
Riitta Hinkkanen

Kuopion Klassillisesta lukios-
ta viime keväänä ylioppilaak-
si valmistuneen taitoluistelija 
Marjo Karhun tulevaisuuden-
suunnitelmat menivät uusiksi 
pari viikkoa sitten, kun hän sai 
yllättäen tiedon pääsystä Dis-
ney On Ice -kiertueelle. Nuo-
ri nainen lentää jo ensi tiistai-
na Manilaan Filippiineille, jos-
sa hän liittyy Kaakkois-Aasian 
jääshown jäseneksi. 

Kaikki sai alkunsa, kun 
Karhu tapasi luisteluleirillä  
ranskalaismiehen, joka eh-
dotti hakuvideon kuvaamis-
ta. Video tehtiin oman val-
mentajan avustuksella ja se 
lähetettiin Disneylle. 

– Minulla oli videon te-
on aikaan lukiota vielä vuosi 
jäljellä ja kilpailukausi edes-
sä, mutta ajattelin, että ko-
keillaan. Olinhan siitä aina 
haaveillut, Karhu kertoo. 

Kului kuitenkin yli vuosi, 
ennen kuin yhteydenotto vih-
doin tuli. Ja kun se tuli, kaikki 
eteni lumivyöryn lailla. 

– Sain heiltä puolitois-
ta viikkoa sitten perjantai-
na sähköpostia, jossa kiitel-
tiin kärsivällisyydestä ja ky-
syttiin voisinko liittyä Aasi-
an kiertueeseen seuraavana 
keskiviikkona. 

Vaikka asia tuli yllätykse-
nä ja lähtö eteen lyhyellä va-
roitusajalla, ei Karhun tar-
vinnut miettiä asiaa hetkeä-
kään. Myös vanhemmat tu-
kivat heti tytärtään ja ovat 
auenneesta mahdollisuudes-
ta lähes yhtä innoissaan. 

– Vastasin heti kyllä. Lo-
pulta sain lisäaikaa lähtö-
valmisteluihin, joten lennän 
Manilaan ensi tiistaina, Kar-
hu hymyilee innoissaan. 

Kovatasoiseen 

seuraan

7-vuotiaasta asti Kuopion 
Taitoluistelijoissa kilpaillut 
Karhu lopetti kilpauransa vii-
me kauteen. Jäällä oli  vieräh-
tänyt vuosia, sillä ikää tulee 
ensi tammikuussa 20 vuotta. 

– Halusin aikaa jo muille-

kin jutuille, mutta luistelua 
en silti lopettanut. Olen tree-
nannut nyt noin kerran päi-
vässä. 

Aasiassa edessä on jopa 
kahdeksan tunnin treenit 
päivässä ja 2–3 esitystä vii-
kossa. Tahti muuttuu. 

– Luulen kuitenkin, et-
tä harjoituksissa on pal-
jon oman vuoron odottelua. 
Riippuu tietysti hieman roo-
lista, Karhu arvioi.

Disney On Ice on tunne-
tusti maailman huikeimpia 
jääshow’ta. Pienenä katsomon 

puolella istunutta nuorta nais-
ta ei taso tai produktion suu-
ruus kuitenkaan hirvitä. 

– Minun vahvuuksiani 
ovat perusluistelu ja kaaret, 
ja uskon että siellä ei välttä-
mättä tarvitse osata kaikkia 
temppuja. 

Mahdollisuudet

avoinna

Vaikka matkalle lähtö on jo 
lähellä, ei Karhu ole vielä ru-
vennut jännittämään. 

– Olen ihan tosi innoissani, 
mutta toisaalta en tiedä yh-
tään minkälaista se tulee ole-
maan. Olen jo pitkään halun-
nut käydä Aasiassa, ja nyt se 
haave toteutuu. 

Vaikka maailman näkemi-
nen on yksi odotettavista asi-
oista, nousevat ykkösiksi kui-
tenkin muut seikat. 

– Eniten odotan näytök-
siä ja uusien ihmisten tapaa-
mista. 

Tällä hetkellä ei ole vielä 
tiedossa, kuinka pitkä sopi-
mus Karhua perillä odottaa 
ja mihin kaikkialle uusi työ 
hänet vie. Kiertue päättyy en-
si elokuussa, joten edessä voi 
olla yli puoli vuotta tien pääl-
lä. Haaveita nuorella luisteli-
jalla on myös jatkosta. 

– Jos tykkään kiertuelä-
mästä, haluan jatkaa sitä vie-
lä pidempään. Toisaalta olen 
suunnitellut journalismin tai 
ravitsemustieteen opiskelua 
yliopistossa, mutta nyt halu-
an toistaiseksi tehdä tätä.n

UUTISVIIKKO

Kuopiolaisluistelija 
Disneyn kiertueelle

Marjo Karhu liittyy Kaakkois-Aasian Disney On Ice -kiertuee-

seen vielä ennen joulua.

Ammuttu hirvi huuto-
kaupataan
Länsi-Kuopiossa Paloisen alueella ammuttiin itsenäi-
syyspäivänä laillisen hirvenmetsästyksen yhteydessä 
naarashirvi, jota seurasi kaksi alle vuoden ikäistä vasaa. 
Poliisi tutkii tapausta metsästysrikoksena.

Pohjois-Savon poliisilaitos huutokauppaa hirven li-
hat perjantaina 13.12. klo 13 Sotkan Riistamiesten ma-
jalla, osoitteessa Pääharjunniemi 161. Paikalle on opas-
teet Ritisenlahdentieltä.n

Kysely kuopiolaisten 
terveydestä netissä
Kuopion kaupunki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
tekevät parhaillaan kyselyä kuopiolaisten terveydestä. 
Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa kuopiolaisten ter-
veydestä, hyvinvoinnista sekä asumiseen ja elinympäris-
töön liittyvistä kokemuksista. Kysely kerää tietoa myös 
näkemyksistä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 
tähtäävistä toimenpiteistä.

Kysely kohdistetaan ensisijaisesti Kuopion keskeisel-
le kaupunkialueelle. Kyselyyn voi vastata 20.12. saakka 
ja kaikkia siinä annettuja tietoja käsitellään nimettömi-
nä ja luottamuksellisesti. Kyselyyn pääsee osallistumaan  
osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/D5BE-
6DF0317CC7C7.par.

Vastanneiden kesken arvotaan pääsyliput Kuopion 
kaupunginteatterin ja Kuvakukon esityksiin sekä viiden 
lipun sarja uimahallille.n

Kuopiolaisluistelijan harjoitusmaisemat vaihtuvat pian Vuore-

lan Tuplajäistä Aasian suurimpiin jäähalleihin.

Aasiassa 

edessä on jopa 

kahdeksan 

tunnin treenit 

päivässä ja 2–3 

esitystä viikossa.

Ajanvaraus 
ma-to klo 8.00–18.00, pe klo 8.00–16.00

puh. 017 262 8890
Satamakatu 20, 70100 Kuopio

www.punaturkki.fi

Satamakatu 20, 70100 Kuopio

TERVETULOA!

Liisa Jalkanen

erikoiseläinlääkäri

Jaana Auvinen

pieneläinhoitaja

Postimaksuihin koro-
tuksia vuoden alusta
Yleisimmät postimaksut muuttuvat 1. tammikuuta 2014. 
Kotimaan 1. luokan postimerkin hinta nousee 1 euroon 
(ennen 85 senttiä) ja 2. luokan postimerkin hinta 90 sent-
tiin (ennen 75 senttiä). Ulkomaan kirjelähetyksissä enin-
tään 20 grammaa painavan kirjeen tai kortin maksu on 
1. luokassa 1 euron, 2. luokassa 95 senttiä. 

Muutoksia tulee myös Postin edelleenlähetys- ja jake-
lun keskeytys -palvelujen sekä pakettipalvelujen hintoi-
hin. Edullisimman, enintään 2 kiloa painavan postipa-
ketin hinta on jatkossa 7,60 euroa (ennen 7,40 euroa).n

Erkki Saarainen vuoden 
teatterilaiseksi
Kuopion Teatterikerho ry on valinnut Kuopion vuoden 
2013 teatterilaiseksi lavastaja Erkki Saaraisen. Valinnan 
perusteina ovat hänen toteuttamansa vastuulliset ja vaa-
tivat lavastukset ja erityisesti lavastukset Kustaa III:ssa, 
Minna-musikaalissa ja Chicago-musikaalissa, jossa lavas-
tus sijoitti teoksen juurilleen. 

Saarainen on toiminut Kuopion kaupunginteatteris-
sa vuodesta 1987 alkaen. Ennen Kuopioon tulemistaan 
hän on toiminut myös elokuva- ja TV-lavastajana. Saa-
rainen on saanut myös Valtion näyttämötaidetoimikun-
nan myöntämän apurahan.n

RENGASPARI OY
Itkonniemenkatu 25, Kuopio, p. 017 263 2755, 261 4203 

PARHAAT PIDOT KAIKILLE TEILLE 

TIETYSTI RENGASPARISTA?
UUDET 

kesärenkaat 
alk.

UUDET
nasta/kitka- 
renkaat alk.

 155-13 225 €  325 €

 175/70-13 245 € 295 € 335 €

 175/65-14 269 € 309 € 349 €

 185/65-14 279 € 325 € 365 €

 185/65-15 295 € 325 € 385 €

 195/65-15 315 € 349 € 395 €

 205/55-16 365 € 399 € 459 €

 225/45-17 409 € 480 € 569 €

 195/70-15 C8 419 € 399 € 469 €

Pinnatut 
talvirenkaat 

alk.

Runsaasti myös 
muita kokoja 

suoraan varastosta

CONTINENTAL, GOODYEAR, KELLY, WANLI, MICHELIN, NOKIAN, TYFOON, YM.

Asennukset Ammattitaidolla Aikaa VARAAMATTA!

Sarjahinnat sis. vannetyön, 
tasapainotuksen, kierrätys-

maksut ja uudet venttiilit
Runsaasti myös muita kokoja ja 
vannemalleja sekä rengasmerkkejä.

TALVIRENGASPAKETIT
teräs- tai alumiinivanteilla.
KYSY TARJOUSTA!

KESÄRENKAAT POISTOHINNOIN!

175/65-14 Ice Artic/ 425,-
 Ice+

185/65-15 Ice Artic/ 460,-
 Ice+

195/65-15 Ice Artic/ 480,-
 Ice+

205/55-16 Ice Artic/ 670,-
 Ice+

205/60-16 Ice Artic/ 660,-
 Ice+

225/45-17 Ice Artic/ 890,-
 Ice+

,-

,-

,-

,-

ÄÄ

175/65-14 Ice Contact/ 430,-
 Viking Contact5

185/65-15 Ice Contact/ 470,-
 Viking Contact5

195/65-15 Ice Contact/ 495,-
 Viking Contact5

205/55-16 Ice Contact/ 680,-
 Viking Contact5

205/60-16 Ice Contact/ 680,-
 Viking Contact5

225/50-17 Ice Contact/ 950,-
 Viking Contact5

0,-

0,-

5,-

0,-

www.rengaspari.fi 
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