
KARTTULAN PITÄJÄRAATI

Asioita kot´pitäjältä 

1/2021



KARTTULAN PITÄJÄRAATI 1/2021 3KARTTULAN PITÄJÄRAATI 1/20212

Pitäjäraatilehti 1/2021
Esitteen julkaisija: Karttulan Pitäjäraati 
Jakelu: Kaikkiin talouksiin Karttulassa 
Toimitus ja taitto: Hanna Valkonen, UniikkiTarina, www.uniikkitarina.fi
Paino: Painotalo Plus Digital Oy

Ota yhteyttä 
pitäjäraatiin!

Terveisiä pitäjäraadilta

Ota meihin rohkeasti yhteyttä: 
karttulanraati@gmail.com, 
tai facebook-sivujen kautta.
Asukastuvan seinässä on myös 
pitäjäraadin palautepostilaatikko.

Kuopion Seinä on kuopiolaisten oma tapahtuma-
portaali, josta voi löytää ajankohtaiset kulttuu-
rimenot, tapahtumat ja mukavaa tekemistä lap-
sille, nuorille tai perheille koulujen loma-aikoina. 

Nyt Kuopion Seinältä voi etsiä ja löytää myös harrastuk-
sia! 

Harrastuksia löytyy monipuolinen tarjonta eri-ikäisille 
ja erilaisille kohderyhmille liikunnasta kulttuuriin. Harras-
tuksia voi etsiä päivämäärän, kategorian, paikkakunnan, 
maksullisuuden tai kohderyhmän mukaan. Sivustolta 
löytyy myös harrastusetuja. Tällä hetkellä sivustolta löy-
tyy urheilua, liikuntaa, kerhoja, kursseja, leirejä sekä va-
paaehtoistoimintaa. Tarjonta laajenee, kunhan toimijat 
löytävät sivuston. 

Harrastuksia tarjoava järjestö, yritys tai muu toimija 
voi ilmoittaa omaa toimintaansa maksutta palveluun 
https://kuopionseina.fi/loyda-harrastus/. Lomake löytyy 
sivun alaosasta. Ilmoittaminen ei edellytä kirjautumis-
ta. Toiminta voi olla maksullista tai maksutonta. Käyt 
tutustumassa tarkemmin Kuopion Seinään osoitteessa 
https://kuopionseina.fi/. 

Löydä menot
Kuopion Seinältä

Olemme saaneet muutaman vuoden tauon jälkeen taas 
myös Karttulan alueelle 4H-kerhoja pyörimään. Joka on 
meistä hieno asia! Kuulemme mielellämme toiveita toi-
mintojen suhteen, esimerkiksi kerhojen teemoista. Tä-
män tiimoilta järjestämme myös lasten leirejä Karttulas-
sa. Näistä ensimmäinen oli viime syksynä syyslomalla ja 
toinen on kesällä kesäleirin muodossa.

KARTTULAN KESÄLEIRI 
14.-18.6.2021

Päivisin klo 10-15, Karttulan asukastuvan tiloissa.
Leirillä askarrellaan, ulkoillaan, pelataan ja tehdään 
ruokaa. Hinta 40€ sis. ruokailun ja vakuutuksen sekä 
toiminnan.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
https://kuopio.4h.fi/lapsille/leirit/
Tiedustelut:
p. 050 574 7452 tai 
toiminnanohjaaja.kuopio@4h.fi

Kuopion 4H-yhdistys 
järjestää kesäleirin 

Karttulassa palvelee seuraavat taksit: 

Taksi Harri Sutinen, Karttula p. 040 544 4460

Taksi Jori Bäck, Karttula p. 040 037 1300

Taksi Jukka Lohioja, Karttula p. 040 027 1400

Taksi Markku Rissanen, Syväniemi p. 040 027 2590

Taksi Timo Mankinen, Airaksela p. 044 362 4100

Taksi Jouko Hynninen, Pihkainmäki p. 040 074 7519

Taksipalvelua Karttulassa 

Kesälomien aikana Karttulan alueella toimii kaikille avoin asiointiliikenne. 
Tarkista aikataulu kaupungin vilkku-aikataulukirjasta tai tilausnumerosta.

Tämä kuolevaksi kyläksi kuviteltu Karttula ei ole mikään kuoleva kylä, vaan täynnä 
mahdollisuuksia, yhteishenkeä ja voimaa! Tämä on tullut todistettua nyt monessa eri 
tilanteessa, ja olemme yhdessä osoittaneet useammallekin taholle, että Karttulaan 
kannattaa satsata ja samalla havahtuneet itsekin, mitä kaikkea voidaan vielä kehittää 

eteenpäin. 

Asukastuvan osalta emme suostuneet alasajoon, vaan perustelimme yhdessä mielipiteemme 
ja kävimme keskusteluja kaupungin kanssa tilojen uudelleen organisoinnista. Nyt tilat pyöri-
vät osittain vapaaehtoisvoimin, mutta myös kaupungin työntekijät ovat asukastiloissa tavoi-
tettavissa. Toiveissa myös on, että syksyllä korona helpottaisi ja asukastilat saataisiin vielä 
paremmin käyttöön.

Koko Karttulan alueen osalta merkittävä uutinen oli Syvänniemen päiväkodin ja koulun han-
kesuunnitelman hyväksyminen ja projektin eteenpäin vieminen. Tavoitteena on, että uusi 
päiväkoti ja koulu toivottavat oppilaat tervetulleiksi tammikuussa 2023. Syvänniemelle puu-
hataan myös monitoimikaukaloa ja talvelle pulkkamäkeä, Karttulanlahden rannalle lähivirkis-
tysaluetta sekä Pörönmäelle frisbeegolf-rataa, nämä kaikki tukevat koko alueen kehittymistä 
sekä lisäävät vetovoimaisuutta. 

Tämän vuoden alussa käynnistettiin pitäjäraatien kehittämismäärärahalla koko Karttulan alu-
een elinvoimaisuushanke, joka koostui kolmesta erillisestä työpajasta. Työpajat toteutettiin 
asukastuvalla ja etäyhteydellä ja vetäjänä toimi Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Korona-
rajoituksista huolimatta työpajoihin osallistui iso joukko alueen vaikuttajia ja asukkaita, iso kii-
tos kaikille mukana olleille. Työpajojen pohjalta valmistui loppuraportti, joka käsitellään vielä 
toukokuun aikana lähidemokratiajaostossa. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen poiki paljon 
toimenpide-ehdotuksia. Kulttuuri, luonto ja maisema osa-alueessa esiin nousivat mm. kult-
tuuripohjaisten palveluiden ja eri luontokohteiden tuotteistaminen esimerkiksi tarinallistami-
sen kautta ja eri kyliä yhdistävien musiikkitapahtumien, kuten yö-soitto, piknik-konsertti tai 
yhteislaulutilaisuudet, pilotointi ja kehittäminen yhteistyössä orkestereiden ja teattereiden 
kanssa. Asumisen, yrittäjyyden ja työllisyyden kehittämisen ratkaisut pohjautuivat asukaspoh-
jan ja asukaslähtöisten palvelujen kehittämiseen esimerkiksi tonttikaupan vauhdittamiseen 
ja yhtenä esimerkkinä tyhjiin toimitiloihin pop up -myymälän perustamiseen. Yrittäjyydessä 
esiin tulleita matkailun ja ohjelmapalvelun tuotantomahdollisuuksia voidaan viedä eteenpäin 
mm. yritysten ja yhteisöjen yhteisellä markkinoinnilla. Myös alueen tarinat on saatava eloon 
ja haastateltava mm. niitä henkilöitä joilla on kerrottavaa Herra Saastamoisesta tai Riuttalan 
vaiheista. Elinvoimaisuuden loppuraportti julkaistaan kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin 
toimesta myöhemmin. Paljon olemme saaneet yhdessä aikaan, mutta vielä on paljon ideoita 
testattavaksi. 

Tämä pitäjäraati kausi alkaa olla lopuillaan ja kiitämme pitäjäraadin puolesta kaikkia yhteis-
työkumppaneita kuluneesta toimintakaudesta. Uusi pitäjäraati valitaan elokuussa 2021 ja toi-
vomme mahdollisimman paljon asukkaita ehdolle ja mukaan toimintaan. 

Aurinkoista kesää toivottaa 
Karttulan pitäjäraati

Emilia, Jaana, Veijo, Tarja, Hannu, Kati

Juuri valmistuneen Karttulan alueellisen kehittämisen esiselvityshank-
keen loppuraportin mukaan Karttulan asukkaat kokevat asuinympäris-
tönsä viihtyisäksi ja toimivaksi. Raportin tilaajana toimi Karttulan pitä-
järaati. Karttulaan kaivataan kuitenkin lisää aktiivisuutta ja tavoitteena 

onkin, että karttulalaiset yhdistykset ja asukkaat lähtevät yhdessä tekemään 
oman näköistä toimintaa ja palveluita. Raportin mukaan yhteisöllisyys koe-
taan tärkeänä ja Karttulaan toivotaan ”omaa olohuonetta”. 

Pitkään jatkunut ja poikkeuksellinen korona-aika on osoittanut ihmisten 
välisten kohtaamisten ja vuorovaikutuksen tärkeyden. Moni iästä riippumat-
ta on kärsinyt yksinäisyydestä. Karttulan asukastila kylän keskellä on hyvä 
esimerkki asukkaiden yhteisestä merkityksellisestä paikasta, joka tarjoaa 
mahdollisuuksia eri-ikäisten asukkaiden kohtaamisiin, virkistymiseen, keskus-
teluun ja asukkaista itsestään lähtevään toimintaan. 

Kaupunki tarjoaa toiminnan alustan, asukastilan, mutta asukastoimintaa 
voi tapahtua myös muissa ympäristöissä. Kirjastoissa, nuorisotiloissa, puis-
toissa, kouluissa. Seiniä tarvitaan, mutta jotta tila herää henkiin, muuttuu 
”olohuoneeksi”, vaatii se ihmisiä, kohtaamisia, vuoropuhelua, iloa, yhteistä 
tekemistä ja yhteisen tahtotilan.  

Asukastoiminta on asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävää, hyvää 
arkea tukevaa toimintaa, joka kannustaa yhdessä tekemiseen, omaehtoisuu-
teen, aktiivisuuteen, oppimiseen ja kohtaamiseen. Asukastoiminta on kaikille 
avointa, maksutonta ja päihteetöntä. Kaupungin kumppaneina asukastoi-
mintaa järjestävät vapaaehtoistoimijat.

Asukastoimintaa tuottavat lukuisat paikalliset vapaaehtoiset, sekä asuk-
kaat että järjestöt, ovat ensiarvoisen tärkeitä. He tuntevat oman asuinalu-
eensa taustan, toiveet ja tarpeet ja puhaltavat tilan toiminnallaan henkiin. 
Parhaimmillaan asukastila toimii kylän sydämenä, ”olohuoneena”, yhteisenä 
kohtaamispaikkana ja on asukkaidensa näköinen. Yhteisöllinen ja yhteisesti 
tuotettu asukastoiminta väreilee myös seiniensä ulkopuolelle ja näin voi edis-
tää koko kylän aktiivisuutta.

Jonna Forsman

KARTTULAN ASUKASTILA 
kylän yhteiseksi 
olohuoneeksi

KARTTULAN ASUKASTOIMINTA 
ASUKASTILASSA
 
MAANANTAI

9-15  Navigaattori-työvoimaohjaus
10-14 Lähiötyöntekijä paikalla
12-14 Iltatuuli-laulajat

TIISTAI

10-12 Diakoni paikalla
10-13 Karttulan Eläkeliitto (parilliset viikot)

KESKIVIIKKO

9-11 Savonetti
11-13  Skippo-pelikerho

TORSTAI

10-13 Kristilliset eläkeläiset 
(koronatilanteen vuoksi tauolla)

ASIOINTILIIKENNE 
kesän aikana

Syvänniemen Nousu järjestää 
kesällä lasten liikuntakerhoja 
tiistaisin ja torstaisin Syvän-
niemellä. Lisätietoja Syvännie-
men Nousun facebook-sivuilta.

PS
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NAUTI MAISEMISTA 
JÄRVELTÄ KÄSIN
Synne-lauttaristeilyllä
SYVÄNNIEMI - KARTTULA 
Lähtö Syvänniemen satamasta 17.7.2021 klo 9:30 
Saapuminen Karttulaan 17.7.2021 klo 12:00 
Retken hinta aikuiset 16€/hlö, 12v ja alle 10€, alle 4 v ilmaiseksi 

45 MIN RISTEILY KARTTULANLAHDELLA: 
Lähtö Karttulan satamasta 17.7.2021 klo 15:00 
Lähtö Karttulan satamasta 17.7.2021 klo 16:00 
Risteilyhinta: aikuiset 10 €/hlö, 12v ja alle 5 €/hlö, alle 4 v ilmaiseksi 

KARTTULA - SYVÄNNIEMI 
Lähtö Karttulan satamasta 17.7.2021 klo 17:00 
Saapuminen Syvänniemelle 17.7.2021 klo 19:30 
Retken hinta aikuiset 16€/hlö, 12v ja alle 10€, alle 4 v ilmaiseksi  

 
Varaukset ja tiedustelut:  
Syvänniemi Seikkailu, p. 044-532 5556 /Pekka 
www.syvanniemiseikkailu.com

Ruoka- ja kahvilapaikat 
Karttulassa
Tarkista aukioloajat ja mahdolliset koronarajoitukset nettisivuilta / 
facebookista

Katriina Kesti
Lounasruokaa vuoden jokaisena päivänä ja myös kotiin kuljetettuna 
Tervo–Karttula alueella. Lounaspöytä arkisin klo 11–13 Karttulassa.
Sairaalatie 10, Karttula
040 138 4383, info@ateriakesti.fi, www.ateriakesti.fi

Pizzeria Avokado
Kissakuusentie 2 Karttula
040 168 9410, info@pizzeriaavkado.fi

Karttulan huoltopysäkki
Kahvilasta joka päivä paikanpäällä paistetut herkulliset leivonnaiset 
ja paniinit. Arkipäivisin myös lounas.
Pörönsolantie 2, Karttula
0400 906819, facebookissa: Karttulan huoltopysäkki 

Karttulan torikahvio
kahvia ja leivonnaisia
Karttulan tori
046 5666534, www.facebook.com/kati.miettinen.75

Kahvila Minnan kukka- ja hautauspalvelu
pitopalvelu, kukkakauppa ja kahvila 
Kissakuusentie 6, Karttula
040 0950848, minnankukka@gmail.com, 
www.facebook.com/MinnanKukka

Autuaankannaksen kioski
Suonenjoentie 878, Karttula
Kauniissa rantamaisemissa Suonenjoentien varressa sijaitseva 
kahvi- ja jäätelökioski. Pääsy myös veneellä rantaan.
040 6746660
facebookissa: Autuaankannaksen kioski 

Riuttala
Museo ja kahvila ovat kesällä 2021 avoinna 12.6.-7.8. 
lauantaisin klo 11-17
Riuttalantie 719, Karttula
info@riuttala.fi, 050 595 4183

Airakselan kesäkioski
Kioskilla on myynnissä kahvilatuotteita, jäätelöä ja virvokkeita.
Kioski on pääsääntöisesti auki kesä-elokuussa lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 12-15.
Airakselantie 591, Airaksela
www.airaksela.fi/palvelut/kesakioski/

Kirppis Nipantori
Kirpparin yhteydessä myös kahviotoimintaa
Kissakuusentie 8, Karttula
044 2372188
www.facebook.com/Kirppis-Nipantori

M-Market Keihäskoski
Kaupan yhteydessä myös kahviotoimintaa
Keihäskoskentie 132, Syvänniemi
041 3189530, m.market.keihaskoski@gmail.com
www.m-keihaskoski.fi
www.facebook.com/syvanniemenkylakauppa

Tapahtuu Karttulassa
Koronapandemian vuoksi tilaisuuksia ja tapahtumia voidaan joutua 
siirtämään tai perumaan. Seuraa tiedotusta ja mainostusta!

Riuttala
Kesäkuu
12.6. Vanhat koululaulut/Museo avautuu yleisölle
26.6. Juhannuskirkko

Heinäkuu
3.7.  Paikallismuseopäivä
11.7.  Riuttala-päivä / Karttulan kotiseutujuhla (kysy yhteiskuljetusta!)
24.7.  Perinneleikkipäivä

Elokuu
7.8.   Rukiinleikkuun SM-kilpailut (kysy yhteiskuljetusta!)

Riuttalan Talonpoikaismuseo, Riuttalantie 719, 72100 Karttula
Puh. 050-5954 183, www.riuttala.fi

Puistojumppaa Karttulassa 
Kuopion kaupunki järjestää maksuttomia puistojumppia. Kokoontuminen 
sään salliessa. Ryhmään mahtuu viranomaisrajoitusten mukainen määrä osal-
listujia. Maanantaisin klo 17.-17.45 Karttulan urheilukentällä (Karttulantie)

Vesipeuhula yli 5-vuotiaille
Karttulanlahden uimarannalla 26.7.-30.7. klo 10-10.45
Yli 5-vuotiaille suunnatuissa vesipeuhulassa lapsi pääsee leikkimään ja to-
tuttautumaan veteen ohjatuissa ryhmissä. Vesipeuhuloihin ilmoittaudutaan 
kaupungin nettisivuilla www.kuntapalvelut.fi/kuopio

Kesäkausi Airakselassa
Kesäkioski avataan 29.-30.5. klo 12-15. Avoinna la-su 12-15. 
Pesistä ja/tai jalkapalloa sunnuntaisin klo 17. 
Lasten kesäkisat su 18.7. klo 12. 
Rosvopaisti-ilta la 21.8. klo 18. 
Sadonkorjuuhenkinen syksyn startti la 4.9. 

Multisport 2021 
Syvänniemi Seikkailu järjestää Multisport Syvänniemi –seikkailutapahtu-
man 21.8., joka on tarkoitettu seikkailumielisille ja liikunnasta nauttiville. 
Lajeina: Juoksu, pyöräily, melonta, suunnistus ja quest- (eli yllätys-)tehtävät. 
Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Viimeinen ilmoittautu-
mispäivä on 13.8. Lisätietoja: www.syvanniemiseikkailu.com/multisport-2021

Toripäivät Karttulan torilla 
la 12.6. Toripäivä, kauppiaita torilla
la 19.6. Torikirppis
la 10.7. Toripäivä, kauppiaita torilla
la 7.8. Toripäivä, kauppiaita torilla
pe-la 13. – 14.8. Savolaisuus on makuasia -pop-up tapahtuma ja 
elonkorjuujuhla

Tapahtumat alkavat lauantaisin pääsääntöisesi noin klo 9 ja perjantaisin noin 
klo 10. Torikauppiaat ja tapahtumat jatkuvat iltapäivälle. Sää ja asiakkaiden 
määrä voivat vaikuttaa päättymisen ajankohtaan.

Kuopion kaupunki haluaa ke-
hittää maaseutualueiden to-
ritoimintoja vuokraamalle ne 
edelleen paikallisille toimijoil-

le. Karttulan osalta toritoimintojen 
kehittäminen siirtyy Karttulan Yrit-
täjäkerhon vastuulle. Yrittäjäkerho 
vuokraa torialueen kaupungilta. To-
rikauppiaille siirto näkyy ainoastaan 
palvelun paranemisena. Kun Kart-
tulan asiointipiste suljettiin vuoden-
vaihteessa, ei kylällä ole ollut mah-
dollista maksaa toripaikkamaksuja 
paikan päällä. Tämä on herättänyt 
torikauppiaiden osalta epätietoisuut-
ta. Korona-aikana yleistynyt käytäntö 
suosia sähköistä maksamista toteu-
tuu jatkossa myös toripaikkamaksu-
jen osalta. Yrittäjäkerhon hallituksen 
jäsenet toimivat torivalvojina neuvo-
en, auttaen ja ohjeistaen torikaup-
piaita sekä tapahtumien järjestäjiä. 
Torivalvojat myös jakavat maksulap-
puja paikkamaksun suorittamiseen. 

Torikahvio jatkaa toimintaansa 
normaalisti ja Karttulan Yrittäjäkerho 
tekee yhteistyötä torikahvion yrittä-
jän Kati Miettisen kanssa. Kahvion ol-
lessa auki, torikauppiaat saavat mak-
sulaput Katilta. Näiden lisäksi ohjeet 
torin paikkamaksujen suorittamiseen 
tulevat myös torin ilmoitustaululle. 
Kaikissa toriin liittyvissä asioissa to-
rivalvojat tavoittaa puhelimitse soit-
tamalla / tekstiviestillä / whatsappilla 
numerosta 041 314 9626 tai sähkö-

postilla info@karttulayrittajakerho.
fi. 

Kausi- ja kuukausisopimukset teh-
dään jatkossa Karttulan Yrittäjäker-
hon kanssa. Kuopion kaupunki on 
toimittanut valmiit sopimuspohjat 
paikallisille toimijoille ja ne tulevat 
käyttöön muillakin maaseututoreilla. 
Kaikki toiminta pohjautuu Kuopion 
kaupungin torikaupan kauppasään-
töön maaseututoreilla ja keskeisen 
kaupunkialueen lähiötoreilla, jonka 
kaupunkirakennelautakunta on hy-
väksynyt 18.3.2021 kokouksessaan. 
Samassa kokouksessa vahvistettiin 
myös toripaikkojen hinnasto. Se on 
voimassa 1.4.2021 alkaen toistaiseksi. 

Vastineeksi torin hallinnoinnista 
Karttulan Yrittäjäkerho sitoutuu ke-
hittämään torin toimintaa. Ajatukse-
na on järjestää tammi- ja syysmarkki-
nat, kirpputori- ja iltatoritapahtumia 
sekä mahdollisesti joulukauden ava-
jaiset. Tapahtumien järjestäminen 
kuitenkin riippuu tällä hetkellä koro-
narajoituksista. Tavoitteena on teh-
dä torista kirkonkylän elävä keskus, 
jossa tapahtuu ympäri vuoden. Luon-
nollisesti iso osa toiminnasta ajoittuu 
kesäajalle, jolloin paikalliset, mökki-
läiset kuin muutkin vierailijat saavat 
nauttia toritunnelmasta.

Petri Kaunisto
Puheenjohtaja
Karttulan Yrittäjäkerho ry

Karttulan torin hallinnointi 
siirtyy Yrittäjäkerholle

Karttulan Pitäjäraati tarjoaa 
Synne-lauttaristeilyjä 
ikäihmisille  
Lähdöt Syvänniemeltä ja Karttulanlahdelta. 

AIKATAULU: 
lauantaina 17.7.2021 risteilyt Karttulanlahdelta: 
Risteily 1 Lähtö Karttulan satamasta 17.7. klo 13.00 
Risteily 2 Lähtö Karttulan satamasta 17.7. klo 14.00 

lauantaina 3.7.2021 risteily Syvänniemeltä: 
Risteily 1 Lähtö Syvänniemen satamasta klo 14.00 

Risteilyjen kesto 45 minuuttia. 
Lauttaretket ajetaan tarvittaessa pienemmilläkin asiakasmäärillä. 

Lisäksi pitää huomioida, että jos lähtijöiden joukossa on pyörätuoli-
asiakkaita, niin silloin asiakasmäärä määritellään tilanteen mukaan. 
Paikkoja rajoitetusti.

Varaukset ja lisätiedot: 
Syvänniemi seikkailu, p. 044 532 5556 / Pekka 
www.syvanniemiseikkailu.com

13.-14.8.2021
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Karttulan Yrittäjäkerho toteuttaa kesän 2021 aikana info- / mai-
nostaulun Sinisen tien varteen ennen Karttulan kylän ensim-
mäistä, Pörönsolantien liittymää. Mainokselta Pörönsolan-
tien liittymään on noin 300 metriä. Säädöksistä ja tien varrella 

kulkevasta sähkölinjasta johtuen mainos tulee noin 30 metrin päähän 
ajoradan reunasta. Kyltti on kokonaisuudessaan kooltaan kahdeksan 
metriä leveä ja neljä metriä korkea. Varsinainen mainosala on noin 7,5 
metriä leveydeltään ja kolme metriä korkeudeltaan. Mainoskyltti va-
laistaan LED-valoilla, joihin sähkö saadaan aurinkopaneeleilla. Valais-
tus syttyy automaattisesti hämäräkytkimellä.  

Info- / mainoskyltin tarkoituksena on herättää huomiota Sinisellä 
tiellä länteen päin ajavissa. Kylttiin on tarkoituksena tulla helposti ym-
märrettävä yksinkertainen kartta, jossa näkyvät Karttulaan johtavat 
risteykset Sinisellä tiellä. Lisäksi kylän keskusta-alue torin ympäris-
tössä merkitään karttaan. Suurimmaksi huomion kiinnittäjäksi mai-
nokseen on tarkoituksen tulla uusi slogan. Tämän osalta Karttulan 
Yrittäjäkerho järjestää kilpailun, joka päättyy kesäkuun lopussa. Paras 
ehdotus sloganiksi tulee mainoskylttiin ja palkitaan sadan euron ar-
voisella lahjakortilla. Voittaja voi valita lahjakortin joko Ateria- ja Pi-
topalvelu Kestiin tai Sarilkkan siivouspalveluihin. Kilpailu järjestetään 
Karttulan Yrittäjäkerhon Facebook-sivujen kautta, mutta osallistua 
voi myös lähettämällä ehdotuksen sloganista osoitteeseen info@
karttulanyrittajakerho.fi sähköpostilla. 

Karttulan Pitäjäraati on mukana rahoittamassa info- / mainoskylt-
tiä osana Karttulan kehittämishanketta. Pitäjäraadilta saadun rahoi-
tuksen lisäksi Karttulan Yrittäjäkerho panostaa mainokseen sekä ra-
hallisella tuella että talkootyöllä. Talkootyötä on arvioitu kuluvan noin 
200 – 300 tuntia. Hankkeen tarkoituksena onkin nostaa Karttulan tun-
nettavuutta ja mainosarvoa paitsi oman alueen asukkaiden ja mökki-
läisten, niin myös kaikkien täällä pysähtyvien osalta. Karttula moninai-
sine alueineen on hyvä paikka asua ja elää. 

Petri Kaunisto, Puheenjohtaja, Karttulan Yrittäjäkerho ry

INFO- / MAINOS-KYLTTI 
SINISEN TIEN VARTEEN

Kuvaaja: Mikko Nupoonen. 

- Karttulan Musiikinystävät ry, pai-
kallisia kulttuuritapahtumia tuottava 
ja kehittävä yhdistys, sai alkusysäyk-
sensä kesällä 2020 Karttulan Hauto-
lahdessa. Yhdistyksen perustajajä-
senet saivat idean järjestää matalan 
kynnyksen piknik-konsertin, joka he-
rätti suurta kiinnostusta ja innostusta 
paikallisissa ja lähialueen asukkaissa. 
Yhdistyksen tarkoituksena on yllä-
pitää ja kehittää musiikkitoimintaa 
Karttulassa, kertoo Marjukka Teppo-
nen, yhdistyksen puheenjohtaja.

Yhdistys järjestää konsertteja, 
musiikkitilaisuuksia ja muita kulttuu-
ritapahtumia, on yhteistyössä alueel-
la toimivien eri yhdistysten kanssa ja 
tekee taidetta edistäviä aloitteita. 

Tepponen kertoo, että yhdistys 
rekisteröitiin tämän vuoden tammi-
kuussa ja siitä lähtien yhdistykseen 
on liittynyt jo noin 120 jäsentä.

- Jäsenet ovat tärkeä tuki ja sel-
käranka, jonka elintärkeällä avulla 
voimme ylläpitää aktiivista toimintaa 
alueen asukkaiden hyväksi. 

- Yhdistys on siis aivan tuore ta-
paus, elämme ensimmäistä toimin-
takauttamme. Odotamme innolla tu-
levaisuutta, koronanjälkeistä aikaa, 
jolloin toimintamme pääsee kunnolla 
vauhtiin. 

Yhdistykseen on helppo liittyä. 
Kotisivuilla www.karttulanmusys.
com on halukkaille jäsenille liittymis-
lomake, sekä myös ihan sähköpostia 
lähettämällä tai soittamalla saa yhte-
yden. 

Tulevana kesänä jälleen 
piknik-konsertti 

Kesän 2021 valmistelut ovat kovas-
sa käynnissä ja 10.7. on yhdistyksen 
päätapahtuma, Karttulan Pienois-
festivaali. Päivä alkaa klo 16 Hauto-
lahden piknik-konsertilla ja jatkuu 

Hermannin konserttitansseilla klo 
20.30. 

- Piknik-konserttiin saa tulla naut-
timaan kesäpäivästä musiikin kera 
omin piknik-eväin tai nauttia kahvilan 
antimista. Kunhan vain varustautuu 
retkituolilla niin setti on valmis. 

Hautolahden konserttiin on myös 
invapaikkoja ja esteetön pääsy, eli 
vaivalloista kävelyä ei tarvita, sekä 
muutamia istumapaikkoja löytyy, jos 
ei pysty retkituolia kantamaan.

Konsertissa esiintyvät maail-
man oopperalavoillakin nähty Mar-
jukka Tepponen miehensä Kevin 
Greenlaw’n kanssa, laulaja-laulun-
tekijä Annika Tepponen, Kuopion 
Kaupunginorkesterin sellokvartetti 
Silta ja pianisti Salla Pynssi. Illan Her-
mannin konserttitansseja tahdittaa 
Suomen eturivin viihdetaitelijoihin 
lukeutuva Sami Saari ja Jazz Pojat. 

- Tulevaisuutta on ollut mukava 
lähteä suunnittelemaan ja olemme 
saaneet jo erittäin lennokkaita ideoi-
ta! Pyrkimyksenämme on tulevaisuu-
dessa nousta yhdeksi Pohjois-Savon 
merkittäväksi festivaaliksi. Olemme 
siis jo suunnittelemassa kesää 2022, 
jolloin haluamme laajentaa toimin-
taamme. Suunnitteilla on koko vii-
konlopun kestävä ohjelmakattaus, 
sekä mestarikurssitoimintaa nuorille 
laulajille. Haaveilemme isojenkin pro-
duktioiden tekemisestä tulevaisuu-
dessa, Tepponen kertoo.

- Haluamme tehdä yhdessä hyvää 
ja mielenkiintoista kulttuuritoimin-
taa. Olemme hyvin ylpeitä piskuises-
ta kotiseudustamme, joten haluam-
me luoda panoksellamme sinne lisää 
viihtyvyyttä ja säpinää! Ihmiset tar-
vitsevat kohtaamisia ja kulttuuri luo 
sille erinomaiset puitteet. 

www.karttulanmusys.com ja 
facebook

MUSIIKINYSTÄVILLÄ 
isoja ideoita tulevaisuuteen

TEATTERIKESÄ siirtyy

40-vuotias Karttulan Tennisseura ry aloittaa frisbeegolfradan raken-
tamisen Karttulan Pörönmäen ympärille toukokuussa 2021 . Raken-
tamiseen on saatu Leader-rahoitusta ja talkooavustusta Kuopion 
kaupungilta. Suunnittelija Prodigyn suunnittelee radan toukokuus-

sa.
Frisbeegolf on nouseva ja suosittu laji kaikenikäisille- ja kuntoisille. Frisbee-
golfia on hyvä harrastuslaji ja voi pelitaitojen kasvaessa kisailla kilpailusar-
joissa. Lajia voi pelata ympärivuoden.

Lajista saa tietoa, opastusta ja harjoitusvälineitä KarTen nimissä mm. 
pelaaja Juha Heiskaselta p. 045 327 9279 ja/tai Sami Karhuselta p. 044 276 
1796 sekä pj. Veikko Karttuselta p. 0400 575 312.

Toinen, liikuntarajoitteisille, esteetön rata, on suunnitteilla entisen Kart-
tulanlahden koulun kentälle. Rakentamista voi seurata Karte frisbeegolf 
facebook-sivuilla. 

KarTen toimintaa on myös kirpputori, joka on avoinna ma-pe 9-14 ja la 
10-13, sekä porukalla pelataan jalkapalloa, jääkiekkoa sekä maastopyöräil-
lään ja pelataan tennistä.

UUSI FRISBEE-
GOLFRATA 
KARTTULAAN 

Haavikon tilalla lastensa kanssa asuvat Kimmo ja Jenni Koivisto halua-
vat avata tilan elämää myös muille ihmisille. Eläimiä löytyy rapsutel-
tavaksi ja hoidettavaksi myös vieraille.

- Meiltä löytyy lampaita ja karitsoja, suomenhevonen ja shetlan-
ninponi, kanoja muutamaa eri rotua, ankkoja, kaksi kissaa ja neljä pentua täl-
lä hetkellä, kaksi kania ja koira.

Tilan pääasiallinen tarkoitus on lampaanlihan tuottaminen, mutta myös 
lampaanvillat hyödynnetään. Ne teetetään langaksi. Jenni mainitsee, että 
lankoja on tulossa myyntiin toivottavasti tänä vuonna.

Haavikossa järjestetään myös leirejä.
- Nyt ensimmäistä kertaa järjestetään lastenleirejä, joista toivotaan pysy-

vää perinnettä. Ihanaa, jos toimintaa voisi olla kesän lisäksi myös syys- ja hiih-
tolomalla, Jenni kertoo.  

Haavikon tilan haaveena on lisätä vierailuja ja ryhmätoimintaa.
- Maatilavierailuja on vähän koitettu viritellä. Kerran on jo kehitysvam-

maisten ryhmä käynyt meillä tutustumassa eläimiin, ja toinen ryhmä on mah-
dollisesti tulossa nyt tulevana kesänä. 

Ajatuksena Jennillä on antaa elämyksiä mahdollisimman monille.
- Eläimet ovat tosi kilttejä, kesyjä ja seurallisia. Kun ne tässä tilalla on, niin 

olisi mahtavaa, jos niistä hyötyisi mahdollisimman moni. Eläimiä saisi silitellä 
ja samalla saisi tietoa niiden hoidosta.

- Meillä saa käydä tutustumassa toimintaamme ja tulla katsomaan eläi-
miä. Avoimien ovien päiviä on tulossa ainakin 18.7. ja 4.9.

Tettiläisiä (työelämään tutustumaan tulevia nuoria) Haavikon tilalle ote-
taan mielellään.

Haavikon tilan löytää sekä instagramista että facebookista. Siellä ilmoitetaan 
tapahtumista ja myytävistä tuotteista.

HAAVIKON TILALLE
rapsuttamaan eläimiä

Teatteri Hermanni on päättänyt siirtää Risto Pirisen käsikirjoittaman 
“Karttakeppejä ja Pirunviuluja”-tuotannon kesälle 2022.

Kesän näytelmää on treenattu etäyhteyksin tammikuusta läh-
tien ohjaaja Sari Siltavuoren johdolla. Näyttelijöiden, muun tuo-

tannon ja hallituksen kesken on järjestetty tapaaminen 2.5.2021, jossa 
päädyttiin siihen, että näytelmästä tuotetaan yksittäisiä kohtauksia video-
kuvauksin.

Tällä tavoin voidaan tarjota teatteriharrastajille sekä mahdollisuus ke-
hittää omaa ilmaisua että uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria ja ylläpitää 
harrastustoimintaa. Teatteri Hermanni on tähän asti tarjonnut perinteistä 
teatteria Syvänniemen Hermannitalon teatterilavalta käsin ja elokuvallinen 
ilmaisu käsikirjoitukseen liittyvissä luonnollisissa ympäristöissä on uuden-
lainen toimintamuoto hermannilaisille. Nämä “maistiaiset” vuoden 2022 
tuotannosta tulevat yleisölle katsottaviksi kesän aikana.

Hyvää tulevaa kesää ja tervetuloa kesällä 2022 katsomaan Teatteri Her-
mannin näytelmää Karttakeppejä ja pirunviuluja.

Uutta Hermannin 
liikuntapuistoalueelle

Syvänniemen kyläyhdistys on käynnistänyt Monipuolinen liikunta - hy-
vän elämän perusta -hankkeen myötä monitoimikaukalon (talvella 
jääpelit ja luistelu, kesällä skeitti ja katupelit) rakentamisen Herman-
nitalon ja nuotiopaikan väliselle alueelle, kuntokatoksen Koskenky-

län puolelle. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 133 000€, josta Kalakuk-
ko ry:n rahoitus n. 80 000€, kaupungin suoratuki n. 20 000€  ja hakijan n. 
33000€, joka jakautuu suunnilleen puoliksi: talkootöiden ja suoran rahan 
osalta. 

Yhdeksi hankkeen sponsoriksi on jo lupautunut perhe Kapanen sponso-
roimalla hanketta 3000€ ja lupaamalla korotonta käyttöpääomalainaa hank-
keen ajaksi.

Hankkeen yksityiseen rahoitukseen on lupautunut osallistumaan myös 
Syvänniemen Nousu ry n. 6600 €:n panoksella. Kyläyhdistys vastaa koko 
projektista ja tämän hetken suunnitelmien mukaan kyläyhdistyksen omara-
hoitusosuus on 6600€ edellyttäen, että saadaan talkootyöllä korvattua noin 
puolet koko omarahoitusosuudesta.

Hankkeen eri vaiheissa tarvitaan aktiivisia talkoolaisia. Talkootyötunteja 
on hankkeessa arvioitu tarvittavan yhteensä noin 1100h.

Aikataulu:
Kesällä 2021
- alueen raivaus
- maansiirtotyöt, kentän pohjan täytöt
- varusteiden vaihtotilat ja välinevarastot.
- vedet ja sähköt

Keväällä 2022
-  kentän asfaltointi
-  skeittirampit

Syksyllä 2022
 - kaukalon 
siirto Kemppaanmäen koululta
- kaukalon kunnostus 
ja paikoilleen asennus
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Vilmina Mäkkeli ja Sini Siekkinen

Sini Siekkinen:
Kesäsuunnitelmiin normaa-
listi kuuluisi festarit vaan nyt 
suurin osa on peruttu koro-
nan vuoksi. Lisäksi pääkau-
punkiseudulla asuvia ystäviä 
ei ole päässyt näkemään 
pitkään aikaan. Toivottavasti 
se onnistuisi kesällä.

Vilmina Mäkkeli: 
Kesäsuunnitelmiin kuuluu 
muutto kaupunkiin. Lisäksi 
pelaan jalkapalloa, niin on 
harjoituksia ja pelejä. Koro-
na on haitannut jalkapallo-
harjoituksia.

Aaro Saastamoinen:
Odotan kesältä töitä ja lomailua
Korona on vaikuttanut suunnitelmii-
ni hieman, sillä osa töistä on siirtynyt 
keväältä kesälle.

Lassi Joulupukki:
Odotan kesältä kesälomaa.
Korona ei ole vaikuttanut kesäsuun-
nitelmiini millään tavalla.

Eeva-Liisa Karvonen:
Odotan kesältä lomaa ja aurinkoa.
Korona on vaikuttanut kesäsuun-
nitelmiini siinä mielessä, että jotkin 
sukulaisvierailut ja sukujuhlat toisilla 
paikkakunnilla voivat jäädä koronan 
vuoksi välistä.

Jenni Laitinen:
Odotan normaalia ja lämmintä kesää 
ja että korona ja rajoitteet häviäisi-
vät.
Tämän kesän lomasuunnitelmiin ko-
ronalla ei ole ollut vaikutusta.

Hilla Eronen:
Odotan kesältä jäätelöä.
Korona ei ole vaikuttanut omiin ke-
säsuunnitelmiini.

M-Market Keihäskoski
S Y V Ä N N I E M E N  K Y L Ä K A U P P A

Keihäskoskentie 132, 71570 SYVÄNNIEMI • 0400 179 113

ma–to 10–18,
pe 9–19, la 10–14,

su 10–13

• Veikkauspiste
• Matkahuollon palvelut
• Nestekaasut

www.m-keihaskoski.fi • www.facebook.com/syvanniemenkylakauppa

Valikoimissa useita paikallistuotteita!

041 3189530

Mitä odotat tulevalta kesältä
Onko korona vaikuttanut kesäsuunnitelmiisi?

Gallup

Karttulassa odotetaan 
jo kesää! Karttulanlahden rannalle on 

asukkaiden puolelta toivot-
tu pitkään alueen ehostusta 
sekä lasten leikkipaikkaa. 

Pitäjäraati otti tästä koppia ja lähti 
keväällä 2020 selvittämään, olisiko 
rantaan mahdollisuutta saada jotain 
yksittäistä lasten leikkivälinettä sekä 
samalla toteuttaa nuorten toiveita 
rannan kunnostuksesta. Tehtävä 
osoittautui haastavaksi. Tapaamisia 
rajoitti korona ja toteutusta Kuopion 
kaupungin heikko taloustilanne. Ko-
koonnuimme pitäjäraadin, kaupun-
gin nuorisopäällikkö Jari Väänäsen 
sekä Karttulan kumppanuuspöydän 
puheenjohtaja Tuula Väätäisen kans-
sa ensimmäisen kerran elokuussa ja 
tulimme siihen tulokseen, että jos 
ja kun rantaa lähdetään kunnosta-
maan, niin tavoitteena on kaikkia ikä-
ryhmiä palveleva lähivirkistysalue. 
Näillä ajatuksilla lähdimme viemään 
ajatusta eteenpäin Kuopion kaupun-
gin kanssa. Rahoitus saatiin lopulta 
järjestymään kaikkien pitäjäraatien 
yhteisestä kehittämismäärärahasta 
sekä nuorten toiveiden osalta hyö-
dynnettiin Eevi Pirisen testamentti-
rahaa.

Karttulanlahden lähivirkistysalueelle 
on tulossa lasten leikkivälineitä, mm. 
liukumäkiä, maatrampoliini ja erilai-
sia kiikkuja. Ulkokuntoilupisteeseen 
puolestaan tulee laitteita, joissa har-
joittelu tapahtuu kevennetyllä omal-
la painolla. Kaikki liikuntalaitteet 
soveltuvat myös senioreille ja laite-
valinnat on käyty läpi yhdessä Kuo-

pion kaupungin liikunnanohjaajan 
kanssa. Kuntoilulaitteet sijoittuvat 
kävelyreitin varrelle, jolloin laitteille 
on helppo poiketa lenkin lomassa ja 
samalla myös katuvalot valaisevat 
kuntoilualuetta iltojen pimetessä. 
Nuorten kanssa käytiin keskusteluja 
heidän toiveistaan rantaan liittyen ja 
nyt Eevi Pirisen testamenttirahasta 
toteutetaan nuorille beachvolley-
kenttä, pihakalusteet oleskeluun 
sekä grillipaikka. Aluesuunnitteluun 
ja toteutukseen valittiin kumppa-
niksi Leikkiset Oy ja rakentamista 
valvoo Kuopion kaupungin kaupun-
kiympäristön palvelualue, joka myös 
jatkossa vastaa alueen huollosta ja 
ylläpidosta. Kaikki tuotteet ovat ym-
päristöystävällisiä, hyvin huoltova-
paita sekä tarvittaessa siirrettävissä. 

Lähivirkistysalueen arvioitu valmis-
tuminen on juhannukseen mennes-
sä. Alueen toivotaan houkuttelevan 
Karttulanlahdelle kesällä myös ve-
neilijöitä ja mökkiläisiä ja tätä kautta 
lisäävän alueen vetovoimaa ja kylän 
elinvoimaisuutta. 

Karttulanlahden rannalle 
LÄHIVIRKISTYSALUE


