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KOTIINKULJETUS (PE-SU)
tällä setelillä
kinkku salami tai
pizza bolognese normaalipizza

4,50€
voimassa 31.3.2010 asti

tällä setelillä
kotiinkuljetus
(norm. 2€)

0€

voimassa 31.3.2010 asti

tällä setelillä
jauheliha kana
pannupizza

tällä setelillä
kinkku salami tai
pizza bolognese perhepizza

tällä setelillä
pizza 3:lla täytteellä

voimassa 31.3.2010 asti

voimassa 31.3.2010 asti

voimassa 31.3.2010 asti

tällä setelillä
perhepizza 3:lla täytteellä

tällä setelillä
mediumpizza 3:lla täytteellä

tällä setelillä
perhepizza 4:llä täytteellä
+1 1/2 l limu

voimassa 31.3.2010 asti

voimassa 31.3.2010 asti

voimassa 31.3.2010 asti

3,50€ 10,50€
11,50€

7€

5€

15€

NOUTOPIZZERIA.COM
Noutopizzeria | Pyörönkaari 7 | Petonen | Kuopio | Puh. 017-363 3405 | Avoinna joka päivä klo. 11.00 - 22.00



Petosen lehti 24.2. 2010

Pääkirjoitus

Ulkoilusta
virkistystä ja
hyvää oloa

H

yvinvointimme rakentuu fyysisistä, psyykkisistä ja
sosiaalisista tekijöistä. Liikunta, ruokailutottumukset ja riittävä lepo vaikuttavat erityisesti fyysiseen
kuntoon ja jaksamiseen, mutta hyvinvointiin ja koettuun
elämänlaatuun vaikuttavat myös läheiset ihmissuhteet ja
muut sosiaaliset suhteet, mielen hyvinvointi ja henkilökohtainen talous tai toimeentulon riittävyys. Et voi vaikuttaa
ikääsi tai perintötekijöihisi, mutta elintavoistasi päätät itse.
Tiedätkö Sinä vyötärönympärysmittasi? Tai miten valitset
lautasellesi monipuolista ruokaa, riittävästi kuituja ja kohtuudella pehmeää rasvaa? Liikutko vähintään puoli tuntia
päivässä? Tiedät myös, mitä sanotaan tupakoinnista. Entä
nukutko riittävästi ja huolehditko Sinulle tärkeistä ihmissuhteista? Välitätkö itsestäsi ja läheisistäsi ja nautitko elämästäsi?
Kaikesta tiedosta ja tarjolla olevasta avusta huolimatta,
elintavat ja erilaisiin muutoksiin ryhtyminen tai uusissa
tottumuksissa pysyminen ovat jokaisen omia valintoja.
Muutospolulle lähdettäessä ja sen varrella tarvitaan pysähtymistä ja tekemisten ja valintojen puntarointia, hyötyjen ja
haittojen sekä niihin liittyvien tunteiden peilaamista. Mikä
sopii Sinulle ja mikä sopii minulle? Liikunnan terveysvaikutuksia kuvaillaan termillä ”polypill”, millä tarkoitetaan
sitä, että liikunta vaikuttaa monen eri lääkkeen tavoin ja
vielä pitkäaikaisesti.
Helmi-maaliskuussa aurinko paistaa ja hanget hohtavat.
Meillä Kuopiossa, Jynkässä, Petosella ja Saaristokaupungissa on erinomaiset mahdollisuudet talviliikuntaan. Täällä
on hyvä valaistu latuverkosto, useita luistinratoja ja mahdollisuus luisteluun ja hiihtoon luonnonjäällä. Jos et ole
hiihdon tai luistelun ystävä, niin alueen kevyenliikenteen
väylät ovat erinomaiset ja tarjoavat mahdollisuuden eripituisiin kävelylenkkeihin ja pyöräilyyn. Lippumäessä on
uimahalli, jäähalli ja kuntosali. Lisäksi Petoselta ja Saaristokaupungista löytyy useita lähiliikuntapuistoja eri-ikäisille.
Mahdollisuuksia on – osaatko hyödyntää niitä?
Kun koet tarvetta lisätä liikuntaa, niin helpoiten ja pysyvimmin se onnistuu, kun sisällytät omaan päiväohjelmaasi
ns. arkiliikuntaa. Jos mahdollista, niin taita työ- tai muu
asiointimatka tai osa siitä jalan tai pyörällä. Myös sosiaalisia suhteita voit hoitaa liikkumalla yhdessä ystävien kanssa.
Aikuisina ja vanhempina olemme esimerkkejä lapsille ja
nuorille. Tiedäthän, että Petosen asukastupa/ vapaa-ajankeskus on alueen asukkaiden käytössä ja sielläkin voit lukea
päivän lehdet, työskennellä tietokoneella sekä tavata muita
ihmisiä ja nauttia kahvion antimista.
Petosen asukastuvalla ja Kotikulmassa on nyt myös ”Terveyspiste”, missä on mahdollisuus omatoimiseen verenpaineen ja painon mittaukseen sekä tarjolla on erilaista aineistoa. Lisäksi kevään kuluessa Kanerva-KASTE-hanke tuo
kansalaisten käyttöön sähköisen hyvinvointipolun.
Tarttuisitko Sinäkin terveyteen? Siten kuin Sinusta hyvälle tuntuu ja Sinulle sopii.

Yhdellä jalalla maailman
rankingin huipulle
n Aurinkorinteen koulun rehtori Esa Miettinen on pöytä-

tenniksessä maailman rankingissa toisena. Sarja on liikuntavammaiset luokka 9. Hänen saavutuksiinsa kuuluu mm. Kaksi
EM-pronssia, joukkue EM-kulta, MM-kisojen neljäs ja Pekingin paralympialaisten viides sija. Kotimaan pöytätenniskisoissa on kultamitaleista lähtien sijoituksia niin vammaisten kuin
vammattomien sarjoista. Hän on Kuopion Pöytätennisseuran
joukkueen jäsen kansallisissa sarjoissa.
Kilpailuhenkinen vekara eksyi pöytätenniksen pariin ja totesi homman kivaksi. Hyvät innostavat valmentajat innostivat
lisää. 12-vuotiaana saatu ensimmäinen kultamitali varmisti
lajivalinnan, joskin pieni eksyminen pesäpalloon on outokumpulaiselle nuorelle luonnollista. Vammattomana ansioihin kuuluu sekä Joensuun että Kuopion pöytätennisseurojen
nostaminen mestaruussarjatasolle.
Synnynnäinen verenkierto-ongelma oikeassa jalkaterässä
aiheutti sitten tauon, ja maaliskuussa 2004 ongelma poistettiin
amputoimalla oikea jalka polven alapuolelta. Parin kuukauden
kuntoutuksen jälkeen kävely sujui taas. Syksyllä kyseli jo vammaispöytätenniksen maajoukkuevalmentaja Julius Muinonen
harjoittelemaan tavoitteena Pekingin paralympialaiset.
Eikö tehnyt mieli heittäytyä sohvalle selälleen ja vastata
tekemisehdotuksiin, että ”olen vammainen”?
-On sellainen luonnevika, ettei paikallaan malta olla. Eikä
vammaisuuteen vetoaminen ole koskaan tullut mieleen. Aina
on jotain liikuntaa pitänyt harrastaa. Maratonia en sentään ole
kokeillut, mutta olisihan se mahdollista, kun pari kertaa pysähtyisi huoltotauolle. Proteesia ja jalkaa pitäisi kuivata matkan varrella.
Muutaman harjoituskerran jälkeen into ja usko tekemiseensä kasvoivat niin paljon, että vaimon kanssa oli keskusteltava
harjoittelun vaatimasta ajasta. Harjoittelua seurasi menestyminen kotimaassa ja sitten kansainvälisesti, ja aikanaan 2008
Pekingin paralympialaisista tuli viides sija. Nyt tähtäimessä

Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

simmäisenä viikonloppuna pöytätennisturnaus KuPTS Fintrade Open GP 2010.
Kilpailuluokat lähtivät harrastelijatasosta ja päätyivät sunnuntain pääluokkaan, jossa mukana oli myös useita Suomen
parhaimmistoon kuuluvia pelaajia.
Pääluokan voiton ja 350 euron palkintosumman nappasi
Turun Kaikua edustava lahjakkuus Roope Kantola. Vuonna
1991 syntynyt nuorukainen löi finaalissa kolme vuotta vanhemman Toni Soineen.
Turnauksen isäntien Kuopion Pöytätennisseuran kokenut
Esa Miettinen hävisi Soineelle välierässä ja oli 39 pelaajan
kilpailussa jaetulla kolmannella sijalla.
Teksti ja kuva: Pasi Louhelainen

Lahjakas Roope Kantola syöttövuorossa.
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n Kallaveden koulun liikuntasalissa pelattiin helmikuun en-
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on Lontoon paralympialaiset 2012. Sitä ennen ehtii vielä SM-,
EM- ja MM-kisoja käydä.
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Suun terveys näkyy koko kehossa
puhdistuksesta.
-Suun terveys näkyy koko kehon
hyvinvoinnissa. Reikiintyneet hampaat, tulehtunut kiinnityskudos tai
luutulehdukset ovat yleisterveydellinen infektioriski – etenkin sydänsairailla, sokeritautipotilailla ja nivelreumaa sairastavilla. Esim. ennen
tekonivel- tai sydänleikkauksia täytyy suusairaudet hoitaa perusteellisesti, jotta infektiot estetään.

n Petosen Hammas Oy on vuodes-

ta 2000 lähtien toiminut hammaslääkäriasema Petosella Pyörönkaari
3E:ssä. Vastaanoton omistaja on
hammaslääkäri Auvo Tuomainen.
Lisäksi vastaanotolla toimii useita
muita hammaslääkäreitä, suuhygienisti ja hammashoitajia.
Hammaslääkäri- ja erikoishammaslääkäripalveluihin
kuuluvat
paikkaushoidot, ienhoidot, suukirurgia, implantit eli keinojuuret, irtoproteesit, posliinipaikat, kruunut,
sillat ja esteettinen hammashoito.
Suuhygienistin palveluihin sisältyy hammaskiven poisto, ientulehdusten hoito, hampaiden puhdistukset, fluorikäsittelyt, hampaiden
valkaisut, ravintoneuvonta ja kotihoidon opastus. Toimintaan kuuluu
myös kutsujärjestelmä, joten asiakkaan ei tarvitse muistella seuraavaa
kertaa.
Näkyykö lama-aika asiakkaiden
suusta, hammaslääkäri Auvo Tuomainen?
-Vuosien 1991 ja 2009 yleiset taloudelliset taantumat näkyvät kyllä
asiakkaiden suussa mm. vähentyneenä haluna hoidattaa hampaitaan, joka heijastuu koko suun terveyteen.
Miten ovat hoidot muuttuneet?
-Hoitomenetelmät,
materiaalit
ja laitteet tietotekniikkasovellusten

Hammaslääkäri Auvo Tuomainen ja suuhygienisti Päivä Ryhänen huolehtivat kokonaisvaltaisesti asiakkaan suun kunnosta.
myötä muuttuvat koko ajan.
-Nykyään useimmiten yksittäiset
puuttuvat hampaat korvataan implanttien varaan rakentuvilla posliinikruunuilla, eikä kytketä naapurihampaisiin sillaksi.
-Hammasmuovit ovat korvanneet

amalgaamin
paikkamateriaalina,
mutta takahammasalueen isot paikat tehdään kestävyyden ja etualueen kruunut myös esteettisyyden
takia posliinista. Vanhat ehjät amalgaamipaikat voidaan säilyttää.
Miten hampaita pitää hoitaa?

Afrikan tähti museossa

-Hampaiden pesu on tärkeää vähintään kaksi kertaa päivässä – lapsesta aina ikäihmiseen saakka. Hyvä
kotihoito koostuu oikeanlaisesta
hampaiden harjauksesta kaksi kertaa vuorokaudessa fluoripitoisella
hammastahnalla, ja hammasvälien

Taidemuseossa
Kytköksiä
Taivaskanavalla
n Sähköä ilmassa – näyttelyn päätös Kyt-

köksiä kuroo yhteen teemoja Taidemuseon
Näyttelyhistoriasta. Nykytaiteen ja ortodoksisen kirkkotaiteen vuoropuhelu Taivaskanavalla on tehty yhteistyössä Ortodoksisen
kirkkomuseon kanssa. Peruskorjauksessa
olevan kirkkomuseon ikoneita ja kirkkotekstiilejä on asetettu nykytaiteen kokoelmateosten seuraan.

Nähtävänä on opetustauluja, tietosermejä ja afrikan eläimiä
n Kuopion museossa 26.1.–1.4.2010 on

Suomen myydyimmästä lautapelistä kertova
näyttely.
Näyttely seuraa pelilaudalta tuttuja reittejä Kairosta Kapkaupungin kautta Kanarialle
sukeltaen pintaa syvemmälle afrikkalaiseen elämäntapaan. Pelilaudan kääntöpuoli
- näyttely on Helinä Rautavaaran museon
tuotantoa, ja sitä on täydennetty Kuopion
luonnontieteellisen museon kokoelman eläimillä.
Afrikan tähteä on pelattu samoilla säännöillä ja samalla pelilaudalla vuodesta 1951.

Pelin suunnitteli 19-vuotias koulupoika Kari
Mannerla, joka ei ollut koskaan käynyt Euroopan ulkopuolella. Mielikuvien pohjalta
syntynyt peli on kuitenkin vaikuttanut suomalaisten käsityksiin Afrikasta.
Kuopion museo järjestää koululaisille
toiminnallisia opastuksia näyttelyssä. Maksuttomat opastukset Afrikan Tähdet -näyttelyyn 7-12 -vuotiaille pidetään la 20.3. ja su
21.3. klo 11.30.
Työpaja kestää noin 1,5 tuntia, ja mukaan
mahtuu 25 ensiksi saapunutta.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

KalPalla kahden kotivoiton viikko

Onko muoti-ilmiöitä näkynyt, esimerkiksi kulmahampaiden teroitusta
vampyyrimäisemmiksi?
-Muoti-ilmiönä voidaan mainita
hampaiden valkaisuhoidot ja hammaskorut. Ei kuitenkaan tehdä mitään hampaille haitallisia virityksiä
tai limakalvoille vahingollisia lävistyksiä.
Petosen Hammas Oy:ssä hammaslääkärin tekemässä tarkastuksessa
tutkitaan huolella jokainen suun
terveyden osa-alue säännöllisin väliajoin ja sisältäen digiröntgentutkimukset. Palveluihin kuuluvat niin
perus- kuin erikoishammashoidot.
Lopuksi muistuttaa hammaslääkäri
Auvo Tuomainen:
-Terveet, hoidetut hampaat mahdollistavat hyvän purentakyvyn, antavat itseluottamusta ja parantavat
elämänlaatua.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Museon tornissa
Maria ja Muovia
n Kaupunginmuseon jugendlinnan torniin

kivenneet näkevät 60-luvun suomalaista
muotoilua. Vanhemmille on tarjolla nostalgisia hetkiä ja lapsille muuten vain ihmettelyä ensimmäisten Mari-kankaiden ja ”uudenaikaisten” muovisten esineiden parissa.

Essunhelmoihin
takaisin

Maailmancupin
kisat Puijolla

n Tai ainakin katselemaan Essuja pääsee

n Maanantaina 8. ja tiistaina 9.3.2010 kan-

Lisätietoja tapahtumista:
www.museo.kuopio.fi tai yleensä tapahtumista www.kuopio.fi ja klikkaa tapahtumakalenteri.

nattaa suunnistaa Puijon kisakatsomoon
katselemaan Vancouverin olympialaisten
menestyjiä ja heidän haastajiaan.

korttelimuseolla. Näytteillä on naisten ja lasten esiliinoja eri vaiheista 1900-lukua, ja valokuvia, jotka kertovat esiliinojen käytöstä.

JazzyWaters Pinarilla
n Tiistaina 9.3.2010 Pinarin kahvioon py-

sähtyy monikulttuurinen ja taiteellisesti
crossover-tyylinen JazzyWaters-yhtye Pohjois-Savon konserttikiertueellaan.
Kappalevalikoima on bossanovaa, suomalaista musiikkia ja yhtyeen omia uusia kappaleita yhdistävänä teemana VESI.
Yhtye esittelee itseään nettiosoitteessa
http://jazzywaters.blogspot.com/ .
Kuva: Juuso Happonen

Kolme muusikkoa, Ilan Ranskasta edessä, takana vasemmalta Aquila Brasiliasta,
n Talvilomaviikolla tiistaina on häviäjänä HIFK ja lauantaina Blues (Petosen lehti ei takaa Sonja Lontoosta kotikaupunkiin lentänyt liike-taiteilija, ja Juuso immigrantin tyttärenpoika Kuopiosta, siinä keinot crossoveriin...
lopputuloksia, toivoo vain).
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Laulava
S-Market
Petosella

n Voiko laulu auttaa jaksamaan paremmin ja parantamaan työilmapiiriä?

Tätä kokeilivat Petosen S-marketin rohkeat ja innokkaat työntekijät.
Sarka-hankeen Minna Koskinen kysyi Petosen henkilökuntaa pilotiksi
kulttuuriseen työhyvinvointiin. Mietintää ei tarvittu kun henkilökunta vastasi kyllä, sillä työhyvinvointi ja hyvä työfiilis todella ovat S-marketissa sydämen asia. Sarka-hanke järjesti yhdessä Maestro yrityksen Jaana Turusen
kanssa laulutoimintatuokion, joka kesti noin 1,5 tuntia. Osallistuminen ei
edellyttänyt laulutaitoa tai edes nuottikorvaa. Loistava vetäjä sai jännityksen heti laukeamaan ja kaikki heittäytyivät täysillä mukaan. Kohta lauloivat
nekin jotka olivat ajatelleet, etteivät halua laulaa. Tuokioon kuului myös laulunopetusta ja äänenkäytön harjoittelua.
Jaana Turusen kehut puhtaasta laulusta ja siitä, että henkilökunta oli valmis perustamaan toimipaikan kuoron, lämmittivät kaikkien mieltä, ja erityisesti rohkea osallistuminen sai vetäjältä kiitosta. Kiitosta henkilökunta
sai myös aktiivisesta osallistumisesta.
Tutkimusten mukaan laulu vähentää stressiä, rentouttaa kehoa, virkistää
ja kehittää keskittymiskykyä. Tämä todettiin todeksi myös S-market Petosella. Koko porukka oli valtavan tyytyväinen ja ennakkoluuloisimmatkin
totesivat, että laulutuokio oli ihan mahtava juttu, ja hyvä, että välillä on jotain erilaisempaa työvirettä. Osanottajat voivat lämpimästi suositella tätä
muillekin työyhteisöille. Seuraava maanantai käynnistyi ainakin Hevi-osastolla laulamalla…
Alkuperin henkilökuntalehteen: Outi Rojo S-marketpäällikkö,
Petosenlehteen muokannut ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Appelsiinin lastaajien laulua ei liene tehty mutta Eijan, Lean,
Hannan ja Leenan repertuaarista löytyy muuta sopivaa.

Pinarin
kahvila auki

Tiistaina 2.2.2010 aukesi oikein virallisesti Pinarin kahvio. Tiistaisin ja torstaisin on lounasaikaan tarjolla edullista ruokaa. Ruoan
hintaan kuuluu leipä ja juoma, laatikkoruokiin myös salaatti/raaste.
Syöjiä oli Ikinuorten kerhopäivänä ruuhkaksi asti. Kahvio on osa
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n yleishyödyllistä toimintaa,
joten kaikki mahdolliset tuotot käytetään paikallisen asukastoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Kahvio työllistää tällä hetkellä
4 henkilöä.

Petosen asukastuvalla
tartutaan terveyteen
n Petosen asukastuvalla kokoon-

tuu 8.3.-19.4.2010 Tartu Terveyteen-elintaparyhmä. Laajemmalle
osallistujajoukolle järjestettiin 22.2.
Elintapariskit puntarissa –iltapäivä, jossa tarjottiin ensitietoa ja kipinää elintapa-asioihin. Asukastuvalta löytyy myös Terveyspiste, jossa
asukkaat voivat mitata itseltään painon, verenpaineen ja vyötärönympäryksen.
Terveyspisteiden perustaminen
olemassa oleviin kohtaamispaikkoihin on osa Kanerva-KASTE–hanketta. Hankkeen keskeinen tavoite
on elintapasairauksien ennaltaehkäisy. Hankkeen pääkoordinaattori
Kuopiossa on terveydenhuollon
maisteri Mervi Lehmusaho. Tartu
Terveyteen-ryhmää Petosen asukastuvalla vetää ravitsemusterapeutti
Reetta Mustonen ja liikunnanohjaaja Pasi Räsänen. Mervi Lehmusaho kertoo hankkeen taustoista:
-Kanerva-Kaste:lla hanke alkoi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä vuoden 2009 alussa ja koostuu
useista osahankkeista. Ministeriörahoitteinen hanke on yhteinen Itä –ja
Keski-Suomen sairaanhoitopiirien
kanssa.
Kanerva-KASTE:lla on Kuopiossa toistaiseksi kaksi Terveyspistettä,
jotka sijaitsevat Petosen asukastuvalla ja Kotikulmassa. Terveyspisteitä perustetaan jatkossa muillekin
asukastuville.
Lähimaakunnissa Terveyspisteet
pyritään perustamaan sinne, missä
ihmiset luontaisesti kohtaavat, kuten esimerkiksi huoltoasemille ja
kirjastoihin.
Suomen yleisimmät kansansairaudet ovat diabetes ja sydän –ja verisuonisairaudet. Terveydenhuolto
joutuu koville hoitaessaan näitä sairauksia. Mervi Lehmusaho kiteyttää
Kanerva-KASTE:en luonteen näin:
-Hankkeen tarkoitus on tukea perusterveydenhuoltoa ja terveyden
edistämisen rakenteita siten, että
lievästi ylipainoisia ihmisiä autetaan
hallitsemaan painoaan jo ennen sairastumista.
Kanerva-Kaste hankkeelta on tulossa nettiin Terveysportaali, jossa
on mahdollisuus mm. täyttää virtuaalista “terveyskorttia” . Mustosen
mukaan Terveysportaalin tueksi olisi hyvä saada ensitieto tai elämäntaparyhmä, koska ihmiset saavat ryhmistä lisäpotkua hoitaa terveyttään.

Ravitsemusterapeutti Reetta Mustonen kertoo, että lievästi ylipainoiselle muutamankin kilon pysyvä pudottaminen on hyvä asia.
Kuinka laihduttamisen tarve
sitten todetaan?
Mervi ja Reetta kertovat, että vyötärönympäryksen mittaus on siihen
kätevin keino. Naisilla suositus vyötärönympärykselle on alle 80 cm ja
miehillä alle 94 cm. Keskivartalolihavuus altistaa diabetekselle. Mervi
Lehmusaro toteaakin:
-Vyötärönympäryksen mittaukseen pitäisi panostaa terveydenhuollon puolella, koska paino ei
kerro koko totuutta.
Onko lievä ylipaino niin
vaarallista kuin väitetään?
Painoindeksi 25-29.9 kertoo lievästä lihavuudesta. Reetta Mustosen
mukaan painon ei tässä tilanteessa
kannata enää antaa nousta. Jotkut
voivat olla terveitä lievästi ylipainoisinakin, mutta niiden joiden suvussa
on periytyviä kansansairauksia tulisi laihduttaa. Lehmusahon mukaan

Autoilijoiden
yhteisöllisyys
hukkunut
lumeen
Parkkipaikkoja on talvisin
entistä vähemmän lumen takia.
Tällainen pysäköinti vie toiselta
autolta pysäköintipaikan.

terveydellinen hyöty tulee jo pienestäkin, 5-10 % painonpudotuksesta.
Reetta Mustonen toteaa:
-Laihduttajan ei pitäisi olla itselleen liian ankara ja asettaa liian kovia tavoitteita. Muutamankin kilon
pysyvä laihdutus on hyvä asia. Pieniä elämäntapamuutoksia tekemällä
voi saada suuria muutoksia terveydessään aikaan.
Mervi Lehmusaho vinkkaa, että
Petosen asukkaiden kannattaisi hyödyntää asukastuvan Terveyspistettä
ja käydä mittaamassa siellä vyötärönympäryksensä mittanauhalla,
jonka värikoodi kertoo oman vyötärönympäryksen mitan suositukseen
verrattuna. Muutenkin hän suosittelee ihmisiä tekemään sellaisia
asioita, mitkä itselle sopivat ja ovat
helppoja omaksua osaksi päivä- tai
viikkorytmiä.
Teksti ja kuva: Maria Pajusilta
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Harjoittelu on askel
kohti työelämää
n Peruskoulun 9. luokkalainen Jere

Ritavuo on tullut viikon TET-harjoitteluun Petosen asukastuvalle
Vesannolta asti. Henna Ovaskainen
on Jynkänlahden koulun Tekeväluokalta ja hänen harjoittelunsa
kestää 6 viikkoa. Tekevä-luokalla
opiskelu tapahtuu erilaisten työharjoittelujaksojen ja itse tekemisen
kautta.
Hennan mukaan Tekevä-luokassa
on hyvää juuri se, että asiat opitaan
tekemällä, ei vain kirjoista pänttäämällä.
Nuoret olivat saaneet tiedon Petosen asukastuvan harjoittelumahdollisuudesta tuttujen ja asukastuvan
omien nettisivujen kautta. Harjoitteluun houkuttelivat asukastuvan
hyvät tilat ja mahdollisuus tietokoneiden käyttöön. Jo monissa harjoittelupaikoissa, kuten kaupassa ja
huoltoasemalla aiemmin ollut Jere
kiittää Petosen asukastupaa tähän
mennessä viihtyisimpänä harjoittelupaikkana, jota hän suosittelisi
muillekin koululaisille. Kirpputorilla ja päiväkodissa aiemmin har-

joitellut Henna on myös kokenut
tämän harjoittelupaikan mukavaksi.
Hennan mieliaine koulussa on
käsityöt, kun taas Jeren sydäntä lähellä ovat metalli– ja puutyöt sekä
liikunta. Koulunkäynti on alkanut
maistua Hennalle Tekevä-luokalle
pääsyn jälkeen. Tavallista yhdeksättä luokkaa Vesannolla käyvän Jeren
mielestä opettajien valvonta koulussa on nykyään vähäistä ja se vie mielekkyyttä koulunkäynniltä.
Kieltenopetus on sekä Jeren että
Hennan mielestä koulussa hyvää.
Nuoret vakuuttavat, että osaisivat
tosipaikan tullen neuvoa englanniksi apua kysyvää.
-Kun olin kesätöissä kaupassa,
siellä kysyttiin usein asioita englanniksi ja ruotsiksi, Jere selvittää osaamistaan.
Kuinka nuoret viettävät
viikonloppunsa?
Henna kertoo, että iltaa istutaan
kavereiden kotona, mutta myös
nuorisotalot vetävät puoleensa.

Hän käy tapaamassa joskus tuttuja
Jynkän Monarilla ja kuuntelemassa
bändejä keskustan Nuorisokeskus
44:ssa. Jeren viikonloput Vesannolla
täyttyvät tietokoneella olosta sekä
biljardin peluusta Vesannon nuorisotalolla.
-Jos Vesannolla on kotibileet, siellä on koko kylän väki. Vesannon
nuorisotalolla taas käyvät kaikki kylän nuoret.
Tulevaisuuden haaveena Hennalla on luova työ taiteen tai käsityön
parissa. Hän haluaa valokuvaajaksi
tai käsityöläiseksi. Peruskoulun jälkeen Hennaa houkuttaa Ingmanin
käsi- ja taideteollisuusoppilaitos.
Sählyä pelaavaa Jereä kiinnostaa
ATK-ala ja hän aikoo jatkaa lukioon
peruskoulun jälkeen. Lukio antaa
aikaa miettiä mitä tulevaisuudessa
haluaa tehdä.
- Kaikkia asioita ei opi vain tekemällä, jotkut asiat on pakko opiskella ensin kirjoista ennen kuin niitä
pääsee tekemään käytännössä.
Teksti ja kuva: Maria Pajusilta

Jere Ritavuo pitää hyvää koulutusta elämän peruspilarina.

Lippumäen
Vihreä lippu vaikeuttaa
voittamista Energiakisassa lähiliikuntapaikka
rakenteille
n Vihreä lippu on kestävän kehityk-

sen työkalu päiväkodeille, kouluille
ja oppilaitoksille. Se antaa osallistujalle välineet pitkäjänteiseen, kokonaisvaltaiseen ja tulokselliseen
työskentelyyn. Vihreässä lipussa
yhdistyvät kestävän kehityksen ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen
sekä taloudellinen näkökulma.

n Lähiliikunta-alue on n. kuuden hehtaarin osa-alue Lippumäen liikunta-

Vihreä lippu -ohjelman
periaatteet ovat:
- Osallisuus: lapset ja nuoret
vaikuttajina
- Ympäristökuormituksen
vähentäminen
- Kestävän kehityksen kasvatus
osana jokapäiväistä arkea
- Jatkuva parantaminen:
Pitkäjänteisyys ja
suunnitelmallisuus
- Yhteistyö ympäröivän
yhteiskunnan kanssa
Aurinkorinteen koulussa nostettiin Vihreä lippu pysyvästi salkoon
vuodenvaihteessa. Kuuden vuoden
ahkerointi eri teemojen parissa sai
kiitoksensa kun saavutettiin kestävä
taso.
Kati Korhonen kertoo tehdystä
työstä:
-Oppilaat ovat olleet tosi virkeitä.
Ideoita tulee hyvin ja he yrittävät itse
myös arvioida niiden toteutuskelpoisuutta hyvällä tuloksella. Opettajista ympäristöraadin vedossa on
tänä vuonna vastuussa myös Marika
Viiri ja lisäksi koulunkäyntiavustaja
Jaana Kaikkonen. Teemoina ovat
olleet jätteet, energia ja vesi. Kukin
teema on kestänyt kaksi vuotta.
Saavutettuun Vihreään lippuun

Vihreän lipun juhlaa vietettiin tiistaina 16.2.2010. Juhlan järjestelyissä ahkeroivat ympäristöraatilaiset Pauli Pesonen, Aurora Nissinen, Ella Savinainen ja Altti Hartikainen sanomalehden kierrätyksen teema-asuissa.
toiminta ei kuitenkaan lopu. Nyt
on teemana SiistiKuopio! – kampanja, jossa kiinnitetään huomiota
lähiympäristön siisteyteen niin koulussa kuin koulun lähiympäristössä
ja mukaan tulee yhdistymään myös
koulun luontopolku. Sen mukana
opitaan luonnon arvostamista luonnossa liikkumisen, marjastuksen ja
kalastuksen yms. luontoon liittyvän
harrastamisen kautta.
Kuopion kaupungin energiatehokkuushanke järjestää Energiakisan Kuopion kouluille. Kilpailun
tarkoituksena on opastaa koululaisia
sähköenergian järkevään käyttöön
arkipäivässä. Kilpailu on ideoitu
yhdessä koulujen energiayhdyshenkilöiden kanssa. Kilpailuaikaa on
kahdeksan viikkoa, 1.2. - 28.3.2010,
ja kisan tulokset julkaistaan viikolla

viisitoista.
Palkittavia ryhmiä ovat:
- Kolme suhteellisesti eniten
sähkön käyttöään tehostanutta
koulua
- Kaksi sähkön ominaiskulutukseltaan alhaisinta koulua
- Aktiivisimmin sähkön käyttöä
tehostavia toimia kilpailun aikana
toteuttanut koulu
Opettaja Kati Korhonen myöntää,
että energiakisassa pärjäämistä vaikeuttaa se, että Vihreän lipun myötä
energiataso on jo koulussa varsin
hyvä.
-Onneksi toisessa ryhmässä on
mahdollisuuksia.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

keskuksesta. Lähiliikunta-alueen hankesuunnitelma on hyväksytty Vapaaajan lautakunnassa 9.12.2009. Hankkeelle on haettu valtion lähiliikuntaavustusta.
Pohjarakennustyöt alkavat tammikuussa 2010. Lähiliikunta-alueen työt
ajoittuvat pääosin kahdelle vuodelle. Ensimmäisenä vuotena 2010 tehdään
pohjarakennustöitä ja vuonna 2011 tehdään välineasennus- ja viimeistelytöitä. Lisäksi Lippumäen alueella tehdään varsinaiseen Lippumäen
liikuntakeskukseen liittyviä töitä mm. pysäköintialue, pienpelikenttä sekä
alueen kuivatustöitä.
Lähiliikunta hankkeeseen voi tutustua tarkemmin kaupungin Internet-sivuilla www.kuopio.fi hakusanalla Lippumäen lähiliikuntapaikka tai
suoraan linkistä:
http://www.kuopio.fi/net.nsf/TD/041108094733439?OpenDocument

Kouluille
luontopolut
n Kuopiossa valmistellaan luontopolkuaineistoja myös peruskoulujen käyt-

töön. Vuonna 2010 otetaan käyttöön Aurinkorinteen, Neulamäen, Pirtin ja
Pyörön koulujen luontopolut.
Polut merkitään maastoon maalimerkein ja opastuspistepaaluin. Luontopolkuihin liittyvää tietoa saa kaupungin kotisivuilta Asukas →Vapaa-aika ja
liikunta → Retkeily ja ulkoilu → Luontopolut.
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Tupatarkastus
paljasti puutteita
näkövammaisten
kannalta
n Pohjois-Savon Näkövammaiset ry:n edustajat kävivät tutustumassa Peto-

sen vapaa-ajan tilaan. Näkövammaisten kannalta rakennuksessa on monia
puutteita, jotka tämän päivän rakennuslainsäädäntökin estäisi tekemästä.
Jalkakäytävälle laitettu asukastuvan mainosteline on törmäysvaara.
Muita vikoja ovat muun muassa yläkerran liian kapeat käytävät ja kontrastia hävittävä väritys. Valaistuksessa olisi myös korjaamista hyvinkin paljon. Hyväksi havaittiin hississä oleva pistekirjoitusmerkintä kerrospainikkeiden vieressä ja kahvion pöytien liinojen tuoma hyvä värikontrasti.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Lumpeinen (toinen oikealta) Tuula Simosen, Sirkka Selkäinahon (selin) ja Sirpa Tuovisen
(oikealla) tentattavana.
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Nurkkatanssit
Palvelutalossa

Pakina
Piällysmiehe
pestoomisopas

n Pyörön palvelutalolla oli tiistai-il-

tapäivällä 16.2.2010 Vexi Poutiaisen
vetämät vanhan ajan Nurkkatanssit.
Avoin ja maksuton tilaisuus vetikin paikalle joukon tanssinhaluisia.
Naisten määrä oli monenkertainen
miehiin nähden, mutta eihän se
nuoruusajan musiikin kuunteluun
vaikuttanut. Musiikkihan tuo herkästi ajan muistot ja tunnelmat taas
mieleen.
Kesälle Vexillä on suunnitteilla
“Kesäillan valssit” -tanssit.
Ohjelman vaikuttavana taustatukena toimi Terve Kuopio -hanke,
jonka ideologiaa kuvaa mm. ajatus
aktiivisen osallisuuden mahdollistamisesta ikään katsomatta.

T

Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa

Moniosaaja Vexi Poutiainen
luki ennen keikkaa hyvää
paikallista lehteä.

Kallaveden
seurakunta

laveden kirkolla ja klo 10 Jynkänvuoren kerhohuoneella.

Varhaisnuoret
Varhaisnuorten kerhoja
ei ole viikolla 10

Diakonia
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Psalmit kristityn matkaeväänä - Seurakuntailta ke 24.2. klo
18.30. Psalmit 23, 52, 88. Raili
Rantanen.
Lähetysaskartelutalkoot
la
27.2. klo 9-15 Kallaveden kirkolla.
Ilmoittautumiset 22.2. mennessä
Katrille puh: 040-4848 334.
Messu su 28.2. klo 10. Saarna
Kirsi Leino, liturgia Esko Konttinen
ja kanttorina Seppo Kirkinen.
Kaupunkikinkerit ke 3.3. klo
18.30. Kinkeriaiheena on Pyhä.
Raili Rantanen ja Seppo Kirkinen.
Maailman rukouspäivän rukousilta pe 5.3. klo 18. Raili Rantanen.
Messu su 7.3. klo 10. Saarna
Esko Konttinen, liturgia Raili Rantanen ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Sanajumalanpalvelus su 14.3.
klo 10. Saarna Lauri Kastarinen,
liturgia Kirsi Leino ja kanttorina
Mari Vuola-Tanila.
Kohtaamispaikka (SEKL) su
14.3. klo 16. Esko Konttinen, Jouko Kauhanen, Veijo Olli, Markku
Heikkonen ja Jaspe.
Toinen uskonkappaleesta Jeesus Nasaretilainen, totinen
ihminen - Seurakuntailta ke
17.3. klo 18.30. Raili Rantanen.
Marianpäivän messu su 21.3.
klo 10. Saarna Raili Rantanen, liturgia Veli Mäntynen ja kanttorina
seppo Kirkinen.
Perheen pyhä su 21.3. klo 16.
Veli Mäntynen, Mari Vuola-Tanila,
kirkon, Petosen ja Rytkyn perhekerholaiset ohjaajineen.
Merimieskirkon työ tänään
- Seurakuntailta ke 24.3. klo
18.30. Suomen Merimieskirkosta
hallintojohtaja Ville Nieminen.

Perhetyö
Perhekerhoja ei ole
viikolla 10
Lasten ja perheiden pääsiäishartaudet ke 24.3. klo 9.30 Kal-

Leväsen kammari ma 1.3. klo
12.30-14. “Minä aikana ihminen
kaunein on” Diakonissa Maarit
Kirkinen. Tervetuloa juomaan
kuppi kuumaa ja jakamaan elämisen iloja ja suruja toisten kanssa.
Hyvän hoidon päivät (Omaishoitajille, hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville) ke 3.3. klo 10.3014.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Diakoni Martti Olsen tuo terveiset
Haitin matkalta. Ohjelmaan kuuluu mukavaa yhdessä oloa ja lounas (5 €). Ilmoittautumiset Maarit
Kirkinen p. 040-4848 369 tai Riitta Reima p. 040-4848 370 tai diakoniatoimisto p. 040-4848 332.
Leväsen kammari ma 15.3.
klo 12.30-14. Sanan maanantai,
pastori Matti Pentikäinen. Tervetuloa juomaan kuppi kuumaa ja
jakamaan elämisen iloja ja suruja
toisten kanssa.
Omaishoitajien
vertaisryhmä ti 16.3. klo 13-15 Kallaveden
kirkolla. Kokoonnutaan yhdessä
Puijon ja Männistön omaishoitajien kanssa. Mukana rovasti Matti
Keski-Nisula.
Lähimmäis- ja vapaaehtoistyössä toimivat to 25.3. klo
13.30-15. Vierailemme Leväsen
palvelukeskuksessa osasto Vellamolla. Valmistamme osaston
asukkaiden kanssa pääsiäistä,
tekemällä virpomisvitsoja. Ilmoittaudu Maaritille 18.3. mennessä
puh: 040-4848 369.

Aikuistyö
Miesten sauna- ja takkailta pe
26.2. klo 18-20 Poukaman leirikeskuksessa. Kiinnostavia alustuksia, veljellistä yhdessäoloa
ja sauna. Kevyt iltapala. Osallistumismaksu 4 €. Mukana Terttu
Möykkynen Lähetyskauppa Vakasta kertoo Israelin lähetystyöstä. Myytävänä Vakkatuotteita.
Miesten sauna- ja takkailta pe
19.3.klo 18-20 Poukaman leirikeskuksessa. Kiinnostavia alustuksia,
veljellistä yhdessäoloa ja sauna.
Kevyt iltapala. Osallistumismaksu

4 €. Mukana Erkki ja Kirsti Oinonen, pääsiäisen kukat ja kaupungin ulkoilumahdollisuudet.
Mikä olen miehiäni - Voimaannuttavat valokuvat miehille la
20.3. klo 11-18 Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie 21. Tiedustelut ja ilmoittautumiset aikuistyön pappi Raili Rantaselle puh:
040-4848 360 tai raili.rantanen@
evl.fi. Järjestelyistä vastaa mm.
Kallaveden seurakunta ja Kuopion Valkonauha yhteistyössä Kirkkopalvelujen
Opintokeskuksen
kanssa. Kouluttajana toimii valokuvaaja Pirjo Sipilä. Mukaan vanhoja valokuvia.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
Sanajumalanpalvelus su 14.3.
klo 13. Esko Konttinen ja AnnaMari Linna.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
Sanajumalanpalvelus su 7.3.
klo 13. Lauri Kastarinen ja Mari
Vuola-Tanila.

Piirit
Lamperila-Niemisjärven seurakuntapiiri ti 2.3. klo 0. Tuomaalassa Lea ja Aimo Mikkosella,
Mikkosentie 57.
Haminalahden työseura ti 2.3.
klo 18.30. Erja ja Jouni Räsènillä,
Savolanmäentie 50.
Rytkyn seurakuntapiiri ti 2.3.
klo 18.30. Annikki ja Aarne Sopasella, Pirttilä 31.
Kaislastenlahden
päiväpiiri
ti 16.3. klo 13. Katri Korhosella,
Kaislastentie 37.
Haminalahden työseura ti 16.3.
klo 18.30. Raili ja Veikko Sutisella, Savolanmäentie 11.
Rytkyn seurakuntapiiri ke 17.3.
klo 18.30. Raija ja Esko Väisäsellä, Matomäki 39.
Hirvilahden työseura to 18.3.
klo 18.30. Hirvilahden kappelissa.
Niemisjärven olotilapäivä ti
23.3. klo 11.30-13 Niemisjärven
kylätalolla. Aiheena Kiltteys, heikkous vai vahvuus, Riitta Reima.

yö siellä vallavällyin välissä! Outtako tosissaa hättäessännö
tämännii muaosan eoroesta, vae uattelettako toellaa, että
kuha ommaa taskuu suattaa jokkii ropone vilahtoo, nii hyvävel, tahi sisko suap vaekka viärännii veräjän kaatta
virkoehi vilahtoo?
Tässä oes nyt kuitennii hakijalistaanno karsintavarroo, nii vähemmällä piäsettä työ.. ja loppui lopuks sitte myökii! Ensmäesenä uunii
passo pistee paperit joehi laettajat o jo näättännä, ettei isollakkaa
rahalla telekutessaa sua mittää aekaseks. Ee oo tullunna tervettä
Kuopiojjoo, eekä ies hitusenkaa vähemmä saerasta.Meijä rahhoo
o vua rutkalaesesti männä pelekkää toevomissee ja toetottamissee.
Toesena joutaa rutistoo niihe paperit, jotka o kyllä kekkee puuhastellet, mutta aeka o männä lähinnä hutija turatessa ja puolustuspuhheita pittäessä, jollai o tuas ollu iha ruakilevasan elekeet ja
karille o männä aejemmattii puuhastelut ja nii o ollu kervose yhentekevöö mittee jäläkee ouvat jättänneet siinä paksuva palakkoosa
paketoijessaa.
Sanotaa vaekka näenni, että kovi o kevveesti ja hentusesti yhteestä hyvivoentija uatelleet semmosettii säheltäjät, jotka o vua silimät
huurussa pallotelleet kenttiisä kanssa, vaekka lapsukaeset o kooluilla valavomatta villiintynneet ja tarpeissaa tukemattakkii jiäneet
opettajjae vässyissä laatakuntii ja syntyviärii piätöksii.Semmosija
tässä kaapunnissa viilettää usseempkii, jotka eevät ossoo asettoo
mittää järjestystä mihinkää ku kaekki o vua aena yhtä tärkeetä ja
silimät harittaa jo tuommosestä ähkimisestä nii että näkköövät sen
yhen yhteise ja aenoon rahasäkin jo monena kappaleena!
Niinnii taetaa olla, että näenköhä ossoo seleviytymistäkkii ja terveöttä johtoo semmone, joka o muuvallakkii jiäny pelekkii tyhjänotkujjiin kastii ja se ossoomine o jiäny näättämättä. Nämä o niitä,
jotka o lähinnä seleviytynnä hyville palakoelle ja maksaja o pitkän
piälle ollu terveellisempöö piästä näestä erroo. Ja ku aatellaa asijoo
tälläe laella nii vähä o jiänä kankaalle semmonennii, joka solokkuaa ihteesä ängetä joka kolloo. Luulis nyt immeise jottae suuntoo
olollee suanee, ettei telekkuais papeloettesa kanssa iha joka ilimasuuntaa ku mikäkii ylleismies jantune!
Semmosta ylleisluontosempoo lopuks että vaekka oes minkälaesta
johtajjoo ja piälikköö tarjolla nii kahtokee herranimessä mihinkä
se piälikkyys o tyrehtynnä, ku harva se hyvvee kierrättää!
Sen vilä ilimotan että en oo ite käätettävissä, jos suatatta lukijessanno semmosta alakoo toevommaa.Minä en kertakaekkisesti kerkii
ku tässä seleviimisessä o sen verra huasteelista ossoomista, että se
hyvinnii voep käävä terveyve piälle jos pittäes sinne vielä säntäellä
teitäe vahtimmaa.Elikkä koettakee nyt kerrannii tosissanno kahtoo
nenneennö pitemmälle!
Hyvve jatkoo t: Ruuskaska

Muistolaatta
talvisodan
siviiliuhreille

Muuta
Leväsen messu ti 16.3. klo
13.30. Anna-Maija Hella ja AnnaMari Linna.

Tuomikirkon muuriin Kuninkaankadun puolelle kiinnitetyn laatan
paljasti Marja-Leena Puputti.
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