
kultajuhlia pari vuotta aikaisemminkin vuonna 1974; miehelle itselleen tuo mitali on se
arvokkain. Ja vielä: onhan Koposella myös nappulamestaruus vuodelta 1966.
– On tätä juhlaa saatu odottaa ihan liian pitkään, mutta
nythän se maistuu sitäkin makeammalta! Kyllä se joukkue-

urheilu yhdistää kansaa ja tuo
yhteisöllisyyttä.

Tänä syksynä eläkkeelle jäänyt Koponen seuraa toki kuopiolaisseurojen edesottamuksia, mutta se suurin kipinä
lajiin on hiipunut jo aikapäiviä
sitten. Aktiiviuransa hän lopetti vuonna 1984.

– Vanhojen seurakavereiden
kanssa tulee silloin tällöin tavattua, mutta meillä kaikilla on
oma elämä ja tiet ovat vieneet
kenet minnekin. Aika aikansa
kutakin, sanoo mestaruuksia
Kuopioon tuonut vaatimaton
pelimies.

Koposen kultavuosina
ei torilla tavattu
Kuopion tori täyttyi juhlakansasta 19. lokakuuta KuPS:n

voitettua Turun Interin ratkaisevassa kultaottelussa 2-0.
Moista kansanjuhlaa ei jalkapalloilun tiimoilta ole Kuopiossa ennen koettu.
– Ei 1970–luvulla tämän
suuruusluokan juhlia pidetty. Tuolloiset kemut olivat tosi
vaatimattomat, mitä nyt poikien kanssa saatettiin jokunen
olut nauttia, naurahtaa Koponen, joka ei lokakuun torihumussa liiemmin viihtynyt.
Miehen selkä vihoittelee sen
verran pahasti, että viime ajat
hän on viettänyt enempi lepäillen.

– Lieneekö sitten aktiiviuran
peruja nämä krempat, mutta
nyt on syytä ottaa hieman rauhallisemmin. Lääkäri on ehdotellut jo selkäleikkausta, mutta
katsotaan nyt. Nekään kun ei-

vät aivan riskittömiä ole.
– Kävin joitakin KuPS:n otteluita katsomassa, sen minkä
selkä salli. Nykyisin kun pääsen eläkeläislipulla sisään, niin
mukavahan se on poikien pelejä seurata. Paitsi vesisateeseen
en mielelläni lähde, ihan niin
innokas en ole.
Vanhan pelimiehen tärkein
ja kallein muisto on Helsingistä vuonna 1974.
– Kyllä se kultaottelu olympiastadionilla HJK:ta vastaan
on jäänyt hyvin mieleen, sehän
voitettiin muistaakseni 4-2.
Päästiin sentään lentämällä
takaisin Kuopioon. Ja olihan
siinä kaikkea muutakin mukavaa…
Jos KuPS:n tähtipelaajana
muistetaan legenda nimeltä
Olavi Rissanen, niin kyllä se
maalinteko maistui Koposellekin.
– Tulihan noita jokunen osuma sarjapeleissä minullekin.
Mies pelasi ensimmäisenä
SM- kultavuonnaan kaikki
22 ottelua ja teki niissä kolme
maalia. Pauli Koposen toinen
mestaruusottelu pelattiin Vänärillä 1976, jolloin vastassa
oli jälleen HJK. Kulta ratkesi
KuPS:lle tuloksella 0-0.

Martti Räsänen
valmentajien ykkönen
Pauli Koponen (oik. ylh.) ja nappulamestaruuden
voittanut KuPS:n joukkue vuonna 1966.

Koponen nostaa aktiiviuransa ykkösvalmentajaksi Martti
”Mörkö” Räsäsen. Hän val-

mensi KuPS:n mestaruuteen
kahdesti, juuri vuosina 1974
ja 1976. Kolme hopeaakin tuli Kuopioon Räsäsen johdolla. KuPS:n lisäksi hän luotsasi
myöhemmin myös Eloa ja Kopareita.

– Räsänen on ilman muuta minun ja monen muunkin
pelaajan listoilla valmentaja
numero yksi. Hän nosti nuoria
pelaajia aina huipulle saakka.
– Olihan niitä minun aikana
pari muutakin valmentajaa,
Hyvärisen Markku ja Teräs-

tön Matti, jonka harjoitteet
poikkesivat Räsäsen valmennustavasta melkoisesti. Siinä
missä Martin johtamat treenit
kovenivat loppuviikkoa kohti,
niin Matti taisi hieman löysäillä. Ehkä hän oli liian pehmeä
valmentaja, muistelee Koponen ja toivottaa KuPS:lle menestystä myös tulevina vuosina.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Pauli Koposen kuvaarkisto
Lähde: http://www.kups.fi/fi/
kups-oy/historia

FAKTA
Kuopion Palloseuran SM-mitalit ja cup-finaalit:
Suomen mestaruus: 6 (1956, 1958, 1966, 1974, 1976, 2019)
SM-hopea: 10 (1950, 1954, 1964, 1967, 1969, 1975, 1977, 1979,
2010, 2017)
SM-pronssi: 2 (1953, 2018)
Suomen Cup: 2 (1968, 1989)
Suomen Cup, hopea: 3 (2011, 2012, 2013)
Liigacup: 1 (2006)

1974
Kuopion Palloseura voitti historiansa neljännen Suomen mestaruutensa. Joukkue teki sarjakauden aikana peräti 62 maalia,
tappioita tuli ainoastaan kaksi. Kultamitalit jaettiin Helsingin
Olympiastadionilla, jossa KuPS kaatoi HJK:n 2-4 sarjakauden
voitokkaassa päätösottelussa. Hyökkääjä Olavi Rissanen tulitti
13 maalia voittaen KuPS:n maalikuninkuuden.

1976
Kuopion Palloseura voitti historian viidennen Suomen mestaruutensa. Mestaruus sinetöityi kauden viimeisessä kotiottelussa
HJK:ta vastaan. Joukkueen kauden maalikuninkuus jaettiin Esa
Heiskasen, Ossi Loikkasen ja Seppo Törnroosin kesken jokaisen
viimeisteltyä seitsemän maalia.
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Monipuolisuudellaan häikäisevä Lippumäen liikunta-alue

L

ippumäestä on vähitellen valmistumassa jättimäinen nuorisourheilun keskus. Alueesta pääsevät
nauttimaan kaikenikäiset, sillä
suunnittelussa on otettu huomioon monipuolisesti erilaisia
toimintoja.
– Tuleva ylipainehalli soveltuu monipuolisen liikunnan
harrastamiseen.
Lähtökohtaisesti pääpaino on palloilulajeissa, mutta tila mahdollistaa muunkin liikunnan.
Hallivuorot tullaan jakamaan
hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päättämien vuoronjakoperiaatteiden mukaisesti,
kertoo Kuopion kaupungin liikuntapaikkapalveluiden päällikkö Saku Kekäläinen.
Lippumäen
ylipainehalli
otetaan käyttöön marraskuun
aikana. Hallin 10 000 neliön
tilaan mahtuu kolme tekonurmipäällysteistä jalkapallokenttää, ja sen sanotaankin
olevan Pohjoismaiden suurin.
Hallissa ei tule olemaan katsomorakenteita ja kentän tasolle
voidaan laskea vain 500 ihmistä kerrallaan. Ylipainehallissa
voivat urheilla jalkapalloili-

joiden lisäksi pesäpalloilijat,
rugbyn ja amerikkalaisen jalkapallon pelaajat sekä yksilölajien urheilijoista esimerkiksi
keihäänheittäjät. Päiväsaikaan
uusi ”Kupla” on myös koululaisten käytössä.
Ajoyhteys Rauhalahden tieltä
pysäköintialueelle tulee säilymään ennallaan, ja lisäksi pysäköintialueen pohjoisreunaan
varataan pysäköintipaikat mopoille sekä kävelyteitä muokkaillaan.

Huoltorakennus
tukikohtana
Ylipainehallin yhteyteen rakennetaan 251-neliöinen huoltorakennus, johon tulee neljä
pukukoppia sekä taukotila ja
keittiö. Huoltorakennus tulee
palvelemaan kaikkia Lippumäen alueen urheilulajeja sekä
myös kouluja ja iltapäiväkerhotoimintaa.
Ylipainehallin
viereen valmistui hiljakkoin
uusi Tuplajäiden kahden areenan jäähalli.
Ylipainehallin ja huoltorakennuksen ympäristön ja nykyisten toimintojen muutok-

Valtava ylipainehalli työn alla.
set sijoittuvat pääosin hallin
ja rakennuksen koillispuolelle.
Keväällä 2019 poistettu pienpeliareena uusitaan ja sen alustaksi valitaan materiaali, joka
on monikäyttöinen ja eri pallopeleille soveltuva. Areenan
yhteyteen siirretään nykyinen
Panna-areena eli häkkimäinen
rakennelma, jossa taistellaan
pareittain jalkapallon halinnasta. Uutena toimintona lisätään parkour-paikka. Nykyiset
ulkokuntoiluvälineet ja beach
volley -kentät siirretään. Kenttien reuna-alueiden mitoitus
tarkistetaan turvalliseksi ja
pelaamisen kannalta riittävän

Lippumäen huoltorakennus tulee palvelemaan ruokailu- ja iltapäiväkerhotilana.

Tuplajäille mahtuu treenaamaan kaksi porukkaa yhtäaikaisesti.
väljäksi.

Tekojääradalle
ilmojen viiletessä
Uusien ja siirrettävien toimintojen yhteyteen sijoitellaan
piknik-pöytiä ja alueesta tehdään muutenkin puistomainen
istuttamalla puita asuintalojen
suojaksi. Alue soveltuu siis
hyvin eri-ikäisille retkeilijöille, joista jokainen voi harrastaa ikätasona mukaan, nauttia
eväistä tai vaikka vaan seurailla, mitä alueella tapahtuu.
Talvella Lippumäessä tulee
olemaan Suomen kolmas täysimittainen 400 metrin pituinen tekopikaluistelurata. Rata
muuntuu kesäksi tennis-, rullaluistelu- ja koripallokentiksi.
– Tekojäärata on kaikkien
käytössä, mikäli radalla ei ole
vuorovarauksia. Jäädytys aloitetaan, kun vuorokauden keskilämpötila vakiintuu alle +5
°C:n, ja toiminta puolestaan
loppuu maaliskuun puolen välin aikoihin, selventää Kekäläinen.
Entisen Lippumäen jäähallin
paikalle saneerataan parhaillaan uutta sisäpalloiluareenaa.

Kadonneen jäljillä: ”
– Pelastuskoirat tekevät arvokasta työtä

Nuori poliisikoira löysi
87 – vuotiaan kadonneen
marjastajan.”
”Poliisilaitos kiittää Vapepaa
erinomaisesta toiminnasta.”
”Yhä useampi kadonnut löytyy.”
”Sienestäjää etsittiin kymmenien vapaaehtoisten voimin.”
Näitä otsikoita saamme lukea
aika ajoin, mutta maastoon kadonneen henkilön etsintä päättyy useimmiten onnellisesti.
Viranomaisten apuna toimiva Vapepa eli Vapaaehtoinen
pelastuspalvelu koulutettuine
koirineen on ensiarvoisen tärkeä toimija etenkin silloin, kun
kadonnut on sääolojen, ikänsä
tai terveytensä vuoksi välittömässä vaarassa.

Pelastuskoiraryhmä harjoitteli kadonneen henkilön etsintää tällä kertaa Rytkyn leirikeskuksen maastossa. Kuvassa Katri Lunnas, Johanna Teppo, Tiina Sutinen, Sirpa Turunen ja hänen kuusivuotias
suursnautserinsa Moro, joka malttamattomana jo odottaa töihin pääsyä.

KPSH eli Kuopion palvelus- ja seurakoiraharrastajat ry
on toiminut jo vuodesta 1948
lähtien. Seura tarjoaa mahdollisuuden
monipuoliseen
harrastamiseen koiran kanssa; säännöllisesti kokoontuvia
harjoitusryhmiä on seitsemässä eri lajissa. Harrastusmäärältään suosituin on agility, jonka
ryhmissä harjoittelee viitisen-

Ensi vuoden puolella myös
Lippumäen uimahalli peruskorjataan. Uimahallin remontin aikana se ei ole yleisön käytössä.
– Lippumäen luolastossa on
tällä hetkellä uimahalli sekä
kaksi kuntosalia. Luolastossa
on alkanut tänä syksynä kaukalon purkaminen. Tilaan tulee
sisäliikuntahalli ja kevääseen
2021 mennessä remontoidaan
uimahalli. Aikataulu täsmentyy toteutussuunnittelun aikana, Kekäläinen vahvistaa.

Skeittialueen
muodonmuutos
Liikunta-alueen yli kahdentuhannen neliön skeittialueeksi laajentuva harrastepaikka
saa betonisen lisäosan, johon
sijoitetaan harrastajien kaipaama allas eli pooli. Skeittialue jaetaan siis kahteen osaan;
pooliin ja katuskeittiympäristöön eli streetalueeseen.
Maastoon upotettu betoninen
allas tarjoaa kaariskeittaukseen erityisen hyvät puitteet.
Uusi confalt-pinta eli sementtipinnoitettu, hiottu asfaltti
valetaan nykyisen asfalttikerroksen päälle. Nuorisotoimen
kesäkontille varataan tila skeit-

kymmentä koiraa. Tottelevaisuuskoulutuksessa eli tokossa
treenaa vuosittain lähes yhtä
monta karvakuonoa.

Koulutettu koirakko
viranomaisten apuna
– Pelastuskoiran koolla tai
rodulla ei ole kovinkaan suurta merkitystä, tosin ihan pienimmät rodut eivät maastossa
oikein pärjää, kertoo pelastuskoiraryhmän lajivastaava Tiina Sutinen.
– Koiran tulee olla ihmisystävällinen ja sen on oltava hyvin motivoitunut ja ohjaajansa
hallittavissa. Erinomainen hajuaisti ja hyvä fyysinen kunto
auttavat selviytymään joskus
vaikeakulkuisessakin maastossa.
Koirien koulutus haastaviin
etsintä- ja pelastustehtäviin
kysyy paljon myös ohjaajalta.
Hyvää stressinsietokykyä ja
fyysistä kuntoakin vaaditaan.
– Ohjaajan pitää hallita suunnistustaidot, etsintätekniikat ja

tipaikan vierestä ja alueelle
tuodaan tapahtumasähkö tulevia skeittitapahtumia varten.
– Skeittialueen rakennustyöt alkoivat syksyllä 2019 ja
valmistuvat tämän hetkisen
arvion mukaan syksyyn 2020
mennessä, selvittää Kuopion
kaupungin
suunnitteluinsinööri Ville-Veikko Pääkkönen.
Skeittipaikka
mahdollistaa esimerkiksi skeittauksen,
skuuttauksen sekä temppurullaluistelun harjoittelun. Harrastajien ikäjakauma on laaja,
ja alue tulee yhdistämään eriikäisiä vapaa-ajanviettopaikkana. Viihtyisä ja mielenkiintoinen puisto tarjoaa hyvät
puitteet myös skeittausta sivusta seuraaville katsojille.
– Lippumäen liikuntapuistoon valmistuu valtakunnallisesti hieno kokonaisuus, joka
mahdollistaa monipuolisen liikunnan harrastamisen. Alueen
avajaiset pidetään 1.12.2019
Kaikki innolla liikkumaan,
kannustaa Kekäläinen Petosen
Lehden lukijoita.
Teksti ja kuvat: Pirjo Kiiski

ensiaputaidot. Taitojen karttuessa hänen tulee myös sitoutua paikallisen hälytysryhmän
toimintaan. Koulutuksen saanutta koirakkoa voidaan sitten
käyttää viranomaisten apuna
todellisissa etsintätehtävissä,
selvittää Sutinen.
KPSH:ssa toimii yksi pelastuskoiraryhmä ja se harjoittelee kolmesti viikossa erilaisissa
ympäristöissä. Ryhmään otetaan uusia koirakoita kulloistenkin resurssien mukaan.
– Harjoittelemme mm. jälkeä,
ilmavainutyöskentelyä,
tottelevaisuutta ja etsintätilanteita. Koiran ja yhtälailla ohjaajan kouluttaminen on pitkäjänteistä työtä, joten edellytämme
molemmilta sitoutumista ja
aktiivista osallistumista harjoituksiin, muistuttaa pelastuskoiraryhmän lajivastaava.
Lisätietoja KPSH:n toiminnasta osoitteessa kpsh.net.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko
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”Mistä on 1800-luvun kerma tehty?
- Kauppiaista, sahanomistajista, kartanonherroista, laivanvarustajista, akateemisista menestyjistä, panimoalan yrittäjistä,
vienti- ja tuontiyrittäjistä, kaivosten- ja ruukinomistajista sekä
edullisten naimakauppojen solmineista.
Niistä on Kuopion kerma kuorittu.”

E

letään
maaliskuuta
vuonna 1860 ja edessä
on yksi Kuopion suurimmista seurapiiritapahtumista: Rosa Kellgrenin ja Anders Edvin Nylanderin häät.
Kaksi nimekästä ja varakasta
sukua päätyvät yhteen.
Opinnot
olivat
vieneet
29-vuotiaan sulhasen Edvin
Nylanderin jo pitkälle; hän
oli valmistunut lääketieteen
kandidaatiksi 1857, lisensiaatiksi 1859 sekä lääketieteen
ja kirurgian tohtoriksi 1860.
Hänen kiinnostuksensa luonnontieteisiin ei rajoittunut vain
ihmisen biologiaan, sillä 1856
Nylander oli julkaissut yhdessä
ruotsalaisen Nordenskiöldin
kanssa Suomen nilviäisiä käsittelevän teoksen.
Morsian, 25-vuotias Rosalie
”Rosa” Kellgren puolestaan oli
laivanvarustajattaren ja kauppahuoneen omistajan Bona
Kellgrenin tytär. Isä oli tuolloin jo edesmennyt August
Kellgren.
Nylandereitten liitto lujitti
suvun asemaa Kuopion liikeelämässä, mutta Edvinillä riitti energiaa niin akateemisella
uralla, tilanomistajana kuin
lehtimiehenäkin.
Nylander
aloitti
kaupunginlääkärinä
Kuopiossa 1861, eteni urallaan sairaalalääkäriksi 1869 ja
piirilääkäriksi 1870. Suurina
nälkävuosina 1866-68 hänet
määrättiin Pohjois-Suomeen
opettamaan
hirvenjäkälän
käyttöä ruokataloudessa. Hän
toimi aktiivisesti Kuopion
kunnallispolitiikassa ja maanviljelysseuran puheenjohtajana.
Nilviäisten, jäkälien ja lääketieteen ihmeiden lisäksi mielenkiintoa ja aikaa riitti avioliitollekin. Perheeseen syntyi
kahdeksan lasta vuosien 18611873 välillä ja heidän lisäkseen
adoptoitiin vielä kolme lasta.

Kaivoksen omistajat

lammen välisellä vyöhykkeellä
sijaitsi useita pieniä louhoksia. Jynkänlahden rannalla,
Ruukinrannassa eli nykyisen
uimarannan läheisyydessä, sijaitsi varsinainen ruukki eli yksinkertainen kuilu-uuni, jossa
kalkkia poltettiin.

Rosa Nylander emännöi kaupunkikotia, joka oli nykyisen
Kuopion Korttelimuseon rakennus numero kaksi eli Kuninkaankadun ja Kirkkokadun
kulmauksen talo. Miehensä
kanssa hän omisti Rauhalahden kartanon tiluksineen, johon kuului myös Jynkän kylä.

Ruukki lopetti säännöllisen
toimintansa jo 1900-luvun
alkupuolella. Uuni ei ole säilynyt nykypäiviin ja louhoksetkin ovat jääneet asutuksen
alle. Toiminnasta jäljelle jäänet
merkit ovat kolme louhosmontun seinämää uimarannan yläpuoleisessa rinteessä.

Jynkänlahden perukasta löytyi kalkkikiviesiintymä ja Edvin Nylander perusti sinne
1870 -luvulla kalkki- ja tiiliruukin. Ruukki työllisti Rauhalahden torppareita, mäkitupalaisia, renkiä ja loisia.
Lisäksi ruukissa työskenteli
erityisiä kaakelityöntekijöitä.
Bisnesvainuisella Nylanderilla
saattoi olla kaivoksen perustamisen ja uuden lääninsairaalan
hankkeen suhteen oma lehmä
ojassa. Louhokselta kaivettua
materiaalia käytettiin nimittäin Valkeisenlammen ympäristöön nousseen uuden sairaalan rakennusmateriaalina.
Sairaala valmistui 1877. Nylanderin louhoksen materiaalia käytettiin myös Niuvanniemen sairaalan rakentamiseen,
jossa työt aloitettiin vuonna
1881. Lähirakentamisen lisäksi
kalkkia riitti vientiinkin, aina
Pietariin saakka. Taipaleen ja
Konnuksen kanavat olivat valmistuneet vuosina 1836–1841
ja Saimaan kanava vuonna
1856, jolloin vesireitti Itä-Suomesta Viipurin kautta Itämerelle avautui. Savonradan valmistuminen vuonna 1889 taas
mahdollisti kuljetuksia myös
rautateitse.

Bonaparta Moriana
Fredrika Lovisa
Kellgren (os. Calonius)

Jynkänlahden karbonaattikiviesiintymä sijaitsi lahden pohjoisrannalta Jynkänniemestä
Petosenlammen pohjoispuolitse, Pienen Neulamäen itärinteeltä rautatietunnelille saakka. Vyöhyke jatkui nykyisen
rautatien ja moottoritien alla
Pitkälahdessa. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella Jynkänlahden ja Petosen-

HIERONTA
NORJAX

Minna Canth ei suinkaan ollut ainoa menestyksekäs liikenainen 1800-luvun Kuopiossa.
Sellainen oli myös Rosan äiti
eli Bonaparta ”Bona” Kellgren.
Tämä yhdeksän lapsen äiti jäi
leskeksi 49- vuotiaana, kun hänen miehensä kauppias August
Kellgren kuoli vuonna 1850.
Kellgren oli aloittanut uransa
kehittelemällä mesimarjajalosteita. Hän omisti olutpanimon ja polttimon Kuopiossa,
mutta etenkin sahatoiminta oli
tehnyt hänestä upporikkaan.
Hän omisti nimittäin Atrakosken sahan Nilsiässä sekä
kumppanuuden viipurilaisen
Hackman & Co. kauppahuoneesta sekä perusti myös oman
kaupan Kuopioon. Miehensä
kuoltua Bona Kellgrenistä tuli
testamentin mukaisesti Kuopion suurimman kauppahuoneen johtaja. Tuohon aikaan
kaikki naiset olivat holhouksenalaisia, joten jatkaakseen
itsenäisesti miehensä liiketoimia, Bonan piti saada Kuopion
raatimiehiltä kauppaporvarin
oikeudet. Se ei ollut konservatiivisten miesten kanssa helppoa, mutta koska Kellgrenien
arvovalta Kuopiossa oli niin
suuri, lupa myönnettiin.
Niinpä nykyisellä Maaherrankadulla sijainnut Kauppahuone A. Kellgrenin johto
siirtyi Bonan käsiin. Hän jatkoi miehensä aloittamaa ”keräilykauppaa” eli esimerkiksi

marjojen, voin, talin, tervan
ja muiden maalaisten myymien tuotteiden jälleenmyyntiä.
Kauppahuoneelle tuotiin ulkomailta muun muassa suolaa, ulkomaisia elintarvikkeita,
mausteita, juomia, savukkeita,
taloustavaroita, kankaita, saippuaa, parfyymeja, kampoja,
asusteita, vaatteita, työkaluja ja
rakennustarvikkeita.
Saimaan kanavan valmistuttua ja Kuopion päästyä tapulikaupungiksi 1858 kauppiaat
saivat luvan harjoittaa kaukopurjehdusta ja ulkomaankauppaa. Nyt alkoivat Bonaa kiinnostamaan kaukaisimmatkin
ulapat. Hän rakennutti kuunarit Wellamon ja Savon Neidon
kuljettamaan rahtia Viipuriin,
Pietariin sekä myös Saksaan,
Italiaan ja Englantiin. Hänellä
oli lisäksi osaomistajuus muutamiin laivoihin ja lotjiin.
Saattoi sitä tyttären ja vävyn
kaivoksenkin kalkkia tai viljelysten tuotteita päätyä aluksiin
vientituotteiksi. Sanomattakin
on selvää, että sukulaisuussuhteista oli varmasti molemminpuolista etua.

Onni rahan, onni pelin
- toinen niistä on aina
selin
Rurik Kellgren (s. 1831) eli
Rosan veli, oli myös mukana
monissa Kuopion liike-elämän
hankkeissa. Gustaf Raninin
kanssa he aloittivat teollisen
viinanpolton vuonna 1859.
Rurik toimi Yhdyspankin
Kuopion konttorin johtajana
vuosina 1862-1869. Äitinsä
Bonan ikääntyessä hänelle siirtyi todennäköisesti yhä enemmän vastuuta Kellgrenien
liiketoiminnoista. Tullimaksuluetteloiden mukaan vuonna
-69 Kellgrenien kauppahuone
oli Kuopion neljänneksi suurin. Vuonna 1872 luettelosta
paljastuu yllättävä seikka, sillä
Kellgreneillä ei ollutkaan enää
ollenkaan tuonti- ja vientitoimintaa. Mitä ihmettä oli tapahtunut?
Pankinjohtaja Kellgren istuu työmatkallaan Pietarissa
– jälleen pelipöydän ääressä.
Tappiolla ollaan jo kymmenosa koko pankin osakepää-

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen

SYYSKOKOUS
torstaina 28.11.2019 klo 18

PERINTEISTÄ
JÄSENKORJAUSTA

(Pyörönkaari 19, 2. krs)
Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.

PYÖRÖNKAARI 46

Kaikki alueen asukkaat ovat yhdistyksen
jäseniä, jäsenmaksuja ei peritä.

AJANVARAUS:
TIMMA.FI/HEIKKIASPEGREN
P. 045-1605553

OSTA LAHJAKORTTI!

Rosa ja Edvin Nylander olivat Kuopiossa vaikutusvaltainen pariskunta.

omasta. ”Vielä seuraava kortti!”
Niin meni pankinjohtajan
titteli, liiketoimet ajettiin konkurssiin. Velkojen ja varojen
erotus oli niin suuri, että koko Kellgrenien omaisuus jouduttiin realisoimaan Maaherrankadun asuntoa myöten.
71-vuotiaalta Bonalta meni
asunto alta. Velkojen summa
oli 272 487 markkaa, joka vastaa nykyrahassa miljoonia euroja. Laivanvarustaja- ja kauppiaskuningatar oli upotettu
pohjaan pelivelkojen painosta.
Tuskin Bona kerjuulle joutui,
olihan tyttäristä Rosakin yhä
niin varakkaassa asemassa, että saattoi ottaa äitinsä elatuksen vastuulleen. Jos olosuhteet
olisivat olleet toisenlaiset ja
asioiden tilaan olisi puututtu
ajoissa, olisiko Rosasta tai hänen viidestä sisarestaan voi-

nut nousta äitinsä kaltainen
nainen, joka olisi pärjännyt
liike-elämässä miehiäkin paremmin?
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat:
- Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Lähteet:
- Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, intendentti Pekka
Kankkunen (haastattelu)
- Fenselius: Finlands handelskalender 1883, (KHM arkisto)
- Tiina Mertanen: Bona Kellgren - nainen laivanvarustajana ja kauppiaana, 1991 (esitelmä, KHM arkisto)
- GTK, Heikki Lukkarinen:
Jynkän ja Saaristokaupungin
kiviretkeily, 2010
Kursivoitu teksti fiktiota.

Pinarin kokoushuoneessa

Kokouksessa valitaan uusi hallitus.
Toivomme myös uusia ihmisiä mukaan
järjestämään alueelle monipuolista asukastoimintaa!

Kokouksessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!
PPAY ry hallitus

Joulutervehdykset erikoistarjoushinnoin!

Seuraava numero ilmestyy 11.12., aineiston DL 3.12.
Petosen Lehden kautta tavoitat
lähes 20 000 aktiivista lukijaa
Etelä-Kuopion alueella!
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Kaikille avoimet ja
maksuttomat toiminnot
Pinarilla (Pyörönkaari 19):

Biljardivuoro

Rivitanssi
Askartelukerho
Sekasählyvuoro
Tiistai-kerho
Kuvataidekerho

maanantaisin klo 9.00 - 13.00
tiistaisin klo 12.00 - 14.00
ja torstaisin klo 9.00 - 14.00
maanantaisin klo 11.00 - 13.00
keskiviikkoisin klo 11.00 - 14.00
sunnuntaisin klo 16.00 - 17.30
tiistaisin klo 11.45 - 14.00
perjantaisin klo 11.00 - 14.00

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10
- Limpun loukku torstaisin
- Korttipelit ja Rummikub pelattavissa

Avoinna ma-pe klo 10-13

maanantaisin klo 10.00 - 14.00
tiistaisin klo 13.15 - 14.00
tiistaisin klo 9.15 - 11.00
tiistaisin klo 12.00 - 14.00

www.ppay.fi

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

Kotikulman neulekerho kokoontuu pe klo 11.30-13.30 Pinarin 2. krs.
Neulontaa hyväntekeväisyyteen. Neulojille pullakahvit/-teet.

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:

Kädentaidot-kerho
Tuolijumppa
Neuvokkaat naiset
Pinarin Pohtimo

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

Petosen vapaa-ajantilat Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 044 752 6425
email: toimisto@ppay.fi

Maistuvaa lounasta joka arkipäivä
klo 10.30 - 13.00!

Liity ryhmäämme FB:ssa!

email: toimisto@ppay.fi puh: 044 729 5233 (ti-to klo 10-13)

*ateria sisältää pääruoan,
salaatin, leivän ja juoman

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviostamme sekä osoitteesta kahvio.ppay.fi

Vierivä kivi ei sammaloidu
P
etosen Lehden toimistolla piipahti tuttu
mies kahvittelemassa ja
muistelemassa lehden parissa
kuluneita vuosiaan. Mies on
tietysti Petosen Lehdessä ilmoitusmyyjänä toiminut Hämäläisen Pekka.
– Kaikki alkoi kun asioin ahkerasti täällä Pinarilla asukastuvalla ja Ikinuorten kerhossa.
Siinä tuli tutustuttua ihmisiin,
ja kerran Riitta Katajamäki otti puheeksi, että lehden
puolella olisi tarvetta ilmoitusmyyjälle. Kun minulla oli pitkä
työkokemus kaupalliselta alalta, houkutteli hän ottamaan
pestin vastaan, Hämäläinen
muistelee.
Hämäläinen oli jäänyt vakavan sairauden jälkeen eläkkeel-

le ja kaipasi päiviinsä jotain
puuhasteltavaa. Tammikuussa
2009 Petosen Lehti oli tullut
tilanteeseen, jossa ilmoitusten
myynti oli hajautettu asukasyhdistyksen hallituksen jäsenille. Tarve ilmoitusmyyjälle
oli kova ja lehden tulevaisuus
oli vaakalaudalla.

– Asiahan on nimittäin niin,
että jos sitä jää sairauden jälkeen vaan kotiin paikoilleen
seiniä katselemaan, niin sinne
sitä jää. Halusin olla tekemisissä ihmisten kanssa ja samalla
sain mielekästä tekemistä, Hämäläinen toteaa.

Ilmoitusmyynti on
yhteystyötä alueen
yrittäjien kanssa
Hämäläisen ryhtyessä toi-

Petosen Lehden kaksi Pekkaa
Lehtemme ilmoitusmyynnistä on ohessa haastatellun
Pekka Hämäläisen lisäksi
vastannut toinenkin Pekka
Hämäläinen. Hän työskenteli tuolloin Petonen – nimeä
kantaneessa lehdessä lehden
vaaran vuosina 1997–1998.
Noista vuosista kerrotaan tarkemmin Jukka Kytöjoen juuri ilmestyneessä Meidän Petonen -historiikkikirjassa.
Jos ovat kummatkin Pekat
tuttuja monille kuopiolaisille, niin vieläkin tunnetumpi
on jälkimmäisen Pekan Riitta–sisko. Hänet muistetaan
lapsitähtenä Jorma Nortimon
vuonna 1957 ohjaamasta elokuvasta Pikku Ilona ja hänen
karitsansa sekä roolistaan Pie-

nenä Luutatyttönä, elokuvan
ohjasi Toivo Särkkä vuonna
1958. Hämäläinen julkaisi
myös kirjan ”Riitan satuja” ollessaan vasta yksitoistavuotias – lehdistö nimesikin hänet
Savon satutytöksi. Kirja on
lainattavissa pääkirjaston lasten- ja nuortenosastolta.
Pekka Hämäläinen kertoo
Hollannissa vuonna 1979 menehtyneen siskonsa elämästä
ja elokuvaurasta osoitteessa
petosenlehti.ppay.fi/artikkelit.
Artikkelin valokuvia ei ole
aiemmin julkaistu ja Petosen
Lehti sai yksinoikeuden haastatteluun.
Teksti: Heikki Kokko

miin tuloksia nähtiin selkeästi
jo kevättalvella 2009; ilmoitustulot alkoivat nousta! Tämä
mahdollisti sen, että Petosen
Lehteä pystyttiin edelleen toimittamaan, ja samalla lehden
tekotapa muuttui työryhmänä
toimimiseksi, jossa kellekään
ei tullut liikaa päällekkäisiä
tehtäviä. Syyskuussa 2009 Hämäläinen palkittiin aktiivisuudestaan stipendillä; hän oli
saanut miinuspuolen budjetin
käännettyä reilusti plussalle.

Hämäläiselle oli etua jo entuudestaan liike-elämän puolella solmimistaan suhteista, ja
pian alueen muutkin yrittäjät
tulivat tutuiksi. Pitkäaikaisina kumppaneina ovat jääneet
mieleen Käskynkkä, Petosen
Apteekki, Karhunpesä ja Noutopizza sekä Hammaskeskus
Vilhelmi. Myös Kallaveden
seurakunta kuuluu lehden
pitkäaikaisiin yhteistyökumppaneihin. Joskus asiakassuhteiden luominen vaatii sinnikkyyttäkin, varsinkin jos
yritys kuuluu valtakunnallisiin
ketjuihin, joilla on takanaan
yhtenäinen markkinointi. Hämäläisen työtapana on ollut
toimia kasvotusten asiakkaan
kanssa. Tavoitteena on päästä
aina molempia osapuolia hyödyttävään ratkaisuun niin, että
tarpeet kohtaavat.
– Paikallisille pienyrittäjille
on elinehto, että alueen asukkaat asioisivat niissä. Jos halutaan, että täällä pysyy palveluntuottajia, niin niillä pitää
olla tarpeeksi asiakkaita, tiivistää Hämäläinen.

Lehden jakelualue
laajentunut

Petosen Lehden yksi tehtävistä asukasyhdistyksen omana lehtenä, on tukea alueen
yrittäjiä. Ilmoitusmyyjän kanssa mietitään kokonaiskuvaa,
joka voi ostettujen ilmoitusten
lisäksi sisältää lehteen tehtävää haastattelua ja artikkelia
yrityksestä. Lehden tapana on
ollut myös huomioida alueen
uusia yrittäjiä nostamalla heitä esiin artikkelien muodossa.
Hämäläinen otti tavakseen viedä tuore lehti yrittäjälle käteen
ihan henkilökohtaisesti.
Vuosien kuluessa Petosen
Lehden jakelu on laajentunut
ja ilmoittajiakin tulee isommalta alueelta. Lehteä jaetaan
Petosen, Pitkälahden, Saaristokaupungin, Jynkän ja Leväsen
alueilla sekä suurjakelunumeroina myös eteläisen Kuopion
alueelle.
– Lehden arvotus on mielestäni noussut ja se on saanut jalansijaa muiden kaupunkilehtien rinnalla varteenotettavana
vaihtoehtona. Petosen Lehden
markkinoinnin haasteena on
se, että lehti ilmestyy kerran
kuussa tai harvemmin. Esimerkiksi päivittäistavarakaupat ilmoittelussaan suosivat
viikoittain ilmestyviä lehtiä,
Hämäläinen selvittää.

Sisukas ideanikkari
Ilmoitusmyyjä tekee työtään
koko persoonallaan. Hämäläinen on pitänyt yhteisöllisyydestä ja ihmisten kohtaamisista unohtamatta huumoria

Puhelintunteja on kertynyt vuosien varrella, vaikka Hämäläinen
arvostaakin kasvotusten tapahtuvaa neuvottelua.
ja pilkettä silmäkulmassa. Nykyään hän on terveydellisistä
syistä jättäytynyt myyntityöstä
syrjään.
– Poissaolo on huomattu,
sillä tutuiksi tulleet asiakkaat
ovat kovasti kyselleet, missä
Pekka on, kertoo väliaikaisesti
ilmoitusmyyntiäkin hoitanut
asukasyhdistyksen toimistovastaava Kalle Lillinen.
Ideoita lehden kehittämisen
suhteen lentelee Hämäläisellä
vieläkin, haastattelun keskellä. Yksi ideoista tullaan hyvin

todennäköisesti toteuttamaan
ensi vuoden lehdissä. Seuratkaapa siis sisältöä.
Hämäläinen asuu nykyään
Kurkimäessä ja päiviin kuuluu pienet kävelylenkit. Myös
tyttäristä on seuraa ja apua
kodinhoidossa. Hämäläinen
haluaa omalta osaltaan kiittää
kaikkia yhteistyökumppaneita
vuosien varrelta sekä kehottaa
alueen asukkaita:
– Lukekaa lehteämme!
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Arkinen ateria ke 6.11. klo
11. Keskiviikkoisin. Aterian
hinta: Aikuiset 5 €, lapset 3 € ja
alle 4 vuotiaat maksutta.
Kymppijuhla to 7.11. klo 18.
Sasu Kallio, Richard Nicholls.
Vuonna 2009 syntyneille Kallaveden seurakunnan jäsenille
perheineen. Luvassa mm. mukavaa ohjelmaa ja juhlatarjoiluja.
Koko kansan perhekirkko
su 10.11. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Markku Virta,
Richard Nicholls.
Israel-ilta "Juutalaisuuden
syvin olemus" ma 11.11. klo
18. Matti Pentikäinen. Aiheesta
puhuu ylirabbiini Simon Livson. Israel Ystävien puheenjohtaja Ilkka Vakkuri puhuu
Kuinka kristinusko eroaa juutalaisesta uskosta, Kirkkoherran puheenvuoro. Tilaisuuden
kolehti Israel työlle Tilaisuuden
juontaa Eino Räsänen.
Kirkon Raamattupiiri ma
11.11. klo 18. Yhteyshenkilö:
Ari Asikainen p. 0509186627.
Seuraavan kerran 25.11.
Keskiviikon raamattutunti
ke 13.11. klo 17. Juha Määttä.
Syksyn viimeinen raamattutunti 27.11.
Messu su 17.11. klo 10. Juha
Määttä, Matti Pentikäinen,
Mari Vuola-Tanila.
Kutsu yhteyteen messu su
17.11. klo 17. Johanna Porkola.
Alkaa iltakahveilla. Lapsille
omaa ohjelmaa opetuksen aikana. Esirukouspalvelu messun

päätteeksi.
Messu su 24.11. klo 10. Sasu
Kallio, Veli Mäntynen, Richard
Nicholls. Dolce.
Jouluaskarteluilta ti 26.11.
klo 17.30. Illassa hartaus, erilaisia askarteluja sekä pieni
tarjoilu Varaa mukaan omat
nimikoidut sakset ja pussi!
Lähetysmyyjäiset la 30.11.
klo 11.
Messu ja torttumyyjäiset
su 1.12. klo 10. Juha Määttä,
Markku Virta, Mari VuolaTanila.
Perheitten ilta ma 2.12. klo
17.30.
Laulaen lounaalle -yhteislaulutuokio ke 4.12. klo 10.15.
Anna-Mari Linna.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus pe 6.12. klo
10. Sanna Alanen, Anna-Mari
Linna.
Koko kansan perhekirkko
su 8.12. klo 10. Johanna Porkola, Markku Virta, Mari VuolaTanila. Nuorten lauluryhmä.
Perheiden kauneimmat joululaulut su 8.12. klo 16. Markku Virta, Mari Vuola-Tanila.
Lapsikuoro,Nuorten lauluryhmä, Aliisa Pehkonen viulu,
Nelli Pehkonen sello, Alissa
Nissinen huilu, Sari Ahonen
rytmisoittimet.
Kauneimmat joululaulut su
8.12. klo 19. Richard Nicholls.
ja nuorisokuoro KNOT.
Varttuneen väen joulujuhla
ke 11.12. klo 12. Sanna Alanen,
Anna-Mari Linna. hartaus,
puuro/torttukahvit ja joululauluja.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo

Pyörönkaari 21
Parisuhteen Varikko su
10.11. ja 8.12. klo 16.
Vauvakirkko su 17.11. klo
16. Sanna Alanen, Mari VuolaTanila. Tuttikansan omassa
puolituntisessa kirkkohetkessä
körötellään, leikitään, lauletaan, helistellään ja siunataan.
Vauvakirkon lopuksi on pientä
naposteltavaa. Ota oma helistin
mukaan!
Sinkkujen kahvi –ja mehuhetki ma 18.11. klo 18.
Sirpa Nummenheimo. Seurakuntatalon
takkahuoneessa,
Pyörönkaari 21, käynti parkkipaikan puoleisesta ovesta.
Tutustumme toisiimme ja keskustelemme vapaamuotoisesti
esiin tulevista aiheista. Vetäjänä
toimii pastori, vt perheneuvoja
Sirpa Nummenheimo.
Arki-illan ehtoollinen ti
19.11. klo 18.30. Johanna
Porkola. Matti Turunen
Kaakaokirkko su 24.11. klo
16. Markku Virta.
Jouluaskarteluilta ke 27.11.
klo 17.30. Illassa hartaus, erilaisia askarteluja sekä pieni
tarjoilu Varaa mukaan omat
nimikoidut sakset ja pussi!
Varikkomessu su 1.12. klo
16. Juha Määttä.
Pulinapaja ma 2.12. klo 10.
Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonne kuka tahansa
on tervetullut ma, ti ja to klo
10-12.
Nuortenilta ti 3.12. klo 17.
Kauneimmat joululaulut su
8.12. klo 18. Johanna Porkola,
Anna-Mari Linna.
Diakoniatyön joulupuurojuhla ti 10.12. klo 12. Matti
Pentikäinen, Richard Nicholls.
Nuorten joulujuhla ti 10.12.
klo 17.
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Kallaveden seutu - muut
Haminalahden työseura ma
11.11. klo 18. Markku Virta.
Sirkka ja Väinö Savolaisella,
Pyörönkaari 22 B 40.
Miesten lenkkipiiri ti 12.11.
klo 17.30. Rytkyn leirikeskuksessa. Lähtö lenkille, sauna, iltapala ja iltaohjelma.
Rytkyn kylän lähetyspiiri
to 14.11. klo 13. Johanna
Porkola. Marja Lyytikäisellä,
Karhumäentie 45.
Olotilatorstai to 21.11. klo
11.30. Kylätalolla, Niemisjärventie 763,Hirvilahti. Katri
Heikkinen.
Hyvän hoidon päivä ke
27.11. klo 10.30. -14.30 Rytkyn
leirikeskuksessa, omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille. Ilmoittautumiset
Riitta Reimalle p. 0404848370
(Voit jättää myös viestin vastaajaan).
Rytkyn kylän lähetyspiiri to
28.11. klo 13. Sasu Kallio. Raija
ja Esko Väisäsellä, Matomäki
39
Jouluaskarteluilta to 28.11.
klo 17.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22. Illassa hartaus, erilaisia askarteluja sekä pieni tarjoilu Varaa
mukaan omat nimikoidut sakset ja pussi!
Haminalahden-Rytkyn-Kaislastenlahden piirien yhteinen joulujuhla ti 3.12. klo 18.
Matti Pentikäinen. Rytkyn
leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16
H a m i n a l a h d e n
eränkäviöiden puurojuhla su
8.12. klo 14. Veli Mäntynen,
Richard Nicholls. alueella asuville Eräkalliolla, Annikki-veturintie 119.

Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Jouluaskarteluilta to 28.11.
klo 17.30. Illassa hartaus, erilaisia askarteluja sekä pieni
tarjoilu Varaa mukaan omat
nimikoidut sakset ja pussi!
1. Adventin perhekirkko su
1.12. klo 14. Markku Virta.
Itsenäisyyspäivän hartaus,
seppeleenlasku ja juhla pe
6.12. klo 13. Veli Mäntynen,
Richard Nicholls. Partiolippukunta Kurkimäen Kurjenniekat.
Kauneimmat joululaulut ke
11.12. klo 18. Veli Mäntynen.
MUUT

Miesten Sauna- ja Sananilta to 7.11. klo 17. Poukaman
leirikeskuksessa. Björn Cederberg "Usko ja teot".
Esikoiset ry:n seurat su
10.11. ja 8.12. klo 14. Vehmasmäen kappelilla, Sotkanniemi 15, Hiltulanlahti.
R a a m a t t u - Ru k o u s p i i r i
Kurkimäessä ke 13.11. klo
18.30. Kurkimäentie 356.
Lisätietoja seuraavasta kerrasta Merviltä p.050-550 6963.
Tervetuloa kauempaakin.
Perheraamis su 1.12. klo
16.30. Kallaveden kirkon
alakerrassa.
Joulurauhan
julistus
metsänväelle su 1.12. klo 18.
Anni Tanninen. Lamperilan
laavulla, Länsirannantie 1732

”Pitäs muka tehhä uutta räppiä taidolla, mä teen räppiä raivolla”
ta musiikillista taustaa, tosin
joskus junnuna olisin halunnut kitaran. Aloitettiin aivan
alusta. Alkuun tuotos kuulosti
aivan järkyttävälle, mutta ajattelin, ettei tämä tästä ainakaan
huonommaksi voi mennä ja
jatkoin, nauraa Varis.
”Samaa mäkin harjotan,
puhun välil mitä en edes oikeesti tarkota”

Kimmo Varis eli Tsydde lupaa,
että uutta tuotantoa on tuloillaan!

P

etosen poikaa Kimmo
Varista ei äidinkieli
koulussa juuri innostanut, mutta kun vuonna 2000
kajahti C-kasetilta ilmoille
Fintelligensin Voittamaton, se
oli menoa. Nuorelle miehelle
iski palava halu tehdä samantapaista musiikkia omilla sanoituksillaan.
– Alkuun tuntui, että muut
kaverit eivät olleet yhtään kiinnostuneita räpistä. Sitten joskus vuonna 2007 yhtenä iltana,

kun oltiin kaverin kanssa tarpeeksi tapettu aikaa istumalla ABC: llä tuli ajatus, että nyt
muuten mennään meille tekemään sitä räppiä, muistelee
Varis.
Siihen tarvittiin mikki, tietokone ja kaverilta saatu ohjelma. Ja niitä sanoja. Äidinkielellä saattoikin alkaa leikitellä
ja siitä tuli suorastaan riippuvaiseksi.
– Mulla ei ollut minkäänlais-

Kun harjoittelua oli jatkunut,
alkoi se lopputuloskin kuulostaa hyvälle. Sanavirtuoosi
ottaa teksteillään kantaa niin
nykyiseen
elämänmenoon,
politiikkaan kuin tunnetiloihin maniasta masennukseen
ja ADHD:sta siihen tunteeseen, että on ihan hyvä olla.
Tarkoituksena on ilmaista, että
vaikka tämä maailma on välillä syvältä, jotain positiivistakin
löytyy.
– Väkisin puristamalla riimittelyä ei irtoa, ja silloin kun
irtoaa, niin tekstiä voi tulla
tunnissa koko kappaleen verran, Varis kuvailee luovuuden
tilaa.
Tyylillisesti musiikki voi
edustaa reggaeta, funkia,
humppaa tai siten aivan omaa
sekoitusta. Sanoituksissa liioittelu ja kärjistäminen ovat
tyypillistä. Sanoja kuunnellessa on kuulijan viisautta ym-

märtää, mikä viesti oikeasti
on. Varis nostaa esimerkiksi
musiikkimaailman sanoituksista väärinymmärretyn Irwin Goodmanin Mutakuono
ja lakupelle -kappaleen, jonka
sanoma ei suinkaan ollut rasistinen vaan pottuilua ahdasmielisille suomalaisille.
– Tykkään sanoa asiat suoraan kiertelemättä. Riimittelyyn inspiraatio voi tulla mistä
tahansa, vaikka siitä, että tajuaa Reebok-hupparin tekstin
olevan väärin päin luettuna K
O beer. Jokin juttu sanoituksissa voi olla kolmekin vuotta
vanha idea, joka pulpahtaa tarvittaessa käyttöön.
”Mä käännän vaan voitoks
nää raskaat ajat, ei luomisen
keskel tuu vastaan rajat.”
Harrastus eteni siihen pisteeseen, että omaa tuotantoa levytettiin ja keikkailut alkoivat.
Räppäreiden
keskuudessa
haastetaan kollegoja sanalliseen sotaan, ja näistä battleista järjestetään kisojakin. Varis
ei näe tätä omaksi jutukseen,
vaikka kaveriporukan kesken
saatetaan tylyttää rajustikin.
– Keikkailussa raskainta on
venyvät aikataulut. Kun lähdet työpäivän jälkeen ajamaan
vaikka Joensuuhun, jossa

soundcheckille ja keikan aloitukselle on varattu tietty aika,
ne yllättäen venyykin monella
tunnilla. Stressinsietokyky joutuu koville, kun on samalla jo
niin latautunut esitykseen. Silloin en ole erityisen hyvää seuraa. Kun sitten viimein pääsee
lavalle, on ihan että huh: NYT,
Varis kuvailee tuntojaan.
Varis yrittää tasapainoilla aikataulujen kanssa; päivätyö,
parisuhde, koira, keikkailut
ja uuden luominen vaativat
oman osuutensa paletista. Arki on siis arkea räppärillekin,
vaikka joillekin Tsydden arkiminä voi tulla yllätyksenä.
– Töissä käydään eikä musiikilla pelkästään elä. Nykyään
pitäisi jakaa yleisölle hurjaan
tahtiin jotain uutta. Todellisuudessa harvalla musiikin tekijällä on aikaa ja varaa siihen.
Suurilla staroilla on jopa omat
some-avustajat, jotka hiovat
päivitykset ja kuvat viimeisen
päälle.
”Rauhaa ja rakkautta kaikille teille, muistakaa; tää
maailma on meille”
Kulttuurin tekeminen on Varikselle tärkeää ja hän haluaisi
olla siinä osallisena vaikkapa
koulujen tai nuorisotalojen tapahtumien kautta.

– Olisi tosi mielenkiintoista
päästä vaikka koululle hengailemaan nuorten kanssa päiväksi ja seurata, millainen koulumaailma nykyään on, ja mistä
ne nuoret ovat kiinnostuneita.
Koulukiusaamisen ehkäisy
on yksi Varikselle tärkeistä asioista ja se voisi olla aihepiiri,
mitä voisi käsitellä räpin kautta.
– Pitäisi tietää, millaista kiusaaminen nykyään on. En halua tehdä liian synkkiä enkä
kliseisiä kappaleita, vaan siinä
pitäisi olla aina toivoakin mukana.
Nykyään aloittelevan räppärin on helpompaa päästä musiikin tekemisen makuun, kuin
2000-luvun alussa. Varis kehottaa kiinnostuneita hakeutumaan vaikkapa Pinarille tai
muille nuorisotaloille, joilla on
käytettävissään nauhoitusohjelma ja mikki.
– Olisin itsekin tosi innostunut mentoroimaan nuoria
räppäreitä. Mulle voi laittaa
Instan kautta demonauhoja, ja
voin omalta osaltani opastaa
alkuun, rohkaisee Varis muusikonalkuja.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
Kursivoidut tekstit ovat Variksen tuotantoa.
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