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Syvänniemen 
päiväkoti- ja koulu

Syvänniemen päiväkoti- ja kou-
lu sekä niiden lähellä olevat 
uudet 15 myytävää tonttia 
ovat kaupungilta suuri satsa-

us koko Karttulan alueen elinvoimai-
sen tulevaisuuden hyväksi. 

Tätä satsausta tukevat kyläyhdis-
tyksen yhdessä Kalakukon/ELY:n ja 
kaupungin kanssa toteuttamat asu-
misviihtyvyyttä parantavat hankkeet, 
kuten valaistu ulkoilureitti/latu, uima-
ranta, lemmikkien uimapaikka, liikun-
ta- ja leikkipuisto, jota täydentää vielä 
juuri työn alla oleva monitoimikauka-
lo. Luontoharrastusta tukevat lisäksi 
Keihäsjärven esteetön lintutorni ja 
Kuttajärvi.

Keväällä 2022 alkanut Syvännie-
men päiväkoti- ja koulutyömaa on 
edennyt suunnitelmien mukaisesti. 
Rakennuksen koko ja muoto alkavat 
hahmottua. Rakennuksen osalta pi-
täisi olla valmista marraskuun lopulla, 
jonka jälkeen alkavat viimeistely ja 
kalustus. Päiväkodin ja koulun käyt-
töönotto tapahtuu suunnitelmien 
mukaisesti 2023 alussa.

Monitoimikaukalo-
hanke etenee

Viralliselta nimeltään hanke 
on “Monipuolinen liikun-
ta - hyvän elämän perus-
ta”, hanke numero 157 699. 

Hankkeen kustannusarvio on 133 
264€, joka jakautuu seuraavasti: Kala-
kukko/ELY-keskus 99 948€, Kuopion 
kaupunki 19 989€ ja Syvänniemen ky-
läyhdistys  33 316€, josta reilu puolet 
rahana ja toinen puoli talkootyönä. 

Yleinen maailman tilanteen muutos 
on tuonut hankkeen rahoitukseen 
isoja haasteita johtuen suurista hin-
nan korotuksista ja siitä, että ELY ei 
myönnä lisärahoitusta, vain jatkoai-
kaa on mahdollista saada.

Hankkeen käytännön toimet käyn-
nistettiin keväällä 2021. Hanke on 
työllistänyt Syvänniemen talkoolai-
sia melkoisesti menneen reilun vuo-
den aikana. Talkootyötä on 5.10.2022  
mennessä kertynyt yhteensä 784 tun-
tia. Hankesuunnitelmassa talkoita on 
arvioitu olevan kaikkiaan 1050 tuntia, 
joka täyttyy, mutta ei kuitenkaan yli-
ty paljon ennen kuin skeittirampit on 
tehty ja asennettu paikoillaan kevääl-
lä 2023.

Kaukalon laidat purettiin Kemp-
paanmäen entiseltä koululta isolla, 
ahkeralla talkooporukalla ja siirrettiin 
uuden kentän alueelle viikolla 39. Tä-
män jälkeen laidat pestiin sekä kun-
nostettiin ja niitattiin uudelleen muu-
taman henkilön voimin viikon ajan. 
Lauantaina 1.10. saatiin laidat paikoil-
leen. Kiitos aktiivisen talkooporukan 
kaukalo alkaa olla käyttökunnossa. 

Kaukalon ylläpidosta  ovat Sy-
vänniemen kyläyhdistys ja Kuopion 
hyvinvointi neuvotelleet  ja sopimus-
luonnos on tulossa lähiaikoina kyläyh-
distyksen hallitukselle tutkailtavaksi.

Kaupunki tekee vesilaitoksen 
kanssa sopimuksen vedestä ja mak-
saa myös sähköt, jotka tulevat Her-
mannitalolta alamittauksena. 

Kun ylläpitoasiat on sovittu, Sy-
vänniemen kyläyhdistys ja  Kuopion 
hyvinvointi tiedottavat ja ohjeistavat 
käyttöön liittyvistä asioista. 

Monitoimikaukalo täydentää hy-
vin alueelle aiemmin rakennettua 
monipuolista  liikunnallista tarjontaa. 

Pitäjäraatilehti 2/2022
Esitteen julkaisija: Karttulan Pitäjäraati 
Jakelu: Kaikkiin talouksiin Karttulassa 
Toimitus ja taitto: Hanna Valkonen, UniikkiTarina, www.uniikkitarina.fi
Paino: Lehtisepät Oy, Lahti

Ota yhteyttä 
pitäjäraatiin!

Terveisiä pitäjäraadilta

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

Karttulassa on hyvä asua ja 
yrittää. Napakka slogan vuo-
sien takaa tavoittaa ihmiset 
vielä tänäkin päivänä. Ja il-

meisesti slogan pitää yhä paikkansa, 
sillä alueelle on muuttanut hyvän 
elämän perässä uusia asukkaita, jois-
ta muutamien ajatuksia Karttulassa 
asumisesta voit lukea tästä lehdestä.

Viimeisten vuosien myllerryksien 
jälkeen ajatusmaailma on mennyt 
monessa asiassa uusiksi, omaan elä-
mään kaivataan ehkä enemmän va-
pautta, rauhaa, luonnonläheisyyttä 
ja turvallisuutta. Työelämän säännöt 
ovat muuttuneet ja moni voi tehdä 
töitä etänä tai eri paikkakunnalta kä-
sin. Tässä onkin se tuhannen taalan 
paikka tuoda meidän aluetta esille, 
markkinoida meidän omaa asuinalu-
etta samoilla sloganin teemoilla kuin 
aikaisemminkin. Syvänniemen alue 
kasvaa ja kehittyy varmasti uuden 
koulun ja päiväkodin myötä ja Karttu-
lan kirkonkylälläkin on hyviä hankea-
ihioita joita viedä eteenpäin kunhan 
aika on oikea. 

Karttulan kirkonkylän kaava-asia 
on ollut jälleen vireillä nyt keväästä 
lähtien ja meidän tulisi miettiä, mi-
ten edistetään kaavan kautta aluet-
ta niin, että täällä on hyvä elää, asua 
ja yrittää vielä 20 vuoden päästäkin. 
Millaiset asiat nousevat silloin tär-
keäksi? Miten kirkonkylää tulisi kehit-
tää niin, että se palvelisi vielä pitkään 
tulevaisuudessa? Olemme lähteneet 
ideoimaan asiaa paikallisten yrittäji-
en kanssa, lisäksi jokainen asukas on 
voinut käydä kirjastolla antamassa 
ideoita kaavaan liittyen. Hulluimmat-
kin ideat ovat nyt tervetulleita. Lisäk-
si haastoimme mukaan Kissakuusen 
koulun oppilaat ja päiväkodin väen. 
Millaisena lapset ja nuoret näkevät 
Karttulan tulevaisuudessa? Mahdolli-
suuksien mukaan kasataan saadusta 
aineistosta kirja josta voidaan vuosi-
en päästä katsoa, osuiko ajatukset 
ja ennustukset kuinka hyvin kohdal-
leen. Pitäjäraati käy esittelemässä 
näkemyksiä kaava-asiaan marras-
kuun aikana.

Hyvään elämään ja asumiseen 
tarvitsemme myös yhteen hiileen 

puhaltamista, jotta Karttulan turvalli-
nen ja aktiivinen yhteisöllisyys säilyy 
myös tuleville sukupolville. Moni asia 
pyörii meillä vapaaehtoisten voimin, 
ja tätä samaa vapaaehtoistoimintaa 
tarvitaan meillä jatkossakin. Tarvi-
taan yhä puuron ja kahvin keittäjiä ta-
pahtumiin ja myyjäisiin, tarvitaan yhä 
aikuisia avuksi nuorten toimintaan, 
tarvitaan yhä talkooapulaisia urhei-
lutapahtumiin, harrastustoimintaan 
sekä ihan niihin perinteisiin talkoisiin. 
Kun osallistujia on riittävän monta, ei 
kenellekään tule liian isoa osaa hoi-
dettavaksi. Yhteinen toiminta lisää 
yhteisöllisyyttä, samalla tutustutaan 
uusiin ihmisiin ja myös oma hyvin-
vointi kasvaa. Jos koet, että haluat 
olla mukana ja sinulla on antaa ai-
kaa yhteiseen hyvään, esim. vaikka 
se 1 tunti kuukaudesta, niin olethan 
yhteydessä pitäjäraadin jäseniin. Tai 
haluatko viedä Karttulaa maailman-
kartalle somen voimin? Nappaa hyvä 
kuva Karttulasta ja julkaise se sosiaa-
lisessa mediassa, esim. instagramissa 
tai tiktokissa.

Tämän pitäjäraadin kausi päättyy 
31.5.2023. Toivomme että olemme 
tällä kaudella saaneet jotain näkyvää-
kin aikaiseksi alueen hyväksi ja osan-
neet viedä teidän ajatuksia Kuopioon 
kuultavaksi. Keväällä tiedotetaan 
lisää tulevista pitäjäraativaaleista, 
mutta jo nyt haluamme pistää teille 
ajatuksen hautumaan; olisitko sinä 
kiinnostunut pitäjäraatitoiminnas-
ta? Kaipaamme raatiin uusia jäseniä, 
sekä uusia ajatuksia ja keinoja, joilla 
edistää karttulalaisten hyvinvointia ja 
alueen elinvoimaisuutta.

Mutta nyt on aika nauttia joulu-
kauden tapahtumista, joita tänäkin 
vuonna on jokaisella kylällä.

Toivotamme kaikille 
rauhaisaa joulun aikaa

Jaana, Hannu, Emilia, Vesa, Tarja ja 
Margit

Kuulumisia Syvänniemeltä, projektit etenevät

Karttulassa on mahdollisuudet 
hyvään elämiseen

PS

Suomen maaseutua vaivaat ongelmat väen vähentyminen kasvavan 
muuttoliikkeen suuntautuessa kaupunkikeskustoihin sekä maaseu-
dulle jäävän väen ikääntyminen ovat näkyvissä myös Karttulassa. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hyvän elämisen mahdollisuudet olisi 

menetetty. Karttula on osa elinvoimaista Kuopion kaupunkia.

Elämme tilanteessa, jossa ympärillämme oleva maailman on muuttunut yhä 
epävarmemmaksi. Arjen elämiseen ihmiset hakevat rauhaa ja turvaa. Kart-
tula tarjoaa puhdasta luontoa, liikkumisen ja elämisen väljyyttä. Lapsille ja 
nuorille on keskustassa uusi koulu ja moderni kirjasto. Syvänniemi saa pian 
uuden koulun ja päiväkodin. Syvänniemi on kylänä ansioitunut, alueen aktiivit 
ja talkootyöläiset ovat rakentaneet alueelle mittavat virkistyspaikat.

Kuopion maaseutualueiden yksi pullonkaula on julkisen liikenteen vähäisyys. 
Polttoainekustannusten nousu tuo tähän oman ikävän lisän, joka vaikuttaa 
ihmisten toimeentulon kaventumiseen. Karttulan Pitäjäraati on tuonut kun-
talaisille mahdollisuuden osallistua Karttulan kehittämiseen aikaisempaa pa-
remmin. Yhteiset suunnitelmat ja tavoitteet on aina paremmin toteutettavis-
sa yhteisesti.

Meidän on Karttulassa pidettävä aina mielessä, että olemme osa Kuopiota, 
kaupunkia, joka kasvaa ja kehittyy samaa tahtia muiden Suomen suurten kau-
punkien kanssa. Emme Kuopiossa saa väheksyä painoarvoamme. Ihmisten 
ratkaisuun siitä mihin he muuttavasta ja kodin perustavat vaikuttaa oleelli-
sesti yleinen ilmapiiri. Pidetään yhdessä huolta siitä, että Karttulasta lähtee 
positiivisia viestejä ulospäin, vaikka puutteita ja haasteita on meillä niin kuin 
muillakin samantapaisilla alueilla.

Karttula on minulle tuttu yli viidenkymmenen vuoden ajalta. Olen lähtenyt ja 
sitten palannut takaisin. Minulle on jäänyt positiivisia muistijälkiä Karttulasta, 
joiden johdattamana olen paluustani päättänyt.

Tuula Väätäinen
Kuopion kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja
Kansanedustaja sd.

Sywänniemen historia ry:n 
toiminta käynnistyi uudelleen

Sywänniemen Historia ry:n syyskokous pidettiin 23.10.2022. 
Kokouksessa valittiin  puheenjohtajaksi Markku Kujapelto ja 
hallituksen jäseniksi Erkki Taarasti, Ilpo Tolonen, Virpi Lem-
metty, Emilia Halmetoja, Eeva Partanen ja Jouko Niskanen. 

                                                                                  Uuden hallituksen tehtävänä on elvyttää Sywänniemen historia ry:n 
toimintaa. Sywänniemen Historia ry:n tavoitteena on toimia Syvän-
niemen ja laajemmin koko Karttulan alueen historiatietojen vaalija-
na, säilyttäjänä ja kerääjänä sekä olla asukkaiden ja eri yhteisöjen 
yhdyssiteenä syventäen asukkaiden kotiseututuntemusta. Lisäksi 
kehitetään alueoppaiden koulutus ja alueen historian esittelyt.

Kotiseutuun läheisesti liittyvää yhteistyötä jatketaan mm. Riuttalan 
talonpoikaismuseon, muiden lähialueiden sekä Kuopion kanssa. Li-
säksi tavoitteena on yhteistyö koulujen sekä muiden yhdistysten ja 
toimijoiden kanssa.

Tervetuloa mukaan toimintaan!
Lisätietoja Sywänniemen historia ry/ pj. 
p. 040-556 2981                     
sywanniemen.historiary@gmail.com

Joulukauden avajaiset 26.11.

Karttulan Yrittäjäkerho järjestää lauantaina 26.11. Joulukauden ava-
jaiset ja joulumyyjäiset Karttulan torilla sekä vanhalla kunnantalolla. 
Päivä alkaa klo 10 myyjäisillä. Myyntipaikkoja on sekä ulkona torilla 
että sisällä vanhassa valtuustosalissa. Myyntipaikkojen hinta on 5,00 

euroa / paikka. Sisällä myyntiaika klo 10-14:30 ja ulkona klo 10-16. Paikkoja voi 
varata sähköpostilla info(at)karttulanyrittajakerho.fi tai puh / whatsappilla 
041 314 9626.

Joulukauden avajaisohjelma alkaa torilla klo 15. Ohjelmassa on luvassa aina-
kin kuusen ja torin valojen sytytys. Ohjelma tarkentuu myöhemmin ja tiedo-
tamme siitä lähempänä.
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Karttulan asukastila - 
oivallinen kohtaamispaikka

Tapahtuu Karttulassa
Etelä-Karttulan kylät 
Kauneimmat joululaulut Autuaanlammen kodalla su 11.12. klo 13.
Järjestää kylätoimikunta yhdessä seurakunnan kanssa.

Pihkainmäki
Lautapeli-ilta to 17.11. klo 18 alkaen koulun ruokalassa.
Tulossa myös turvallisuusilta Pihkainmäen koululla. Päivämäärä selvi-
ää myöhemmin. Turvallisuusillassa mm. opastetaan uuden sydäniskurin 
käyttö, joka asennetaan koululle. 
Kannattaa seurata Pihkainmäen kyläyhdistystä Facebookissa ja Instagra-
missa @pihkainmaen_kyla

Ev.lut seurakunta 
Karttulan alue
Su 27.11. klo 10 1. adventtisunnuntain perhemessu Karttulan kirkossa, muka-
na Kirkkokuoro. 
To 1.12. klo 17.30 perheiden jouluaskartelut Karttulan seurakuntakodilla. Il-
lassa hartaus, erilaisia askarteluja sekä pieni tarjoilu. Varaa mukaan omat ni-
mikoidut sakset ja pussi! 
Su 4.12. klo 10 2. adventtisunnuntain messu Karttulan kirkossa.  
Ma 5.12. klo 18 joulutulet sankarihaudoille, reserviläiset. 
Ti 6.12. klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Karttulan kirkossa, 
seppeleenlasku sankarihaudoille sekä juhla seurakuntakodilla. 
Ke 7.12. klo 11 seurakuntaväen arkinen ateria seurakuntakodilla. 
Su 11.12. klo 10 3. adventtisunnuntain messu Karttulan kirkossa. 
Su 11.12. klo 13 Kauneimmat joululaulut Autuaanlammen kodalla. 
La 17.12. klo 18 Kallaveden kanttorikvartetti Voces Gaudiumin joulukonsertti 
Petosen seurakuntatalolla. 
Su 18.12. klo 14 4. adventtisunnuntain perhekirkko Syvänniemen kirkossa ja 
joulurauhanjulistus metsän väelle. 
Su 18.12. klo 17 Kauneimmat joululaulut Syvänniemen kirkossa. Mukana kirk-
kokuoro. 
La 24.12. klo 14 ja 15 Jouluaaton hartaudet Karttulan kirkossa. 
Su 25.12. klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus Syvänniemen kirkossa. 
Ma 26.12. klo 14 jouluinen hartaus Jaakkolan palvelutalossa. 
Su 1.1. klo 17 Uudenvuodenpäivän iltakirkko seurakuntakodilla. 

Karttulan Vapaaseurakunta
TIISTAISIN klo 10 SANAN AARTEITA RAAMATTUHETKI ja 
klo 11 EVÄÄT ELÄMÄÄN TILAISUUDET, RUOKA ja KAHVI,  
29.11.2022 saakka, jatkuu tiistaina 10.1.2023.
KIRPPIS MAANANTAISIN ja TIISTAISIN klo 9-12.
SU 13.11 KLO 11 Evankeliumin ilosanomaa, musiikkia: Timo ja Marja
Jormakka, Alpo ja Irma Paltto Pieksämäeltä. Kirkkokahvit
SU 27.11 KLO 11  1. Adventtisunnuntain Jumalanpalvelus ja pyhäkoulu.
Kirkkokahvit.
JOULUMYYJÄISET  ke 7.12 klo 11-18 ja to 8.12 klo 11-16 Kahvitarjoilu.
SU 11.12 klo 11  3. Adventtisunnuntain Jumalanpalvelus.
RISTINSOTILAAT. Kirkkokahvit.
TI 13.12 klo 11 EVÄÄT ELÄMÄÄN-TYÖN JOULUJUHLA, ILTATUULEN
LAULAJAT-kuoro. JOULURUOKAILU.
PE 24.12 klo 10 JOULUPUURO JA AATTOHARTAUS.
SU 8.1.2023 Jumalanpalvelus.

Karttulan reserviläiset
5.12. klo 18 Joulutulet ja kynttilöiden sytytys sankarihautuumaalla.
24.12. klo 13 kynttilöiden sytytys sankarihautuumaalla.

Karttulan omaishoito-
perheiden yhteiset kahvit

Huolehditko perheenjäsenestäsi tai muusta läheisestäsi, joka sairau-
desta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta 
johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti? 

Pohjois-Savon Omaishoitajat ry järjestää Karttulassa omaishoi-
toperheiden vertaistapaamisia kahvittelun merkeissä kerran kuussa 9.11. ja 
7.12. klo 13–14.30 Karttulatalolla. Mukana tapaamisissa on vapaaehtoisem-
me Sirkka Akkanen. 

OmaisOiva-kahvilat ovat avoimia tilaisuuksia, joissa voi kysyä omaishoi-
dosta, tutustua toisiin omaishoitajiin sekä paikallisyhdistyksen toimintaan. 
Toiminta ei ole paikkakuntariippuvaista. Tapaamiset ovat avoimia kaikille 
omaisestaan huolehtiville riippumatta siitä, saako omaishoidon tukea tai 
onko yhdistyksen jäsen. Myös sairastuneet läheiset ovat lämpimästi terve-
tulleita mukaan kahvilaan!

Tapaamisten tavoitteena on tuoda tietoa, tukea ja toimintaa lähelle 
omaishoitoperheitä. Ryhmässä mahdollistuu vertaiskeskustelu ja toiminta 
toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Ajoittain tapaamisissa 
on jokin teema tai vierailijoita, välillä yhteistä vapaamuotoista keskuste-
lua. Lisätietoja toiminnasta saa Pohjois-Savon Omaishoitajat ry:n omais-
toiminnanohjaajalta Eija Happoselta (puh. 050 308 0875 / eija.happonen@
psomaishoitajat.fi). 

 

Karttulassa kerran viikossa toimiva 
Kiertävä Navigaattori tarjoaa apua 
monenlaiseen asiaan: työnhakuun, 
koulutukseen tai oman tulevaisuu-

den pohdintaan. Kiertävästä Navigaattori 
auttaa kaikkia karttulalaisia riippumatta 
siitä onko tällä hetkellä työssä, opiskele-
massa, koulussa tai työttömänä. Nuorille 
Kiertävä Navigaattori on paikka, jossa voi 
jutella luottamuksellisesti aikuisen kanssa 
erilaisista arkielämään liittyvistä asioista, 
jos esimerkiksi koulussa tai kotona on ongelmia.

Kiertävän Navigaattorin vetäjä Riitta-Liisa on tavoitettavissa Karttulassa 
joka maanantai klo 9-15 asukastilassa ja paikan päälle voi piipahtaa ilman ajan-
varausta. Jos et pääse paikalle maanantaisin, voit varata ajan etäpalveluun 
osoitteesta kiertava.navigaattori@springhouse.fi tai numerosta 045 7881 
6282.

Kiertävä Navigaattori on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Työl-
lisyyden palvelutori -hanketta ja sen toteuttaa Spring House oy. 

Tervastulet Syvänniemellä
 

Vuoden 2022 Pohjois-Savon perinteiset Tervastulet pidetään Karttu-
lan Syvänniemellä Hermannin talon ranta-alueella (Postitie 32). Ter-
vastulet syttyvät kello 14, ohjelma alkaa tuntia myöhemmin, kello 15.

Tilaisuudessa julkistetaan perinteisen vuoden Erämiehen lisäk-
si Vuoden nuori erämies ja Vuoden kenneltoimija. Vuoden Erämiehen, ken-
neltoimijan ja nuoren erämiehen valintaan voi tehdä esityksiä ansioituneista 
erämiehistä ja -naisista. Esitykset voit toimittaa Metsästäjäliiton Pohjois-Sa-
von piirien puheenjohtajille Pekka Julkuselle (pekka.julkunen@meili.fi) tai 
Pohjois-Savon Kennelpiirin puheenjohtajalle Erkki Savolaiselle (erkki.savolai-
nen@gmail.com) 30.11.2022 mennessä.

Tilaisuudessa on myynnissä Atrian lahjoittamat makkarat, nokipannukah-
vit ovat ilmaiset, kahvitarvikkeet lahjoittaa Kuopion kaupunki. Makkaran-
myynnistä saadut tuotot menevät kokonaan kyläyhdistyksen nuorisotoimin-
taan. Ota mukaan taskulamppu ja kolikoita makkaranmyyjille sekä pukeudu 
sään mukaisesti.

Tilaisuuden järjestävät Karttulan riistanhoitoyhdistys yhdessä paikallisten 
metsästysseurojen ja Syvänniemen kyläyhdistyksen kanssa sekä Pohjois-Sa-
von Kennelpiiri ja Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiri.   

Kuopion kaupunginorkesteri 
vierailee Airakselassa

Kuopion kaupunginorkesteri vierailee Kuopion pitäjissä marras-jou-
lukuun vaihteessa suomalaisin sävelin. Keskiviikkona 30.11. klo 19 
kaupunginorkesteri konsertoi Airakselan Seurantalolla. Kokonaista 
sinfoniaorkesterikokoonpanoa johtaa kapellimestari Timo Koponen. 

Konserttiin on vapaa pääsy.
Vierailukonserteissa soivat suomalaisen taidemusiikin suosituimmat sä-

velmät mm. Jean Sibeliukselta, Oskar Merikannolta ja Erkki Melartinilta. Suu-
ri osa näistä hittikappaleista sävellettiin 1800-1900 -lukujen taitteessa, jolloin 
suomalainen kansallistunne kasvoi. Konsertin ohjelmassa mukana ovat mm. 
Merikannon pianolle alun perin säveltämä Valse lente, Melartinin häämars-
sina käytetty Juhlamarssi näytelmään Prinsessa Ruusunen sekä Järnefeltin 
Kehtolaulu, yksi suomalaisen taidemusiikin tunnetuimmista sävellyksistä. 
Konsertin lopuksi heitetään arkihuolet pois ja suunnataan ajatukset kohti 
joulunodotusta.

Konsertin kesto on noin tunti, ei väliaikaa. Konsertin järjestää Kuopion 
kaupunginorkesteri, yhteistyössä Voimistelu- ja urheiluseura Airakselan yritys.

Karttulan asukastila on keskeinen paikka tapaamisille, harras-
tuksille ja kerhoille. Asukastilassa useat eri toimijat järjestä-
vät monipuolista ja kaikille avointa toimintaa pitkin viikkoa. 
Tervetuloa mukaan osallistumaan ja tapaamaan muita asuk-

kaita. 
Haluatko sinä järjestää itse esim. lukupiirin, jumpparyhmän tai 

muuta aktiviteettia? Tila on maksuton kuntalaisten järjestämään 
kaikille avoimeen toimintaan ja tapahtumiin. Asukastilan varaukset 
ja tiedustelut Airi Asikaiselta, ensisijaisesti sähköpostitse airi.asikai-
nen@kuopio.fi tai p. 044 748 8257.

Yhteisökoordinaattori Heidi Kotikumpu on aloittanut tehtäväs-
sään 8.8. ja työskentelee koko Kuopion alueen asukastoiminnan ja 
sen kehittämisen sekä mm. verkostoitumisen, viestinnän että yhtei-
söllisyyden parissa. Heidin tavoittaa parhaiten sähköpostitse heidi.
kotikumpu@kuopio.fi tai p. 044 718 2462.

Asukastilan loppuvuoden ohjelma:
• Kiertävä navigaattori ma klo 9-15
• Tuolijumppa ma klo 10
• Seurakunnan hartaus ti klo 9.15 (1.11. ja 13.12.)
• Polku auki -hanke ti klo 9-12 (1.11.)
• Marttakammari, koko perheelle, to klo 9.30-11.30 
(27.10. ja 24.11.)
• Martta-illat to klo 18, joka kuun ensimmäinen to
• Eläkeliitto järjestää:
  o Kerhotoiminta ti klo 9.30, parilliset viikot
 o Keskustelupiiri ti klo 10, parittomat viikot
 o Digikoulutus ke 9-11 (2.11. ja 7.12.)
 o Skib-Bo pelikerho ke klo 11-13
 o Kuulolähipalvelu ke klo 12-13 (23.11.)

Kuopion kaupunki koordinoi asukastilojen toimintaa, vastaa resurs-
soinnista sekä toiminnan ja verkoston kehittämisestä. Toiminta on 
kaikille avointa ja päihteetöntä. Lisätietoa asukastoiminnasta: www.
kuopio.fi/asukastoiminta

Ilmainen bussikuljetus Airakselan konserttiin. Lähtö Karttulan kk 
(Linjatie) klo 18.00. Lähtö Syvänniemi Hermannitalo klo 18.20. Saa-
puminen Airakselaan klo 18.40. Paluu samaa reittiä takaisin.
Ilmoittautumiset viimeistään 21.11. mennessä aira.nygard-holopai-
nen@kuopio.fi tai puh. 044 718 4998. Kuljetus toteutuu, mikäli läh-
tijöitä on riittävästi.

PS

Karttulan päiväkodin lapset ovat jo kahtena vuotena peräkkäin askarrelleet 
joulukortteja Karttulan ikäihmisille ja joulukortteja on tulossa myös tänä jou-
luna.

Pitäjäraati on kustantanut korttien tarvikkeet, lapset ovat askarrelleet 
kortit ja kotihoito on auttanut korttien toimituksessa jakamalla kortteja osal-
le alueen ikäihmisistä. Näin kortit tuottavat iloa sekä lapsille että ikäihmisille.

Jokainen kortti on uniikki ja rakkaudella tehty.

Rakkaudella tehdyt joulukortit

KiertäväNavigaattori:
Apua oman suunnan 
löytämiseen ja arkielämän 
asioihin



KARTTULAN PITÄJÄRAATI 2/2022 7KARTTULAN PITÄJÄRAATI 2/20226
Kuvaaja: Mikko Nupoonen. Ukrainalaiset pakolaiset: 
Apu on mennyt perille - kiitos karttulalaiset 

Koulu Ukrainassa 

Emilia Halmetoja ja Jaana An-
tikainen ovat olleet järjestä-
mässä apua ja tukea ukrainan 
pakolaisille. Tässä heidän 

kuulumisiaan ja ajatuksiaan. 

Miten ukrainaisia pakolaisia on otet-
tu vastaan Karttulassa? ”Ukrainalai-
set pakolaiset on otettu Karttulassa 
vastaan erittäin hyvin. Tilanne on 
koskettanut kaikkia ja auttamishalu 
on ollut Karttulan asukkailla suuri. 
Ukrainalaisia on ollut Karttulassa 
aiemminkin kausitöissä, mutta nyt 
tilanne oli erilainen, sillä mukana tu-
livat lapset. Osa heistä oli joutunut 
lähtemään kotimaasta kiireellä, eikä 
tavaraa ollut paljon mukana.” 

”Keväällä sotaa paossa oli Karttu-
lassa noin 60 henkilöä, joista noin 20 
oli lapsia. Kaikki olivat majoittuneina 
alueen marjatiloille ja marjatilalliset 
ovatkin tehneet valtavasti töitä näi-
den ihmisten auttamiseksi. Kesällä 
ukrainalaisia tuli alueelle toki lisää, 
mutta he tulivat suoraan kausitöi-
hin.”

Millaista apua pakolaiset ovat tar-
vinneet? ”Keväällä ihan konkreettis-
ta apua, ruoka-apua ja tavara-apua. 
Vastaanottorahan viivästyminen jätti 
monet melko tyhjän päälle ja koti-
maasta ei voinut ottaa paljon tavaraa 
mukaan. Moni heistä joutui raken-
tamaan elämää uudelleen. Keväällä 
myös Suomen kylmät kelit yllättivät 
ja oli tarvetta lämpimille vaatteille.”

Miten te olette olleet auttamassa? 
”Olimme keväällä paljon yhteyksissä 
marjatilojen kanssa, sillä he majoitti-
vat kaikki Karttulan alueen ukrainan 
pakolaiset. Heiltä saimme myös ajan-
tasaista tilannetietoa ja mikä on avun 
tarve. Henkilökohtaisesti kaivoimme 
omia kaappejamme, lastemme pie-
neksi käyneitä vaatteita, lakanoita ja 
peittoja ja toimitimme näitä marjati-
loille. Saimme myös paljon yhteyden-
ottoja kyläläisiltä, miten he voisivat 
olla apuna ja toimimme tässä vies-
tin ja tavaran välittäjinä. Mietimme 
myös yleistä vaate- ja tavarakeräys-
tä, mutta meidän resurssit ja tilat ei-
vät mahdollistaneet tätä.”

”Järjestimme huhti-toukokuussa 
Karttulan S-marketin ja Keihäskos-
ken M-marketin kanssa yhteistyössä 
keräyksen, jossa kerättiin Karttulan 
alueen ukrainalaisille mm. hygienia-
tarvikkeita sekä lapsille erilaisia tar-
vikkeita. Kaupan asiakas pystyi näin 
auttamaan paikallisia ukrainalaisia 
pienelläkin summalla (esim. deodo-
ranttipullon tai värikynien hinnalla).”

”Lisäksi toimimme järjestävänä 
tahona ukrainalaisille suunnatussa 
iltatapahtumassa Karttulan asukas-
tilalla toukokuussa, jossa ajatukse-
na oli, että he pääsisivät tapaamaan 
toisiaan ja saisivat vertaistukea elä-
mäntilanteeseen. Tapahtuma toteu-
tettiin yhdessä paikallisten yhdistys-
ten ja järjestöjen kanssa ja saimme 
tapahtumaan myös ortodoksikirkon 
kansainvälisen papin, joka järjesti ti-
laisuudessa hartauden heidän omal-

la kielellään. Tapahtumaan osallistui 
noin 60 henkeä ja tunnelma tapahtu-
massa oli äärimmäisen lämminhenki-
nen.”

”Ukrainalaisten auttaminen on-
nistui yhdessä paikallisten järjestö-
jen, yhdistysten, yritysten ja yksi-
tyishenkilöiden kanssa, oli hienoa 
huomata, miten hyvin yhteistyö 
toimi tässä tilanteessa.  Pitäjäraati 
on käynyt myös tiivistä keskustelua 
Kuopion kaupungin ja vastaanotto-
keskuksen kanssa Karttulan alueen 
ukrainalaisten tilanteisiin liittyvissä 
ongelmissa ja näiden ratkomisessa.”

Mitä ajatuksia Ukrainan tilanne 
teissä herättää? ”Surullisia ajatuk-
sia. Monen ihmisen elämä on konk-
reettisesti mennyt uusiksi, moni on 
joutunut kokemaan asioita, joita ei 
koskaan pitäisi kokea. Sydäntä sär-
kee viattomiin ihmisiin kohdistuneet 
kauheudet. Ja ukrainan sodalla on 
niin valtaisat vaikutukset jo nyt, mut-
ta myös vielä pitkälle tulevaisuuteen, 
ei pelkästään ukrainalaisille, vaan 
meille kaikille. Surun lisäksi on ollut 
suurta huolta.”

”On ollut myös kiitollinen olo, kun 
on pystynyt konkreettisesti olemaan 
apuna ja auttamaan, hienoa on ollut 
myös nähdä ja tutustua alueen ukrai-
nalaisiin.” 

”Joskus on ollut toivottomuutta, 
kun joidenkin asioiden selvittäminen 
on hukkunut byrokratian pyörteisiin. 
Sekä turhautumista, kun ei ole osan-
nut kommunikoida heidän kanssaan 

paremmin kielimuurin vuoksi. Onnek-
si Karttulan alueelta löytyy paikallisia 
asukkaita, jotka pystyivät toimimaan 
apuna ja tulkkina.”

”Olemme tunteneet ylpeyttä mei-
dän alueen ihmisistä; miten kaikki 
ovat olleet yhtä asian edessä ja mi-
ten paljon ihmiset ovat halunneet 
auttaa.” 

Voinko olla vielä avuksi ukrainalais-
ten auttamiseksi? ”Karttulaiset ovat 
jo auttaneet paljon ja konkreettisesti 
ja tiedämme että apu on mennyt oi-
keasti perille niille, jotka apua ovat 
kaivanneet. Karttulalaiset ovat otta-
neet hienosti ukrainalaiset mukaan 
toimintaan ja yhteisöön ja lapset 
ovat mukana alueen tapahtumissa.  
Vaikka ei ole ollut yhteistä kieltä, niin 
pelkkä tervehdys tai hymy vastaan-
tullessa on heille tärkeä merkki siitä, 
että heistä välitetään täällä.”
”Tällä hetkellä konkreettiselle avulle 
ei ole tarvetta, moni on jo päässyt 
elämään kiinni joko Karttulassa tai 
toisella paikkakunnalla.” 

”Lämmin kiitos kaikille, ketkä ovat an-
taneet asialle aikaa, rahaa ja energiaa 
ihmisten auttamiseksi.” 

Terveisin 
Emilia ja Jaana

Сонячний день і вітер виє,
Шелест гілок все туманіє.
Сидіти вдома не в літню пору,
Ще й коли за вікном пахне травою.
Вийду,сяду за столом
Та й проведу свій час з віршом.
Але не лише мене думка про ураїну,
Там де народилась та виросла я втім.
За той народ,що зветься українським
Прийшла нечиста сила,ще зимою вранці.
Десятки міст залишились пустими,
Палають тисячі домів.
Але ж ми просто хотіли жити,
В 21 культурному столітті.
Болить серце за дітей та взагалом усіх людей
Та чоловіків,які захищають мою Батьківщину.
Щиро Дякую я Вам,що можу просто жити!
Руському народу,прощання не буде!!
Ніколи,Нізащо,За Ніякої Причини!!

Aurinkoinen päivä ja tuuli ulvoo
Oksien kahina saa kaiken sumuiseksi.
Istun kotona, ei ole kesä
vaikka ikkunan ulkopuolella tuoksuu ruoho.
Menen ulos ja istun pöytään,
vietän aikaani runon kanssa.
En ole ainut, joka ajattelee Ukrainaa,
missä minä synnyin ja kasvoin.
Ukrainalaisille ihmisille
tuli paha voima, tavallisena talviaamuna.
Kymmenet kaupungit jäivät tyhjiksi,
tuhansia taloja paloi.
Mutta me halusimme vain elää
vuonna 2022, tällä kulttuurivuosisadalla.
Sydäntäni särkee
lasten ja yleensä kaikkien ihmisten puolesta.
Ja miehet, jotka suojelevat isänmaatani.
Kiitän vilpittömästi, että voin vain elää!
Venäjän kansalle ei tule hyvää päivänjatkoa!!
Ei koskaan,
ilman syytä,
Ilman syytä!!!

Vuonna 1912, kun Venäjä 
suunnitteli Suomen auto-
nomian lakkauttamista, 
kokoontuivat Airakselan 

kylän talolliset Hieta-ahon taloon 27 
lokakuuta perustamaan kylälle voi-
mistelu- ja urheiluseuraa. Itsenäisen 
Suomen yhdistysrekisteriin seura kir-
jattiin 26.2.1924. Nyt kokoonnumme 
lokakuun viimeisenä lauantaina juhli-
maan 110-vuotista taivalta Seuranta-
lolle. 

Seuran toiminta on ollut alusta 
asti aktiivista, ja on sisältänyt moni-
puolisesti mm. yleisurheilua, voimis-
telua, jalkapalloa ja hiihtoa. Seuran-
taloja on ollut kaksikin. Ensimmäisen 
hirret vedettiin Kurkimäestä hevosil-
la talvella 1924. Nykyinen seurantalo 
rakennettiin oman kylän lahjoitukse-
na saadusta puusta paljolti talkoovoi-
min, ja valmistui 1983.  Varainkeruun 
myötä seurantalon iltamat, tanssit 
perhejuhlat ja monenlaiset tapah-
tumat ovat keränneet kyläläiset ja 
lähikylienkin asukkaat yhteen myös 
muissa merkeissä näihin päiviin asti.

Laukaanvuorelle, missä nykyään 
sijaitsee Airakselan näköalatorni, ra-
kennettiin vuonna 1947 hyppyrimäki, 
joka silloin oli Suomen toiseksi suu-
rin. Mäkiennätys oli 67 metriä. Jär-
ven jäällä mäen alla kokoonnuttiin 
ottamaan mittaa hevosvoimin. Myös 
hiihdossa kilpailtiin vilkkaasti naa-
puriseurojen kanssa. Ladut tehtiin 
suksilla polkien, ja kilpailukeskus oli 
seurantalon piha-alueella. Nykyään 
samasta paikasta lähtee seuran yllä-
pitämä reilu 4 km:n hiihtolatu kier-
telemään metsämaisemissa. Lakkau-
tetun kyläkoulun pihalta siirrettiin 
luistelukaukalo muutama vuosi sit-
ten urheilukentän laitaan, ja uusien 
hyvien valojen turvin jäällä on hyvä 
luistella iltamyöhään asti.

Nykyään seura on ennen kaikkea 
kuntourheilun mahdollistaja. Jäsen-
määrä on viime vuosina ollut selke-
ästi kasvussa. Hyvä sisähalli sopii pal-
lopeleille, mm. lento- ja sulkapallolle 
ja sählylle, sekä lavatanssiharrastuk-
seen. Tällä syyskaudella viikottaisia 
muita liikuntaryhmiä on viisi, alle kou-
luikäisistä senioreihin. Viime vuonna 
uusitussa kuntosalissa ovi käy tihe-
ään.

Tärkeä osa toimintaa ovat olleet 
lasten vuosittaiset hiihto- ja kesäki-
sat. Viime vuosina niihin on osallistu-
nut ennätysmäärä lapsia, ja mitaleja 
on jaettu useassa ikäkausisarjassa.

Seuran talkoovoimin pitämä ke-
säkioski on viikonloppuisin kerännyt 
kyläläisiä ja kesäasukkaita yhteisen 
kahvikupin ääreen ja jäätelölle. Use-
aa vuotena on urheilukentällä tou-
kokuussa järjestetty rompepäivä, 
ja haudutettu seurantalon uuneissa 
oman kylän karitsaa kesäkauden 
päättymisjuhlia varten.

Juhliamme varjostaa verottajan 
herääminen juuri nyt perimään kiin-
teistöveroja, myös takautuvasti kol-
men vuoden kiinteistöverot Kuopion 
kaupungille – Karttula oli järkevästi 
vapauttanut yleishyödylliset yhteisöt 
tästä. Yli kymppitonnin lasku yhdes-
sä huimiin kohoavien lämmityskus-
tannusten kanssa ravistelee seuraa 
kylmin kourin. Toivomme että saam-
me Kuopion kaupungin pyörtämään 
kohtuuttoman perinnän. Teemme 
parhaamme, että seuran lippu liehui-
si liikunnan hyväksi vastakin!

Kaisa Poutanen, 
Airakselan Yritys ry:n 
puheenjohtaja

Airakselan Yritys ry 
110 vuotta

Ensi talven lumia ja lasten hiihtokilpailuja odotellen.

Haluatte ehkä kuulla lisää uk-
rainalaisesta koulusta. Uk-
rainalaisilla koululaisilla on 
ehkä erilainen luonteenlaatu, 

ja enemmän energiaa koulunkäyntiin, 
teemme paljon koulupäivän aikana. 

Meidän ei tarvitse ottaa kenkiä 
pois kun menemme kouluun sisällä. 

Tyypillisesti ukrainalaiset koulut 
ovat isoja, yleensä yli 1000 oppilasta 
ja enemmänkin. Oikeastaan, siellä on 
paljon kouluja, jokaisessa pienessä-
kin ja isossa kylässä.

Meillä ei ole ilmaista lounasta, 
vaan yksi iso ruokailupaikka. Van-
hemmat oppilaat (3. lk ja sitä van-
hemmat) saavat ostaa eväitä ja lou-
nasta koulusta. Minun lempiruokaani 
on perunamuussi ja kyljykset sekä 
salaatti, mutta koululla on yleensä 
useampi lounasvaihtoehto.

Yleensä lounas maksaa 30-40 Uk-
rainan Hryvniaa (eli noin 1-2 euroa) 
Voit myös ostaa koululta sämpylöitä, 
hedelmiä ym.

Minun mielestä ukrainan kou-
luissa on nopeampi opetusohjelma, 

Esimerkiksi asiat joita opiskelemme 
Suomen koulussa 7. luokalla, me 
opiskelimme ukrainassa jo 5. luokal-
la. Olen 7. luokalla Suomen koulussa, 
mutta Ukrainassa 8. luokalla. Meidän 
opettajamme ovat ystävällisiä, mutta 
tiukkoja. Minun mielestä on normaa-
lia ukrainalaisoppilaalle, että kotiteh-
täviä tehdään 2, 3 tai jopa 4 tuntia 
kotona. Olin järkyttynyt, kun kuulin 
että suomalaiset oppilaat tekevät ko-
titehtävät muutamassa minuutissa. 
Meillä on kotitehtäviä paljon enem-
män.

Koulutuntien jälkeen meidän täy-
tyy mennä kotiin, tai jos olet halu-
kas, voit opiskella lisätunteja. Minun 
kaupungissa suositaan piirtämistä, 
tanssitunteja, monenlaisia taistelu-
lajeja, kuten nyrkkeilyä ja karatea. 
Mutta olemme iloisia, että meillä on 
mahdollisuus opiskella ja viisaampia 
ihmisiä tulevaisuudessa. Kiitos että 
kuuntelitte.

Diana 13v. (aamunavauksessa Kissa-
kuusen koululla, vapaa suomennos)

Dianan runo ja vapaa suomennos

Ilmaiset 
asiointibussit
Kuopioon

Karttulan pitäjäraati tarjoaa 3 ilmaista asiointibussia Kuopioon. Bussit 
lähtevät Karttulan kirkonkylältä lauantaina, ja kyytiin pääsee Her-
mannitalolta ja Airakselan seurantalolta.

Seuraavat kaksi bussia järjestetään lauantaina 19.11. sekä lauantai-
na 17.12.

Tarkemmat aikataulut ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan Karttulan sivuil-
la (www.karttula.com), sekä facebookissa ja paikallisilla ilmoitustauluilla.
Asiointireissulla on hyvin aikaa käydä elokuvissa, teatterissa, uimassa, keilaa-
massa tai ihan vaikka vaan shoppailemassa Kuopion keskusta-alueella.

Lauri Reinikainen sai tunnus-
tusta pesäpallovaikuttajana 

Puijon Pesiksen Hall of fame-seinälle valittiin yksi kuopiolaisen pesäpal-
lohistorian vaikuttaja Lauri Reinikainen.

Reinikainen varttui ympäristössä, jossa liikunta tarttui lapsiin ja 
nuoriin. 

”Minulle rakkaimmaksi lajiksi kasvoi pesäpallo. Vaikka Kuopiossa jalkapal-
lo nousi suureen suosioon ja myöhemmin jääkiekkokin, on pesiksellä ollut 
aina vankka jalansijansa kaupungissa”, muistuttaa Lauri Reinikainen. 

Kuopiossa syntynyt ja varttunut Reinikainen on ollut juurruttamassa pesä-
palloa kotimaakuntaansa ja myös Kainuuseen. 

Reinikainen jäi eläkkeelle Karttulan yhteiskoulun rehtorina 31-vuotisen 
palveluksensa jälkeen. Opettajilla on ollut valtava merkitys pesiksen kehityk-
sessä. 

”Suojeluskunta oli lajille todellinen innostaja. Lisäksi pesäpallon nousu 
kansallispelin asemaan pohjautuu myös koululaitokseen. Lisäksi Kuopiossa 
toimi varuskunta, jossa pesäpallon harrastus on ollut ohjelmassa.”

”Kuitenkin juuri opettajat kannustivat ja opastivat nuorison pesäpallon 
pariin. Näin kävi Pohjois-Savossakin”, kertoo Reinikainen, joka opiskeli Hel-
singissä voimisteluopettajaksi. 

Hän sai ensimmäisen työpaikkansa Kuhmosta, missä uusi opettaja tarttui 
toimeen. Pesäpallojoukkue löytyi naapuripitäjästä Sotkamosta. Jymyssä hy-
vänä lyöjänä tunnettu Reinikainen nousi lajin huipulle. 

Sotkamosta Reinikainen siirtyi uuteen kotiinsa Karttulaan 1960, missä hän 
luonnollisesti oli kasvattamassa nuorison pesisintoa. Pörön Urheilijat, joka 
nimettiin myöhemmin Karttulan Urheilijoiksi, pelasi parhaimmillaan suomen-
sarjassa. 

Lähde: Haastattelu referoitu Savon Sanomien jutusta 4.3.2022, Savon Sanomien 
jutun kirjoittanut Markus Karjalainen. 

Kuopion Pesis on julkaissut kesällä Hall of fame seinän, johon on laitettu kuva 
ja esittely sekä kerrottu mikä henkilön merkitys on ollut Kuopion pesäpallolle. 
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Miika Riikonen
Kirkonkylä 
1. Huhtikuun lopussa 2022, Muutim-
me Vantaan Tikkurilasta.
2. Minun suuri suku ja sitä kautta tur-
vaverkosto oman perheen perusta-
mista ajatellen. Tontit ovat isompia 
kuin ihan Kuopion ytimessä, ja asu-
minen edullisempaa.
3. Muumilaakso.
4. Rauhallinen eläminen, luonto, tar-
vitttavat palvelut löytyvät läheltä.

1. Kuinka kauan olet asunut Karttulassa ja mistä olet tänne muuttanut?
2. Mikä sai sinut asettumaan Karttulaan? 
3. Miten kuvailisit Karttulaa asuinalueena? 
4. Mitkä ovat Karttulan vetovoimaisuustekijät sinun mielestä?

Gallup

Tea Jukarainen
Kirkonkylä
1. Olemme kotoisin Karttulasta, mut-
ta asuimme joitain vuosia Kuopios-
sa. Muutimme takaisin Karttulaan 8 
vuotta sitten.
2. Halusimme lapset pienempään 
kouluun, jossa oppilaat ja koulun 
väki tulevat toisilleen helpommin 
tutuiksi. Karttulasta löytyi mukaval-
ta paikalta isolla tontilla oleva talo 
lähellä palveluja. Meillä on rakennus-
alan yritys ja löysimme Karttulasta 
myös yritykselle sopivan kiinteistön. 
Pidimme ja pidämme edelleen tär-
keänä, että koulu, ruokakauppa ja 
muut päivittäiset palvelut on lähellä. 
3. Karttulasta löytyy kaikki tarpeel-
linen arkeen ja on tilaa elämiseen; 
tilaa on päiväkodissa, koulussa ja 
autojen parkkeeraamiseenkin. Luon-
nosta pääsee nauttimaan hetkessä 
haluaa sitten metsään tai vesille. 
4. Karttulassa on paremmat palve-
lut kuin monella muulla Kuopion 
asuinalueella; uusi koulu, päiväkoti, 
kirjasto, terveyskeskus, kauppa, lou-
nas- ja kahvipaikat sekä monet muut 
yrittäjien palvelut. Kuopion läheisyys 
vain noin 30min päässä mahdollistaa 
myös Kuopiossa työskentelevien 
hyödyntää Karttulan edullisempaa, 
väljempää ja mukavampaa asumista! 
:) Mahdollisuus sekä yhteisöllisyy-
teen että omaan rauhaan.

 JOULUN TAIKAA
   airakselan seurantalo

    20.12.2022 klo 19
 Karttulan Musiikinystävät toivottavat sinut tervetulleeksi

tunnelmalliseen Joulukonserttiin!
Konsertissa kuullaan perinteisiä suomalaisia joululauluja ja

uusia klassikoita valloittavina sovituksina.
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Esiintyjinä Marjukka Tepponen, Annika Tepponen

Kevin Greenlaw, Ossi Jauhiainen ja Soila Häkkinen!
 

LIPUT (ovelta): 20€ käteinen ja pankkikortti

Anu Mustonen 
Soinlahti
1. Tänä vuonna tuli täyteen kymme-
nen vuotta. Itse olen kotoisin Siilin-
järveltä ja mieheni Kuopiosta, tänne 
muutimme kuitenkin Heinolasta, 
jonne ajauduimme asumaan opiske-
lujen jälkeen.
2. Päädyimme asettumaan tänne 
perhesyistä.
3. Mukava pieni kyläyhteisö, jossa 
peruspalvelut hyvin saatavilla. Kau-
nis luonto ja järvimaisemat ympäril-
lä, joka on meidän perheelle tärkeää. 
Paljon liikutaan yhdessä luonnossa, 
marjastetaan ja sienestetään. Talvel-
la päästään hiihtämään jäälle ja naa-
purin mahtaville peltoladuille.
4. Edellinen vastaus antaa jo viitteitä 
tähän. Luonnonläheisyys, sopivasti 
liikuntamahdollisuuksia, sekä ulkona 
että sisällä. Mukava yhteisö. Löytyy 
myös omaa rauhaa sitä kaipaavalle. 
Meidän perheelle juuri sopiva. :)

Pauliina Taimisto
Itä-Karttula
1.Muutimme Karttulaan 8 vuotta sit-
ten Kuopiosta, jonne olimme muutta-
neet opintojen perässä Pohjanmaalta. 
2. Löysimme mahdollisuuksien pro-
jektin, vanhan työväentalon, jossa 
näimme potentiaalia kodiksi. Ympä-
rillä oli myös tarpeeksi tilaa luonto-, 
erä- ja lemmikkiharrastuksille. 
3. Karttulassa on tilavaa ja rauhallis-
ta. Luonto ja kauniit maastot ovat 
heti edessä kun pihalle astuu, ei tar-
vitse lähteä erikseen etsimään kau-
niita maisemia ja hiljaisuutta.
4. Asumisen väljyys ja luonnon lä-
heisyys, hiljaisuus sekä valo/valotto-
muus ovat asioita, joita ei kaupunki-
alueilla ole. Nämä ovat mahdollisia 
Karttulassa. Karttula on mahdolli-
suuksien paikka ihmisille, jotka pitä-
vät rauhallisuudesta ja perhemäises-
tä yhteisöllisyydestä.

Maarit Patama 
Kirkonkylä
1. ja 2.  Muutin Petoselta Karttulaan 3 
vuotta sitten nykyisen asuntoni takia.
3. Mielestäni Karttulan parhaita puo-
lia ovat rauhallisuus, luonnon lähei-
syys. Täällä perustarpeet hoituvat 
yksinkertaisesti. Elämä on juurevaa 
ja ihmisen kokoista. Ihmisillä ja pal-
veluilla on kasvot. Se tekee arjesta 
merkityksellistä. Kehitystä toivoisi 
näkyvän keskustan autioiden kiin-
teistöiden ehostamisessa ja niiden 
herättämisessä ruususen unesta uu-
siin  käyttötarkoituksiin.
4. Vain lyhyen matkan päässä muali-
man navalta. 

Ulla Karhunen
Soinlahti 
1. Olen asunut Karttulassa ensimmäi-
set 19 vuotta, välissä muualla noin 
16 vuotta ja sen jälkeen viimeiset 5 
vuotta taas täällä. 
2. Löysin täältä työn, mies sai opiske-
lupaikan ja pääsimme muuttamaan 
lapsuudenkotiini.
3. Vetovoimana luonto, asuinaluee-
na rauhallinen maaseutu sitä arvos-
tavalle.
4. Minulle ydin on tämä talo, oma 
ranta, metsä, katuvalottomuus, täh-
titaivas ja koskematon hanki. 


