Petosen lehti 21.4. 2010
22. vuosikerta

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti 4/2010 - 21.4. 2010





Petosen lehti 21.4. 2010

Pääkirjoitus Puistopuutarhuri Jorma Nieminen:
Siisti
ympäristö on
kaikkien ilo

K

evään katukuva paljastaa jälleen siivoustarpeen. Karkkipapereita ja –pusseja, juomapakkausten kääreitä, tuhansia
tupakantumppeja, litistettyjä tölkkejä
ja rikottuja pulloja. Kaikkea tätä näkee
jo lyhyellä matkalla. Eikä ongelma rajoitu pelkästään tänne Petoselle. Koko
kaupungissa voi nähdä saman. Jaksaisiko joku katsella samankaltaista näkyä omassa kodissaan? Tuskin. Samaa
asennetta voisi käyttää myös lähiympäristön puhtaana pidossa.
Jos jokainen kantaisi tyhjän pakkauksen roskakoriin, vähentäisimme
roskaantumista merkittävästi. Valitettavan usein tyhjä pakkaus jää siihen,
missä sen sisältö on loppunut. En halua ketään osoitella, mutta varsinkin
nuorten asenteessa olisi korjattavaa.
Me aikuiset voimme toimia esimerkkinä. Roskakoreja on kaikkialla, eikä
matka lähimmälle ole pitkä. Näin
voimme siistiä bussipysäkit ja muut
odotuspaikat.
Lajitteluun kannustetaan ja useimmat jo lajittelevatkin kotitalousjätteet.
Valitettavasti monet käytöstä poistetut
kodinkoneet löytävät viimeisen leposijansa luonnosta. Näillekin on olemassa kierrätysjärjestelmä. Ohjeet löytyvät
Jätekukko Oy:n nettisivuilta.
Siisti Kuopio! – kampanja on aloittanut toisen toimintavuoden. Kaikilla
lienee muistissa viime syksyn talkoot,
joissa kaupunkia siistittiin joukolla.
Suurkiitos kaikille mukana olleille.
Tämä kevät tuo jälleen siivoustalkoot
lauantaina 8.5. sekä lähiaikoina julistekilpailun voittajakuvista painetut julisteet. Haastan kaikki mukaan siistimään
kaupunkiamme. On oma valintamme,
hukummeko roskiin vai pidämmekö
ympäristön siistinä ja kutsuvana. Siisti
ympäristö on paras käyntikortti kaupungissa vieraileville.
Ismo Kiljunen
Siisti Kuopio! Koordinaattori

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen,
Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 8950 kpl.

Etelä-Kuopiota pidetään
siistinä Porkkanakadulta
n Yleisessä

siisteydessä
on aina sanottavaa,
mutta siihenhän vaikuttaa kaksi tekijää;
roskaajat ja siistijät.
Roskaajilla on aina
etulyönti. Pelkästään
Kuopion Eteläisen hoitoalueen siisteydessä on
kunnioitettavan
kokoinen työmaa.
Puistopuutarhuri Jorma Niemisen kartoissa on eri kunnossapitoluokassa olevat
alueet eroteltu toisistaan väreillä.
n Aluetta riittää Eteläisen hoitoalueen puis-

topuutarhuri Jorma Niemisellä joukkoineen
aina Neulamäestä Vehmersalmelle ja Lehtoniemestä Kurkimäkeen. Tehtävät sisältävät
viheralueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa ja
lisäksi koko Kuopion kaupungin leikkivälineiden turvallisuudesta huolehtimista. Onneksi
on sentään talvisin 10 ja kesäisin noin 38 työntekijää.
Jorma Nieminen tarkentaa tehtäviä:
-Eteläisellä hoitoalueella on puhtaana pidossa liikenneväyliä n. 65 hehtaaria ja hoidossa
katuviheralueita (sis. kasvi ja nurmikkotyöt) n.
23 hehtaaria, lisäksi kaavoitettuja rakennettuja
puistoalueita on hoidossa ja puhtaanapidossa
yhteensä n. 54 hehtaaria. Puistoroskiksia on
400-500 kpl ja syväkeräysastioita toista kymmentä. Puhtaanapito sisältää roskien keräystä,
roska-astioiden tyhjennystä ja alueiden yleisestä siisteydestä huolehtimista.
-Tässä onkin hyvä mainita, että esimerkiksi
koirien jätöspussit saa laittaa tavallisiin puistoroskakoreihin, sillä koirankuvalla varustettuja roskiksia ei juuri enää ole. Puistoroskisten
sisällä on sisäpussit, joten ne eivät sotkeennu
koirien ulostepusseista ja työntekijät voivat
käsitellä niitä hygieenisesti.
-Pensaiden ja puiden leikkaamiset työllistävät liki koko kesän.
-Perenna- ja pensasryhmien kitkentää riittää kesätyöntekijöille.
-Nurmikoiden leikkaus on yksi työllistävimpiä kesätöitä.
-Kesällä puhtaanapito sisältää myös pääkatujen esim. bussireittien puhdistuksen
imuautolla yksi-kaksi kertaa kuukaudessa.
Talviauraus kuuluu sen sijaan katujen kunnossapidolle.

-Talvella on lisäksi kaupungin kiinteistöjen
lumityöt ja hiekoitukset.
Miten tehtävät on jaettu?
-Eteläinen hoitoalue jakaantuu viiteen pienalueeseen. Jokaisella alueella on puutarhurin
koulutuksen saanut aluehoitaja, joka vastaa
oman alueensa hoitotasosta ja antaa työnohjauksen alueensa kesätyöntekijöille.
Kaksi vakituista leikkivälineiden kunnossapitäjää huolehtii leikkipuistojen leikkiturvallisuudesta ja välineiden kunnostuksesta.
Kesäisin ryhmä täydentyy kahdella kesätyöntekijällä. Leikkivälineiden kunnossapito onkin
tarkkaa ja vaatii asiaan perehtymistä, kertoo
puistopuutarhuri Jorma Nieminen:
-Noudatamme standardeja, jotka sisältävät
mm. tuotteiden turvallisuutta ja terveyttä koskevia vaatimuksia. Toiminnallinen tarkastus
on 1-3 kk:n välein, vuositarkastuksessa tutkitaan myös välineiden perustuksen kunto.
-Käyttäjien toivotaan tekevän ns. silmämääräistä tarkastusta ja ilmoittavan heti turvallisuuteen vaikuttavista vioista. Leikkipaikoilla
on yhteystiedot nähtävillä.
Palautetta tulee ja ne huomioidaan:
-Esimerkiksi puistoroskikset on siirretty pysäkkien katoksista ulkopuolelle vähän matkan
päähän hajuhaittojen takia. Täysistä roskiksista tulee ilmoituksia aika hyvin. Aluehoitajat
ovat tulleet tutuiksi puistojen käyttäjille, joten
kuntalaisen on helppo antaa palautetta.
8. 5. on Siisti Kuopio! -kampanjan talkoopäivä: Miten Puistotoimisto osallistuu?
-Koulujen, asukas- ja muiden yhdistysten
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ja urheilujärjestöjen kampanjoita avustetaan
mahdollisuuksien mukaan. Pusseja, pressuja, roskapihtiä annetaan lainaan ja mahdollisuuksien mukaan roskalavoja. Pressut ja lavat
haetaan saman päivän aikana pois.
Mitä on tulevaisuudelta odotettavissa?
-Karttula liittyy Kuopioon 2011 ja kaupungin palvelualueuudistus alkaa myös silloin.
Niiden vaikutuksista työhön ei vielä tiedä oikein mitään varmaa.
-Neulamäen, Särkiniemen, Leväsen ja Jynkän aluetta koskeva alueurakkakysely on
tarjouspyyntövaiheessa. Mikäli näille alueille
valitaan kunnossa- ja puhtaanapidosta huolehtimaan kaupungin ulkopuolinen toimija,
se helpottaisi meidän työmääräämme, koska
samanaikaisesti eteläinen kunnossapitoalue
laajennee Saaristokaupungin rakentamisen
myötä.
-Yhteistyötä vapaa-ajantoimen kanssa tehdään paljon mm. lähiliikuntapaikkojen kunnossapidossa ja rakentamisessa. Yhteistyö
toimii hyvin ja tehokkaasti, kun kunnossapitovastuut on sovittu selkeästi.
-Kesätyöntekijöiden valinta on tehty. 19.4.
aloittivat ensimmäiset, 3.5. tulevat seuraavat.
Kesäkuun alussa tulevat puolet koululaisista,
toinen puoli sitten heinäkuun alussa. Koululaiset valitaan arvalla kaikista hakemuksen
jättäneistä.
Eteläisen Kuopion puhtaana- ja kunnossapidossan työtä voivat asukkaat helpottaa panemalla roskat roskiin ja myös ottamalla osaa
Siisti Kuopio! -kampanjaan, toivoo Puistopuutarhuri Jorma Nieminen.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Lehden jakelu:
Suoralähetys Oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran
19.5. 2010.
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Kivipajasta muutakin
kuin hautakiviä
n Vapunpäivä vuonna 2000 oli en-

nakkoperintärekisteriin merkintäpäivä Kivipaja Sari Kämäräiselle.
Perheyrityksen ainoa ympärivuotinen työntekijä on kivialan artesaanin koulutuksen Vammalassa saanut
Sari Kämäräinen. Kiviseppä aloitti
yrityksensä pienillä kiviesineillä,
mutta sivutyöksi ajateltu hautakivien kaiverrus on noussut päätoimeksi. 8-9 kuukautta vuodesta menee
hautakivien kanssa. Talvella ehtii
tehdä muita töitä, kun hautakiviä
ei voi pakkasella paikalleen asettaa.
Sesonkiaikana yritys työllistää kolme henkeä.
Kiviseppä Sari Kämäräinen ei itseään taiteilijaksi suostu nimeämään:
-Käsityöläinen ja tekijä tässä lähinnä ollaan. Kivilyhtyjä ja muita
kivitöitä teen tilauksesta. Kivilyhty
onkin Kivipajan oma tuote. Asiakkaat ovat pitäneet eniten lohkopintaisesta lyhdystä. Niitä viedään
mökeille, syntymäpäiville ja tu-

paantuliaisiin lahjaksi, ja haudoille.
Nyt uutuutena ovat kuvatulosteet
lasipintaan. Esimerkiksi lyhtyyn
saa vaikka lemmikkieläimen kuvan.
Valokuvasta saa tehtyä hyvinkin
kauniita ja koskettavia laseja ikkunoihin, lyhtyihin tai hautakiviin yhdistettynä.
Eniten yritystä työllistävät lisänimien kaiverrukset hautakiviin sekä
entisöintityöt sisältäen uudelleenkultaustyöt/kiven pesutyöt. Hautakivien lisäksi on entisöity suurempia
patsaita tai kokonaisuuksia. Vanhojen kivitöiden puhdistus onkin
mielenkiintoista, sillä siinä näkee
erityisen hyvin, miten hienoa jälkeä
ovat entiset mestarit saaneet aikaan
ja miten kivi säilyttää kauneutensa
puhdistuksen jälkeen, kertoo Sari
Kämäräinen.
-Nykyään on niin saasteista, että
kaksi kertaa vuodessa hautakivikin
olisi hyvä huoltaa. Pesusienen tai
tiskiharjan kanssa puhdistettu kivi

näyttää kauniimmalta. Kultauskin
kestää tällaisen kevyen pesun. Jos
ei itse jaksa, Kivipaja suorittaa myös
pelkkiä kiven pesutöitä.
-Jos on vanha kivi, johon on jo
tullut sammalta, sen voi antaa olla,
ajan patina saa näkyä, pesee vain
muut pinnat. Sammal tulee aina uudelleen vuosin myötä esiin, jos on
saanut hyvän kasvualun huokoisella
kivipinnalla.
Uutena on Kivipaja Sari Kämäräiselle tullut valikoimiin myös erilaiset sisustuselementit. Remonttikohteisiin menee myös koristeosia mm.
takkoihin. Tiskipöydän tasoja ja välitilan kivilaatoitusta myydään välitysmyyntinä. Mittaukset tehdään
Kivipaja Sari Kämäräisen toimesta,
samoin suunnittelutyö.
Jääskelänkatu 1:ssä toimivan yrityksen valikoimaa on nähtävänä
myös netissä osoitteessa www.kivipajasarik.fi.
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Sari Kämäräisen kannatteleman lyhdyn lasissa on valokuvasta tehty kuvatuloste, ohut kalvo, joka kiinnitettynä lasiin kestää ulkokäytössäkin.

Maestra laulattaa
lauluharrastajia
n Musiikkileikkikoulusta

on
alkanut nykyisen laulunopettajan ja kuoronjohtajan, musiikin maisteri Jaana Turusen,
laulava elämänura. Helsingissä
Sibelius-Akatemiassa oppinut
kanttori on Helsingin seudun
ja Tampereen kautta päätynyt
takaisin kotiseudulleen Kuopioon musiikin yrittäjäksi, ja
takaisin Sibelius-akatemian
penkille.
Työn alla on gradu aiheesta
”Laulaminen ja hyvinvointi”.
Jaana Turunen kertoo laulamisen hyödyistä:
-Ei ole sattuma, että kaikkialla maailmassa lauletaan
työtä tehdessä. On myös olemassa tutkimuksia laulamisen
terveysvaikutuksista. Sen on
todettu auttavan kivun hoidossa, sitä voidaan käyttää
aivohalvauksen jälkeisessä terapiassa, se vahvistaa keuhkoja. Se
on myös luovuuden lähde jolla aktivoidaan aivoja.
Jaana Turunen vakuuttaa, että jokainen voi oppia laulamaan.
-Ava Nummisen väitöskirjassa
on todistettu, että jokainen voi oppia laulamaan.
-Millä tasolla tahansa onkin laulajana, siitä on hyötyä. Eniten hyötyä saa siitä, että laulaa yhdessä.
Suomessa pisimpään terveinä elävät
rannikon ruotsinkieliset kuorossa
laulavat ihmiset. Yhdessä tekeminen on muutenkin terveellistä, kuten Markku T. Hyyppä on tutkimuksissaan todennut.
Jaana Turunen on Kuopiossa pitänyt jo useita avoimia laulukouluja. Seuraava on alkamassa touko-

Musiikin maisteri Jaana Turunen löytää jokaisesta laulajan.
kuussa viikolla 20. Viikon aikana
opitaan laulamisen perusasiat. Jaana
Turunen kertoo:
-Avoin laulukoulu on tarkoitettu
kuorolaisille, karaokehurahtaneille
ja kylpyhuonepavarotteille, jotka
haluavat oppia laulamaan paremmin ja vaivattomammin. Avoimiin
laulukouluihin ovat kaikki laulamisesta kiinnostuneet tervetulleita.
Laulukokeita ei pidetä, eikä nuotinlukutaitoja kysellä tai edellytetä.
Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Kurssilla annetaan maistiaisia
oman äänen ulottuvuuksista. Opetus
tapahtuu ryhmissä, yksin et joudu

laulamaan missään vaiheessa. Perjantaina on karaokeilta, jossa ei ole pakko esiintyä
vaan saa laulaa muuten vain
mukana Karaokeillassa on
mahdollisuus henkilökohtaisen palautteen saamiseen.
Jaana Turunen on myös
mukana valmistelemassa steinerkoulun 4.-7. luokkalaisten
oppilaittensa kanssa Auringonkukat pienoisoopperan
esitystä 17.4. musiikkikeskuksessa.
-Tulossa on myös aikuisille
kuorotoimintaa, johon on jo
ilmoittautuneita yli 60.
-Toiminnan pohjana on
2009 alkanut yritystoiminta
nimellä Maestra. Se oli ihan
tietoinen valinta, johon toki
olosuhteet ja sattumakin vaikuttivat. Päätin aloittaa yritystoiminnan, sillä minulla
oli hyvä ja toimiva liikeidea ja halu
työskennellä itsenäisesti. Saan myös
tehdä sitä, missä olen hyvä.
Yrityksessään MuM Jaana Turunen ei valitse oppilaitaan vaan oppilaille opettajat.
Jaana Turusen laulukouluista
enemmän http://www.avoinlaulukoulu.fi/
Ava Nummisen väitöstiivistelmä
http://ethesis.siba.fi/ethesis/showrecord.php?ID=317350
Markku T. Hyypän tutkimuksista
mm. http://hyvaterveys.fi/artikkelit/
Harrastukset-pidentävät-ikää/415/
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa

Lyhyesti

Sikainfluessa rokotukset
n Kevään viimeinen joukkorokotus sikainfluenssaa vastaan järjestettiin

Kuopiossa lauantaina 27.3. Päivän aikana rokotettiin yli 1400 kuopiolaista. Toukokuun loppuun asti sikainfluenssarokotukseen voi vielä varata ajan
omahoitajalta. Pienet lapset ja raskaana olevat rokotetaan neuvoloissa. Kuopion sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Meriläinen kiittää rokotuksiin osallistunutta henkilöstöä hyvin tehdystä työstä.

Lumipuiston yritysalue Leväsellä

n Leväselle kaavoitettava Lumipuiston yritysalue sai hyvän vastaanoton yri-

tyksiltä. Kahdeksasta muodostettavasta tontista kuusi varattiin yhdellä kertaa ja viimeisistäkin ovat neuvottelut menossa. Hankkeiden kokonaislaajuus
on 8 000-9 000 k-m2. Leväsen täytyttyä yrityspalvelu suuntaa katseensa
kohti Pitkälahtea ja siellä olevaa Pienen Neulamäen uutta yritysaluetta.

TeliaSoneran sopimus purettiin

n Kuopion seudun hankintatoimi on purkanut TeliaSonera Oyj:n ja Poh-

jois-Savon Halo-yhteisöjen 11.9.2009 välillä allekirjoitetun telepalveluiden
hankintasopimuksen. Sopimus purettiin TeliaSoneran tarjoamissa palveluissa ilmenneiden puutteiden ja todettujen sopimusrikkomusten perusteella. Irtisanominen astui voimaan välittömästi.

Jari Piirainen Kuopion
Matkailupalvelu Oy:n johtoon
n Kuopion Matkailupalvelu Oy:n hallitus valitsi 15.4. yrityksen toimitusjoh-

tajaksi Jari Piiraisen (49). Suomen Hiihtoliiton toimitusjohtajan tehtävässä
vuosina 2001-2009 toimineen ja sitä kautta julkisuuteen nousseen Piiraisen
valinta oli yksimielinen. Hänen vahvuuksikseen nähtiinkin kokemus julkisuudesta, paineensietokyky sekä laajat kontaktit yhteiskunnan päättäjiin ja
elinkeinoelämän edustajiin. Kuopion Matkailupalvelu Oy:n toimitusjohtajaksi haki kaikkiaan 30 hakijaa.

Lasten ja nuorten
osallisuusselvitys julkaistiin
n Kuopio kaupungin lasten ja nuorten osallisuusselvitys julkaistiin 13.4.

Selvitys on luettavana kaupungin www-sivuilla: Asukas->Opetus ja koulutus -> ajankohtaista-> Kuopion osallisuusselvitys.
Suunnittelutyötä jatketaan osallisuusselvityksen työryhmässä toukokuussa
ja ryhmä laatii etenemissuunnitelman Kuopion mallista. Suunnitelmaa esitellään kesän jälkeen valtuustoryhmien edustajille. Toiminta on tarkoitus
käynnistää vuoden 2011 alusta lukien. Parasta Kuopiossa esikoululaisten
mielestä on selvityksen perusteella kaverit, perhe ja läheiset ihmiset sekä
oma koti ja esikoulu. Lapset kokevat, että aikuisilla ei aina ole aikaa kuunnella, mutta yleensä he kuitenkin pyytävät odottamaan, kunnes ehtivät
kuuntelemaan.
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Leikki sopii kaiken ikäisille
n Sari Satuli myy erilaisia opetus- ja terapiatarkoituksiin sopivia leluja ja

pelejä sekä virikemateriaaleja ikäihmisille. Suurin osa asiakkaista on toiminta- ja puheterapeutteja, mutta tuotteet sopivat ihan kaikille ja kaikenikäisille.
Noin 1000 tuotetta on valikoimassa, jota on kyllä tarkoitus supistaa hieman, ja yli 500 on esitelty Satulin nettisivuillakin. Tuotteiden materiaaleista
Sari Satuli kertoo:
-En pidä muovista, joten muovisia on hyvin vähän valikoimissani. Tuotteet on valittu siten, että ne ovat turvallisia käyttää. Suuri osa puutuotteistani on valmistettu Thaimaassa viljellystä kumipuusta, joka on tikkuuntumaton ja myrkytön. Sademetsien puita ei ole käytetty valitsemieni tuotteiden
valmistukseen.
-Tuotteiden kotimaisuusaste on harmillisen pieni vähäisistä valmistajista
johtuen. Hangossa valmistettu myrkytön muovailumassa on kuitenkin loistotuote pitkän säilyvyytensä ja pehmeytensä ansiosta.
-Minulle on tärkeää, että jokaisella pelillä tai lelulla leikkijä oppii jotakin
uutta. Silmän ja käden yhteistyötä, värien tunnistamista tai kahden käden
toimintoja voi harjoittaa monella tavalla. On useita erilaisia pujotteluja,
tunnustelupelejä, puhaltamista vaativia tai muistia treenaavia tuotteita. Pelaaminen ja leikkiminen ei ole vain lasten työtä, vaan vaikkapa tasapainopeliä voi pelata vanhainkodissakin. Ikäihmisille valikoimissani on lähes 50
tuotetta. Pääasia on, että tuote tuottaa tekijälleen iloa ja vaihtelua arkeen.
Vaikkapa vetreyttä käsivarsiin saa sifonkihuivia lennättämällä musiikin tahdissa.
Satuli on myyntimatkoilla varsin paljon, sillä hän kiertää pitkin Suomea
eri paikoissa esittelemässä tuotteitaan. Vuosi sitten avattu varastomyymälä
osoitteessa Myllärintie 63 on auki sopimuksen mukaan.
-Olisi aina syytä soittaa ensin ja sopia aika tapaamiselle.
Lisää tietoa tuotteista ja yhteystiedoista www.satuli.fi
Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Sari Satulin työ liittyy leikkimiseen mikä on joskus vakava paikka.
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Siisti Kuopio! -kampanja



Siisti Kuopio! –kampanja tähtää
pysyvään muutokseen
n Kun jokainen kuopiolainen nos-

taa yhden roskan päivässä, ympäristössämme on joka päivä 100 000
roskaa vähemmän. Kun roskia ei
heitetä maahan lainkaan, on meillä
Siisti Kuopio! Kampanjan tavoitteena on herättää kaikki kuopiolaiset
ympäristövastuuseen ja huomaamaan kuinka helposti voimme itse
vaikuttaa ympäristömme viihtyisyyteen. Aloitteen kampanjasta teki
Niiralan Kulman asukasneuvosto.
Kampanjassa on mukana runsas

joukko asukastoimijoita, yhdistyksiä
ja yrityksiä. Kampanjan toimintasuunnitelman toteutusta ohjaamaan
valittiin Siisti Kuopio! työryhmä
kaupunginosayhdistysten ja muiden yhteisöjen edustajista. Tiedot
jäsenistä löytyvät www.kuopionkaupunginosat.fi –sivustolta. Julistekilpailu ratkesi ja voittajajulisteet
on nyt painettu. Kilpailun myötä
lapset ja nuoret on saatu mukavalla
tavalla pohtimaan siisteysasioita ja
tuottamaan kampanjalle tiedotus-

materiaalia. Julisteilla saamme kampanjalle lisää näkyvyyttä ja ajattelemisen aihetta kaikille. Julisteet ovat
saatavilla Petosen asukastuvalta.
Kampanja toteutetaan yhteistyössä
kaupunginosayhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ”herättää” kaikki
asukkaat ottamaan vastuuta siisteydestä ja vaikuttamaan myös lasten
ja nuorten asenteisiin - ei vain kampanjan ajan tai asuntomessuihin
saakka vaan jatkuvasti niin että

asuinalueen roskattomuudesta tulee
pysyvä kuopiolainen toimintamalli.
Kampanjan koordinoinnista vastaa
Ismo Kiljunen Petosen asukastuvalla 041 721 0055, siistikuopio@gmail.
com.
Tulevia tapahtumia:
SUURTALKOOT lauantaina
8.5. 2010 klo 10.00 - 14.00.
KAUNEIN
Parvekepuutarha kesällä

SiistiKuopio! -kampanjan logon
on suunnitellut medianomiksi
opiskeleva Kaisa Kokko.

Jätekukossa on Kirppiskukko ja Pikkukukko
n Jätekukko Oy on kuntien omista-

ma jätehuoltoyhtiö, jonka tehtävänä
on tuottaa kunnille lakisääteisesti
kuuluvat jätehuollon palvelut osakaskuntien puolesta. Hoidettavana
ovat kuntalaisten kotitalousjätteet
19 kunnan alueelta. Asuinsijojen keräysastioiden täytteeksi saa lajiteltua
monenlaista, mutta aina silloin tällöin on jotain kodista poistettavaa,
joka ei astiaan sovi. Ne pitää tuoda
sitten jäteasemalle. Etelä-Kuopiosta
on lyhyt matka Kuopion jätekeskukseen Pikkukukon luo. Ympäristökouluttaja Mari Haikonen kertoo
Pikkukukosta:
-Pikkukukko on pientuojien lajittelualue, jonne tuodaan esim. isokokoista, remontti- tai siivousjätettä.
Kaiken kierrätyskelpoisen saa tuoda
maksutta, mutta loppusijoitettavasta maksu on 14,70€. Esimerkkinä
heteka on metalliromua ja maksuton mutta joustinpatjassa on loppusijoitettavaa ja siitä menee maksu.
Tietenkin maksu on kuormakohtainen eikä tavarakohtainen, joten jos
tietää joutuvansa maksamaan, niin
muukin saman talouden maksullinen mukaan samaan kuormaan.
Kotitalouksien pienjätettä veloituksetta lajiteltuna ovat mm. risut
ja haravointijätteet, metalliromut,
käsitellyt ja käsittelemättömät puut,
tiili- ja betonijäte, posliini, tasolasi,
kipsijäte ja sähköromu. Veloitukseen menee mm. styrox, rikkinäiset
huonekalut ja vaatteet, eristeet ja
muovit. Mari Haikonen ilahduttaa
autoaan kotonaan korjaavia:
-Kotitalouden omat akut ja öljyjätteet voi tuoda Pikkukukon takana
olevalle ongelmajäteasemalle veloituksetta.
Kierrätyskelpoisen tavaran saa
kiertoon myös Jätekukon avulla.
Mari Haikonen kertoo Kirppiskukosta:
-Kirppiskukko on netissä Jätekukon kotisivulla oleva maksuton
kirpputori yksityishenkilöille, ei
ammattimyyjille. Logoa klikkaamalla pääsee tekemään osto, myynti, tai
annetaan –ilmoituksen, ja lukemaan muiden tekemiä ilmoituksia.
Markkinapaikka on tarkoitettu vain
omien käytettyjen tavaroiden kierrätykseen.

Jätekukon toimialueen peruskouluille järjestetyssä Tuikkujahdissa
kertyi reilun kuukauden aikana 60 000 tuikkua. Voittaja Karttulasta
Pihkainmäen eka luokka keräsi 280 tuikkua oppilasta kohden. Keräystuloksella istuu ympäristökouluttaja Mari Haikonen.

Tuleva Medianomi Kaisa Kokko suhtautuu tulevaisuuteen rauhallisesti.

Logon suunnittelija
voittoputkessa
n Ei arvannut Heinäveden tyttö tullessaan Kuopioon muotoilun ammat-

uutinen toukokuun ajan; kodin ja
mökin siivoojille Pikkukukko on
auki arkilauantaisin klo 9-14. Vuosi
sitten toukokuun lauantain aukiolopäivinä kävi noin 200 kävijää päivässä, joten Jätekukko vastaa tässä
tarpeeseen.

tikouluun, miten nopeasti menestys voi kohdalle osua. Medianomiksi
opiskeleva Kaisa Kokko on toisen opiskeluvuotensa aikana voittanut jo
Kuopiossa SiistiKuopio!-kampanjan logokilpailun ja tullut tämän vuoden
tammikuussa toiseksi valtakunnallisessa Elämäntapaliiton ja Ammattiin
opiskelevat – SAKKI ry:n kilpailussa. Kaksi vuotta on koulua jäljellä, joten
oppimista vielä riittää, laakereille ei voi asettua lepäämään. Itse hän sanoo
SiistiKuopio-voitostaan:
-Ihan kiva se on nähdä katukuvassa, ja millainen siitä tulee lopullisesti.
Onhan sitä vielä viimeisteltävä.
Lähitulevaisuudelta Kaisa Kokko odottaa mielenkiinnolla, pääseekö hän
ensi syksynä Barcelonaan. Siellä hän opiskelisi syyslukukauden ajan graafista suunnittelua yliopistossa. Seitsemän vuotta jalkapalloa pelanneelle nuorelle yksi jalkapallon ja taiteen pääkaupungeista olisi hieno opiskelupaikka.
Kahden vuoden päässä odottavaan valmistumiseen Kaisa Kokko suhtautuu realistisesti:
-Medianomeja valmistuu nykyään liian paljon suhteessa avoimiin työpaikkoihin koko maassa ja varsinkin Etelä-Suomessa, joten kilpailu työpaikoista tulee olemaan kovaa. Toiveissa olisi graafikon paikka jossain
mainostoimistossa tai lehdessä jossain Itä-Suomessa, mielellään Kuopion
ympäristössä. Etelä-Suomi on vasta kolmas vaihtoehto. Tosin eihän sitä
koskaan tiedä, olisiko jatko sittenkin jossain ulkomailla...

Teksti ja kuvat: Kalle Mansikkamaa

Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa

Tällainen margariinirasian foliomainen suojakansi samoin kuin
vastaava jogurttipurkista ovat pienmetallikeräykseen laitettavia.
Mari Haikonen kertoo, että pääsiäisen jälkeen on alkanut vilkastua Pikkukukossa, jopa 130 kävijää
on ollut päivässä. Kesällä kävijöitä
voi olla 300 päivässä. Kevään arkipäivien vilinään tulee lisäämään
oman osansa noin 1000 koululaista
tutustuessaan Jätekukkoon. Aukioloajoissa on Jätekukolla iloinen
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Kaunis piha
rakennetaan
kunnolliselle
perustukselle
n Pihasuunnittelija,

hortonomi
Kirsti Oinonen laitteli jo Jynkän
asuntomessuille pihoja kuntoon ja
nyt on Saaristokaupungin messualueella useita kohteita työn alla.
Messujen välissä on moni piha kaunistunut Oinosen suunnitelmien
mukaan.
Mitkä ovat suurimmat muutokset
pihoissa?
-Nykyään käytetään hyvin paljon
enemmän laatoituksia ja kiveyksiä.
Pihan hoito helpottuu kun pihakeinut ja kalusteet ovat laatoituksen
päällä, joten niitä ei tarvitse siirrellä nurmikon leikkauksen aikana.
Myös kasvien asettaminen omiksi

ryhmikseen helpottaa hoitamista.
-On myös tavallista miettiä väritystä hyvin tarkkaan. Olen tehnyt
pihan, jossa on vain valkoisia kukkia. Monen toiveena on ollut kesän myötä vaihtuvat värit, keväällä
vaaleaa, keskikesällä punaista ja
syksyllä vaikka keltaista. Tärkeätä
on myös se, että kukkiminen jatkuu
koko kesän, mikä saavutetaan sopivilla kasvivalinnoilla. Perennoilla
ja pensailla saadaan hyvin paljon
aikaan.
-Yleensäkin piha-alueen muuttuminen ikään kuin kesäajan olohuoneeksi on tuonut pihan toimivuuden tärkeäksi.

Pihasuunnittelija Kirsti Oinosen töitä voi ihailla myös asuntomessualueella.
Mistä suunnittelu lähtee liikkeelle?
-Vanhan kohteen muutoksessa
kartoitetaan tietenkin olevat kasvit.
Puita ei yleensä haluta hävittää, ja
kaava-alueella se onkin luvanvaraista. Monet haluavat säilyttää kasveista ainakin osan vaikka eri paikassa,
mutta jotkut haluavat reippaampaa
muutosta. Asemakaava, maisema,
maaperä ja yhteensopivuus naapurustoon vaikuttavat myös suunnitelmaan ja kasvien valintaan.
-Helppohoitoisuus on haluttu lopputulos kun harvalla on enää paljon

aikaa käytettäväksi pihatöihin.
-Asukkaiden toivomukset voivat
erota paljonkin niin perheissä kuin
vaikkapa kerrostaloissa. Aina pitää
myös muistaa huomioida lasten
tarpeet, varsinkin jos yleisiä leikkipaikkoja ei ole lähistöllä. Aina
kompromissi on lopulta löytynyt,
esimerkiksi jonkun toive toteutetaan
yhteen paikkaan ja toisen ehdoton
vaatimus toiseen kohtaan pihaa.
-Nykyään otetaan huomioon
myös allergiat. Päivänkakkara ei ole
sopiva kasvi siitepölyallergisen pi-

halle. Myös voimakas kukkien tuoksu aiheuttaa monelle ongelmia mm.
migreeniä.
Mikä on suunnitelmaa toteuttaessa
tärkeää?
-Perustus on hyvin tärkeä asia.
Jos jättää yhden multakuorman
pois, säästöä tulee paljonkin, mutta tuloksessa puuttuva perustuksen
maakerros näkyy vuosien ajan.
-Istutuksissa yksi määräävä tekijä
on tietenkin budjetti ja toinen on
halu ja mahdollisuus käyttää aikaa
pihansa hoitoon. Laatoitus ja kasvit
ovat pihaa perustettaessa kalliimpia
kuin nurmikko.
Miten menee messualueella?
-Onneksi syksy jatkui lumettomana pitkään, monet saivat pihansa perustettua varsin pitkälle ja
jopa mullat maahan. Keväällä pitää
odottaa roudan sulamista ennen
perustustöitä, siirtonurmea käyttäen pihat vihertävät nopeammin
. Jynkän messuilla ei ollut pihoille
aikatauluja, joten jotkut tekivät nurmikkoa vasta viime hetkillä. Siellähän oli monet pihat nurmettomina.
Nykymessuilla on aikataulut, joiden
mukaan on edettävä. Odotettavissa
on kauniita pihoja.
Kun lumet ja routa sulavat, alkaa
pihoilla hyörinä. Monen pihan ulkonäköön on oman osansa luonut
pihasuunnittelija Kirsti Oinonen.
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa
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Carlsonilla on ilo palvella
n Puutarhari Terhi Parviainen ju-

listaa Carlsonin kevään ykkösjutuksi
Finnurmen. Joroislaisen yrityksen
kasvattama luonnonnurmi on Carlsonin kauttamyynnissä. Siirtonurmi
toimitetaan rullina suoraan kotiin
haluttuna ajankohtana, asennus on
helppo ja nopea. Terhi Parviainen
pyytää sentään antamaan aikaa toimittajalle nurmikon leikkaamiseen
ja pakkaamiseen siirtokuntoon, joten ihan samalle viikolle tilausta ei
ehdi toimittaa, mutta seuraavan viikon perjantaille viimeistään.
Kekkilän tuotteissa uutuutena on
Vihervaja. 4, 6 ja 10 neliömetrin
pohja-alaltaan olevissa vajoissa yhdistyy puutarhavaja ja kasvihuone.
Neljän neliön Verso-vihervajaan
sopii puutarhurin perusvälineet ja
vaikkapa pieni tomaattiviljelmä.
Kuuden neliön Into rakennetaan
myymälään malliksi tuotteesta,
kertoo Terhi Parviainen. Siinä vaja
on isompi. Kymmenen neliön vihervajaa on kaksi mallia, joko isolla kasvihuoneella tai työkaluvajan
ja kasvihuoneen välissä sijoitetulla
pergolalla varustettuna. Vihervaja
on Suomen puutarhakauppuaiden
valitsema ”Vuoden puutarhatuote
2010”. Kekkilän uusista tuotteista
Carlsonilta saa myös viljelylaatikoita ja marjapensastukia. Puun
varusteissa on kaikki, mitä taimi
tarvitsee tueksi ja suojaksi eli kaksi

tukikeppiä, sidontaan tervanauha ja
kaksi suojaverkkoa. Pakkauksessa
on myös nimikyltti, johon voi tallentaa puun perustiedot. Pyöreitä
betonisia askellaattoja eli Askelpolkuja käyttämällä saa puutarhaansa
luotua mieleisiään käytäviä. Koska
laatoissa on myös sellaisia, joissa
on keskellä reikä, on polun tekijällä mahdollisuuksia, joita rajaa vain
käytettävissä oleva tila.
Terhi Parviainen kertoo myös
entisten hyvien tuotteiden löytyvän
maanantaina 19.4. avautuneessa
puutarhamyymälässä Volttikadun
Carlsonilla. Mm. Growhow-tuotteissa on parempia pakkauskokoja
saatavana. Ensimmäisinä kukkina
myynnissä ovat Orvokkiamppelit,
joille luvataan kestävyydeksi -10 astetta. Seuraavana puutarhurit ovatkin varmaan valitsemassa maanpeittokasveja, pensaita ja puita, arvelee
puutarhavastaava Terhi Parviainen.
Ilmeisesti television puutarhaohjelmien ansiota on se, että Suomessakin ruukkupuutarha on saavuttanut laajan kiinnostuksen. Ruukkuun
istutetuilla kasveilla onkin etuna
siirrettävyys. Haluamaansa paikkaan saa väriä vaihdettua vaikka
päivittäin.
Luonnollisesti myös biojätteen
hävitykseen on olemassa Carlsonilla
keinot. Kompostoreita on eri malleja ja myös lehtikompostorikehikoita

Uusi myymälänjohtaja Anssi Pelkonen ja uusi puutarhuri Terhi Parviainen testasivat kalusteita hetken
mutta uuden oppiminen ei pitkiä taukoja salli.
on sekä metallisia, että pajuista tehtyjä. Herätteet ja kuivikkeet löytyvät
myös Volttikadulta.
Uusi myymälänjohtaja Anssi
Pelkonen muistuttaa kertomaan

myös siirtolapuutarhamökkiläisille tiistaina 11.5. olevasta maksuttomasta kuljetuksesta Carlsonista
ostamilleen tavaroille. Tilaukset
on tehtävä viimeistään perjantaina

7.toukokuuta, jotta ne ehtisivät kuljetukseen.
Teksti ja kuva:
Kalle Mansikkamaa

Julisteen tekijä tekee myös maaleja
n Joulukuussa palkittiin Siisti Kuo-

pio! -kampanjan julistekilpailun
voittajana Aada Tolvanen Aurinkorinteen koulusta. Hän on viidennellä luokalla ja harrastaa mm. jalkapalloa. Kuopion MimmiFutiksen
kasvatti haaveilee tulevansa isona
urheilijaksi ja arkkitehdiksi.
Mistä tuli idea julisteeseen?
-En muista. Se vain tuli.

Opettaja Kati Korhosen mukaan
Aada Tolvanen on huolellinen
ja luova kuvaamataidon tekijä.
Punataustaisen tutkielman
ihmisen osien suhteista hän on
tehnyt kuvaamataidon tunnilla..

Palkinnoksi sait tietokoneen. Onko
ollut kovassa käytössä?
-Olen minä sitä käyttänyt. Tosin
nyt ei pääse nettiin kun veli lainasi
johtoa.

tehtinä sitä tarvitaan?
-Kyllä se sujuu, mutta en tykkää
siitä hirveästi.

Mitkä ovat suosikkisi oppiaineissa?
-Liikunta, kuvis ja käsityöt.

Onko tullut muita voittoja julistekisan jälkeen?
-Olin minä Aurinkorinteen koulun joukkueessa kun voitettiin sählyturnaus.

Miten matematiikka menee, arkki-

Teksti ja kuva: Kalle Mansikkamaa
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Konsertti Haitin hyväksi



Kuva: Kalle Mansikkamaa

Kallaveden koulun 8. ja 9. musiikkiluokkien kevätkonsertti on keskiviikkona 5.5.2010 klo 18 Kallaveden koulun salissa Blominkatu 2:ssa. Ohjelmamyynnin tuotto menee lyhentämättömänä Haitin maanjäristyksen uhrien tukemiseksi. Ohjelman hinta on 5 €. Konsertti sisältää pääosin suomalaista ja ulkolaista pop- ja rockmusiikkia, mm. Eppu Normaalin
lauluja, Queenin Bohemian Rhapsodyn ja Metallican Nothing Else Mattersin. Konsertissa on väliaika. Kuvassa on osa musiikkiluokkien 8A:n ja 9A:n oppilaista.

Pyörön kirjastossa
piirrettiin mangaa
n Manga on sarjakuvaa tarkoittava japaninkielinen

sana. Japanin ulkopuolella sitä käytetään usein nimityksenä juuri japanilaiselle sarjakuvalle, joka on saavuttanut melkoisen suosion etenkin Yhdysvalloissa ja
Euroopassa.
Kuopion Anime- ja Mangayhdistys puheenjohtaja
Lassi Väänänen teki oppikirjan mangan piirtämisestä
opinnäytetyönään Muotoiluakatemiasta. Kuopion kirjastot ovat osaajaa käyttäneet kirjastojen mangatyöpajojen vetäjänä. Kevään aikana ovat olleet työpajat pääkirjastossa, Pyöröllä ja Puijonlaaksossa. Pyörön kirjaston

tiloihin sopi yli kolmekymmentä asiasta innostunutta
piirtäjää.
Lassi Väänänen luonnehtii mangan eroa länsimäiseen
sarjakuvaan:
-Eräänlainen yliampuvuus on yksi piirre, kuten suuret silmät. Tyylittelyssä on kuitenkin enemmän anatomian sääntöjen mukaisuutta. Sarjakuvan kuvaamassa
ympäristössä ja kulttuurissa saattaa olla tiettyä japanilaisuutta.
Teksti: Kalle Mansikkamaa

Kodin Terra kiinnosti

Myös tilavahkot sisätilat tuntuivat ahtailta väenpaljouksessa
n Asumisen tavarataloksi kuvattu Kodin Terra avautui Pitkälahdessa torstaina 15.4. Jättiliikkeen avajaiset kiinnos-

tivat kansalaisia runsain määrin ja parkkitila Terran sekä läheisen ABC-liikennemyymälän pysäköintialueilla kävi
vähiin.
Teksti ja kuva: Pasi Louhelainen
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Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21

Hyvä Paimen Seurakuntailta
ke 21.4. klo 18.30. (Joh 10:1116) ja seurakuntavaalit 2010.
“Pyhät ja pahat papin ja
lääkärin pakeilla” la 24.4.
klo 10-18 sielunhoitoja mielenterveyskysymykset
puntarissa. Luennoijina Rovastit Martti
Huhtanen ja Pekka Heiskanen
sekä psykiatrian erikoislääkäri
Kari Ojala. Mukana kirkkoherra Esko Konttinen ja Kuopion
toimintaryhmä. Keskustelua ja
sielunhoidollista kirjallisuutta.
Järjestäjinä Suomen Raamattuopisto, Kallaveden seurakunta
ja Kirkkopalvelujen Opintokeskus.
Messu su 25.4. klo 10. Saarna Veli Mäntynen, liturgia Raili Rantanen, kanttorina Seppo
Kirkinen.
Seurakunnan
vanhimmat
Seurakuntailta ke 28.4. klo
18.30. mitä on seurakunnan
luottamushenkilönä toimiminen
tänään.
Afrikkalainen Gospelmessu
ja Taivaallisen ihanat vappupippalot pe 30.4. klo 18.
HUOM! paikka.
Messu su 2.5. klo 10. Saarna
AnnaMaija Hella, liturgia Lauri
Kastarinen ja kanttorina Mari
VuolaTanila.
Perheen pyhä su 2.5. klo 16.
AnnaMaija Hella, Seppo Kirkinen ja perhekerholaiset.
Kolmas uskonkappale - Seurakuntailta ke 5.5. klo 18.30.
Pyhityksestä, Pyhän Hengen
työstä.
Perhemessu su 9.5. klo 10.
Saarna Esko Konttinen, liturgia
Raili Rantanen, kanttorina Seppo Kirkinen ja Dolce Minores.
Äitienpäivän kakkukonsertti su 9.5. klo 16. Lapsikuoro ja
nuorten lauluryhmä johtajana
Mari VuolaTanila. Samalla tilaisuus on myös kuorojen Ahvenanmaan matkan lähtökonsertti, juontajana Heikki Tanila.
Lapsiparkki, äitien kukitus ja
kakkuarpajaiset. Liput 2 €/perhelippu 5 €/äidit ilmaiseksi. Tervetuloa. HUOM! paikka.
Helatorstain Messu ja isosten siunaaminen to 13.5. klo
10. Saarna Anni Tanninen, liturgia Lauri Kastarinen, kanttorina
Jarkko Maukonen.
Messu su 16.5. klo 10. Saarna Matti Pentikäinen, liturgia
Anna-Maija Hella, kanttorina
Anna-Mari Linna ja kirkkokuoron seniorit.

Perhetyö
4vuotis synttärit su 25.4. klo
15 Kallaveden kirkolla. Tuula
Hoffrén ja Mari VuolaTanila.
Taidetiistai ti 27.4. klo 9.3011.30 tai klo 13-15. Tervetuloa
koko perhe kädentaitojen pariin
Kallaveden kirkon alakertaan,
Rauhalahdentie 21.
Taidetiistai ti 4.5. klo 9.3011.30 tai klo 13-15. Tervetuloa
koko perhe kädentaitojen pariin
Kallaveden kirkon alakertaan,
Rauhalahdentie 21.
Taidetiistai ti 11.5. klo 9.3011.30 tai klo 13-15. Tervetuloa
koko perhe kädentaitojen pariin
Kallaveden kirkon alakertaan,
Rauhalahdentie 21.

Diakonia
Leväsen kammari ma 26.4.
klo 12.30-14. Sanan maanan-

tai, pastori Raili Rantanen. Tervetuloa juomaan kuppi kuumaa
ja jakamaan elämisen iloja ja
suruja toisten kanssa.
Varttuneen väen virkistyspäivä ke 28.4. klo 10-13. Hartaus Esko Konttinen ja AnnaMari Linna. Yhteistä yhdessäoloa
Kallaveden ja Karttulan seurakuntalaisena. Ruokailu 5 €.
Hyvän
hoidon
päivät
(Omaishoitajille,
hoidettaville
ja kyytipalvelua käyttäville) ke
5.5. klo 10.30-14.30 Rytkyn
leirikeskuksessa.
Laulajaiset,
kanttori Seppo Kirkinen. Ohjelmaan kuuluu mukavaa yhdessä
oloa ja lounas (5 €). Ilmoittautumiset Maarit Kirkinen p. 0404848 369 tai Riitta Reima p.
040-4848 370 tai diakoniatoimisto p. 040-4848 332.
Leväsen kammari ma 10.5.
klo 12.30-14. Kevään kohinaa,
Arja Mielikkinen ja Maarit Kirkinen. Tervetuloa juomaan kuppi
kuumaa ja jakamaan elämisen
iloja ja suruja toisten kanssa.

Aikuistyö
Miesten Raamattupiiri to
22.4. klo 18.30. Jynkänvuoren
kerhohuoneella (Isännäntie 22).
Lisätietoja Veijo Olli puh: 0443182 146 tai Veijo.Olli@iwn.fi
Miesten Raamattupiiri to 6.5.
klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Lisätietoja Veijo Olli puh: 044-3182
146 tai Veijo.Olli@iwn.fi
Miesten sauna ja takkailta
pe 14.5. klo 18-20 Poukaman
leirikeskuksessa. Kiinnostavia
alustuksia, veljellistä yhdessä-

oloa ja sauna. Kevyt iltapala.
Osallistumismaksu 4 €. Miesten
seurat.

Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke
28.4. klo 18 Rytkyllä. Lähtö
kirkolta klo 17.30 ja Petoselta
klo 17.35.Osallistumismaksu
5 €. Saunomisen lisäksi kevyt
iltapala ja asiaa lähetyksestä.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
Sanajumalanpalvelus ja
seppeleen lasku su 16.5. klo
13. Matti Pentikäinen ja Seppo
Kirkinen.

Muuta
Leväsen messu ti 27.4. klo
13.30. Raili Rantanen ja AnnaMari Linna.
Leväsen messu ti 11.5. klo
13.30. Veli Mäntynen ja AnnaMari Linna.

Piirit
Hirvilahden työseura to 22.4.
klo 18.30. Hirvilahden kappelissa.
Niemisjärven olotilapäivä ti
27.4. klo 11.30-13 Niemisjärven kylätalolla. Aiheena: Sodan
haavojen paranemisesta.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti
27.4. klo 13. Aatulassa, Makkarapurontie 19. Esko Konttinen.
Puutossalmen
lähetyspiiri
ma 3.5. klo 13. Matti Linnulla,
Leirintie 31.

Kolumni

Siisteydestä
K

un miettii mäyräkoirannahkoja (=olutpakkausten pahveja) ja graffiteja, niin ei riitä muinaiset roomalaiset
lähtökohdaksi. Ihminen lienee nykymuodossaan ollut
olemassa noin 200 000 vuotta. Niistä peräti 10 000 vuotta on
ollut jonkinmoinen kaupunkiasutus. Hyvin paikallisesti tosin.
Suomessa alkoi kai 1 500 vuotta sitten olla jonkinmoisia isompia
kyliä. Joidenkin arvailujen mukaan oli Kainulaisten valtakunta,
joka ulottui peräti lofooteille asti, nykytiedon Kalevala siis, mutta
siitä joskus toiste ja ihan muualla enemmän.
Muinaisen miehen elämä oli aika simppeliä nykyajan kannalta. Synnyttiin johonkin luolan nurkkaan, imettiin maitoa mitä
ehdittiin, kontattiin sitten tulen ympärillä syöden mitä löytyi.
Isompana saattoi jo itsekin pikkuriistaa kotiluolan läheltä yrittää
saalistaa, aikuisemmat kyllä neuvoivat ja tulivat syönnissä avuksi. Sitten tuli murrosikä ja ensimmäiset karvat. Siitä seurasi rituaalien mukainen aikuistumisriitti, ja pääsi virallisesti aikuisena
metsälle muiden miesten kanssa. Samalla katseltiin naapurikylien tyttöjä ja kun alkoi siltä tuntua, käytiin hakemassa itsellekin
oma muija luolaan. Aikanaan tuli lapsia, ja loppukin tuli tavalla
tai toisella.
Miehen elämään kuului myös oman alueen turvaaminen. Siksi
tehtiin merkkejä alueen laitamille varoitukseksi siitä, että täällä
asuu kovia hemmoja, ei kande tulla osille. Laitettiin näkyviin
paikkoihin metsästyssaaliin syömäkelvottomia osia, varsinkin
isojen ja pahojen otusten sarvia, luita ja päitä. Kyllähän luolaleijonan kallo heikompia hirvittikin.
Nykyään ei ole elämää raakaa selviytymistä kuin telkkarissa.
Mutta testosteroni alkaa samoihin aikoihin kuin ennenkin nuoren miehen suonissa jylläämään. Ei ole virallista aikuistumisriittiä, kun armeijakin siltä kannalta alkaa aivan liian myöhään. Nykyisen rauhan aikaan ei ole edes rajariitoja. Ellei sitten tee niitä
itse. Ainahan sitä saa kaupunkien osien välille pientä skismaa ja
siten pientä jännää elämään. Oma alue merkitään omilla tunnuksilla eli graffiteilla. Ja kuinka kovia me ollaankaan, kun joka puolella on noita voitonmerkkejä saadusta saaliista: tyhjiä tölkkejä ja
pulloja ja mäyräkoiran nahkoja!!
Kalle Mansikkamaa, toimittaja
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