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Lyhyesti

Ettei tulisi kesän kuivimmat festarit 
– lupahakemus vireille nyt!

Aluehallintovirastojen alkoholilupahallinnossa ele-
tään vuoden ruuhkaisinta aikaa. Lupahakemuksia 
tulee kevään ja alkukesän aikana vireille kaksin-, 
jopa kolminkertainen määrä talven kuukausiin ver-
rattuna. Virastosta muistutetaankin, että tulevan 
kesän tilapäisiä tapahtumia koskevat anniskelulu-
pahakemukset tulee lähettää aluehallintovirastoon 
pikimmiten.

Kun normaalisti lupahakemuksen käsittely vie 
kuukauden, voi siihen ruuhka-aikaan mennä kaksi-
kin. Mahdollisimman täydellisin liittein varustettu 
ja toiminta-ajatukseltaan loppuun asti mietitty ha-
kemus nopeuttaa asian käsittelyä.

Alkoholihallinto tekee yhteistyötä tapahtu-
manjärjestäjien kanssa osallistumalla tapahtumien 
etukäteispalavereihin sekä ohjaamalla tapahtu-
manjärjestäjiä ja anniskeluluvanhakijoita säädös-
ten mukaiseen anniskelutoimintaan tapahtumis-
saan. Elinkeinon ja viranomaisten tavoitteena on 
turvallisten ja viihtyisien tapahtumien järjestämi-
nen.  

KYS:n päivystyksen vaaratapahtu-
mien käsittely tehokasta

Valvira ja Itä-Suomen aluehallintovirasto tekivät lo-
kakuussa ohjaus- ja arviointikäynnin Kuopion yli-
opistollisen sairaalan (KYS) päivystykseen. Ohjaus- 
ja arviointikäynnillä arvioitiin yksikön toiminnan 
organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta ja 
toimintakäytäntöjä.

Vaaratapahtumien tehokas käsittely edistää 
potilasturvallisuutta. Kuopion yliopistollisen sai-
raalan päivystyksessä vaaratapahtumien käsittely 
toimii tehokkaasti: käsittelyyn liittyvät menetel-
mät on kuvattu kirjallisesti ja vaaratapahtumat 
analysoidaan huolellisesti. Yksikön omavalvonnan 
edelleen kehittämiseksi valvontaviranomaiset kan-
nustavat käsittelemään hoitoon osallistuneen hen-
kilöstön kanssa kootusti muistutus- ja kanteluasiat 
yhdistettynä vaaratapahtumatietoihin.
Päivystys toimii yhteispäivystyksenä vain yöaikaan

Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteispäivys-
tystä ei kuitenkaan ole järjestetty ympärivuorokau-
tisesti.

Lainsäädäntö edellyttää ympärivuorokautisen 
päivystyksen järjestämistä perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Val-
vontaviranomaisten näkemyksen mukaan Kuopion 
yliopistollisen sairaalan päivystys ei täysin täytä 
lainsäädännön edellytyksiä, sillä se toimii peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäi-
vystyksenä ainoastaan yöaikaan, ei ympärivuoro-
kautisesti.

Päivystystoiminnan valvonta on yksi vuosien 
2016 - 2017 suunnitelmallisen sote-valvonnan paino-
pisteistä. Valvira ja aluehallintovirastot toteuttavat 
vuoden 2017 aikana nelisenkymmentä yhteistä so-
siaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman toi-
meenpanoon liittyvää tilaisuutta.

“Valvira jatkaa valvontaa tältä osin”, kertoo yli-
tarkastaja Anna-Maija Liedenpohja Valvirasta, “val-
vonta toteutetaan tiiviissä vuoropuhelussa KYSin 
edustajien kanssa.”

Uusi rengasyritys avautui 
parhaaseen sesonkiin
Savon Rengas tarjoaa renkaiden 
vaihdon lisäksi huoltamopalve-
luita.

Markus Sjöberg 
Kuopio

Renkaanvaihtoaika saapuu vauh-
dilla, sillä toisen pääsiäispäivän jäl-
keisenä maanantaina pitäisi lain 
mukaan renkaiden olla vaihdettu, 
jos säät vain sallivat. Samasta syystä 
myös Teijo Hyttinen on joutunut te-
kemään lähes 20-tuntisia työpäiviä. 
Hän on ollut käynnistämässä Savon 
Renkaan uutta toimipistettä Kuopi-
on Sorsasaloon.

“Maaliskuun viimeisenä viikon-
loppuna oli avajaiset ja kävijöitä oli 
useita satoja. Saimme positiivista 
palautetta sijainnin keskeisyydestä 
ja siitä, että tänne on helppo tulla 
suoraan moottoritieltä, iloitsee Hyt-
tinen”, iloitsee Hyttinen.

Hän toimii tällä hetkellä Driv-yh-
tiöt Oy:n omistaman Savon Renkaan 

palkkalistoilla, mutta on tehnyt töitä 
alusta asti yrittäjämäisesti, sillä hä-
nen on määrä siirtyä Kuopion toimi-
pisteen yrittäjäksi.

Rengasliikkeen kehittäminen on 
autoinsinööri Hyttiselle oikea intohi-
mo, sillä hän on 11 vuoden ajan ollut 
mukana rengasbisneksessä. Nyt hän 
on saanut käyttää osaamistaan luo-
dakseen mahdollisimman monipuo-
lisen rengasliikkeen, joka palvelee 
tavallista monipuolisemmin.

“Jos asiakkaalla huomataan ren-
kaanvaihdossa, että on esimerkiksi 
tarve pyöränsuuntaukseen tai alus-
tan osien huoltoon, niin ei tarvitse 
rampata joka paikassa, vaan meiltä 
saa sen palvelun.”

Huollot pystytään Hyttisen mu-
kaan hinnoittelemaan inhimillisesti, 
kun ne tehdään renkaanvaihdon yh-
teydessä. Varsinkin sesonkien ulko-
puolella on huoltoihin hyvin aikaa.

Älä vaihda renkaitasi itse
Nykyautoon ei Hyttisen mukaan 
kannata vaihtaa renkaita itse, sillä 
pienen säästön sijaan voikin saada 

suuren laskun. Uusissa autoissa on 
muun muassa ilmanpainemittareita 
ja erikoisia ratkaisuja, jotka saatta-
vat asiaa taitamattoman käsissä va-
hingoittua tai jäädä toimimattomik-
si.

“Osassa automerkeistä pitää 
käydä suoraan testerin kautta nol-
laamassa, että renkaat on vaihdettu”, 
Hyttinen sanoo.

Savon Renkaassa saa ren-
kaanvaihdon yhteydessä mukaan 
silmämääräisen diagnoosin, jossa 
katsotaan auton puutteet. Hyttisen 
mukaan diagnoosi syntyy työn sivus-
sa, ja lapun kanssa voi halutessaan 
mennä muuhunkin huoltamoon tai 
halutessaan tehdä huoltotyön Savon 
Renkaassa.

“Yleensä renkaanvaihdosta saa 
renkaat alle ja laskun matkaan, mut-
ta välttämättä ei kerrota muuta mitä 
havaittiin”, hän sanoo.

Savon Rengas tarjoaa lisäksi 
sijaisautopalvelua. Sen avulla ren-
kaanvaihto tapahtuu parhaimmil-
laan vaikkapa työpäivän tai kauppa-
reissun aikana.

Autoinsinööri Teijo Hyttinen näyttää mallisuorituksen renkaanvaihdosta autonasentaja Jesse Komulaisen seuratessa vierestä.

Markus Sjöberg



Leosport pistää pyörät pyörimään
Erikoisliike myy, vuokraa, vaihtaa 
ja huoltaa polkupyörät.

Sari Toikkanen 
Kuopio

Abudi ”Ape” Ubdalhameed häärää 
ylösalaisin käännetyn pyörän run-
gon ympärillä. Tottunein ottein hän 
vaihtaa ruostuneita vaijereita ja 
kuluneita jarrupaloja uusiin. Korjat-
tavaksi tuodulla menopelillä kelpaa 
kohta taas polkea.

Ubdalhameedin korjaustaito on 
hioutunut, sillä Syyriassa hänellä 
oli oma pyöräkorjaamo viidentoista 
vuoden ajan. Nyt hän on työskennel-
lyt Leosportilla reilun vuoden.

Leosport Oy:n omistaja Leo Kor-
honen kehaisee työntekijäänsä, mut-
ta ei ole itsekään aloittelija. ”Olen 
korjannut pyöriä yli kaksikymmentä 
vuotta. Tähän ei ole olemassa koulua. 
Tämä pitää vain käytännössä opetel-
la. Vähintään kaksi vuotta pitää olla 
kokemusta, että osaa jotain”, Korho-
nen tietää.

Nyt hän jo uskaltaa ottaa korjat-
tavakseen pyörän kuin pyörän. ”Van-
hin korjattava on ollut vuodelta 1925. 
Ja uudet sähköavusteisetkin osataan 
huoltaa. Vielä ei ole tullut sellaista, 
jota ei ole saatu kuntoon.”

Korhonen sanoo, että ammatti-
laista tarvitaan esimerkiksi silloin, 

kun pyörän pinnat tuntuvat löysiltä, 
vaihteiden vaijerit näyttävät ruostu-
neilta, vanteet lieppaavat tai jarrut-
taessa kuuluu laahaava ääni.

Keväthuollon voi tehdä myös itse

Jo uusi polkupyörä kannattaa huol-
lattaa. ”Kun pyörällä on ajettu noin 
kolme kuukautta tai kahdestasa-
dasta viiteensataan kilometriä, se 
kannattaa tuoda ensihuoltoon. Siitä 
kiritään keskiölaakeri ja keskiö, na-
vat ja puolat sekä säädetään jarrut. 
Ensihuolto on aina edullisin huolto. 
Se kannattaa tehdä.”

Ensihuollon jälkeen pyörällä 
voikin sitten polkea pitkään, ja pie-
nempiä huoltoja, vaikkapa näin pyö-
räilykauden kynnyksellä, voi tehdä 
itse. 

”Istuinkorkeuden jokainen osaa 
säätää ja laittaa renkaisiin ilmaa. Ja 
jos vaihteet ja jarrut toimivat nor-
maalisti, eivätkä vanteet lieppaa ja 
osat lonksu, pyörä ei tarvitse muuta 
kuin kovaa ajoa.”

Moni haluaa myös pestä ajokkin-
sa talven pölyistä. Siihen ammattilai-
nen suosittelee sientä ja saippuavet-
tä painepesurin sijaan. Voimakkaan 
pesurin jäljiltä laakereiden navat 
saattavat nimittäin ruostua ja pyörä 
rikkoutuu.

Ketjujen öljyämisessäkin on syy-

tä olla varovainen. Korhonen neuvoo 
öljyämään yhden kolmasosan ket-
justa ja ajelemaan pyörällä jonkin 
aikaa, jolloin öljy leviää koko ketjun 
pituudelle. Ylimääräisen öljyn voi 
sitten pyyhkiä pois. ”Liika öljy kerää 
hiekkaa ja pölyä. Ne kuluttavat voi-
mansiirtoa.”

Sähköavusteiset pyörät tulossa

Leosportista voi myös vuokrata, 
vaihtaa tai ostaa kokonaan uuden 
polkupyörän. Uusista pyöristä niin 
sanotut hybridipyörät, eli retki- ja 
maastopyörän yhdistelmät, ovat mo-
nikäyttöisinä suosituimpia. 

Asiakkaita kiinnostaa Korho-
sen mukaan myös sähköavusteiset 
pyörät. ”Ne helpottavat polkemista, 
ylämäessäkin tuntuu siltä, kuin joku 
työntäisi selästä.”

Moottorein ja akuin varustetuil-
la pyörillä pääsee nykyään yhdellä 
latauksella jo parisataa kilometriä, 
lihasvoimalla pidempään. 

Pyörien lisäksi Leosportin myy-
mälästä löytyy muun muassa pyöräi-
lyyn liittyviä varusteita.

Liike on toiminut Haapanie-
menkadulla kaksikymmentä vuotta. 
Välillä Korhonen piti myös toista 
myymälää Siilinjärvellä, mutta palasi 
kahdentoista vuoden jälkeen vetä-
mään Kuopion liikettä. 
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Kasvua koko elämä

Markku Leskinen, KT 
Jyväskylän yliopisto

Lasta tulee kasvattaa

Jari Sinkkosen kommentteja lasten kasvatuksesta 
uutisoidaan taajaan. Arvostan hänen kannanot-
tojaan, mutta toisinaan hänen kärjistyksensä ovat 

ehkäpä liiankin kärjistäviä. Hiljattain uutisoitiin, että 
Sinkkosen mukaan 1-2 -vuotiaat eivät tarvitse kasva-
tusta, vaan tuttujen ja turvallisten ihmisten läheisyyttä, 
syliä ja lohdutusta. 

Taaperot tosiaan tarvitsevat läheisyyttä, syliä ja 
lohdutusta. Mitä sitten on kasvattaminen, jota pieni 
ihminen ei tarvitse? Luulen, että Sinkkonen ajattelee 
liian tavoitteellista kasvatusta, jonka tarkoituksena on 
yrittää kiirehtiä kehityksellisten merkkipaalujen saa-
vuttamista. Tästä on esimerkiksi David Elkind puhunut 
jo pitkään, jonka mukaan hyvään vanhemmuuteen on 
liitetty lapsen nopeampi kehittyminen ikätovereihin 
verrattuna. Nopeampi kehitys on tulkittu paremmaksi.

Määrittelen kasvatuksen Sinkkosta laajemmin. 
Tarjotessaan lapselleen läheisyyttä ja syliä vanhempi 
myös kasvattaa. Kasvatusta on kaikki se vanhemman 
toiminta, joka vaikuttaa lapseen. Edelleen luulen Sink-
kosen olevan huolissaan lasten stressaantumisesta. 
Perheen arki voi olla lapsen näkökulmasta sekavaa ja 
stressaavaa, jos arkeen ei ole kyetty luomaan toistuvia 
rakenteita. Tällaisessa perheessä lapsen arki on kaoot-
tista. 

Vauvaikäinen oppii odottamaan tietynlaista vuo-
rovaikutusta tiettyjen henkilöiden kanssa. Tärkeimpiä 
ovat ne henkilöt, joiden kanssa lapsi on eniten tekemi-
sissä. Tyypillisesti näitä ovat lapsen vanhemmat ja si-
sarukset. Toistuneiden kohtaamisten tuloksena lapselle 
muotoutuu turvallinen, turvaton tai kaoottinen kiinty-
myssuhde. Sinkkosen sanoin yksi kiintymyssuhde on 
lapselle elinehto, mutta suotavinta olisi, että näitä olisi 
useita. 

Kasvatuksellista vaikutusta on vaikeaa erottaa 
opetuksessa ja kuntoutuksessa. Vaikka opettajan ensi-
sijainen tehtävä on opettaminen, niin väistämättä hän 
toimii myös kasvattajana. Samoin tuen tarpeessa olevan 
lapsen terapeutti tai kuntouttaja toteuttaa kasvatusta, 
vaikka työn painopiste on esimerkiksi toimintakyvyn 
edistämisessä. Samalla tavalla myös vanhempi kasvat-
taa, kun hän hoitaa ja huolehtii lapsestaan. 

Pitkäkestoisen stressin kielteisistä vaikutuksista 
lapsiin ja aikuisiin on olemassa vahvaa tutkimusnäyt-
töä. Stressaantunut vanhempi stressaantuneen lapsen 
kanssa on kaksinkertainen tragedia. Molemmille olisi 
hyväksi läheisyys, syli ja lohdutus. 

Myymälästä pistäydytään usein ulkona, sillä kaikki huolletut pyörät koeajetaan ennen kuin ne luovutetaan asiakkaalle. Kuvassa Leo Korhonen, Abudi 
Ubdalhameed ja harjoittelija Oskari Korpi tutkivat uutta pyörää.

SARI TOIKKANEN
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Maakunta näkyvissä – olenko osallinen?

Maakuntauudistus on kovaa vauhtia tulossa. Kesällä 
aloittaa väliaikainen maakuntahallinto toimintansa. Kun 
uudistus on maalissa, maakuntahallinnon alaisuuteen ja 
päätettäväksi siirtyy tehtäviä, jotka koskevat kuntien ja 
maakuntien asukkaita, kuten maaseudun kehittäminen 
tai pelastustoimi, paljon puhutun soten lisäksi. Uudistuk-
seen liittyy paljon erilaista tietoa, ennakkoluuloja ja tun-
teita. Maakuntauudistukseen liittyy myös meitä jokais-
ta koskettava maakuntalakiluonnos, jossa asukkaiden 
osallistuminen maakunnan toimintaan nousee vahvasti 
esiin. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä voimaan astuva 
uusi kuntalaki on asukasosallisuuden osalta saman sisäl-
töinen. 

Kuntalaki velvoittaa pitämään huolta asukkaiden 
monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdol-
lisuuksista, samoin maakuntalakiluonnos. Maakunnan 
asukkailla ja palvelun käyttäjillä on oikeus osallistua ja 
vaikuttaa maakunnan toimintaan. Maakuntavaltuuston 
on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osal-
listumisen mahdollisuuksista. Lisäksi maakuntahalli-
tuksen on asetettava nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto 
sekä vammaisneuvosto.

Osallisuutta päätöksenteosta on täten tulossa maa-
kunnan asukkaille lisää. Tilanne on kuitenkin Pohjois-Sa-
vossa se, että esimerkiksi nuorisovaltuustoja, vanhus-
neuvostoja sekä vammaisneuvostoja ei ole jokaisessa 
kunnassa. Tämän vuoksi selvitetäänkin kuntien osallis-
tumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Pohjois-Savossa ja 
haetaan ideoita maakunnan toimintamallien rakentami-
seen.

Kuopiossa asukkaiden osallistumiseen on panos-
tettu monin tavoin jo aiemminkin. Kesäkuun alussa toi-
mintansa aloittavat pitäjäraadit, jotka kokoavat Kuopion 
maaseutualueiden asukkaiden ääntä yhteen. Riistavesi, 
Vehmersalmi, Karttula, Nilsiä, Maaninka ja Juankoski ha-
kevat parhaillaan ehdokkaita, sillä 23.4. pidetään ensim-
mäiset pitäjäkokoukset. Pitäjäraatien toiminta voi hyvin 
olla osallisuuden esimerkkinä tulevassa maakuntahal-
linnossakin. Useimmissa maakunnan muissa kunnissa 
on vain vähän uuden kuntalain hengen mukaisia asuka-
sosallisuuden toimintamalleja. Kysymys kuuluukin pait-
si Pohjois-Savossa myös Suomessa laajemminkin: miten 
saamme asukkaan ääneen kuuluviin maakunnassa lain 
edellyttämällä tavalla?

Onneksi olemme Pohjois-Savossa lähteneet ete-
nemään asian suhteen valtakunnallisesti katsottuna 
etunenässä. Pohjois-Savon liiton rahoittama Maakunta 
näkyvissä -hanke paitsi selvittää tilannetta myös akti-
voi kuntia kehittämään asukkaiden osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksia. Hanketta hallinnoi Mansikka 
ry. Tavoitteena on saada selville, miten kunnissa toimivia 
osallisuuden toimintamalleja voidaan hyödyntää ja ke-
hittää maakuntatasolle.  

On tärkeätä, ettemme jää tumput suorina seisomaan 
vaan kehitämme yhdessä 
kuntien, järjestöjen, päät-
täjien ja erilaisten asiaa si-
vuavien hankkeiden kans-
sa Pohjois-Savoa siihen 
suuntaan, että jokainen 
asukas tuntee olevansa 
osallinen päätöksenteosta. 
Kun saamme täällä toi-
mivan mallin aikaiseksi, 
mikäpä meitä estää tarjo-
amasta sitä muiden maa-
kuntien käyttöön.

HighwaySavon matkassa

Hannakaisa Markkanen

Kirjoittaja on HighwaySavon tiedottaja. HighwaySavo tekee maaseudun 
kehittämisen rahoitusta tunnetuksi Pohjois-Savossa.  
www.highwaysavo.fi

Vene kutsuu huoltotöihin
Kallaveden vene- ja autohuolto 
pitää kiinni liikkuvan palvelun 
ideasta, vaikka yrityksellä on ny-
kyään myös uudet korjaamotilat.

Sari Toikkanen 
Kuopio

Kun Mika Jauhiainen perusti yli 
kymmenen vuotta sitten veneiden 
korjaus- ja huoltotöitä varten yri-
tyksen, hänellä oli pakettiauto, jossa 
kulki kaikki tarvittava mukana. Hän 
parkkeerasi auton veneen viereen ja 
aloitti työt. 

Vaikka Kallaveden vene- ja au-
tohuollolla on nykyään Likolahdessa 
hallitilat, pitää Jauhiainen liikkuvaa 
huoltoautoa yrityksen vahvuutena. 
”Venepuolella teemme edelleen työn 
pääosin siellä, missä se on. Asiak-
kaalle ei koidu lisäkuluja veneen kul-
jettamisesta”, Jauhiainen sanoo.

Ammattilaisen voi siis tilata 
paikalle, jos pressujen alta paljastu-
vaa tuulenhalkojaa ei itse pysty tai 
ehdi pestä ja vahata. Tähän aikaan 
vuodesta on aiheellista tehdä myös 

perustarkastukset. Talvisuojan alta 
saattaa paljastua myös korjattavaa, 
vaikkapa rikkoutunut moottori tai 
repsottava kuomukangas, joiden kor-
jaaminen ammattilaiselta sujuu.

Nyt myös autot kuntoon

Toki veneen voi kuljettaa myös yri-
tyksen halliin. Sinne mahtuu vaikka 
kahdeksanmetrinen huvipursi.

”Teemme ajoneuvojen huollot ja 
korjaukset ikään ja  

     merkkiin katsomatta. 

Yritys hankki elokuussa uudet 
hallitilat, sillä se haluaa panostaa 
myös autopuolelle. ”Teemme ajoneu-
vojen huollot ja korjaukset ikään ja 
merkkiin katsomatta”, Jauhiainen 
toteaa. ”Käytämme hyväksi havaittu-
ja Kahan varaosia. Niistä osalle luva-
taan jopa kolmen vuoden takuu.”

Normaalien korjaamopalvelui-
den lisäksi tarjolla on myös erikois-
työtä. ”Teemme ajovaloumpioiden 
kiillotuksia ja hiontaa. Siinä säästää 

selvää rahaa, kun umpioita ei tarvit-
se kokonaan vaihtaa.”

Renkaita autoihin ja pyöriin

Renkaanvaihtoa suunnitteleva voi 
niin ikään hurauttaa autonsa hallil-
le, toki ensin ajan varattuaan. Kolme 
henkilöä työllistävä yritys lupaa vas-
tata sesonkiajan kysyntään. Paikan 
päältä voi myös ostaa renkaita, ja 
moottoripyörien sekä mopojen ren-
kaat saa tilauksesta.

Kun Kallaveden vene- ja au-
tohuollon palveluihin kuuluu vie-
lä muun muassa ajoneuvojen va-
haukset, niiden ulko- ja sisäpesut, 
otsonoinnit eli vieraiden hajujen 
poistaminen verhouksista sekä vene-
moottoreiden ja veneilytarvikkeiden 
myynti, on pienestä lähtenyt yritys 
laajentanut toimenkuvaansa melkoi-
sesti. 

”Palveluja on laajennettu sitä 
mukaa, kun uusiin laitteisiin on 
investoitu ja uusia taitoja opittu”, 
ajoneuvoasentajan ja kuorma-au-
tonkuljettajan pätevyydellä uransa 
aloittanut Jauhiainen kertoo.

Mika Jauhiainen on ollut ikänsä innostunut rassaamaan koneita. Veneiden moottorit ovat käyneet tutuiksi oman yrityksen myötä. Nyt palvelu on 
laajentunut myös autopuolelle.



Lyseon henki
Markku Leskinen

Samuli laitinen on ollut Kuopion Lyseon lukion rehtorina vuodesta 2014. 

Samuli Laitinen on taustaltaan äidin-
kielen ja kirjallisuuden opettaja. Hän 
asuu perheineen Varkaudessa.

Perinteikkään koulun johtamiseen 
Laitinen on omaksunut vahvasti yh-

teisöllisen työtavan. ”Tavoitteena on 
rakentaa ja ylläpitää opiskelijoiden ja 
opettajien välistä luottamusta ja tur-
vallisuuden kokemusta. Sitä kautta 
rohkaistutaan kokeilemaan uutta ja 

voidaan turvallisesti harjoitella uutta”, 
Laitinen linjaa.

Lyseon hengen vaaliminen on Lai-
tiselle tärkeä. Hän pitää niin sanottua 
rehtorin tuntia, jossa voi puhua opin-
toihin liittyvistä asioista. Hyvät välit 
opettajiin on ensiarvoisen tärkeää joh-
tamisessa onnistumisessa. Laitinen 
kuvaakin, että ”Lyseolla tehdään lujasti 
töitä, mutta toisista välittäen. Toimin-
ta-ajatuksessa on tärkeää, että jokainen 
kokee itsensä hyväksytyksi eli Lyseossa 
voi olla oma itsensä”. 

Kuopion Lyseon lukio on mukana 
valtakunnallisessa tuntijakokokeilus-
sa. Laitinen ei ole huolissaan opiskeli-
joittensa sivistyksen laskusta. Hänen 
mukaansa Lyseon tavoitteena on antaa 
myös sydämen sivistystä elämää var-
ten. ”Ollaan ihmisiä ihmisille. Sitä oike-
astaan on Lyseon henki tänä päivänä”, 
Laitinen toteaa.

 Laitisen mukaan valinnaisuuden 
lisääntyminen on hyvä asia, jos opiskeli-
jalla on jo lukiota aloittaessaan mielessä 
jatko-opinnot. Hänen mukaansa kokei-
lun tuloksia tulee arvioida pidemmällä 

aikaperspektiivillä eikä vain ylioppi-
laskokeiden arvosanojen perusteella. 
Kansallisen linjan opiskelijoista yli 90 
% valitsi kokeiltavana olevan tuntijaon. 
Uskonnon kursseja valitaan kuitenkin 
vähän.

Kuopion Lyseon lukiossa on mah-
dollista suorittaa kansainvälinen yliop-
pilastutkinto (International Baccalau-
reate eli IB-linja). Laitinen pitää hyvänä 
kehityksenä, että kansallisen ylioppilas-
linjan ja IB-linjan yhteistyö on tiivisty-
nyt.  Hän on myös tyytyväinen kaupun-
kialueen lukioiden yhteistyöhön, jolloin 
opiskelijat voivat valita harvinaisempia 
kieliä ja kursseja.

Yhtenä kehittämisen kohteena on 
tällä hetkellä arviointi. Aikaisemmin 
kurssien lopussa oli niiden kokonaisar-
viointi, mutta nyt pyritään jatkuvaan 
arviointiin. Opiskeljalle annetaan palau-
tetta jo kurssin aikana hänen edistymi-
sestään. Lyseossa tieto- ja viestintätek-
niikan käyttäminen ei ole itsetarkoitus, 
vaan Laitisen mukaan työtapojen on 
palveltava oppimista. Lyseon halutaan 
olevan modernisti perinteinen koulu.

Kuopion Lyseo perustettiin Kuopion yläalkeiskoulun ja kimnaasin pohjalle. Kuopion Lyseon 
lukion historia lasketaan alkavan vuodesta 1872. 
 
Koulurakennus rakennettiin keisari Aleksanteri I vierailun muistoksi. Koulun suunnitteli Carl 
Ludvig Engel. Rakennus otettiin käyttöön vuonna 1826. Siinä toimineen Yläalkeiskoulun 
ensimmäisenä rehtorina oli J. V. Snellman vuosina 1843–1849.  
 
Kansalliskirjailija Juhani Aho opiskeli Kuopion Lyseossa, valmistui 1880 (Oppilasmartikkeli 
1872–1962, 2072), Savo-lehden toimittajana Kuopiossa. 
 
Journalisti, aktivisti, herätyssaarnaaja Petter Brofeldt (Pekka Aho, Juhani Ahon veli) opiskeli 
Kuopion Lyseossa (Oppilasmartikkeli 1872–1962, 2141), Uusi Savo -lehden toimittajana Kuopi-
ossa 1891–1903.

Juhani Aho Pekka AhoJ.V. Snellman
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Ruusu Leppälä ja Jonna Manninen 
ovat tyytyväisiä Lyseon opetukseen. 
Koulussa on hyvä yhteishenki. Täällä 
saa olla oma itsensä, molemmat ker-
tovat.  Opettajat välittävät opiskeli-
joistaan. He kyselevät  kuulumisia ja 
huomioivat myös erityistilanteet, jos 
opiskeluun on tullut vaikeuksia. Toi-
saalta he myös vaativat paljon, mutta 

silleen sopivasti ja kannustavasti. 
Ruusu ja Jonna pitävät myös ra-

kennuksesta, jolla on jo pitkä historia. 
Ruusun suunnitelmana on jatkaa lu-
kion jälkeen kauppakorkeakouluun. 
Jonna ei vielä tiennyt kertoa tarkem-
min jatkostaan, mutta jonnekin ulko-
maille hänestä olisi mukavaa päästä 
opiskelemaan. 

Ruusu Leppälä (vas.) ja Jonna Manninen ovat toisen vuosikurssin opiskelijoita.

Eetu Holopainen kuvaa parhaana 
asiana koulun hyvää fiilistä. Samoin 
ajattelee Eetu Valkeapää, joka pitää 
parhaana tekijänä koulussaan Lyseon 
henkeä. Lyseossa voi olla oma itsensä. 
Lyseon sijainti on myös hyvä.

Biologian opettaja sai Eetu Ho-
lopaisen innostumaan ensimmäisen 
vuoden aikana biologiasta. Aine suo-
rastaan imaisi mukaan. Nyt hän suun-
nittelee biologian opintoja yliopistos-
sa.

Rehtori Samuli Laitinen saa po-

jilta runsaasti kehuja. Hän on persoo-
nallinen, oppilasläheinen ja osallistui 
pa myös vanhojen tansseihin. 

Ruokala ei kerää kummaltakaan 
kiitoksia ja istumapaikkojakin voisi 
olla enemmän. 

Eetu Valkeapää arvostaa opetta-
jia ja heidän aitoa kiinnostusta opis-
kelijoista. Opettajat oikeasti yrittävät 
pitää kaikki mukana opiskelussa. 
Eetu Valkeapään tavoitteena on jat-
kaa opintoja ammattikorkeakoulussa, 
häntä kiinnostaa tuotantotektiikka.

Eetu Holopainen (vas.) ja Eetu Valkeapää viihtyvät hyvin Lyseossa. He ovat toisen vuosikurssin 
opiskelijoita.

Kevään abiturientit Anne-Leena Partanen (vas.) ja Jannina Rieppo lukemassa Lyseon kirjastossa 
pääsykokeisiin. Rehtori Samuli Laitinen kysyy kuulumisia. 

Tänä keväänä ylioppilaskirjoituksiin 
osallistuneet Anne-Leena Partanen 
ja Janina Rieppo ovat hyvin tyyty-
väisiä saamaansa opetuksen Kuopion 

Lyseossa. Anne-Leena valmistautuu 
farmasian kokeisiin ja Janina tähtää 
psykologian opintoihin. Lyseon kir-
jastossa on mukavaa lukea yhdessä.
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KUVAT SARI TOIKKANEN
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Kaikkea puutarhaan
Viherkeskus Focus vastaa keväästä 
villiytyvien pihanlaittajien tarpeisiin. 

Sari Toikkanen 
Siilinjärvi

Yrittäjä Markku Karivainio ei ihan heti 
keksi, mitä heiltä ei saisi puutarhaan. ”Aa-
mulla asiakas soitti ja kysyi terassilautaa. 
Sitä meillä ei ole, mutta melkein kaikkea 
muuta löytyy”, Karivainio toteaa hetken 
mietittyään.

Vuosi sitten Toivalassa avattu Viher-
keskus Focus täyttääkin monen puutar-
haharrastajan ja pihanlaittajan toiveet. 
Taimikasvatusastiat, mullat ja siemenet 
ovat jo tehneet kovasti kauppansa. Sie-
menperunoita ja istukassipuleita on niin 
ikään myyty. Pirteät ’Tete a Tete’ -narsissit 
ja muut keväiset sipulikukat tulevat so-
mistamaan pääsiäispöytiä ja rapun pieliä. 
Innokkaimmat ostavat jo kasvihuoneita, 
grillimajoja, pihakiviä ja ruohonleikkurei-
ta kesäkautta varten.

Näinä päivinä ilmestyvä Viherrin-
ki-myymälöiden Ihana Piha -lehti tuo 
vain lisää vauhtia kaupankäyntiin, kun se 
lupailee puiden, pensaiden ja köynnösten 
vehreyttä puutarhoihin. Ja kun yrityksen 
Alapitkällä sijaitsevan kasvihuoneen ke-
säkukat ilmestyvät myymälään, villiytyy 
viimeinenkin ostaja. ”Touko-kesäkuu on 
kiireisintä”, yrittäjä myöntää.

Neuvot kaupantekijäisiksi

Karivainio tietää keväisen puutarhain-
nostuksen, sillä hän on ollut alalla yrit-
täjänä yli kolmekymmentä vuotta. Hän 
pyörittää Itä-Suomen alueella toimivaa vi-
her- ja maanrakennustöihin erikoistunut-
ta Vihertaimet Ky:tä. Sen rinnalle on nyt 
siis perustettu Viherkeskus Focus. ”Lapset 
alkoivat puhua yrittämisestä. Eikä tällä 
alueella ollut yksityistä puutarhamyymä-

lää”, Karivainio kertoo myymälän perusta-
misen taustoja.

Vetovastuun myymälässä on ottanut 
yrittäjän tytär Camilla Karivainio. Myös 
lukio-opintonsa tänä keväänä päättänyt 
ja floristiuraa suunnitteleva Janita Kari-
vainio tullaan näkemään kassan takana 
yhä useammin.

Perheyritys haluaa erottua muista 
alan toimijoista valikoimallaan. ”Tarjo-
amme monipuolisesti laadukkaita mutta 
kohtuuhintaisia tuotteita. Meillä on myös 
ammattituotteita myynnissä.”

Focus haluaa profiloitua myös osaa-
misellaan. ”On haluttu alusta pitäen olla 
ammattitaitoinen ammattimyymälä. 
Meiltä saa hyvät neuvot mukaan.”

Viljelyä ja sisustamista

Karivainio on ilokseen huomannut, kuin-
ka puutarhaharrastus on viime vuosina 
kasvattanut suosiotaan. ”Halutaan itse 
kasvattaa kaikkea mahdollista. Myös nuo-
ret ovat innostuneita kasvattamaan ja te-
kemään asioita itse.”

Oma puutarha tai parveke halutaan 
nähdä myös kauniina. Sitä saatetaan si-
sustaa. Toista oli ennen. Pitkän linjan 
puutarhuri kertoo, kuinka kolmekym-
mentä vuotta sitten riitti, kun pihalle la-
dottiin betonilaattakäytävä, istutettiin 
koivuja, pihlajia, virpi- ja norjanangervoa 
sekä kylvettiin nurmi.

Karivainion mukaan pihoista raken-
netaan nyt persoonallisia keitaita, mihin 
laaja kasvi- ja tuotevalikoima antaakin 
mahdollisuuden. Erikoisuudet kiinnosta-
vat jopa trendeiksi asti. ”Minusta tuntuu, 
että muotoon leikatut havupuut voi olla 
seuraava trendi. Keski-Euroopasta ne tu-
levat tänne meillekin.”

Puutarhuri viihtyy myymälässä, 
mutta edelleen hän myös suunnittelee 
ja rakentaa pihoja. Moneen taipuva mies 
haluaa pysyä alan kehityksessä mukana. 
”Tätä tekee rakkaudesta alaan.” 

Markku ja Janita Karivainio valmistautuvat tulevaan sesonkiin vastikään yksivuotissynttäreitä viettäneessä 
myymälässä.

Erikoisuuksiakin kysytään. Trendikasviksi noussut kummituspuu on huonekasvi, jonka voi viedä kesällä vaikka 
terassille.

Valikoimaa riittää. Yrityksen taimituotannosta vastaava Seija Karivainio järjestelee välillä tuotteita.



Paula tässä terve!
Tule kuuntelemaan yleisöluentoani 
muun muassa ravinnon, energisyy-
den ja suoliston merkityksestä hy-
vinvoinnillesi. Opit missä energia 
muodostuu ja miten lisäät energi-
syyttäsi, miten stressi vaikuttaa ke-
hossa, miksi telomeerit ovat hyvin 

tärkeitä, mikä on hapetusstressin 
merkitys ja mitä ovat ympäristön 
myrkylliset yhdisteet. Käsittelemme 
lyhyesti myös aivojen kuntoa.

Ymmärrät lisäksi miksi suolis-
ton terveys vaikuttaa aina aivoihim-
me ja mieleemme asti. Suolisto onkin 

oikein kohdeltuna terveyden kehto. 
Suolistoperäiset vaivat voivatkin nä-
kyä ympäri kehoa esimerkiksi aller-
gioina, nivelongelmina, reumaattisi-
na vaivoina ja päänsärkyinä.

Olen siis Suonenjoen Vanhamä-
ellä 11. toukokuuta, tavataan siellä!

Emäpitäjän kesä huipentuu Morton 
Festiin
Elokuussa Rautalammin Rämä-
kältä kajahtaa, kun kesäkauden 
huipentaa nyt toista kertaa järjes-
tettävä Morton Fest. Festarin 
pääesiintyjät ovat muun muassa 
Pariisin Kevät, Scandinavian Music 
Group, Tuomari Nurmio & Folk 
Liisa sekä Younghearted. 

Festivaalin tuottajan Petri Virran 
mukaan haaveena on tehdä kesän 
leppoisin festari.

“Hyvä ruoka, hyvä musiikki ja 
hyvä mieli. Siinä kolme kovaa mihin 
luotamme edelleen. Viime vuoden 
tapahtuma osoitti, että oikealla tiellä 
ollaan. Sen verran vuolaasti saimme 
kehuja festarin savolaisen lupsakas-
ta tunnelmasta.” 

Oman säväyksensä Morton Fes-
tille antaa metsien ja vesin ympäröi-

mä tapahtumapaikka, joka sijaitsee 
Rämäkkä Holidays -matkailukeskuk-
sen yhteydessä, Hankaveden rannal-
la.

“Mieleen on painunut se, kun 
viime vuonna Pelle Miljoona jäi kes-
ken keikan lavalta käsin ihailemaan 
auringonlaskun värjäämää järvimai-
semaa ja fiilisteli näiden olevan niitä 
hetkiä mitä kelpaa talvella muistella” 
Virta muistelee.

Ennakkoklubilla musiikkia 
ja tarinoita

Varsinainen festivaalipäivä on lau-
antai, mutta viikonloppu avataan 
ennakkoklubilla jo perjantaina. Siel-
lä esiintyjinä kuullaan suomisoulin 
kuninkaaksi ja kummisedäksi titu-
leerattua Sami Saarta sekä keväällä 
paljon radiossakin soinutta Oliveria. 
Klubin paikkana on festivaalialueen 

tapahtumateltta Rämäkällä, joten 
lippuja on myynnissä erittäin ra-
jallisesti. Ennakkoklubin ideana on 
yhdistää tarinoita ja musiikkia. Illan 
isäntänä toimiva kuplettimestari 
JiiPee Jetsu haastattelee esiintyjiä 
liittyen heidän musiikkiinsa, kappa-
leisiinsa ja uraansa. Yleisön toiveiden 
mukaisesti klubin on määrä alkaa jo 
hyvissä ajoin alkuillasta.

Muutoinkin tapahtuma tuo ky-
lälle elämää koko viikonlopuksi ja 
väkeä ympäri Suomea.

“Pitkin kylää tulee olemaan 
myös muita oheishäppeninkiä. Tä-
mähän on  älyttömän hyvä sauma 
kutsua väkeä ympäri Suomea totea-
maan, miten mahottoman upea paik-
ka kesäinen Rautalampi on. Ja onhan 
tämä.” Petri Virta toteaa.

Morton Festin järjestävät yh-
teistyössä Konttiravintola Morton ja 
Rämäkkä Holidays -matkailukeskus.

MARKUS SJÖBERG
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Kampaamossa kasvanut
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Seija Heikkinen on huolehtinut kuopi-
olaisten hiuksista jo 42 vuotta. Lasitalo 
Tulliportinkadulla puretaan ja uusien 
tilojen löytäminen keskustasta on 
osoittautunut haasteelliseksi.

Marita Leskinen 
Kuopio

Seija Heikkisen  vanhemmat muutti-
vat Kuopioon Mikkelistä vuonna 1954, 
kun hänen äitinsä, Aune Happonen osti 
Kampaamo Amie -nimisen liikkeen, joka 
sijaitsi Minna Canthin perillisten talos-
sa. Kampaamon nimi muutettiin Partu-
ri-Kampaamo Amieksi. Yritys oli perustet-
tu jo vuonna 1938, eli sama kampaamo on 
toiminut Kuopiossa jo 80 vuotta. Seija, oli 
viiden vanha, kun hänen äitinsä osti täy-
sin uudet liiketilat Lasitalosta Tulliportin-
kadulta vuonna 1961. Lasitalo oli Kuopion 
ensimmäinen liiketalo.

“Parturi-Kampaamo Amie on ollut 63 
vuotta näissä samoissa tiloissa meidän 
perheemme omistuksessa”, naurahtaa 
Seija, “näissä samoissa tiloissa minä olen 
leikkinyt ja tehnyt töitä jo 42 vuotta, us-
kollisimmat asiakkaat käy meillä jo neljät-
tä polvea.”

Seijalla on kolme vuotta vanhempi 
Raimo-veli ja heidän vanhempansa ero-
sivat samana vuonna, kun liike muutti 
uusiin tiloihin. Äiti meni uusiin naimisiin 
vuonna 1967 ja Seija ja Raimo saivat kaksi 
sisarusta lisää ja uuden isähahmon, josta 
tulikin heidän elämäänsä hyvin tärkeä ih-
minen.

“60-luvulla uusperheet olivat aika 
harvinaisia ja olihan se erilaista, kun 
perhe kasvoi puolella ja tuli uusia sisa-
ruksia. Äiti oli aina ollut kiireinen liiken-
ainen, niinpä meille jaettiin tiskivuorot 
ja siivousvuorot ja hyvin tultiin toimeen. 
Isäpuoleni, Toimi Marin, elämäni tärkein 
mies, on jo 98-vuotias ja joka sunnuntai 
käyn häntä katsomassa, hän asuu yhä 
entisessä kodissamme Niiralassa”, kertoo 
Seija.

Ammatinvalinta oli helppoa

“16-vuotiaana päätin, että minusta tulee 
parturi-kampaaja, en ole koskaan edes 
osannut kuvitella mitään muuta ammat-
tia, tähän olen kasvanut. Äitini, Aune Ma-
rin, oli parturi-kampaajalinjan opettajana 
ammattikoulussa ja iltaisin hän otti asiak-
kaita vastaan, täällä kampaamossa minä 
silloin tällöin olin mukana leikkimässä.”

Seija opiskeli ammattikoulussa par-
turi-kampaajaksi. Ja vaikka hänen äiti oli 
opettajana, eivät muut sitä koulussa tien-
neet, koska heillä oli eri sukunimet. Seija 
alkoi melko nuorena seurustella ja äiti oli 
vaatinut, että ammatti pitää hankkia en-
nen naimisiin menoa.

“Tottelin äitiä, kun aamupäivällä sain 
päästötodistuksen ammattikoulusta, niin 
iltapäivällä meidät jo vihittiin”, muistelee 
Seija.

Seija perusti perheen ja teki töitä äi-
tinsä liikkeessä. Perheeseen syntyi kolme 
tytärtä. Pia syntyi Seijan ollessa 22-vuoti-
as, kolme vuotta myöhemmin syntyi Pet-
ra ja iltatähti Pauliina kymmenen vuoden 
päästä. He kaikki asuvat perheineen Kuo-

pion seudulla.
Seijalla on  jo kolme hurmaavaa las-

tenlasta, jotka on todella tärkeitä ja joiden 
kanssa Seija viettää mahdollisimman pal-
jon aikaa. Petralla on kaksi lasta, Akseli 
7 vuotta ja Alisa 9 kuukautta. Pialla on 
2-vuotias tytär Pinja.

“Rakastan työtäni”

“Olen usein miettinyt vuosien saatossa, 
kun monet meidänkin alalla ovat joutu-
neet lopettamaan terveydellisistä syistä, 
että mitähän minä olisin tehnyt, jos olisin 
joutunut vaihtamaan ammattia, mutta 
vielä en ole sitä keksinyt.”

Seijalle tyytyväinen asiakas on paras 
palkka työstä. Hän nauttii asiakastyöstä.

“Harjoittelijoille sanonkin, että tätä 
työtä ei voi tehdä vaan rahan takia, silloin 
on väärällä alalla. Olen toiminut alalla 
vuodesta 1975 ja minulla on yhä asiakkai-
ta, jotka ovat käyneet uskollisesti yli 40 
vuotta liikkeessäni. Ja käypä edelleen jo 
äitini aikaan asiakkaiksi tulleita, kuten 
eräs miesasiakas, joka sanoi, että hän on 
käynyt meillä 61 vuotta eikä ole koskaan 
käynyt vieraissa”

Vuosikymmenten varrella tutuiksi 
käyneiden asiakkaiden lapset ja heidän-
kin lapsensa ovat tulleet asiakkaiksi.

“Muistan erään ihanan pikkupojan, 
taisi olla alle kaksivuotias, kun tuli en-
simmäisen kerran hiusten leikkaukseen, 
eikä millään malttanut pysyä tuossa lap-
sille tarkoitetussa heppatuolissa. Poika 
konttasi lattialla ja minä hänen perässään 
ja sain aina välillä hiustupsun leikattua”, 
naurahtaa Seija.

Nyt tällä pojalla on jo oma lapsi ja hän 
asuu toisella paikkakunnalla, mutta hän 
on sanonut, että hänen pitää ehtiä tuo-
maan lapsensa parturiin, ennen kuin Seija 
jää eläkkeelle.

“Tuntuu, että he vasta istuivat heppa-
tuolissa ja nyt he jo tuovat omia lapsiaan 
asiakkaiksi, että ehkä mä aika kauan olen 
tätä hommaa tehnyt. Tosi antoisaa työtä 
tämä on ollut ja olen etuoikeutettu, kun 
olen saanut tehdä työtä, jota rakastan ja 
saanut tehdä sitä itsenäisesti juuri sillä 
tavalla kuin haluan.”

Raskaat vuodet

Seijan elämässä sattui muutaman vuoden 
sisään paljon rankkoja asioita ja välillä 
vastoinkäymiset tuntuivat ylitsepääse-
mättömiltä. Pitkä parisuhde päättyi eroon 
ja erovaihe oli raskas ja vaikea. Sitten 
hänen äitinsä sairastui vakavasti. Siihen 
aikaan liikkeessä oli useita työntekijöitä, 
joista joku oli tietenkin sairaslomalla, jos 
Seija itse yritti pitää lomaa. Ne olivat ras-
kaita vuosia.

“Äidin sairastuminen vuonna 1996 
tuli täysin yllättäen. Hän oli terve ja pirteä 
66-vuotias ja olimme yhtiökumppaneita 
ja hyviä ystäviä. Olin eronnut edellisenä 
syksynä ja nuorin lapsistani oli vasta vii-
sivuotias. Äidin sairastuminen tuntui ran-
kemmalta kuin avioero.”

Seijan elämään tuli uusi elämän-
kumppani.

“Uusi ihmissuhde tuli siinä vaiheessa 
minun elämääni. Hän oli suurena tukena 
ja apuna, sillä olin paljon vartijana, kun 
hoidin kaikki äidin asiat, veljenikin tarvit-

Positiivinen asenne kantaa elämässä, sen avulla Seija on selättänyt vaikeatkin ajat.



Erään lapsituttavan mukaan kuvassa poseeraaminen menee jotenkin näin, Seija näyttää 
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si monissa asioissa apuani ja siinä ohella 
koko yritystoiminnan pyörittäminen.”

Seijan äiti kuoli vuonna 2000. Kun 
Seija alkoi päästä yli äitinsä kuolemasta, 
todettiin hänen miehessään syöpä vuon-
na 2004.

“Me taisteltiin, tähän ei suostuta, tätä 
ei uskota, se oli todella rankkaa. Vuoden 
2012 tammikuussa sanottiin, ettei mieheni 
enää parane, kuolemaa vastaan taisteltiin 
7 kuukautta ja viisi päivää, mutta mikään 
ei auttanut.”

Positiivisella asenteella eteenpäin

Seijalla on aina ollut positiivinen elämän-
asenne ja sen avulla hän on selvinnyt vai-
keistakin vuosista.

“Eräs ystäväni sanoi, että vaikka kaik-
ki kaatuu päälle, sinä vaan hoidat asiat ja 
selviät, oma mottoni on, että ei niin huo-
noa asiaa, etteikö siinä olisi jotain hyvää, 
jos sen vaan oivaltaa. Turha on valittaa, 
sillä saa vain pahan mielen muillekin.”

Seijan tyttäristä kukaan ei ole jatka-
massa hiusalalla. Vanhimmalla on ratsas-
tustalli, keskimmäinen on matkailualalla 
ja nuorin päiväkodissa töissä. Kaikki viih-
tyvät Seijan mukaan omalla alallaan.

“Tyttöjen kanssa ei ole ollut oikeas-
taan missään vaiheessa ongelmia, vaikka 
minä olen ollut paljon töissä, olen luotta-
nut heihin ja sanonut, teillä on oma järki 
päässä ja aivot millä ajatella ja olen saa-
nut heiltä palautetta, että olen vaatinut, 
mutta myös antanut vapauksia, se tuntuu 
hyvälle.”

Elämä yllättää

Seija on reilut neljä vuotta leskenä ol-
tuaan löytänyt sielunkumppanin.

“Meillä oli sattumoisin yhteinen hyvä 
ystävä, joka on tuntenut meidät molem-
mat tosi kauan, minut ihan nuoruudesta 
asti ja hän johdatteli meidät yhteen. Heti 
ensimmäisen puhelinkeskustelun jälkeen 
meistä molemmista tuntui kuin olisimme 
tunteneet toisemme aina, meillä on hyvin 
samanlaiset ajatukset ja harrastukset ja 
elämän toiveet,  ihmeelliseltähän tämä 
tuntuu”, toteaa Seija.

Seija toivoo tulevaisuudessa saavan-
sa omaa aikaa, aikaa lapsenlapsilleen, mö-
killä olemiselle, kalastamiselle ja marjas-
tamiselle sekä matkustamiselle.

Nyt olisi kiire löytää Parturi-Kampaa-
mo Amielle uudet tilat, toukokuun lopus-
sa pitää huoneiston olla tyhjä. Yrityksen 
jatkaja on jo löytynyt. Amiessa yli 25 vuot-
ta työntekijänä ollut Pia Saarinen on val-
mis jatkamaan yritystä. 80-vuotias yritys 
jatkaa toimintaansa, jos tilat löytyvät.

Parturi-Kampaamo Amiesta saa myös 
erikoispalveluja, ainoana Itä-Suomessa, 
esimerkiksi hiusjuuritutkimusta labo-
ratoriomikroskooppia apuna käyttäen. 
Kaksi tuntia kestävän tutkimuksen avul-
la voidaan selvittää hiustenlähdön sekä 
päänahan ongelmien syitä ja pystytään 
laatimaan kuhunkin tapaukseen sopiva 
hoito-ohjelma. 

Seija on toiminut aktiivisesti Suomen 
Hiusyrittäjien Kuopion yhdistyksessä ja 
toiminut myös yhdistyksen sihteerinä 15 
vuotta. Hän on jäsenenä myös Kuopion 
Yrittäjissä ja Kuopion Naisyrittäjissä. Hän 
on toiminut myös aktiivisesti kouluttaja-
na työssäoppijoille.
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Kimppakyydillä 
ratsastamaan

Ratsastus porukan harrastuksena 
toteutuu hyvin kimppakyydillä . 
Kuopiosta matkataan Rautalammille 
yhteisen harrastuksen perässä.

Markku Leskinen 
Rautalampi

Ratsastus ei ole vain nuorten tyttöjen 
harrastus. Se sopii kaiken ikäisille ja kai-
ken tasoisille, jotka viihtyvät hevosten 
kanssa. Moni aikuinen harrastaja on ollut 
lajin parissa nuorena ja innostunut aloit-
tamaan uudestaan.

Rautalammin Ratsastuskeskuksen 
yrittäjä ja ratsastuksen opettaja  Tiina 
Vainikainen ohjaa ryhmiä yhteisesti so-
vitun tavoitteen mukaisesti. Hän kertoo, 
että asiakkaita tulee muun muassa Kuo-
piosta ja Jyväskylästä saakka. Jo yksi 
autollinen ratsastajia pienentää ratsasta-

jakohtaisia kustannuksia huomattavasti. 
”Toki myös yksilötunteja tarjotaan”, Vaini-
kainen naurahtaa,

Rautalammin Ratsastuskeskuksen 
hevoset ovat kokeneita. Jokaiselle löytyy 
juuri sopivan tasoinen ja korkuinen he-
vonen. Näin ollen ryhmässä voi olla myös 
hieman pienempiä ratsastajia. Tunnin 
kulkuun vaikuttavat ryhmän tavoitteet ja 
ratsastajien taitotaso.

Kuopiolainen Marika Reijonen ja 
hänen tyttärensä Jasmine ovat Ratsas-
tuskeskuksen vakituisia asiakkaita. Kuo-
piolaisten ryhmään kuuluu myös Rauni 
Korhonen, jolla on oma hevonen keskuk-
sella. Samalle tunnille osallistuivat van-
taalaiset Mari Laivuori ja Marja Heikki-
nen. 

Samanhenkiset ihmiset kohtaavat 
luontevasti yhteisillä ratsastunneilla. Vai-
nikainen vinkkaa, että ratsastus sopii mie-
hillekin. Rohkeasti kokeilemaan!

Marika Reijonen ratsastää säännöllisesti Rautalammin Ratsastuskeskuksella.

Jasmine Reijonen pääsee hyvin ratsastamaan, kun äitin on innostunut lajista
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Onnellinen agilityurheilija
Kilpailen Suomen huipulla. Valmennus-
tiimiini kuuluu monta kouluttajaa ja 
huoltajaa. Saatanpa minäkin kouluttaa 
heitä.

Sari Toikkanen 
Kuopio

Olen Peppi, 6-vuotias parsonrusselinter-
rieri. Olen kuullut monia muitakin asioita 
itsestäni, kuten sen, että olen huippu-ur-
heilija ja edustan Sawon Agilityurheilijoi-
ta. Ja mikäpä siinä. Kun saa juosta emän-
nän kanssa esteradalla, niin mielelläni 
minä urheilen.

Ei minusta pitänyt tulla huippu-ur-
heilijaa. Minut hankittiin kotikoiraksi. 
Jostakin emäntäni Anna Pasanen keksi 
agilityn ja aloimme käydä harjoituksissa. 
Se tuntui mukavalta. Opin pujottelemaan 
keppien lomitse, hyppäämään renkaan 
läpi, juoksemaan tunnelia pitkin ja puo-
min päällä. Opin seuraamaan emännän 

antamia pieniäkin ohjeita. Onnistuin suo-
rittamaan virheettömiä esteratoja ja ete-
nin aloittelijasta aina kuninkuusluokkaan 
saakka.

Kaikki agilityharrastajat eivät kilpai-
le, mutta meille se sopii. Pinkaisen estera-
dan läpi aina tosi nopeasti. Se on kilpailu-
valttini. Emäntäni sanoo, että silloin tulee 
helposti virheitäkin. Mutta niin niitä tulee 
siinä vauhdissa hänellekin. Olemme joka 
tapauksessa menestyneet. Ensi kesänä 
kisaamme Suomen huippujen kanssa pää-
systä maajoukkueeseen.

Treenit kahdesti viikossa

Treenaan kaksi kertaa viikossa. Tiedän jo 
milloin treenipäivä koittaa, kun emäntä 
ottaa repun esille. Viimeistään siinä tie-
tyssä risteyksessä ennen hallia on pakko 
alkaa vinkua. Niin tekee mieli radalle.

Emännällä on mukana suuri aartee-
ni kettu-pehmolelu ja pieniä herkkupalo-
ja. Niillä hän kiittää ja kannustaa minua, 

vaikka kyllä minulle riittää, kun pääsen 
pitämään kovaa vauhtia. Kyllä siinä emän-
nälläkin hiki virtaa, sillä hänen on pysyt-
tävä mukanani. Eikä siinä vielä kaikki. 
Hän kouluttaa minun jälkeeni myös pik-
kuveljeni Romeon.

Rataharjoitukset alkavat aina kun-
non hölkällä ja päättyvät hölkkään. Välillä 
vedetään läpi kahdenkymmenen esteen 
rata. Sitä osuutta seuraa myös valmenta-
jani. Viikon toisissa treeneissä harjoitte-
len emännän kanssa kahdestaan yksittäi-
siä esteitä.

Treenien jälkeen kotona minulle ha-
lutaan pukea palautusloimi. Silloin yritän 
pötkiä piiloon keittiön pöydän alle, mutta 
eihän se auta. Emäntä sanoo, että loimi on 
hyväksi lihaksilleni. Minusta se on silkkaa 
hifistelyä. Ruoka ja uni sen sijaan maistu-
vat.

Hieroja- ja osteopaattikäyntejä

Kilpailukunnostani huolehtii myös hie-

roja, jolla käyn joka toinen kuukausi ja 
osteopaatti, joka tutkii minut kolmesta 
neljään kertaa vuodessa. Ainakin tähän 
saakka olen kestänyt hyvin harjoittelua, 
sillä valmennukseeni kuuluu myös lepo 
ja harjoittelutauot. Joulun aikaan pidäm-
me lähes kuukauden totaalitauon, jolloin 
emme käy hallilla lainkaan.

Kilpailukaudella kisoja on kerran pari 
kuussa. Onneksi niitä on usein Kuopiossa, 
mutta kyllä emäntä herättää minut ja pik-
kuveljeni joskus aamuneljältäkin kisamat-
kalle. No, autossa on hyvä jatkaa unia.

Kilpailuissa emäntä aina kiittää mi-
nua, sanoo, että olen hieno tyttö, vaikka 
tulisi virheitäkin. Ja onko niillä edes niin 
väliä? Me kisaamme kuitenkin kovassa 
porukassa. Sijoituksetkin ratkaistaan sa-
dasosasekunneissa. Nekään eivät ole niin 
tärkeitä. Vauhti on.

Eläkkeelle jään viimeistään yhdek-
sänvuotiaana. Sitten loppuu tämä lysti, 
mutta jäniksen jäljille karkaan eläkkeellä-
kin. Silloin olen taas onnellinen.  

Putki on minun lempiesteeni. Sen läpi on vain niin hienoa pinkaista. 
IITA SILLANPÄÄ
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Kiireetöntä hoitoa 
kaikenkarvaisille 
asiakkaille
Pieneläinklinikka Karvaisessa Kaverissa 
huomiodaan eläinten yksilöllisyys.

Markus Sjöberg 
Siilinjärvi

Siilinjärven keskustassa sijaitseva pien-
eläinklinikka Karvainen Kaveri on tuttu 
paikka monelle nelijalkaiselle. Tai miksi ei 
jalattomallekin. Laji tai rotu eivät ole es-
teeenä. Asiakkaat ovat hyvin erilaisia. 

“Kissoja koiria ja jyrsijöitä, mikä mah-
tuu tästä ovesta sisälle”, eläinlääkäri Mir-
jam Serg kertoo.

On hoidettavana käynyt myös erikoi-
sempiakin tapauksia käärmeistä kilpikon-
niin. Ovea suurempaa rajoitetta ei Sergin 
mukaan ole, vaan kaikkia eläimiä pyri-
tään hoitamaan.

Eläinlääkärin ovi on monelle jänni-
tyksen paikka, eivätkä tassut välttämättä 
tahdo nousta kynnyksen yli. Mirjam Ser-
gin mukaan eläimiä ei pakoteta, vaan kei-
not keksitään tapauksen mukaan.

“Jos joku menee paniikkiin, niin sitten 
ei kiusata. Keksitään muut keinot. Vaikka 
rauhoitetaan autossa tai kotona.  Sitten 
nameilla palkitaan, jos käyttäytyy kiltis-
ti”, hän sanoo.

Karvaisen Kaverin mottona on “lähel-
lä ja lämmöllä”, joka tarkoittaa Sergin mu-

kaan sitä, että ei kiirehditä, vaan annetaan 
eläimelle sen tarvitsema aika. Tarvittaes-
sa Karvaisen Kaverin eläinlääkärit käyvät 
myös kotikäynneillä.

Karvaisen Kaverin yrittäjät Mirjam 
Serg ja Hanna Purdy tapasivat työsken-
nellessään eläinlääkäriketjussa ja silloin 
syntyi ajatus myös yhteisestä yrityksestä, 
jossa töitä tehtäisiin kiireettömästi.

“Halusimme, että olisi kiireetön hoito 
ja asiakkaalla jäisi fiilis, että oikeasti pe-
rehdytään eläimen hoitoon”, Serg kertoo.

Karvaisen Kaverin tullessa myyn-
tiin vuonna 2011 tarttuivat Serg ja Purdy 
mahdollisuuteen. Toiminta on hiljalleen 
kasvanut, ja tällä hetkellä eläinlääkäreitä 
työskentelee asemalla kolme. Hoitajia on 
saman verran. Viime vuonna he muutti-
vat nykyisiin, entistä suurempiin toimiti-
loihin.

Vaikka yrittäjien päivät ovat työntäy-
teisiä, on heillä kummallakin myös omia 
lemmikkieläimiä. Hannalla on töissä mu-
kana olevan Vänkä-koiran lisäksi äsket-
täin hankittu kissanpentu. Mirjam taas 
saa omalle koiralleen kaverin syksyllä.

“Siihen kun on tottunut, ei edes huo-
maa että eläin on kotona. Sitä vaan hoitaa 
ihan luonnollisesti”, Serg sanoo. “Ja kai 
tämä eläinhurahtuneisuus kuuluu tähän 
ihmistyyppiin”, huomauttaa Purdy.

Mirjam Serg kuuntelee työkaverinsa Hanna Purdyn Vänkä-koiran sydäntä. MARKUS SJÖBERG
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Iisrokki sopii kaikille
Kesän festarikauden avajaistapahtumiin 
lukeutuva Iisrokki järjestetään 27.5.2017 
kahdettatoista kertaa Suonenjoella, Iis-
veden Sinisen Majatalon ranta-areenalla. 
Tapahtuma on tunnettu myös pienen puu-
teollisuuskylän takapiharokkina. Tapah-
tuma kerää kaikenikäisiä ihmisiä yhteen 
nauttimaan livemusiikista, kesästä ja yh-
dessäolosta. 

Iisrokin pääesiintyjänä nähdään 
akustisena suomimetallin kärkinimi MO-
KOMA, joka on helmikuussa aloittamassa 
Tuhkatkin pesästä akustisen minikiertu-
een. Lisäksi lavalla nähdään valloittava, 
lahjakas ja määrätietoinen pop-laulaja 
Jannika B sekä juurensa tunteva, levvees-
ti huasteleva savolaislähtöinen räppäri 
Timi Lexikon.

Huikeita arvosteluja debyyttilevys-
tään saanut kuopiolainen Jonas and I 

kuullaan myös Iisrokin lavalla. Bändi esit-
tää folk- ja kantri vaikutteista aurinkoista 
hyvänmielen pop –musiikkia sekä lisäksi 
kuopiolainen duo Rosa& Jyri esiintyy. 
Alueella häärii myös Missekissa. 

Tapahtuman pääpaino on musiikis-
sa, mutta tuttuun tapaan alueelta löytyy 
myös pienimuotoisia aktiviteetteja nuo-
rille sekä hivenen varttuneemmillekin 
kävijöille. Suomen Huippu Malli kilpailun 
finalistin, suonenjokelaisen Juuso Salpa-
karin haastattelun hoitaa juontaja tubet-
taja Discodahlia.

Tapahtumassa on suonenjokelaisen 
Frisbee golf seuran Disc Eaglen esitte-
ly- heitto piste, sekä SPR:n Reddie koiran 
EA-piste. Paikalle saapuu myös Mysteeri 
Kuopio, tosielämän room escape -minipeli. 
Oletko valmis? Tapahtuma on ikärajaton 
eikä alueella ei ole anniskelualuetta.

Jannika B

Mokomaseuraavan kerran 10.5.seuraavan kerran 20.4.

Tavoittavimmat 
paikallismediat

ilmestyy 
seuraavan kerran 
17.5. 
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PÄÄSIÄISENÄ KEILAAMAAN!

Kurkimäessä ja 
Vehmasmäessä kuuluu 
nuorten ääni 
Vapaaehtoiset järjestävät yhdessä 
toimintaa.

Tuula Palojärvi 
Kuopio

Maaliskuun viimeisenä perjantaina Veh-
masmäen Valoharjulla käy kova kuhina. 
Paikalle on kokoontunut yli 30 iältään 7 – 
17 vuotiasta nuorta ja muutama aikuinen. 
Musiikki soi, pelataan pingistä, biljardia ja 
muita pelejä, tytöt letittelevät toistensa 
hiuksia tai hengaillaan muuten vaan. Puf-
fetissa on myynnissä monenlaisia herkku-
ja.  Toisaalla poksuu popcornikone ja hat-
taran tekoon on jatkuva jono. Käynnissä 
on vapaaehtoisvoimin järjestetty nuorten 
ilta.

Kurkimäki ja Vehmasmäki ovat kas-
vavia kuopiolaisia kyliä, joissa aktiiviset 
toimijat eivät ole jääneet toimettomiksi, 
kun on herätty tarpeeseen järjestää yh-
teistä toimintaa.  

“Kylillä on tehty aikaisemminkin 

yhteistyötä muun muassa liikuntatapah-
tumien muodossa ja pari vuotta sitten 
pidettiin yhteinen tapahtuma, jossa pai-
kalliset yhdistykset esittelivät toimin-
taansa”, muistelee kurkimäkeläinen Ulla 
Tanninen.

Yhteistyö lähti kuitenkin tiivisty-
mään viime kesänä, kun molemmat kylät 
hakivat erikseen mukaan Pohjois-Sa-
von Kylien Kehittyvät Kylät – palveluita 
tuottamassa hankkeeseen. Kun valinnat 
mukaan pääsevistä kylistä oli käsillä, 
Kurkimäen ja Vehmasmäen toimijoille eh-
dotettiin, että molemmat kylät valittaisiin 
mukaan, mutta yhteiseen kehittämispro-
sessiin. Tämä sopikin molemmille tahoille 
ja niin toiminta käynnistyi.

Kehitettäväksi asiaksi toimijat valit-
sivat kylien yhteisen nuorten toiminnan.

“Kurkimäessä ei ole nuorille omaa 
paikkaa ja näin yhdessä tehden poistetaan 
myös kylärajoja ja turhaa vastakkainaset-
telua kylien välillä”, kertoo Hilkka Hap-
ponen. Pari vuotta sitten valmistunut 
pyörätie yhdistää kylät myös fyysisesti ja 
helpottaa nuorten liikkumista.

Toiminnalle on tilausta

Yhteistyötä viriteltiin alkuun myös Kuo-
pion kaupungin suuntaan, josta viesti 
olikin, että nuorisopalveluissa ollaan huo-
lissaan alueen nuorista, mutta resursseja 
toimintaan näillä kylillä ei ole. Nyt puoli 
vuotta myöhemmin kysyttäessä tilanne 
kaupungin osaltakin saattaa olla hieman 
kohentumassa. Pitkän odotuksen jälkeen 
täyttölupa nuorisotyöntekijän palkkaami-
seen eteläiselle alueelle on saatu.

“Vielä ei kuitenkaan ole tiedossa, mi-
ten tämä resurssi tullaan alueella kohden-
tamaan”, kertoi Kuopion nuorisopalvelui-
den suunnittelija Sani Kuosmanen.

Toimettomiksi ei kuitenkaan jää-
ty, vaan toimintaa alettiin suunnitella 
omasta takaa. Syksyllä 2016 järjestettiin 
ensimmäinen nuorten ilta lautapelien 

merkeissä ja sen yhteydessä kysely, jossa 
kartoitettiin nuorten toiveita niistä toi-
minnoista, joita he omille kylille kaipai-
sivat. Erityisesti toiveista esiin nousivat 
vapaan toiminnan illat ja ensimmäinen 
järjestettiinkin tämän vuoden helmikuus-
sa. 

Paikalla oli parikymmentä nuorta ja 
seitsemän vapaaehtoista ohjaajaa. Illan 
ohjelmassa oli vapaamuotoista pelailua, 
musiikin kuuntelua ja herkkuja. Ilta oli 
onnistunut niin nuorten kuin ohjaajien-
kin mielestä ja toinen vastaava ilta päätet-
tiin järjestää kuukauden päähän ensim-
mäisestä.

Tilausta toiminnalle näyttää todel-
lakin olevan, sillä toiseen iltaan nuoria 
oli saapunut taas selvästi ensimmäistä 
enemmän, vaikka järjestävät aikuiset pa-
hoittelevat, että tiedottaminen meinasi 
jäädä hieman viime tippaan muiden kii-
reiden vuoksi. Aikuisia toiminnassa on jo 
mukavasti mukana myös.

“Jatkossa on tarkoitus vuorotella pai-
kalla oloa”, kertoo Tarja Lankinen. Illassa 
mukana olevat aikuiset kuitenkin mietti-
vät, että olisi hyvä saada vahvistusta jouk-
koihin paikalla olevien nuorten vanhem-
mista. Mukana oloon joka kerta ei tarvitse 
sitoutua, mutta apua on jo siitä, jos osallis-
tuu vaikka yhteen iltaan vuosittain.

Yhdessä olo parasta

Aapo, Joonas ja Teemu pelasivat biljardia. 

Joonas oli illassa nyt ensimmäistä kertaa, 
muut pojat olivat myös viimeksi. 

“Parasta täällä on pingis ja biljardi ja 
herkutella aiotaan myös”, pojat kertovat. 
Iida miettii, että parasta illassa ovat toiset 
ihmiset, ihan vaan pelailu ja kavereiden 
kanssa oleilu. Kysyttäessä toiveita, Iida 
sanoo, että ohjelmallinen disco voisi olla 
kiva.

Yhteiseen hankkeeseen

Kylillä toimivista tahoista kehittämistoi-
mintaa eteenpäin ovat olleet luotsaamas-
sa Kurkimäen Kisa ry, Kurkimäen Kyläyh-
distys ry sekä Vehmasmäen nuorisoseura 
ry.

Mukaan on kutsuttu myös muita 
alueen yhdistyksiä ja nyt on saatu myön-
teinen rahoituspäätös Kehittämisyhdis-
tys Kalakukko ry:ltä yhteiselle hankkeel-
le, jossa työllistetään nuoria kesäleiri- ja 
kerhotoiminnan järjestämiseen sekä jär-
jestetään kylien yhteisiä tapahtumia. 

Hankkeesta vastaa Vehmasmäen 
Nuorisoseura ry, mutta kumppanina on 
monia muita alueen yhdistyksiä, jotka 
ovat mukana tarvittavan välirahoituksen 
järjestämisessä ja tuovat nuorten toimin-
taan kukin omaa ydinosaamistaan.

“Ihana fiilis”, hehkuttaa nuorisoseu-
ran puheenjohtaja Tarja Peltola. “Tekijöi-
tä on löytynyt hyvin eri vastuisiin. Juuri 
tätä täällä on haluttu, että nuorten ääni 
kuuluu tässä talossa. On onnellinen olo!”

Parasta illoissa on monien mielestä toisten kanssa oleminen ja jutustelun lomassa voi tehdä vaikka 
kampauksen kaverille.

Mieleistä toimintaa illoissa on ollut hattaran teko, 
johon oli jatkuva jono.
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Nuoruusvuosien laulut levyksi
Suomalais-skotlantilaisen laulaja-lau-
luntekijä Catie Flemingin debyyt-
tialbumi Ladder of Life julkaistiin 
1.4. Levy kokoaa yhteen Flemingin 
nuoruusvuosina kirjoittamat laulut. 

Juho Papinniemi 
Kuopio

”Olen laulaja, musiikintekijä ja ompelija”, 
Catie Fleming esittelee itsensä. ”Esitän 
singer-songwriter-hengessä englannin-
kielistä folkpoppia.” 

Englanti laulajalta sujuu, sillä hänen 
isänsä on kotoisin Skotlannista. ”Englan-
ti ei ole äidinkieleni, vaan isän kieli, jota 
olen puhunut pienestä pitäen”, Fleming 
sanailee.

Musiikin ohella laulaja pyörittää om-
pelimoa, jonka liiketila sijaitsi Kuopion 
keskustassa. Ompelimo on parhaillaan 
muuttamassa Naantaliin laulajan muka-
na.

Lauluja kymmenen vuoden takaa

Laulujen kirjoittamisen Fleming aloitti 

14-vuotiaana. 1.4. julkaistu Ladder of Life 
kokoaa yhteen nuoruusvuosina synty-
neet kappaleet. ”On hauskaa, että muistot 
on tallennettu lauluihin. Niistä näkee, mil-
lainen olin sen ikäisenä.”

”Kappaleista ei välttämättä kuule,  
että ne ovat syntyneet nuoruusvuosina. 

Kaikki levyn kappaleet ovat lähtöisin 
Flemingin kynästä yhtä tekstiä lukuun 
ottamatta. Nimikkokappaleen tekstin on 
kirjoittanut Flemingin ystävä Emma Salo. 
”Sen biisin olen säveltänyt 14-vuotiaana”, 
laulaja muistelee. ”Valtaosa biiseistä on 
tehty teinivuosina yli seitsemän vuot-
ta sitten. Vanhimmat kappaleet ovat yli 
kymmenen vuoden ikäisiä.”

Nuoruusvuosina syntyneiden kap-
paleiden esittäminen tuntuu laulajasta 
edelleen luontevalta. ”Kappaleista ei vält-
tämättä kuule, että ne ovat syntyneet 
nuoruusvuosina. En esittäisi kappaleita, 
ellei tuntuisi siltä, että kappale puhuttelee 
jollakin tavalla.”

Silti iän myötä tekstejä tarkastelee 
varttuneemmasta näkökulmasta. ”Jotkut 

kappaleet ovat naiiveja. Ne käsittelevät 
esimerkiksi pettymyksiä, joihin nykyisin 
suhtautuisi eri tavalla.”

Ensimmäinen levy

Ladder of Life -levyn tekeminen alkoi vuo-
si sitten, kun Fleming kysyi konservatori-
okaveriaan Sampo Kinnusta mukaan pro-
jektiin. Kinnunen lupautui äänittämään ja 
miksaamaan levyn. 

Flemingin, laulu ja kitara, ohella le-
vyllä soittavat Iiro Laitinen, perkussiot 
ja rummut, sekä Sampo Kinnunen, basso. 
Kappaleiden sovitukset ovat syntyneet 
Flemingin ja Laitisen yhteistyönä.

”Itse ajattelen, että tämä on ensim-
mäinen levyni”, Fleming toteaa ja kertoo 
haluavansa tehdä projektit ammattimai-
sesti. ”Tein lukion musiikkilinjan loppu-
työnä levyn, mutta en laske sitä oikeaksi 
levyksi.”

Debyyttialbumin laulujen aiheet 
kumpuavat jokapäiväisestä elämästä. ”On 
ollut jonkinlainen päivä ja alkanut soida 
jokin melodia päässä. Tai on jokin tapah-
tuma elämässä, joka vaati purkamista.” 

Ihmissuhteet Fleming nostaa levyä 

läpileikkaavaksi teemaksi. ”Kappaleissa 
käsitellään joko olemassa olevia ihmis-
suhteita tai unelmia ja haaveita toivotuis-
ta suhteista.”

Biisit paketissa

”Levyjulkaisu tuntuu hyvältä saavutuk-
selta”, laulaja toteaa. ”Nuoruusvuosina 
tehdyt kappaleet ovat nyt paketissa.”

”Tulevan levyn tyyli ja kappaleet ovat jo 
mielessä. Varmasti sellainen jossain  

     vaiheessa tulee. 

Levyn menestymisen suhteen Fle-
ming ei aio ottaa paineita. ”Toivon, että 
pääsen levyistä vähitellen eroon”, Fleming 
nauraa. Yleisön kiinnostus ja tuki ovat 
toki tervetulleita, jotta laulaja saisi osan 
toimeentulostaan musiikista.

Levyjulkaisun jälkeen laulajan toi-
veena on päästä esittämään musiikkia 
livenä. Uusi levykin on jo suunnitteilla. 
”Tulevan levyn tyyli ja kappaleet ovat jo 
mielessä. Varmasti sellainen jossain vai-
heessa tulee.”

Laulaja-lauluntekijä Catie Fleming julkaisi Ladder of Life -debyyttialbuminsa 1.4.2017. Musiikin ohella laulaja-lauluntekijä pyörittää ompelimoa. KUVAT JUHO PAPINNIEMI



Monipuolisesti puusta
Vaahteramäen mummana ja pappana 
paremmin tunnetut Ritva ja Matti 
Lönn ovat muovanneet puuta amma-
tikseen yli 20 vuotta. 

Juho Papinniemi 
Kuopio

Vaahteramäen Mumma ja Pappa -käsityö-
myymälässä vastatyöstetyn puun tuoksu 
tervehtii asiakkaita. Hyllyt notkuvat pui-
sia esineitä: lastoja, kauhoja ja kappoja. 
Hyllyjen alta löytyvät puiset penkit eri 
väreissä. Myymälä on toiminut kuopiolai-
sessa Vihtori-kauppakeskuksessa Puijon-

kadun ja Kirjastokadun kulmassa puoli 
vuotta. 

”Tulin viime syksyn pop up -tapah-
tumassa kokeilemaan, miltä tuntuu olla 
torin tällä laidalla ja jäin tähän”, Vaahte-
ramäen Mumma kertoo. Liiketilan sopiva 
koko sekä isot ikkunat saivat Mumman 
jäämään. ”Tästä näkee hyvin ulos. Melkein 
kuin torilla olisi.” 

Liiketoiminta alkoi omenasta

Alun alkujaan liiketoiminta alkoi 20 vuot-
ta sitten. Aluksi yritys toimi Suonenjoel-
la Vaahteramäen korupaja nimellä. Kun 
yrittäjäpariskunnalle syntyi lapsenlapsia, 
tuntui luontevalta vaihtaa nimeksi Vaah-

teramäen Mumma ja Pappa.
Ensimmäiset tuotteet olivat omena-

koruja. ”Nuorinta tytärtämme on aina 
kutsuttu Ompuksi. Sieltä omena tuli en-
sin koruihin ja sitten talouspaperiteli-
neeseen.” Omena-talouspaperitelinettä 
valmistetaan edelleen ja sitä on saatavana 
eri väreissä. 

400 tuotteen valikoima

Tällä hetkellä käsityömyymälän valikoi-
maan kuuluu 400 erilaista puuesinettä ja 
valikoima kasvaa jatkuvasti. ”Uusien tuot-
teiden ideoinnissa on suuri etu, että on 
asiakkaiden kanssa suorassa kontaktissa. 
Heiltä tulee ideoita, palautetta ja toivo-

muksia.” 
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 

valikoidut tuotteet ovat saaneet sinival-
koisen värin. ”Tykkään käyttää sinistä 
väriä ja nyt saan tehdä sen luvan kanssa”, 
Mumma nauraa.

Tilauksesta Vaahteramäki valmistaa 
keittiökaappeja ja penkkejä asiakkaiden 
toiveiden mukaan. Valikoima ei kuiten-
kaan rajoitu tähän, vaan puusta tehdään 
”kaikkea maan ja taivaan väliltä”. Puuse-
pänverstas sijaitsee Vehmersalmen van-
halla kyläkoululla.

Kesäkuusta alkaen käsityömyymälä 
palvelee myös Pikku Pietarin torikujalla. 
”Minulla on siellä hirsihuvila keskellä kau-
punkia”, Mumma vitsailee. 

Vaahteramäen Mumma ja Pappa -käsityömyymälästä löytyy monenlaisia puuesineitä. Mumman esittelemä pikkukappa sopii     mainiosti mausteiden säilyttämiseen.
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Kuopion 
kaupunginteatteri 
kärkisijoilla maassamme
Kuopion kaupunginteatteri tekee 
laadukasta ja innostavaa perustyötä 
uudella otteella, mikä näkyy myös 
ulospäin.

Kari Leskinen 
Kuopio

Kuopiolaiset ovat selvinneet taantuman 
aikaisesta isosta peruskorjauksesta ihail-
tavasti menettämättä visiotaan taiteel-
lisista sisällöistä ja laadusta. Teatterin 
ohjelmistossa on paljon uutta kotimaista 
draamaa. Lisäksi teatteri tekee kiinnosta-
vaa ja innovatiivista yhteistyötä monen 
alueensa toimijan kanssa.

Näin perusteli Suomen Teatterijärjes-
töjen Keskusliitto sijoittaessaan Kuopion 
kaupunginteatterin maamme neljän par-
haan teatterin joukkoon. Parhaaksi valit-
tiin lopulta Riihimäen Teatteri. Kuopion ja 
Riihimäen ohella muut ehdokkaat olivat 
Arja Tiili Dance Company ja KOM-teatteri.

Ilman palkintoa teatterimaailman 
Thalia-juhlassa Kuopio ei kuitenkaan 
jäänyt. Kuopion kaupunginteatterin ja 
Tanssiteatteri Minimin yhteistuotanto 
Vaimoni Casanova sai ansioistaan Tha-
lia-tunnustuspalkinnon. Komedia rakkau-
denkaipuusta, kivusta sekä tuhoon tuomi-
tusta yrityksestä pysyä kohtuudessa on 
Leea Klemolan käsialaa.

Mitä sitten on Kuopion 
kaupunginteatterin 

menestyksen takana?

“Uskallus ottaa kotimaisia kantaesityksiä 
ohjelmistoon. Vuoden 2014 remontin jäl-
keen olosuhteet ovat erinomaisessa kun-
nossa. Ammatillinen arvostus. Kaupungin 
vetovoima ja vireystila”, luettelee teatte-
rinjohtaja Pekka Laasonen syitä nykyti-
lanteeseen.

Viime aikojen yllätyshitiksi on muo-
dostunut näytelmä Frida. Se on ollut niin 
tuloksellinen kuin taiteellinenkin menes-

tys.
“Näytelmän kohdalla pohdittiin ko-

vastikin jaksaako Frida Kahlon tarina 
kiinnostaa Kuopiossa. Yleisö on ottanut 
Fridan omakseen kiitettävästi. Näytelmäl-
lä on jo lähes 10 000 katsojaa. Jouduimme 
ottamaan siitä ylimääräisiä esityksiä ylei-
sön pyynnöstä ja kevään mittaan on vielä 
jäljellä 3-4 esitystä”, kertoo Laasonen.

Tiukassa taloudellisessa tilanteessa 
on kehiteltävä jatkuvasti uusia malleja 
toiminnan jatkon suhteen. Kuopion kau-
punginteatterilla on laaja yhteistyöver-
kosto yrityksiä ja yhteisöjä. Sponsorointi 
tekee tuloaan myös teatterin palkeille.

“Vanhassa mielessä Suomessa me-
senaattien aika on ohi. Nykyiset yhteis-
työkumppanit haluavat myös vastinetta 
tukirahoilleen. Tästä on oiva esimerkki 
tuoreimman suursatsauksemme Mauri 
Kunnaksen Koirien Kalevala-oopperan 
kohdalta. Lemmikkieläintarvikeketjun 
Mustin ja Mirrin mukaan tulo varmis-
ti produktion valmistumisen. Toimialat 
kohtasivat mukavasti”, Laasonen toteaa.

Koirien Kalevalan on ohjannut Virpi 
Rautsiala, joka esiintyi menestyksekkään 
Fridan pääosassa. Oopperan myötä teat-
terin orkesterimonttu pääsee myös käyt-
töön ensimmäistä kertaa. Vuoden 2014 
remontin jälkeen eniten yksittäisistä näy-
telmistä katsomoon veti musikaali Sound 
of Music. Myös nykyinen musikaali Annie 
mestariampuja on kerännyt kiitettävästi 
katsojia. Viime vuoden käyttöaste kau-
punginteatterissa on ollut 70 prosentin 
luokkaa, jota voidaan pitää erinomaisena.

Vuosien varrella kaupunginteatterin 
johdossa on vaikuttanut monia valtakun-
nallisestikin merkittäviä teatteripersoo-
nia. Muun muassa Rauni Mollberg, Kurt 
Nuotio, Kaija Siikala, Mikko Viherjuuri 
ja Kari Paukkunen. Laasonen otti ohjat 
vuonna 2014 käsiinsä Lars Lindemanilta.

“Tulevaisuuden haasteita on runsaas-
ti. Vapaa-ajasta kilpaillaan kovasti. Suomi 
on kuitenkin perinteisesti teatterikansaa, 
jonka uskon tulevan näytäntöihin voi-

makkaasta digitalisoinnista huolimatta. 
Elävä kontakti näyttämön ja yleisön välil-
lä on merkittävä etu meille”, uskoo Laaso-
nen.

Kuopion kaupunginteatteri on myös 
maakuntateatteri. Eikä kävijäpotentiaali 
pysähdy Pohjois-Savon rajoille. Esimer-
kiksi Koirien Kalevalaan varauksia on tul-
lut runsaasti Joensuuta, Kajaania ja Oulua 

myöten. Oopperalla on 11 esittämiskertaa 
ja se on lähes loppuunmyyty. Peruuntu-
mispaikkoja kannattaa silti kysellä.

Teatteriin ei nykyään tulla pelkästään 
pönöttämään, kuten joskus varhaisvuosi-
na oli tapana. Pukeutumiskoodi on vapaa, 
kunhan asu on vain siisti. Tuskin pukeu-
tumisen vuoksi ketään on enää nykyään 
ovelta käännytetty.

Virpi Rautsiala Fridan pääosassa tekee loistavan suorituksen taiteelliseksi ja taloudelliseksi menestykseksi 
osoittautuneessa näytelmässä.

Kaupunginteatterin remontti on luonut oivat puitteet kävijöilleen.

Vuonna 2014 kaupunginteatterin johtajana aloittanut Pekka Laasonen on onnistunut vastaamaan ajan 
haasteisiin.

SAMI TIRRKONEN SAMI TIRRKONEN

SAMI TIRRKONEN
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Vierailivatko jo muinaiset babylonia-
laiset Etelä-Konneveden maisemissa? 
Millaisen viestin nämä kaukomatkaili-
jat hakkasivat Saukkosaaren rantakal-
lioon 4000 vuotta sitten?

Osallistu UusiSavo Kuopion ja KalajaRet-
keilyn leikkimieliseen kevätkisaan. Käy 
KalajaRetkeilyn facebooksivulla https://
www.facebook.com/kalaretkeily/ ja jätä 
oma ehdotuksesi nuolenpääkirjoituksen 
tulkinnasta kilpailun kommentiksi.Par-
haat viestit, sattuvimmat sutkaukset pal-
kitaan ruhtinaallisesti.

Parhaan ehdotuksen tekijä pääsee ka-
verinsa kanssa tutustumaan nuolenpää-

kirjoitukseen paikan päällä, sillä kilpai-
lun pääpalkintona on 80 euron arvoinen 

kahden hengen opastettu melontaretki 
Etelä-Konneveden Kansallispuistoon. 
Lisätietoja melontaretkestä: http://kala-
jaretkeily.fi/fi/kapynan-ukkoa-tervehti-
massa/

Toiseksi parhaan ehdotuksen tekijä 
pääsee kaverinsa kanssa nauttimaan her-
kullisen loimulohiaterian Kalajan laavul-
la Etelä-Konneveden kansallispuistossa. 
Aterialahjakortin arvo on 80 euroa. Lisä-
tietoja loimulohiateriasta: http://kalaja-
retkeily.fi/fi/kartat/ 

Lisäksi sijoille 3-5 päässeet palkitaan 
Etelä-Konneveden Retkeilijän kartalla, 
arvo 4,80 euroa kotiin postitettuna.

Kilpailun järjestäjät UusiSavo Kuopio 
ja KalajaRetkeily varaavat oikeuden käyt-

tää kilpailuvastauksia 
markkinoinnissaan. 
Kilpailuaika alkaa 
12.04.2017 ja päättyy 
vappuna 1.5.2017. Par-
haat vastaukset valit-
see KalajaRetkeilyn ja 
UusiSavo Kuopion raa-
ti. Voittajien ehdotuk-
set julkaistaan 17.05. 
ilmestyvässä UusiSavo 
Kuopio lehdessä ja 
KalajaRetkeilyn face-
booksivulla. 

Facebook ei ole 
millään tavalla mukana 

kilpailun järjestämisessä eikä vastuussa 
siitä.

Arkeologinen sensaatio! 

Etelä-Konneveden kansallispuiston ”nuolenpääkirjoitukset”Saukkosaaressa

Saukkosaaren tafonit sijaitsevat Saukkolahden puolella.

KUVAT MARKKU UTRIAINEN

Saukkosaaren kallio.
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Savolaiset mainosseminaarissa
Mikko Kalliola, Aava&Bangin luova 
johtaja hurmasi yleisönsä Kunnon-
paikassa maaliskuun lopulla. Osal-
listujia oli mitä moninaisimmista 
yrityksistä ja yhteisöistä, kaupungis-
ta, sen laitamilta ja muista kunnista 
kauempaakin. Heitä yhdisti yrittä-
jyys tai ainakin yrittäjämäinen ajat-
telu.

Muikkukukko maistui ja kahvi-
pannu tyhjeni ja samalla oikenivat 
stressikurtut naamoista, sillä Mikko 
sai hymyn karehtimaan itse kunkin 
suupielissä ja räjähtipä useaan ottee-
seen myös salin täyttävä, vatsalihak-
sia hytkyttelevä nauru ilmoille, kun 

savolaisille selvisi millaisia markki-
noijia tai asiakkaita he ovat.

Susirumaksi ja kovaturpaisek-
si puhujaksi itseään luonnehtiva, 
markkinointivalmentaja Kalliola tie-
tää mistä puhuu. Pitkä on miehellä 
kokemus mainonnasta, markkinoin-
nista ja yrittämisestä. Ja onhan hä-
nellä itselläänkin savolaiset juuret, 
ehkäpä juuri se vetää Kalliolaa savo-
laisten puoleen ja antaa itselleenkin 
sisäistä ymmärrystä savolaisesta 
ajattelutavasta..

Huumorin sävyttämä iltapäivä 
sisälsi sellaisen repullisen myös pai-
navaa asiaa, että vielä viikon päästä 

päässä kipunoi, kertoi eräs yrittäjä. 
Yrittäjille oli myös merkittävää se, 
että ajatuspalikat asettuivat eri jär-
jestykseen, kun istahtaa hetkeksi 
omien töidensä ulkopuolelle, tapaa 
muita ja voi jakaa ajatuksia.

“Markkinointi on sitä, miten 
asiakkaita saadaan ja miten ne pide-
tään”, sanoo Kalliola ja “savolaisiin ei 
pure ihan samat konstit, joita isol-
la kirkolla käytetään ja tärkeää on 
myös ymmärtää miten erilaiset tyy-
pit käyttäytyvät.”

Kuva kertoo, että täydet pisteet 
herui osallistujilta. Kiitos Mikko Kal-
liola ja kiitos ihanat osallistujat!

Päätoimittajan palsta

Marita Leskinen 
Päätoimittaja
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Kolmiulotteista 
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