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Uudeksi apteekkariksi Pekka Kaukonen

P

etosen apteekki muuttaa ja aukeaa uusissa tiloissa K-marketin
yhteydessä syyskuun 12. päivä.
Uudeksi apteekkariksi vaihtuu virallisesti 10.9. Pekka Kaukonen. Petosen Lehti kävi aurinkoisena elokuun
aamuna tapaamassa uusiin tehtäviinsä vielä totuttelevaa Kaukosta Saaristokaupungissa. Apteekkarin uransa
Kaukonen kertoo aloittaneensa Töysässä vuonna 2002 ja tällä hetkellä hän
toimii myös Outokummun apteekin
apteekkarina. Outokumpuun haetaan
tällä hetkellä uutta apteekkaria Kaukosen siirtyessä Petoselle. Apteekkikokemusta Kaukoselle on kertynyt
myös Loviisasta ja Iisalmesta. Lisäksi
Kaukonen on aiemmin työskennellyt
lääketehdas Orionin palveluksessa
Kuopiossa 11 vuoden ajan. Töysässä
olemassa olevat, Kaukoselle jääneet
sopimusvalmistustilat mahdollistavat
oman valmistuksen tuotteiden saatavuuden Petosen apteekista.
Kaukonen kertoo, että uudet tilat
palvelevat asiakkaita entistä paremmin. Parkkipaikan läheisyys sekä näkyvämpi ja valoisampi liiketila helpottaa asiointia ja tilan remontointi
olikin haastattelua tehtäessä täydessä
käynnissä. Apteekin palvelut, kuten
lääkitysten kokonaisarviointi, säilyvät ennallaan ja lääkevalmistus toimii entiseen tapaan. Petosen apteekin
erityispiirteenä ollut kipupumppujen
valmistuskin säilyy mukana toiminnassa. Uudet tilat ovat myös apteekin
logistiikan toimivuuden kannalta hyvät, koska ne siirtyvät nyt yhteen tasoon.
- Uusien tilojen valinnassa painoi
asiakaslähtöisyys ja uusi liikehuoneisto mahdollistaa tämän. Jos apteekissa
on ruuhkaa, asiakas voi käydä välillä
vaikka kaupassa, Kaukonen kertoo.
Uusiin tiloihin on saatu myös 50 neliön verran lisätilaa, pelkästään vanhat
Alkon tilat eivät olisi riittäneet. Nyt
toimistotilaa löytyy pullonpalautusautomaatin takaa lohkaistusta alueesta. Henkilökuntarakenne säilyy myös
entisellään. Petosen apteekki on toiminut Jalkasenkadulla aina vuodesta
1997 saakka ja toimii myös opetusapteekkina farmasian sekä lääketeknik-

PÄÄKIRJOITUS

R

auli-myrsky pyyhälsi, katkoi
mennessään puita ja sähkölinjoja. Useiden sähkökatkojen
aikana, kävi mielessä, miten oikein
pärjäisimme pitemmän katkon aikana.
Ensimmäiseksi sähkönjakelun keskeytyessä, nousee pintaan ärtymys.
Jokin tekeminen jää heti kesken.
Pyykkikone pysähtyy, ruuanlaitto
keskeytyy, juuri katsomasi mielenkiintoinen elokuva katkeaa. Suunnittelet keittäväsi kahvia, mutta millä?
Tajuat, että et voi keittää edes vettä.
Olemme pelottavan riippuvaisia
sähköstä. Henkinen riippuvaisuus

Petosen apteekkia luotsaa 10.9. alkaen Pekka Kaukonen.

koalan opiskelijoille.

Monen mutkan kautta
takaisin Kuopioon
Farmasian opinnot Kaukonen on
suorittanut Kuopiossa ja opintonsa
hän aloitti yliopistossa vuonna 1981.
Alun perin hän on kotoisin Karhulasta, mutta lukioon saakka hän kävi
koulunsa Juankoskella. Petoselle Kaukonen muutti vuonna 1988 ja silloin
alue näytti hyvin erilaiselta kuin nykyään. Vuonna 2000 oli vuorossa muutto
Kotkaan ja parin vuoden työrupeama
Loviisassa. Kuopioon takaisin muuttaminen tuli ajankohtaiseksi Outokummun apteekin myötä, jota hän on
luotsannut vuodesta 2010. Outokummussa Kaukosella on asunto, mutta
muutoin hän on hoitanut apteekkarin
tehtävää Kuopiosta käsin.
Ulkoisten muutosten lisäksi Petosen
apteekissa on tarkoitus toteuttaa myös
sisäisiä muutoksia, järjestelmän vaih-

tumisen myötä. Uusia asioita toteutetaan, jos niille on tarvetta. Koska Kaukonen on vasta astumassa apteekkarin
saappaisiin, on tutustuminen prosesseihin vielä alkuvaiheessa. Sopimusvalmistus pitää sisällään apteekkien
välistä lääkevalmistusta ja on hyvin
tarkkaa lääketehdastason tuotantoa.
Nykyisessä osoitteessa Saaristokaupungissa järven rannalla Kaukonen
on viihtynyt vuodesta 2011. Fimea
hoitaa apteekkarien valintaprosessin
ja uuden apteekkarin valinnassa painavat aiempi kokemus sekä toiminta
alalla. Kaukonen päätti hakea Petosen
apteekkariksi, kun paikka tuli tammikuussa hakuun ja huhtikuussa Kaukonen tuli valituksi hoitamaan tehtävää.
Hakijoita apteekkariksi oli kaikkiaan
20.
Petosen alueen Kaukonen näkee apteekin kannalta hyvänä ja yhteistyö
K-kaupan kauppiaan kanssa on näyttäytynyt positiivisessa valossa. Muu-

Myrskynmerkit
netistä, kännykästä ja telkkarista ei
vielä ole mitään. Hoksaat pian, että
ilman sähköä et voi laittaa ruokaa,
et saa valoa, et lämpöä. Joudut miettimään ruuan säilyvyyttä ilman jääkaappia ja pakastinta.
Pitkä sähkökatko kaupassa katkaisee pian maksuliikenteen, etkä saa
kaupasta ostettua mitään. Jos katko
olisi päivien tai viikkojen pituinen,
ruuan ja juomaveden hankkiminen
muodostuisi todelliseksi ongelmaksi.
Olisiko mahdollista ostaa polttoainetta autoon, pääsisitkö ylipäätään kotoasi minnekään? Siinä vaiheessa kodin
pyykkirumban pyörittäminen nyr-

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 11 000 kpl.

kein tuntuisi ongelmista pienimmiltä.
Olemme nähneet televisiosta yltiöpäisiä maailmanlopunvarautujia.
Kuukausien ruokavarastot ja oman
ydinsuojan rakentaminen tuntuvat
naurettaville. Mutta, kun ajattelee
nykyihmisten selviytymistaitoja, ei
enää hymyilytä. Vielä sata vuotta sitten lähes jokainen osasi tehdä tulet,
hankkia siihen materiaalit itse, viljellä kotivaroiksi vähintäänkin perunaa, kokea ansoja, teurastaa ja nylkeä.
Aika monelle taitaa nykyään olla vaikeuksia jo kalan perkaamisessa, saati
sitten siinä, että pitäisi omin käsin jokin eläin lopettaa ja valmistaa ruuak-
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tenkin kaikki on sujunut käytännön
kannalta hienosti.
- Yritysympäristö on hyvä ja kokonaisuutena Petosen apteekki pyrkii
olemaan asiakkaille hyvä vaihtoehto,
mainitsee Kaukonen.
Asiakkaiden ostokäyttäytymistä ei
pysty ennustaman, mutta Petosen apteekki on silti melko suuren asiakaskunnan äärellä. Asiakas tekee aina lopullisen valinnan siitä, missä haluaa
asioida, mutta Petosen apteekin saavutettavuus on pyritty tekemään mahdollisimman hyväksi.
Keskustelu reseptivapaiden lääkkeiden myynnistä päivittäistavarakaupoissa, nousee silloin tällöin otsikoihin ja viime aikoina aihe on jälleen
ollut esillä. Tätä suuntausta Kaukonen
ei pidä hyvänä, koska muualla saadut
kokemukset osoittavat, että vaikutukset ovat olleet ainoastaan negatiivisia.
Apteekeilla on tärkeä tehtävä lääkeneuvonnassa ja paljon vastuita ja vel-

si. Jo pelkkien työkalujen, puukon ja
kirveen käyttö ei ole enää jokamiestaito. Kaupasta on niin helppo ostaa
lohifileitä ja suikalelihaa, niiden alkuperää ja käsittelyvaiheita miettimättä.
Myrskyjen on sanottu yleistyneen
ja muuttuneen rajummiksi ilmastonmuutoksen vuoksi. Kun tsunamit ja
hirmumyrskyt sattuvat toisella puolella maailmaa, sitä ajattelee, ettei ongelma kosketa meitä. Kuitenkin Suomessakin myrskyt ovat muuttuneet
voimakkaammiksi ja niitä esiintyy
useammin. Ehkäpä ei siis olisikaan
liioittelua hankkia kotiin jonkinlainen selviytymispakkaus: paristoja,
kynttilöitä, tulitikkuja, taskulamppuja, kuivamuonaa, käteistä, perus-

vollisuuksia. Niillä on tarkoitus taata
se, että haitat yhteiskunnassa pysyvät
hallinnassa.
Vapaa-ajallaan Kaukonen rentoutuu
golfin sekä kalastuksen ja vesillä liikkumisen parissa. Ajanpuute on tosin
viime aikoina hieman rajoittanut harrastuksia.
- Golf on hyvää liikuntaa, kymmenen kilometriä tulee kierroksella käveltyä raittiissa ilmassa, Kaukonen
toteaa.
Apteekin aukioloajat pitenevät uusien tilojen myötä ja jatkossa apteekki
on auki arkisin kello 20:een saakka ja
lauantaisin kello 18:aan.
Teksti ja kuva:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

lääkevarasto. Tämä vaan tuppaa aina
päästä unohtumaan, kun sähköt räpsähtävät taas päälle ja koneet alkavat
hurista.
Jotain hyvääkin sähköttömyydessä on. Kynttilänvalossa on ihan oma
tunnelmansa, tulee kaivettua esiin
kirjat ja lautapelit viihdykkeeksi, ja
tulella valmistettu ruoka maistuu herkulliselle. Perheenjäsenet kerääntyvät omista ”koloistaan” yhteen. Kyllä
sähköjen mahdollistamaa helppoa
elämää osaa taas arvostaa, kun on kokeillut selviytyä sitä ilman!
Pirjo Kiiski
toimittaja

Ilmoitushinnat 2016: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 12.10.2016
aineistot viimeistään 4.10.2016

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Viihdy Jynkässä,
Ravintola Käskynkässä
* L ounas ma-pe
klo 10.00-15.00
alk. 9,70 €
Varattavissa
saunakabinetti
A-oikeuksin,
max 30 henkilöä.
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Nauti paika
Soikkokuja 12, Jynkän palvelukeskus, Kuopio
017 361 3411
www.kaskynkka.net
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Puutarhamyymälän kausiloppuunmyynti
alkaa tiistaina 20.9. klo 8.00
Puut, pensaat
ja perennat

-50%

Nyt lähtee halvalla ja
nopeat saavat parhaat...

Ovh.

Green Care
puutarhamulta 50 l

15
90
17
-50%
00

5 säkkiä

Loput
puutarhakalusteet

Ovh.

3
50
10

Varjostusverkko
10 m2 (3,6 x 2,8 m)
Pakkashuopa
5 m2 (2,5 x 2 m)

50
kpl

kpl

Sanna Kalilainen puh. (017) 550 2650

Puutarhan
Syksy 5 kg

Perinteinen hieno
Puutarhakalkki
25 kg

Loput kaasugrillit
ja varusteet

-50% 5

Ovh.

90
säkki

Kuopio: Tehdaskatu 8 Puh. (017) 550 2600 Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15
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Kylä Kuopijon kuppeessa
M
atkusjärven alue on tullut
tutuksi suuren kauppakeskuksen myötä. Hiltulanlahteen muuttaa nyt vanhojen rakennusten ja viljelysten lomaan uusia
asukkaita, ja uudisrakentaminen on
lisääntynyt. Kylän kulttuurimaiseman
näkyvimpiä maamerkkejä ovat jugendtyylinen Koivumäen kartano ja
130 metriin kohoava Vanuvuori. Hiltulanlahdella on pitkä historia, siellä
siellä on ollut asutusta jo paljon ennen
Kuopion kaupungin syntyä.

Hiltusten Hiltulanlahti
Matkusjärven alue on ollut merkittävä kaupallinen kauttakulkureitti jopa vuosisatoja ennen nykyaikaa.
Itse matkus-sana on peräisin termistä matkustaminen. Matkusjärvi
on kapea ja syvä järvi, joka yhdistää
Pohjois- ja Etelä-Kallaveden. Se on
muodostanut tärkeän yhteysreitin eteläisiltä vesiltä Savon ylävesille.
1400-luvulla Hiltusen sukua lähti
Rantasalmelta etsimään uusia kaskimaita. He olivat hoitaneet Matkusjärven alueella kaskipeltoja etäviljelynä
Rantasalmelta käsin 1200-luvulta lähtien. Matkusjärven seudulle päätettiin
kotiutua pysyvästi, ja paikalle rakentui
kylä. Sen nimeksi annettiin Hiltusten
mukaan Hiltulanlahti. Hiltusten viljelymaat pysyivät saman suvun hallussa
400 vuoden ajan.

Maataloutta ja meijereitä
Hiltulanlahden Koivumäki oli alkujaan lampuotitila eli talo, joka vuokrasi viljelymaata ja asumuksen työtä
vastaan. Maataloilla oli tuohon aikaan
tavallisesti omistuksessaan yhdestä
kahteen torppaa. Koivumäen talo oli
yksi suurimmista maataloista ja heillä
oli peräti 16 torppaa. Torpparit työskentelivät tiluksilla niin sanottuna
taksvärkkinä eli päivätyövelvollisuutena. Mäkitorppareita olivat ne tilusten asukkaat, jotka vuokrasivat pelkän
torpan päivätyötä vastaan.

Viljelyn lisäksi alueella laidunnettiin
karjaa. Hiltulanlahdessa oli vuonna
1896 kuusi toiminnassa olevaa meijeriä, joissa kirnuttiin jopa 7000 kiloa voita. Tuolloin voi oli puutavaran
jälkeen Suomen tärkein vientituote.
Maatalous on ollut viime vuosikymmeninä Hiltulanlahdessa voimakkaassa murroksessa. Maitoa lähettiin
meijeriin vielä 60-luvulla 37 talosta.
Tänä vuonna maidontuottajia on jäljellä enää yksi.

Sotilasvirkatalot
Hiltulanlahden vesireitillä oli kalastuksen ja vesillä liikkumisen lisäksi
myös sotastrategista arvoa. Kuopioon
perustettiin komppanian sotilasvirkataloja 1680-luvun lopulla. Näistä
kuudesta peräti neljä päätettiin sijoittaa Hiltulanlahteen, Kallaveden vesitien varrelle. Virkataloja olivat Jokela
(nykyinen Sormula), vänrikin Isotalo
(Rautamäki, nykyiset Laitiset) sekä
kersantin Korsumäki. Korsumäeltä
avautuu erinomainen näköala kauaksi ympäristöön Sotkanselälle ja Hiltulanlahteen.
Suomen Sodan (1808-1809) jälkimainingeissa Hiltulanlahdesta poltettiin useita taloja maan tasalle. Suomen
hävittyä ja venäläisten valloitettua
Kuopion, omat joukot käyttivät poltetun maan taktiikkaa, ja sytyttivät itse
rakennuksensa enemmin kuin jättivät
ne venäläisten hallittaviksi.

Koivumäen
kartanon tarina
1800-luvun alkupuolella Koivumäen
tilan omisti asessori Gustaf Salonius.
Vuonna 1869 Koivumäki siirtyi kauppaneuvos Gustaf Raninin omistukseen. Ranin oli kuopiolainen kauppaneuvos, tukkukauppias, tehtailija ja
laivanvarustaja. Hän kehitti panimoja myllyteollisuutta ja oli perustamassa kaupunkiin pankkia sekä kouluja.
Myös Hiltulanlahden ensimmäinen
koulu oli Raninin omistama. Se oli

tarkoitettu Koivumäen torppareiden
lapsille ja aloitti toimintansa Alapihan
Lapinmäen torpassa v. 1876. Alunperin Ranin hankki Koivumäen tilan
perheensä kesänviettopaikaksi, mutta
myöhemmin perhe muutti sinne pysyvästi. Ranin laittoi samalla maatilansa tuottamaan elintarvikkeita. Hän
laajensi tilaa ostamalla Alapihan, Lassilan ja Kuhasen tilat. Vuonna 1907
valmistui Raninin rakennuttama, ja
Waldemar Aspelinin jugendtyyliin
suunnittelema, hirsinen päärakennus.
Kartanossa toimii nykyään kahvila ja
ravintola.

Tunnelmia vuodelta 1890
Raninin kauppahuone juhli 50-vuotispäiviä elokuussa 1890. Juhlapaikkana toimi Koivumäen tila, jonne Kuopion uudelta rautatieasemalta läksi
juhlajuna. Rautatie-yhteys Kuopioon oli saavutettu edellisenä vuonna.
Höyryveturin pilli huusi ja lähti kuljettamaan kauppaneuvoksen perhettä, ystäviä, konttorihenkilökuntaa ja
muita kutsuvieraita. Monelle tämä oli
ensimmäinen kerta junan kyydissä,
ja siten erityisen jännittävä kokemus.
Pitkälahden asemalla pysähdyttiin ja

Millaisen vesijalanjäljen jätät?

T

uhansien järvien maassa on
totuttu, että vettä on saatavilla ja sitä voi huoletta käyttää.
Suihkussa käydään, kun huvittaa ja
pyykkiä pestään jo yhden käyttökerran jälkeen. Maailman vesivarantojen
huvetessa vedenkäytön rajoittaminen
alkaa koskettaa myös meitä suomalaisia. Hiilijalanjäljen tapaan puhutaan
nyt kuluttajan vesijalanjäljestä. Vesijalanjälki tarkoittaa sitä, kuinka paljon

Vanuvuorella sijaitsee yksi Kuopion suurimmista luonnonsuojelualueista.

henkilö tai valtio kuluttaa vesivaroja
vuoden aikana.

Maailman vesivarat
Vesivarannot maailmalla voidaan
jakaa suolaiseen meriveteen ja makeaan veteen, jota esiintyy pintavesissä,
maaperässä, ilmakehässä ja pohjavetenä. Suurin makeanveden varasto
on sitoutunut napajäätiköihin. Niin

luonto kuin ihminenkin tarvitsee
runsaasti vettä, mutta ihmisellä on
tiukat kriteerit juomaveden laadun
suhteen. Makean ja laadukkaan veden
jakautuminen maapallolla on epätasaista. Pohjoisella pallonpuoliskolla
vesivarannot ovat huomattavasti suuremmat kuin eteläisellä. Ongelmana
onkin, että myös teollisuus ja maatalous käyttävät puhdasta juomavettä
prosesseissaan, vaikka niille riittäisi
vähäisempikin vedenlaatu.

Yhdysvallat kulutuksen
kärjessä
Kun arvioidaan veden kokonaiskulutusta yhtä henkilöä kohden, lasketaan juoma- ja talousveden lisäksi
kaikki vesi, joka on käytetty kuluttajan käyttämiin hyödykkeisiin. Vettä
on tarvittu vaikkapa porkkanan kasvatukseen ja sen teolliseen käsittelyyn
valmiiksi porkkanalaatikoksi. Vettä
kulutetaan niin vaatteiden kuin autojen valmistuksessa.
Suomalaisten keskimääräinen vesijalanjälki on 1 727 m³ vettä/henkilö/
vuosi. Maailmanlaajuinen keskiarvo
on 1 243 m³ vettä/henkilö/vuosi. Vertailun vuoksi kiinalaisten vesijalanjälki 702 m³ on maailman pienimpiä,

siirryttiin satamassa odottavaan juhlalaivaan. Laivamatkalla Kuopion pataljoonan soittokunta huolehti vieraiden viihtyvyydestä musisoinnillaan.
Alus rantautui Koivumäen laituriin,
jonka kautta juhlijat siirtyivät notkuvien pitopöytien ääreen.

Kansanopisto
ja kansakoulu
Opistoaate levisi Suomeen 1860-luvulla. Aatteen alkuunpanija oli tanskalainen piispa, kirjailija ja tiedemies
Nikolai Grundtvig (1783-1872). Päämääränä oli lisätä kansalaisten sivistystä ja valistusta sekä avartaa nuorten
maailmankuvaa. Kansanopistoliike
levisi eritoten Pohjoismaissa, Saksassa
ja Itävallassa.
Raninin perikunta tarjosi mailtaan
tilaa ja rahoitti kansanopiston perustamisen vuonna 1895. Opisto rakennettiin aivan Koivumäen kartanon läheisyyteen. Sitoutumaton kansanopisto
tarjoaa yleissivistävää ja ammatillista
koulutusta. Nykyisin Pohjois-Savon
opistosta valmistuu viittomakielen
ohjaajia ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kouluttamia viittomakun taas yhdysvaltalaisten 2 483 m³
maailman suurin.

Piilovesi
Emme ehkä tule ajatelleeksi, että
kulutamme päivittäin myös muiden
maiden vesivaroja. Useat päivittäiset
tuotteemme sisältävät välillistä, niin
sanottua piilovettä. Tämä piilovesi on
voitu kuluttaa maissa, joissa vedestä on pulaa. Esimerkiksi, kun nautit
kupillisen kahvia, se vastaa kahvin
tuotantomaan vesivarojen käyttöä
140 litran verran. Tämä määrä kuluu
plantaasilla kahvipapujen kasteluun,
jotta voidaan tuottaa kahvikupilliseen
tarvittava määrä.

Kuluttajien säästökeinot
Vedenkulutusta voi säädellä yksinkertaisilla keinoilla, kuten WC:n säästöhuuhtelulla tai hankkimalla vähän
vettä kuluttavia kodinkoneita. Pyykinkuivaus narulla kuivurin sijaan ja
veden lämmittäminen vedenkeittimellä levyn sijaan säästävät energiaa.
Kulutusvalinnat ravinnon suhteen
ovat myös merkittäviä. Yhden omenakilon tuottamiseen kuluu keskimäärin
700 litraa vettä ja yhden sianlihakilon
tuottamiseen 4800 litraa vettä. Kasvisten lisääminen ruokavalioon on
siis myös ekologinen kannanotto sen
lisäksi, että se vaikuttaa edullisesti ter-

kielen tulkkeja, yhteisöpedagogeja ja
opettajia. Opistossa opetetaan lisäksi
muun muassa eläintenkoulutusta, kuvataiteita ja sisustussuunnittelua.
Oppivelvollisuuslain astuessa voimaan vuonna 1921, kansakouluntarkastaja määräsi lisäopettajan ottamisesta Koivumäen kouluun. Tämän
päätöksen johdosta kunnanvaltuusto
päätti perustaa kuntaan kansakoulun.
Nykyinen Hiltulanlahden koulu valmistui vuonna 1926 ja se oli aikalaistensa silmissä erittäin modernia suuntaa edustava rakennus.
Tällä hetkellä Hiltulanlahteen rakennetaan 143 uutta omakotitonttia
ja kymmenen rivitalotonttia. Alueelle
tulee 900–1000 asukasta. Vanha koulu
käynee pian ahtaaksi ja uusien tilojen
tarve yhä ajankohtaisemmaksi.
Teksti ja kuvat:
Pirjo Kiiski
http://www.kuopioonasumaan.fi/index.php?id=33
http://www.pohjois-savonmuisti.fi
http://kulttuurikasvatus.kuopio.fi

veyteen.

Isoja ja pieniä sovelluksia
Uusia innovaatioita vedenkulutuksen pienentämiseksi kehitellään. Yksi sovellus on vedetön pisuaari, jota
markkinoidaan esimerkiksi julkisiin
saniteettitiloihin ja toimistoihin. Teknologia perustuu maitotuotteistakin
tuttujen mikrobien hyödyntämiseen.
Ne hajottavat ja neutraloivat virtsan
ureassa esiintyvät bakteerit ja estävät siten hajuhaitat. Nämä hyödylliset bakteerit syövät myös viemäristön
virtsakiven. Vesihuuhtelua ei tarvita.
Teollisuuteen on kehitelty menetelmä, jolla paperi- ja kartonkikoneiden
kemikaaleja ja raaka-aineita sekoitetaan injektiotekniikalla. Näin hyödynnetään prosessien omia tuotoksia ja
vältetään puhtaan veden käyttöä. Toiminnassa olevien laitteiden yhteenlaskettu vedenkulutuksen säästö on 60
miljoonaa kuutiota vuodessa, mikä on
yhtä paljon, kuin mitä Helsingin, Vantaan ja Espoon asukkaiden vuosittainen kulutus on yhteensä.
Teksti: Pirjo Kiiski, kuva: Pixabay
Lähteet:
http://www.vesijalanjalki.fi/
http://www.edu.fi/yleissivistava_
koulutus/aihekokonaisuudet/kestava_
kehitys/teemoja/vesi_ja_elamanlaatu/
vesijalanjalki
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Ratsukot vauhdissa

K

eppihevosratsastaminen on
monipuolinen harrastus, joka vetää mukaansa tyttöjä ja
poikia eri ikäryhmistä. Keppihevostelussa yhdistyvät liikunta, kädentaidot
ja mielikuvitus. Hevosella hypitään
esimerkiksi esteitä tai harjoitellaan
kouluratsastusta. Hevosen kanssa voi
mennä maastoon tai vetää kärrejä. Itse
ratsun ja sen välineiden valmistaminen on oma tärkeä osansa harrastusta. Lajeissa järjestetään myös kilpailuja, mutta leikkimielisyyttä näissä ei
unohdeta.

Urheilulaji
Intohimoisimmat keppariharrastajat
harjoittelevat yhtä kovasti kuin minkä
tahansa muun urheilulajin harrastajat.
Esteillä vaaditaan nopeutta ja voimaa,
jotta pääsee metrin korkuisten esteiden yli. Taitavimmat estehyppijät pystyvät ylittämään jopa 130 senttimetrin
korkuiset esteet. Oikeaoppiset askeleet ja laukanvaihdot kuuluvat asiaan.

Kouluratsastus puolestaan on paljon
rauhallisempaa, ja sitä voisi verrata
vaikkapa tanssimiseen. Keppihevosilla voi harrastaa kaikkia niitä lajeja,
mitä oikeillakin hevosilla voi. Jopa
keskiaikaista ratsastusta harrastetaan
keppihevosversiona.

Oma kädenjälki tärkeää
Tärkeä osa harrastusta on oman ratsun suunnittelu ja sen valmistaminen
käsin. Innokkaat kepparikasvattajat
valmistavat hevosia toisilleen ja myös
myyntiin. Parhaimmillaan hevoset
ovat upeita käsityötaidonnäytteitä,
joiden ideoinnissa mielikuvituksella
ei ole rajoja. Hevosia voidaan myös
valmistaa tarkkoina kopioina oikeista
hevosroduista. Tosiharrastajan talliin
heppoja kertyy helposti kymmenittäin. Materiaaleina voi käyttää vaikkapa villasukkaa, joka täytetään vanulla.
Napit vain silmiksi ja villalankaa harjaksi. Hevoseen voi lisätä koristeita
oman maun mukaan ja valmistaa sil-

le suitsia ja muita tarvikkeita. Keppihevosille ostetaan myös ihan oikeita
varusteita ja niitä harjaillaan ja kammataan.

Somessa
Kepparikansa treenaa ratsastusta,
luo niiden tähdittämiä videoita sekä järjestää alan leirejä ja kilpailuja
SM-kisoja myöten. Harrastajat ovat
hyvin verkostuneita ja sosiaalisen median alueet ovat ahkerassa käytössä.
Youtubessa, Facebookissa ja Instagramissa jaetaan kuvia ja kokemuksia. Suomen Keppihevosyhdistyksen
verkkosivuilta löytyy tietoa harrastuksista ja tapahtumista. Osa harrastajista
pyörittää virtuaalitalleja, joissa sitten
kuvitteellisesti harrastetaan kaikenlaista, mitä oikeassa elämässä harrastetaan keppihevosen kanssa.

Kansien välissä
Harrastuksesta on kirjoitettu pa-

Kuopion
NYKYAIKAISIN
PESUKATU
Shine Tecs®
vahaus

29,-

PESU
-esipesuaine
-korkeapainepesu
-pehmoharjapesu

Shine Tecs®-KÄSITTELY
Shine Tecs pesun ostajalle:
-Alustan huuhtelu veloituksetta
-Pesupassilla joka 7:s pesu ilmainen
-Henkilökunta opastaa aina pesuun
ajettaessa

-Shine Tecs-pinnoitteen levitys
-Shine Tecs-pinnoitteen kiinnitys
harjaamalla

uk

TO

-LA

1

as

sa

-1
5.

7.

9.

Kuopion Sorsasalon raviradalla oli
14.8. koko perheen hevostapahtuma,
jonka yhteydessä järjestettiin keppihevosten este- ja laukkakisat. Tapahtuma keräsi innostuneita tyttöjä
ja poikia kokeilemaan ratsukoidensa
kestävyyttä. Ennen kisoja vaihdettiin
asiantuntevia kommentteja kanssa-

Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
Lähteet:
http://viuhku.net/sky/
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/05/10/keppariharrastuksessayhdistyvat-liikunta-ja-kasityot

Edullisesti
loppuviikkoon!

1195
Tuore lohifilee

kg

Vakuumi A-leikattu, Norja
Rajoitus 2 pkt/talous

-kuivausaine
-puhallinkuivaus

Leväsen
Huoltamo
Laiturit Ay
Mika Laituri
0400-372221

rjo

im

Hyvän Mielen Hevonen
–tapahtuma

kilpailijoiden kanssa oman ratsun
ominaisuuksista ja sen hetkisestä kisakunnosta. Ratsuissa oli edustettuna
koko värien kirjo, huomattavan paljon
oli pinkkejä heppoja. Seepra ja yksisarvinenkin olivat lajiensa edustajina
radalla.
- Parasta tässä harrastuksessa on
kepparin varusteiden tekeminen. Minulla on kolme hevosta, joista kaksi
on tehty äidin kanssa ja yksi ostettu
valmiina. Nämä ovat ensimmäiset oikeat kisat, joihin osallistun. Olen treenannut kotipihalla, kertoo keppariratsastaja Hanna Sipponen.

KUIVAUS

MEILTÄ PARHAAT RENGASMERKIT

(017) 2647 100

Ta

se

o
tv

ri kirjaakin, Keppari- keppihevosen
maailma (2010) sekä Keppihevosten varusteet (2013). Ensimmäisessä
kirjassaan Venla-Maria Uutela avaa
lukijoille nuoren harrastajan näkökulman, kuinka valloittavaa on luoda
oma hevosmaailma, jota saa hallita
oman mielensä mukaan. Kirjassa käsitellään leikkimielisesti keppihevosia
vaivaavan täytetaudin parannuskeinoja, eri lajien ulkonäköseikkoja ja
luonne-eroja. Jälkimmäinen kirja keskittyy hevosten ja sen varusteiden valmistusohjeisin.

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734

Herkkutorilta

1€

Kuumat grillatut
broilerin koivet

695

350g/kpl, Suomi

Tuoreet Puruveden
peratut muikut
Suomi / säävaraus

Keräkaali
Suomi

kg

Coca-Cola

049 299

2x1,5l (0,73/l) sis.pantit 0,80

kg

2

-pack

Candy King
-irtomakeiset

599

Jalkasenkatu 5, Kuopio, 017 368 0570
Ma–pe 7–21, la 7-20, su 10–20. Myös Facebookissa!

kg

kpl
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”Pieni tytön tylleröinen sievää unta näki,
että hänen ympärilleen tuli metsän väki”

K

oskemattomassa
luonnossa
liikkuessa voi melkein nähdä
sammalmättäällä istuskelevan
metsänkeijun tai naavapartojen seassa vilahtavan tontun. Lastenkirjoista
tutut kuvitukset tuntuvat niin aidoilta, että metsänpeikkojen ja maahisten voisi helposti kuvitella asustavan
syvällä metsän rauhassa. Väitetäänpä,
että luonnossa paljon aikaansa viettäneet, ja mielensä hiljentäneet, ovat kokeneet jotain uskomatonta.

noista ja Hiidellä pelottelu vähensi
uhripaikoilla käymistä. Monia palvontapaikkoja myös tuhottiin kirkon
toimesta. Savon takamailla tiedetään
olleen toiminnassa olevia hiisilehtoja vielä 1700-luvulla. Säilyneet hiidet
ovat antaneet runsaasti tietoa historiantutkijoille, koska yleensä niiden lähettyviltä on löytynyt myös asuinalueita ja niiden jäämistöä.

Luonnonmuodostelmien
haltijat

Itämaisten uskontojen mukaan jokaisella neljällä elementillä, ilmalla, vedellä, maalla ja tulella, on omat
elementaalinsa eli henkiolemuksensa. Ilman elementaaleja ovat keijut
ja ilmattaret. Ne työskentelevät kasvien ja kukkien kanssa sekä auttavat
puutarhan hoidossa. Jokaisella puulla ja kasvilla uskotaan olevan oma
henki-olentonsa, joka huolehtii sen
hyvinvoinnista. Tulen elementaaleja
ovat salamanterit, ja niiden kerrotaan
opettaneen esi-isillemme tulenteon
salat sekä olevan aina läsnä, kun tulta sytytetään ja käytetään. Maan elementaaleja ovat maahiset ja tontut,
joista jälkimmäiset toimivat talojen ja
rakennusten valvojina ja apulaisina.
Esimerkiksi Suomessa saunatontulle
muistettiin aina saunomisen jälkeen
jättää löylyä ja juotavaa kiitokseksi.
Veden elementaaleja ovat vedenväki ja merenneidot. Vedenhaltijoiden
asuinaluetta on kaikki märkä eli meri, järvet, kaivot, lähteet, joet ja jopa
lätäköt. Merenneitojen uskoteltiin
houkuttelevan merimiehiä turmioon
johdattamalla laivat karille. Näkkiä pidettiin ilkeänä lammikoiden, kaivojen
ja lähteiden olentona, joka houkutteli
veden alle ja hukutti uhrinsa.

Useissa kulttuureissa on pidetty luonnonvoimia ja esi-isien sieluja
persoonallisina henkiolentoina. Heillä kerrotaan olevan ihmisille näyttäytyessään oma olemuksensa, tietty
hahmo. Myös erilaisilla luonnonmuodostelmilla, kuten vuorilla, tuntureilla, koskilla tai lähteillä, on ajateltu olevan omat haltijajumalansa tai
henkensä. Maastonmuotojen, suurien
kivilohkareiden ja erikoisten muodostumien uskottiin olevan henkimaailman muovaamia. Tällaisia olentoja saattoivat olla peikot ja jättiläiset.
Henkien kerrottiin myös istuttaneen
metsiä ja sen kautta myös hallinneen
omaa aluettaan. Joidenkin taruolentojen kerrottiin asuttaneen maata jo
kauan ennen suomalaisia, jotka kuitenkin sisullaan onnistuivat karkottamaan olennot ja valtaamaan alueen
itselleen.

Uhrauspaikat
Henkiolentojen asuinalueita vallanneille muinaisihmisille oli jäänyt pelko ja kunnioitus henkiä kohtaan. He
tekivät parhaansa pitääkseen henget
tyytyväisinä uhraamalla ruokaa, juomia sekä erilaisia koristeita. Uhrauspaikka eli hiisi saattoi olla kookas puu,
kivi, mäki, kallio tai lähde. Satoa ja
karjaonneakin varmisteltiin sopivilla
lahjuksilla.
Uhrauspaikan nimitys muutettiin
kristinuskon myötä tarkoittamaan
pahantahtoista olentoa, Hiittä. Hiisi
saattoi olla piru tai peikko, joka asui
louhikossa ja valmisti hiidenkirnuja.
Kristinuskon saavuttua kirkko halusi
tehdä lopun vanhoista palvontame-

Elementaalit

Maahiset
Maanväki oli pieniä, ihmisenmuotoisia olentoja eli maahisia. Niistä on
säilynyt paljon suomalaisia kansantarinoita. Tarinoiden mukaan maahiset
asuivat maan alla omassa maailmassaan, joka oli todellisen maailman
peilikuva. Joskus metsässä vaeltaja
voi joutua maahisen lumoihin ja eksyä nurinkuriseen maailmaan. Maan
väen sanotaan olevan kepposia rakastavaa porukkaa, joka pysyttelee

piilossa tai ottaa ihmisen tavatessaan
muurahaisen muodon. Joissakin kansantarinoissa maahisten kerrotaan
vaihtaneen oman lapsensa ihmislapseen. Tällöin ihmisten saama vaihdokas on ollut jollain lailla poikkeava
ulkonäöltään tai älyltään. Vanhemmat
ovat eläneet siinä uskossa, että heidän
oikea oma lapsensa elää terveenä ja
onnellisena maahisten maassa. Surullisia tarinoita on myös niin päin, että
vammautuneen lapsen saatuaan vanhemmat ovat vieneet vauvan uhrauspaikalle ja toivoneet maahisten vievän
sen mukanaan ja korvaavan terveellä
lapsella.

Vetehiset
Veden väestä Vetehinen oli Näkin
tapainen olento, joka houkutteli ihmisiä veteen. Se ei kuitenkaan aina ollut
paha. Eräissä loitsuperinteissä Vetehiseen vedotaan paremman kalansaaliin
toivossa, ja häntä kutsutaan Karjalan
kalajumalaksi. Ihmisten myös kerrotaan saaneen kiinni Vetehisen lehmiä,
jotka olivat olleet erittäin hyviä maidontuottajia. Erään käsityksen mukaan Vetehinen on nimitys miespuolisesta merenneidosta. Tällöin hänet
kuvataan komeana ja lihaksikkaana
miehenä, jolla alkaa navan alapuolelta
pyrstö. Vetehishevonen on muun muassa irlantilaisilla, skoteilla ja ruotsalaisilla ihmisiä syvyyksiin houkutteleva hevonen. Vodjanoi on slaavilaisen
kansanperinteen veden henki, joka sanotaan asuvan vedenpyörteessä tai vedenalaisessa palatsissa, joka on täynnä
uponneista laivoista peräisin olevia
aarteita.

Taiteen inspiraationa
Luonnonhenget ovat innoittaneet
useita taiteilijoita. Elsa Beskow on
tunnetuimpia ruotsalaisia lastenkirjailijoita ja hänen teoksissaan metsän
väki herää kuvitettuna eloon, muunmuassa Auringonmuna kertoo keijusta, joka löytää eväsappelsiinin keskeltä
metsää. John Bauerin käsialaa löytyy
satukirjasarjasta Tonttujen ja peikkojen parissa sekä kirjasta Satu uroshirvi
Loikasta ja pikku prinsessa Vilukosta.
Molemmille taiteilijoille on yhteistä
se, että kuvitukset ovat tunteita herättäviä, herkkiä ja maanläheisiä.
Yrjö Kokon kirjan innoittamana
Pessi-peikosta ja Illusia-keijusta on

sovellettu myös baletti ja tehty elokuva. Jos metsänväki on ollut mukana
tarinoissa ja kuvituksissa, niin myös
lukuisissa lauluissa ja sävellyksissäkin. Päivänsäde ja menninkäinen on
varmasti jokaiselle tuttu Reino Helismaan sanoittama ja säveltämä laulu.
Petter Ohlsin rauhallinen Hyvin hiljaa
kertoo keijuista ja tontuista ja toimii
hyvin vaikka vauvan tuutulauluna.

Kuvat: P.D., Pixabay
Laulun sanat: Pieni tytön tylleröinen, Helmi Tengman

”Sipsutteli Sinipiika pienen
tytön luokse, otti kiinni
kädestä, hyppeli ja juoksi”

Lukuvinkkejä ja silmäniloa:
Elsa Beskow: Kukkaisjuhla, Auringonmuna, Tonttulan lapset
John Bauer: Satumaailma
Pirkko-Liisa Surojegin: Maahisen
viimeinen matka
Marja Lehtinen, Helge Salo : Haltian
kertomaa, Wilhelmin saunakirja
Aili Somersalo: Mestaritontun seikkailut
Wil Huygen: Suuri tonttukirja
Heikki Lehikoinen: Tuo hiisi hirviäsi
Sami Anteroinen: 12-osainen yliluonnollinen
luonnonhistoriasarja, jonka eri osissa käsitellään Maan,
Metsän, Veden, Vuoren, Ilman, Tulen
ja Kalman väet

Erään keskustelupalstan sivulta löytyi luonnossa liikkujan ohje ihka oikean luonnonhengen bongaamiseen.
- Käy joka päivä, vähintään kahden
viikon ajan metsässä. Valitse aina sama paikka, jonka tulisi olla rauhallinen ja syrjässä. Lähiöiden metsissä et
näe mitään. Istu samalla kivellä, kuusen alla tai missä tahansa paikassa.
Muuta et tarvitse kuin olla rauhallisesti aloillasi. Ennen pitkää, kun jokin
pikkueläin lähestyy sinua, esimerkiksi
hiiri, jänis tai pikkulintu, alkaa metsänväkikin olla lähellä. Ne tietävät, että olet juuri heitä siellä odotellut. Kärsivällisyytesi palkitaan aivan varmasti.
Teksti: Pirjo Kiiski

Lähteet:
http://elementaristi.livejournal.
com/3633.html
http://www.taivaannaula.org/perinne/hiisi/
http://fi.wikipedia.org

Vapaa pääsy!

Avoimet ovet

Pelastusopistolla la 1.10. klo 10-15
Ohjelmassa mm:

• pelastusnäytöksiä, mm. liikenneonnettomuus-,
köysipelastus- ja pelastuskoiranäytökset
• oppimisympäristöjen esittelyä, mm. ensihoitoja hätäkeskussimulaattorit
• tutustu myös pelastusajoneuvoihin ja
Petosen paloasemaan.
Löydät meidät Petoselta (Hulkontie 83).
Suosithan julkisia liikennevälineitä,
bussit nro 5, 6 ja 16. Lähin suuri
parkkialue Lippumäen uimahallilla.
Harjoitusalueelle maksuton bussikuljetus
kampukselta, ei pääsyä omilla autoilla.
www.pelastusopisto.fi
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Mitä torille kaivataan?
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Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

Kyselimme petoslaisilta, mitä mieltä he ovat toristamme.

Tomas Barrientos (vas.) ja Seyfi
Özcelik
- Vaikka täällä on paljon asukkaita,
tori on vähällä käytöllä. Torimyyjiä
kaivattaisiin tänne enemmän. Tai he
voisivat siirtyä nykyisestä paikastaan
kauppojen edustalta torille. Joskus
on käynyt sukkien myyjä, erilaisten
tuotteiden myyjiä mahtuisi aukiolle
enemmänkin. Lapsille voisi olla myös
jotain viihdykettä.

Sanna Koistinen ja Pihla
- Ylätasanne on joskus sellainen,
että se tulee ohitettua pian. Jos paikka olisi turvallisempi, siinä voisi oleskella myös lasten kanssa. Torilla voisi
järjestää enemmän pihatapahtumia.
Tapahtumat, jotka keräisivät kaikenikäisiä, etenkin lapsiperheitä, voisi
houkutella porukkaa Jynkästä asti.
Kiertävästä päivätoiminnasta olen
kuullut hyvää, ja sellaista voisi jossain
muodossa olla myös torilla.

Eila Lappalainen
- Alunperin paikalla oli torikauppiaita, mutta nyt he ovat siirtyneet
kauppojen eteen. Varmasti monet
ilahtuisivat, jos täällä olisi vaikka vihannestenmyyjiä, joilta saisi perunat
ja porkkanat. Alue on välillä epäsiisti.
Jonkinlaista toimintaa kaivattaisiin.

Jarno Keränen
- Lastenneuvolassa käydessä tulee
kuljettua alueen läpi. Olen ihan tyytyväinen torin siisteyteen. Täällä voisi
olla enemmän lapsille suunnattua tekemistä, vaikkapa lasten esityksiä sekä
talvi-ja kevätkauden avajaisia.

Sari Jurvanen
- Talven jäljiltä tori on ollut pitkään
järkyttävässä kunnossa. Lasinsirpaleita oli silloin paljon. Se on ikävää
etenkin lasten kannalta. Tässä torin
laidalla on lastenneuvola, jossa asioi
päivittäin paljon lapsiperheitä. Torilla
voisi olla jotain ihan lapsia varten. Siinä voisi viettää aikaa ennen tai jälkeen
oman neuvola- ajan. Jos torilla olisi
myyjiä, sieltä tulisi varmaan itsekin
ostettua.

Uneton yö – uniongelmien syyt on syytä selvittää

V

aikka jokaisella meistä on
joskus jonkinasteisia uniongelmia, pitkään jatkuessaan
niiden syy olisi hyvä selvittää. Esimerkiksi unettomuus itsessään ei ole
sairaus vaan oire, mutta pitkäkestoisena se alkaa murentaa pikkuhiljaa
elämänlaatua. Uniongelmat voivat
liittyä nukahtamiseen, unessa pysymiseen tai unesta heräilyyn. Myös monet
muut uniongelmat, kuten painajaiset,
uniapnea ja levottomat jalat, saattavat
olla lääkärin apua vaativia oireita.
Unesta on helppo nipistää myös
vapaaehtoisesti ja moni laittaa unen
tärkeysjärjestyksessä viimeisimmälle
sijalle. Tietoisesti aiheutettu univaje
on huolestuttava ilmiö, koska se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteen.
On tutkittu tosiasia, että suomalaiset nukkuvat vähemmän kuin ennen.
Vaikka itsestä saattaisikin tuntua, että
vähemmilläkin unilla pärjää, tutkimukset ovat osoittaneet elimistössä
tapahtuvat muutokset voimakkaiksi.
Univaje ja uniongelmat on yhdistetty
muun muassa erilaisiin aivosairauksiin kuten Alzheimerin tautiin.
Unenlaatua heikentää nykyisin huomattavasti myös erilaisista sähkölaitteista tuleva sininen valo. Facebookin
päivitysten tarkastaminen kannattaisikin jättää pois iltarutiineista. Sininen
valo häiritsee elimistön melatoniinin
tuotantoa. Melatoniinin tehtävänä on
säädellä elimistön vuorokausirytmiä
ja edistää unensaantia. Iltaan sopiikin
paremmin punertavan sävyinen valo
ja puhelimeen voi hankkia vaikkapa
sovelluksen, joka vaihtaa näytön sävyä iltaa kohti.

Miksi sitten pitää nukkua?
Ihmisen unentarve on hyvin yksilöllinen. Jotkut väittävät pärjäävänsä
neljän tunnin unilla, mutta asiantuntijoiden mukaan tämä määrä ei riitä
elimistön palautumiseen. 7-8 tuntia
riittää useimmille, mutta vuodenajat,
ikä ja erilaiset sairaudet ja lääkitykset voivat vaikuttaa unentarpeeseen.

Silloin, ja vain silloin, voit kirjoittaa
huolesi ylös ja käsitellä niitä. Jos voit
ratkaista jonkin ongelman, tee niin tai
hanki apua. Mutta jos et voi vaikuttaa
johonkin asiaan, jätä sen murehtiminen. Jos huolet tai ahdistavat ajatukset
tulevat mieleen myöhemmin, pysäytä
ajatuskierre. Keksi itsellesi niin sanottu pysäytyssana. Sanan tulee olla merkitykseltään neutraali, eli se ei saa herättää sinussa minkäänlaisia ajatuksia.
Sana voi olla vaikkapa ”ja”. Kun haluat
katkaista ikävät ajatukset, toista sanaa
päässäsi parin sekunnin välein. Älä
kuitenkaan sano sanaa ääneen, mutta
muodosta sana suullasi. Jatka sanan
toistamista niin kauan, kunnes ajatukset vaimenevat.

Lampaita ei kannata jäädä laskemaan liian pitkäksi aikaa.

Elimistö tarvitsee unta muun muassa
immuunijärjestelmän tehokkaaseen
toimintaan ja aivojen palautumiseen.
Unen aikana myös iho uusiutuu, uuden oppiminen tehostuu ja kasvuhormonia erittyy. Kasvuhormoni on erityisen tärkeää lapsille ja nuorille, joten
lasten unesta on hyvä huolehtia. Pieni
3-5 vuotias lapsi tarvitsee unta jopa
10-13 tuntia vuorokaudessa.
Jos unta ei saada riittävästi tai se jostain syystä häiriytyy, riskinä ovat useat
fyysiset sairaudet ja masennus. Univaje lisää elimistön tulehdusta, lisää sydän- ja hengityselinsairauksien ja metabolisen oireyhtymän riskiä. Vaarana
on myös, että uniongelmat lisäävät
kuolleisuutta, sillä väsyneenä liikenteessä tehdyt väärät päätökset voivat
olla kohtalokkaita. Unen häiriintyminen voi olla oire jostakin alkavasta
sairaudesta, ja siksikin unihäiriöt olisi
hyvä tutkia jo varhaisvaiheessa. Mahdollisen sairauden onnistunut hoito
voi tuoda helpotuksen jo alkaneisiin
uniongelmiin, ja hyvä uni auttaa sairauden hoidossa.

Unen vaiheet –
tärkeitä kaikki
Terve uni koostuu neljästä eri vaiheesta; nukahtamisvaiheesta, kevyen
unen vaiheesta, syvän unen jaksosta ja REM-unesta. Nämä unen jaksot
saattavat toistua yön aikana useamman kerran. Syvän unen aikana, elimistö erittää kasvuhormonia ja aivot
palautuvat. REM-unessa päivän aikana tapahtuneet asiat tallentuvat lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen
muistiin. Syvä uni ja REM-uni ovat
juuri ne unen vaiheet, jotka antavat
elimistölle tilaisuuden palautua. Unen
kaikki vaiheet on silti tärkeää käydä
yön aikana läpi, koska eri univaiheet
vaikuttavat eri tavoin aivoissa.

Perusteista se lähtee
Jos haluaa itse parantaa unensa laatua tai määrää, on siihen olemassa
hyviä, mutta yksinkertaisia keinoja.
Perusasiat kannattaa korjata ensin.
Huolehdi siitä, että nukkumisympäristö tukee unta ja valitse tyyny, patja
ja peitto huolella. Huoneessa on hyvä

olla riittävän pimeää ja viileää. Elämäntapoihin voi myös kiinnittää huomiota. Syöminen kannattaa rytmittää
oikein ja illalla voi olla hyvä ajatus jättää kofeiinipitoiset juomat nauttimatta. Unirytmistä on hyvä pitää kiinni
ja mennä nukkumaan sekä herätä samaan aikaan joka päivä, myös viikonloppuna.

Ärsykehallintaa
ja pysäytyssanoja
On olemassa tehokkaita lääkkeettömiä keinoja uniongelmien voittamiseksi. Jos kärsii unettomuudesta, eikä
nukahda 15 minuutin sisällä, sängystä
kannattaa nousta ylös. Muutoin voi
käydä niin, että sänky alkaa näyttäytyä negatiivisena ja ahdistavana paikkana. Jos uni ei vieläkään tule, nouse
ylös uudestaan niin kauan, että unen
päästä saa viimein kiinni.
Huolestuneet ja ahdistuneet ihmiset yleensä vatvovat asioita sängyssä
ja heille erillinen huolihetki voi olla tehokas. Varaa päivästä puolisen
tuntia, ei enempää eikä vähempää.

EMDR-menetelmä (eye movement
desensitization) on silmänliikkeisiin
perustuva hoitomuoto, jolla on saatu lupaavia tuloksia ahdistuksen ja
unettomuuden hoidossa. Kaikessa
yksinkertaisuudessaan hoito perustuu siihen, että ahdistavien ajatusten
tai stressin noustessa pintaan, silmiä
liikutellaan hitaasti edestakaisin. Tätä silmien liikuttamista jatketaan niin
kauan, että silmiä ei jaksa enää pitää
auki.
Jos mitkään konstit eivät auta ja
uniongelmat tuntuvat vain jatkuvan
ja jatkuvan, on hyvä mennä tarkistuttamaan tilanne lääkärille. Jos kotikonstit on jo kokeiltu tuloksetta ja
päiväväsymys alkaa toden teolla haitata arkisia askareita, on hyvä ottaa
yhteyttä terveyskeskukseen, yksin ei
uniongelmien kanssa kannata painia.
Lepo on tärkeää, vaikka avun saisikin
lopulta vasta lääkepurkista.
Teksti: Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
Kuva: Pixabay
Lähteet:
Partonen, T. (2014) Lisää unta: kiireen lyhyt historia.
Pihl, S., Aronen & A-M. (2012)
Unen taidot.
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MSSP-hankkeesta rytmiä päiviin

S

irkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n viime vuoden lokakuussa Petosella käynnistynyt Miten
selvitä seuraavaan päivään -hanke
pyrkii tarjoamaan tukea ikääntyneille,
työelämän sekä palveluiden ulkopuolella oleville henkilöille, joilla on vaikeuksia asumisen ja elämänhallinnan
kanssa. Tarkoitus on ollut luoda toimintamalli, jossa ryhmätoiminnan sekä vertaistuen avulla pyritään vähentämään päihteiden ja yksinäisyyden
aiheuttamia haittoja. Näillä näkymin
hanke jatkuu vuoteen 2017 saakka ja
tällä hetkellä toimitilana on Petosen
Osallisuushankkeen kanssa yhteisesti vuokrattu tila Pömpeli, osoitteessa
Alakatu 3. Hanke perustuu ryhmämuotoiseen toimintaan ja ryhmän jäsenille on tavoitteena tarjota nopeasti
apua tarpeen mukaan, juuri sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Hankkeessa
työskentelee myös yksi vapaaehtoinen
sekä kokemusasiantuntija, joka itse on
päässyt irti päihteistä.

Projektin tämän hetken kuulumisista kertoivat projektin työntekijät Hannu Huttunen ja Saija Haikarainen.
- Tällä hetkellä toiminnassa muodostunut ensimmäinen ryhmä on siinä vaiheessa, jossa lähdetään tarkastelemaan tilannetta jatkon kannalta ja
pyritään siirtymään kevyemmän tuen
vaiheeseen. Ihmisiä pyritään nyt ohjaamaan eteenpäin, seuraaviin portaisiin ja tahoihin, kertoo Saija.
Ryhmässä on ollut pääasiassa päivittäin 5-6 osallistujaa ja osallistumisprosentti on ollut hyvinkin korkea.
Ryhmän toiminta tuo monelle elämään jotain mitä odottaa sekä rytmiä
päiviin.
- Ryhmämuotoinen toiminta täy-

dentää hyvin yksilöllistä ohjausta ja
ryhmän tuen avulla ihminen lähtee
kotoaan, osallistumaan johonkin,
Hannu toteaa.

Rinnallakulkijat eri
elämäntilanteissa
Hankkeessa tehdään aivan ruohonjuuritason työtä asiakkaiden ongelmien ratkomiseksi ja eteenpäin auttamiseksi. Arkeen ja jokapäiväisistä
asioista selviytymiseen tarjotaan tukea ja apua vaikkapa asiointiavun
muodossa. Yksi tärkeimmistä asioista
hankkeessa on ollut asumisen jatkuvuuden turvaaminen, jotta asiakas ei
joutuisi asunnottomaksi. Ryhmään
onkin valikoitunut hyvin niitä, jotka
apua ja tukea tarvitsevat. Myös osallisuushankkeesta on ohjautunut ihmisiä MSSP-ryhmään ja osin asiakkaita
on tullut myös puskaradion kautta.
Tutustuminen puolin ja toisin sekä
luottamuksen syntyminen ja vahvistuminen, antaa asiakkaille mahdollisuuden puhua myös niistä asioista,
joita ei ehkä muualla uskalla tuoda
esille.

tukee selviä jaksoja.

Toiminnan tunnetuksi ja näkyväksi
tekeminen, on Hannun mielestä tärkeää. Lisäksi yksi tärkeistä hankkeen
arvoista on asiakkaiden ihmisyyden
huomioiminen.
- Toivotaan, että nämä ihmiset, jotka
kärsivät asumisen ongelmista, nähtäisiin kuitenkin täysvertaisina asukkaina myös asumisyhteisöissään, toivoo
Hannu.
Kun ihmisten päihteiden käyttö vähenee ja selviä jaksoja tulee enemmän,
on mahdollista ryhtyä hoitamaan sellaisia asioita, jotka ovat jääneet usein
retuperälle. Usein kyse on aivan joka-

päiväisistä asioinneista kuten laskujen
maksamisesta tai terveydenhoidosta.
Käyttämättömät lääkäriajat ovat yksi
yhteiskunnan kulurakennetta rasittava tekijä ja kun siihen puututaan, kustannuksia voidaan vähentää. Lisäksi
asiakkaat saavat hoitoa sairauksiinsa,
jotka ovat saattaneet olla vuosia hoitamatta. Asiakkaan mukana lähdetään
tarvittaessa asioimaan vaikkapa terveyskeskukseen. Arjen pienet kiintopisteet, asioiden ja tilanteiden selkiytyminen, tuovat myös motivaatiota
pysyä raittiina. Hankkeen nimen mukaisesti ohjenuorana on miten selvitä
seuraavaan päivään.

Ongelma, joka asiakkaita usein
koskettaa on se, että he jäävät yh-

teiskunnan tuki- ja palveluverkkojen
ulkopuolelle ja erkaneminen näistä
palveluista tapahtuu jatkuvasti voimakkaammin. Kun ei ole arjen taitoja
tai voimavaroja hoitaa asioita, ulkopuolisuus ja syrjäytyminen niin sanotusta tavallisesta kansanosasta kasvaa
todella jyrkästi. Ja kun kerran yhteiskunnan ulkopuolelle pudotaan, takaisin pääseminen on vaikeaa.
- Kyse onkin tällä hetkellä perusasioista, kuten onko pään päällä katto ja
onko pöydässä ruokaa, Saija muistuttaa.
Teksti ja kuva:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

- On tärkeää, että ihmisillä on Pömpelissä paikka johon tulla missä tahansa tilanteessa, kertoo Hannu Huttunen
Miten selvitä seuraavaan päivään-hankkeesta.

Kynnyksettömyys on ollut yksi toimintaa ohjaava tekijä ja asiakkailta ei
odoteta esimerkiksi päihteettömyyttä.
Tämä siksi, että paikalle tuleminen voi
olla monelle niin suuri ponnistus, että
ilman rohkaisua he eivät pääsisi lainkaan lähtemään kotoaan. Pömpelillä
asiakas kohdataan aina ihmisenä, ei
ongelmaisena tai päihtyneenä. Tämä
auttaa tilanteen rauhoittamisessa ja
eteenpäin menemisessä. Myös se, että
ihminen nähdään yksilönä, helpottaa
toimimista jokaisen omista lähtökohdista käsin. Ryhmämuotoinen toiminta poistaa yksinäisyyden kokemista ja

Osallisuushankkeesta monenlaista apua
P
etosella toimii myös toinen
ajankohtainen hanke, Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen
koordinoima Petosen Osallisuushanke. Se pyrkii parantamaan heikossa
asemassa olevien osallistumista alueella erilaisin yksilölähtöisin ohjausmenetelmin. Hanke perustuu matalan
kynnyksen periaatteeseen, ja joillekin
hankkeen asiakkaille luodaan henkilökohtainen toimintasuunnitelma.
Toimintasuunnitelman
tavoitteena
on kartoittaa asiakkaalle tukiverkosto
elämänhallinnan parantamiseksi. Osa
asiakkaista on lyhyempiaikaisia ja he
käyvät asioimassa vain kertaluonteisesti.

Sekä Osallisuushanke että Miten
selvitä seuraavaan päivään toimivat
hyvässä yhteistyössä keskenään ja yhteisiä retkiäkin on toteutettu. Osallisuushankkeella on myös oma Facebook-sivu, jossa kerrotaan hankkeen
kuulumisia ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Osallisuushankkeen
erityispiirteenä on juuri etsivä työ ja
usein asiakkaan luo mennään puskaradion kautta saadun vinkin perusteella. Tilanne kotona on saattanut
olla hyvinkin kriittinen ja juuri siksi
hanke on tärkeä.

Hankkeen jatkuvuutta
toivotaan
Osallisuushankkeen tilanne on tällä
hetkellä hankeohjaaja Anne Ruuskasen mukaan rahoituksen osalta vielä

auki, koska rahoitus on saatu toistaiseksi vasta lokakuun loppuun saakka.
Rahoitusta on haettu RAY:ltä ja toiveena on, että hanke olisi turvattu aina
vuodeksi kerrallaan.
- Jatkuvuus on ollut ongelma ja juuri jatkuvuus olisi tärkeää, jotta luottamus asiakkaiden välille syntyisi ja
toimivat työmuodot vakiintuisivat
asiakkaiden parhaan edun mukaisiksi,
kertoo Anne.
Lyhytaikaisten hankkeiden ongelma on Annen mukaan myös siinä,
että hankkeen tulosten ja vaikutusten osoittaminen on hankalaa. Tämä
johtuu siitä, että tulokset ovat kunkin
yksilön kohdalla ainutlaatuisia ja aina
erilaisia. Ennen kuin jonkun ihmisen
kohdalla annettu tuki tai ohjaus voidaan arvioida elämän hallinnan kohenemiseksi, tai ongelman ratkaisuksi,
olisi tiedettävä lähtötilanne ja taustat!
Jonkun yksilön kohdalla se, että hän
on elossa seuraavallakin viikolla on
toimintamme tulosta ja jonkun toisen kohdalla se voi olla ensimmäinen
kontakti johonkin viranomaistahoon.
Uskallus ei ole välttämättä aiemmin
yksin riittänyt, tai ei ole ollut tietoa
mihin tahoon ja keneen yhteys on
otettava. Pömpelistä on syntynyt yhteisöllinen kohtaamispaikka ja hankkeen yhtenä tarkoituksena onkin, että
avunantajia ja -tarvitsijoita ei eroteltaisi, vaan että asioita tehtäisiin yhdessä. Viranomaisyhteistyötä tehdään
myös päivittäin ja viesti palveluista on

kulkenut puolin ja toisin.

- Olemme sopineet Niiralan Kulman
kanssa, että teemme etsivää lähiötyötä
myös Petosen alueen pihoilla, keräten
paikan päällä asumiskokemuksia. Välitämme tietoa Niiralan Kulmalle, että
he voivat hyödyntää tietoa asukasviihtyvyyden parantamiseksi asukkaiden
aitojen kokemusten pohjalta, Anne
kertoo.

Työntekijöiltä asiakkaiden kohtaaminen vaatii ennen kaikkea ymmärrystä erilaisista elämäntilanteista ja
kykyä asettua toisen asemaan. Mikään
tilanne, joka asiakkaalla saattaa olla ei

ole syntynyt yhtäkkiä vaan asiat ovat
aina Annen mukaan monen toisiaan
seuranneen tapahtuman lopputulos.
Yhteiskunnassa ei ole hyväksytty vieläkään sitä, että varhaisen puuttumisen toimenpiteiden karsiminen ei ole
ollut hyvä suuntaus. Monen asiakkaan
tilanteessa aiempi puuttuminen olisi
voinut kääntää tilanteen paremmaksi
jo kauan sitten.
Hankkeessa on tarkoitus lähitulevaisuudessa keskittyä siihen, että
olemassa olevia asiakkaita pyritään
tukemaan ja auttamaan eteenpäin.
Tärkeänä arvona on jatkossakin asiakkaan kohtaaminen niistä lähtökoh-

Anne Ruuskasella riittää töitä Osallisuushankkeen parissa.

dista jotka asiakkaalla on. Anne myös
toivoo, että tätä tärkeää työtä tekevillä
olisi mahdollisuus jatkossakin saada
tarvittavia resursseja, koska tarve tällaiselle palvelulle ei ainakaan vähene
tulevaisuudessa.
- Ihanin palaute, jota asiakkailta on
tullut, on se, että asiakas on sanonut,
että tänne on helppo ja hyvä tulla ja
että kaikki ovat tervetulleita sellaisina
kuin ovat, Anne toteaa.
Teksti ja kuva:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
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Minäkö

Juokseva kynä

Minäkö, mitätön mummo
kaikkeuden kartanoista,
Luojan lempeän majoista
syntyä sain ihmiseksi
kulkemaan savijaloilla
minulle määrätyn matkan.

Saarisalo, tyttönimeltään Härkönen,
on kotoisin Pohjois-Karjalasta, Enon
Kaltimosta. Hän on toiminut Kuopion
seudulla opettajana ja asuu nykyään
Petosella. Kirjoittamista hän on rakastanut koko ikänsä ja sanoittanut tunteitaan runoiksi jo lapsuudessa.

Oli onnenkantamoinen,
että sain tämän kokea,
koko ihmisen elämän,
etsimiset löytämiset,
surusta, ilosta itkut.

- Lapsena tuli riimiteltyä: ”Ei oo elämä ruusuinen onni, vaikk` joskus se
sitäkin on. Se puskee kuin vihainen
sonni, juuri silloin kun oon onneton”,
lausuu Saarisalo hymyillen.

Rajattomat rikkaudet
silmin, korvin kokemani,
minäkö, minäkö kaiken
kätkeä sain sydämeeni
ainaiseksi aarteekseni!
Minäkö sain vastaanottaa
lahja-arkun aikamoisen!
minäkö en lahjojani
antaisi jaettavaksi
onneksi osattomille,
itkeväisille iloksi.

Koulussa lempiaine oli luonnollisesti ainekirjoitus. Lukioaikaisen äidinkielenopettajan kommentti on jäänyt
mieleen: ”Härkösellä se kynä juosta
jolkuttaa, mutta ei miten tahansa. Järki sitä ohjaa.”´

Minäkö en ymmärtäisi
kiittää kaikesta hyvästä,
mitä koin matkallani
aivan ilman ansiota!
Helmi Saarisalo

”

Elämän aallonharjat- ja pohjat
ovat hetkiä, jolloin runot kumpuavat kuin itsestään”, kertoo runoilija Helmi Saarisalo.
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Sodan jälkeen opettajista oli pulaa
ja Saarisalo tarttui mahdollisuuteen
kouluttautua alalle. Luokanopettajana
kuullut oppilaiden sattuvat sanonnat,
jyvät ja akanat, päätyivät päiväkirjan
sivuille. Saarisalolla on myös ollut tapana kirjata tekemänsä retket ja matkat kronikoiksi, joita onkin kertynyt
monta kansioita.

Helmet kansien välissä
Eläkkeelle jäätyään Saarisalolla on
ollut yhä enemmän aikaa paneutua
harrastuksiinsa. Häneltä on ilmestynyt runokirjat Helminauhaa (1996) ja
Helmiä sinulle (2013). Helmin herkkupuuro (2013) on teos, johon hän
on koonnut tarinoita lapsuudesta ja
nuoruudesta aina aikuisuuden päiviin
lämpimän huumorin siivittämänä.

- Kirjaa tehdessä minulle oli tärkeää,
että jälkipolvillekin piirtyisi kuva elämästä 30-50-luvun Suomessa. Vähälläkin on pärjätty ja kasvettu, kuuden
lapsen äiti ja moninkertainen isoäiti
taustoittaa.
Vuodesta 2007 lähtien Saarisalo on
vieraillut kahdesti vuodessa Lohjan
Vivamossa runoviikonlopuissa. Tapahtumien ilmapiiri on hyvin inspiroivaa ja niissä kirjoitetaan ahkerasti
ammattirunoilijoiden mm. Anna-Mari Kaskisen ja Pia Perkiön ohjauksessa. Nämä viikonloput ovat olleet hyvin
tuottoisia ja niiden satoa on kerätty
viimeisimpään runokirjaankin.

Taiteilijasukua
Saarisalon luovuus ei rajoitu kirjalliseen tuottamiseen. Kodin seiniä
täyttävät akvarellityöt ja öljyvärimaalaukset. Saarisalon isä oli tunnettu
taidemaalari Eino J. Härkönen, jonka
alttarimaalauksia on nähtävillä mm.
Rääkkylän ja Tuupovaaran kirkoissa.
Saarisalo itse on hakenut innoitusta
harrastukselleen Kuopion Kansalaisopiston taidekursseilta. Tyylisuuntia
ja aiheita on kokeiltu monipuolisesti
niin kubismista abstraktiin taiteeseen
kuin muotokuvista herkkiin kukkaasetelmiin.

Positiivisuus kantavana
voimana elämässä
Vaikka elämä ei aina olekaan ollut
sitä ruusuista onnea, ei Saarisalo ole
antanut sonnin puskea itseään kumoon. Runot ovat olleet keino pur-

kaa sisintä, kun elämässä on tapahtunut voimakkaita, tunteita herättäviä
asioita. Tällainen ajanjakso on ollut
omaishoitajana toimimisen vuodet.
Omaishoitajuus on aihe, josta Saarisalo toivoisi löytyvän sanoitusta myös
virsikirjan sivuilta.
Kaikkien kokemusten läpi Saarisalosta paistaa läpi rakkaus elämään ja
syvä kiitollisuus sen tuomista lahjoista.

Petosen vapaa-ajantilat, Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 040 462 7068

Avoinna: ma-pe 9.00 - 13.30

- Olen sitä mieltä, että kaikista asioista löytyy myös myönteinen puoli,
kun vain osaa katsoa oikein, Saarisalo
toteaa.

Jynkän Apteekki
Soikkokuja 12
7 0 7 8 0

*Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.

Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski

K U O P I O

Aukioloajat:
8:00–18:00 (ma-pe)

Olemme avoinna aina
arkisin klo 8 - 18
ja autolla pääset
kätevästi oven eteen!
Syyskuun avainasiakastarjous

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Meillä käy vain käteinen.

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä
kahvio.ppay.fi
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Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
Pyörönkaari
19, 2. krs., 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
Puh.
044 718
5073
sähköposti:
petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Sähköposti:
petosen.asukastupa@kuopio.ﬁ
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/
Internet: http://www.puijola.net/asukastuvat-petonen/
Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Avoinna ma - pe klo 9 - 15
Petosen asukastuvalta
voi kysyä kesätauolta!
työllistymismahdollisuuksista joko
Neulekerho
on palannut
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
Hyväntekeväisyyteen
neulomista
taas perjantaisin
työelämävalmennukseen
tai työharjoitteluun.
klo 11.30-13.30. Tervetuloa mukaan!

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
24. – 25.9.

LOKA-MARRAS
26.11. klo 18.00

Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

Joka päivä ATK-ohjausta ja -neuvontaa.
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.

Kohtaamispaikka Kotikulma

Jalkasenkatu 7,
puh. 050 372
7900,
avoinna ma-pe 8 - 14.
Korjausompelija
jälleen
tavattavissa.
Ilmaista leipää lähes joka päivä. Pelipäivät ma ja pe.
peruttu
kunnallisvaalien
Ti kloKokoushuoneen
10 tietovisa, kevakiovuorot
klo 10 bingo,
to klo
10 maalausta.
ennakkoäänestyksen
vuoksi
17.
SPR:n terveyspiste ma 3.10. klo 10 - 12. - 23.10.

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•

Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 14
Rivitanssi maanantaisin klo 10 - 12
Jumppa / Boccia maanantaisin klo 11.30 - 13.30
Sekasähly miehille ja naisille
sunnuntaisin klo 16 - 17.30

Askartelukerho jatkuu normaalisti torstaisin klo
11 - 14 kaikille avoimena toimintana - tervetuloa!

NEUVOKKAIDEN NAISTEN
KESTÄVÄT KONSTIT
Kaipaatko seuraa ja tekemistä? Mietityttääkö
jaksaminen, toimeentulo tai yksinäisyys?
Yhdessä keksimme keinoja arjen tueksi,
kukkaroa säästäen.
- Maksuton ryhmä eläkkeellä tai työelämän
ulkopuolella oleville naisille
- alkaa ti 20.9.2016 klo 9-11
- kokoontuu Pinarin kokoushuoneessa
(Pyörönkaari 19, 2. krs).
Ilmoittautuminen ja lisätietoja:
Sari Raitakari, puh. 050 372 0274
sari.raitakari@gmail.com

Petosen Lehti myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 12.10.
Aineistot lehteen 4.10.
Juttuvinkit osoitteeseen
petosenlehti@ppay.fi

Syyskuussa järjestämme VEHNÄJAUHOBATIIKKIKURSSIN klo 10 – 16 Jynkän Monarilla.
Lisäksi pidetään ennen kurssia valmistava kokous maanantaina 19.9. klo 17.30 Monarilla. Tilaisuudessa selviää, mitä pitää hankkia itse ja mitä hankitaan yhteisesti käytettäväksi. Samalla
selviää itse kullekin, mitä homma on ja mitä itse haluaa valmistaa. Kurssin ohjaajana toimii
Sylvi Lindström. KURSSIN HINTA on 10 euroa molemmat päivät yhteensä. Hintaan sisältyy
opetus ja kahvit tykötarvikkeineen kurssin aikana. ILMOITTAUTUMISET 15.9. mennessä
sähköpostilla puutarhakerho@netti.fi tai puhelimella 044 512 3137.
Loka-marraskuun vaihteessa järjestetään vielä KERAMIIKKAKURSSI Monarilla.
Aika ilmoitetaan myöhemmin.
TEATTERIRETKI Varkauden Teatteriin hurmurimusikaaliin ”Poikamiesboksi”. Jäsenhinta 40
euroa/henkilö, ei jäsen 50 euroa/henkilö. Hinta sisältää linja-autokuljetuksen, väliaikakahvit
runsaiden lisukkeiden kera ja tietenkin teatterilipun. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 10.9.
mennessä sähköpostilla puutarhakerho@netti.fi tai puhelimella 044 512 3137, ja maksut kerhon
tilille FI40 4787 4020 0053 88.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: puutarhakerho@netti.fi / puhelin 044 512 3137 / kotisivut: www.pitkalahdenpuutarhakerho.net

E JAKSAMISEE
E
K
K
N!
TU
Kerho joka Keskiviikko klo 12.00-14.00 Petosen Pinarilla, kokoushuone 2. krs

Kerhossa seurustellaan myönteisessä hengessä, jaetaan ajatuksia
ja kokemuksia, sekä vinkataan hyvän elämän eväistä.
Kaikki ovat tervetulleita mukaan!

^^

Kerhon järjestävät:
Kuopion Eläkkeensaajat ry
Kuopion Mielenterveyden tuki ry

Pyörön kirjasto palvelee:
Avoinna:
ma-ke: 13 - 19
to-pe: 10 - 16
la-su: suljettu

Kirjaston seuraavat satutunnit:
- Perjantai 16.9.2016 klo 9:30
- Perjantai 30.9.2016 klo 9:30

Jalkasenkatu 3, 70820 Kuopio

Puh: 044 718 2345

pyoro.kirjasto@kuopio.fi

Pinarin kahviossa vatsa täyttyy

Y

hä useampi lounastaja on löytänyt kahvion hinta-laatusuhteeltaan erinomaisen tarjonnan. Etenkin runsas ja monipuolinen
salaattipöytä on kerännyt paljon positiivista palautetta asiakkailta.
- Laadimme ruokalistat siten, että tarjottava miellyttäisi laajaa kohderyhmää. Meillä käy asiakkaita
sylivauvasta senioreihin. Pinarissa
työskentelevät, avoimen päiväkodin
porukka, iltapäiväkerholaiset, paikalliset eläkeläiset ja viime aikoina myös
lähellä työskentelevät työmiehet ovat
löytäneet kahvilan, kahviovastaava
Marjut ”Mallu” Ronkainen kertoo.
Kahviossa valmistetaan tilaustöinä
täytekakkuja, leivonnaisia, piirakoita
ja voileipäkakkuja. Kahvion ylläpito
on PPAY:n varainkeruutoimintaa. Sen
tuottoa käytetään alueen hyvinvointia
edistävään toimintaan.

luun kuuluu, että tarvittaessa autamme vaikkapa takkia ylle tai neuvotaan
asioimaan johonkin virastoon, Mallu
selventää.

Asiakkaat työn suola

Asiakkaiden antama palaute koetaan hyvin tärkeäksi, jotta kahvion
toimintaa voitaisiin kehittää. Esitettyjä toiveita pyritään toteuttamaan tarpeen mukaan.

- Tässä työssä asiakaspalvelu on yhtä
tärkeää kuin itse ruoka. Hyvään palve-

- Asiakkaat ovat kyllä ihania. Vakioasiakkaat ovat tulleet tutuiksi. Heidän

kanssaan vaihdetaan kuulumisia, tunnetaan sairaudet ja lemmikit, kahviotyöntekijä Raili Koivistoinen jatkaa.
Tyytyväisen asiakkaan kommentti:
- Löysin kahvion ohikulkumatkalla.
Nyt käyn täällä päivittäin ruokailemassa. Joka päivä on ollut hyvää ruokaa, ja vieläpä edullisesti.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
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Kallaveden seurakunta

Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Aikuisten takkailta ke 14.9. klo 1820 seurakuntatalon takkahuoneessa.
Ystäväpiiri varttuneille torstaisin
klo 12-13.30. alkaen 15.9.
Kutsu yhteyteen messu su 18.9. klo
17. Anni Tanninen ja Juha Määttä.
Messu su 25.9. klo 17. Anni Tanninen.
Varikko-parisuhdeilta su 2.10. klo
16.30-18 Aiheena mm. sinun, minun
ja meidän vahvuudet, lapasuuden koti,
rakkauden kielet ja kommunikaatio. Illoissa järjestetty lastenhoito ja iltapala.
Messu su 9.10. klo 17. Sirpa Nummenheimo ja Anna-Mari Linna.

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Arkinen Ateria keskiviikkoisin klo
11-12 alkaen 14.9. Aterian hinta: aikuinen 5 € ja lapsi 2 €.
Messu ja yhteiset syntymäpäiväjuhlat su 18.9. klo 10. Liturgia Anni Tanninen, saarna Sirpa Nummenheimo ja
kanttorina Richard Nicholls.
Messu su 25.9. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Matti Pentikäinen ja
kanttorina Richard Nicholls.
Mikkelinpäivän
Koko
kansan
kirkkopyhä su 2.10. klo 9-12.30 Klo
9.00-10.00 aamupuuro ja kahvi, klo
10.00 messu ja Kallaveden seurakunnan II kappalaisen Petteri Hämäläisen
virkaan siunaaminen : liturgia Juha
Määttä, saarna: Petteri Hämäläinen,
Jaana Marjanen, kanttorina Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro, Jukka Salminen,
laulu ja kitara, Sari Taskinen ja Joona
Kujanpää lyömäsoittimet. Messun jälkeen toimintaa lapsille ja aikuisille. klo
11.30-12.30 lounas, vapaaehtoinen ate-

riamaksu.
Ekumeenisen lähetyspyhän messu
su 9.10. klo 10. Liturgia Anni Tanninen, saarna Veli Mäntynen ja kanttorina
Anna-Mari Linna.
Kallaveden kirkko - Muuta
Raamattu-rukouspiiri Kurkimäessä
ke 14.9. klo 18.30-19.30 Kurkimäentie
356. Kokoontuminen 3-5 vk välein.
jatkosta voi kysyä Mervi Riihiluomalta
p.050 5506963.
Miesten Raamattupiiri to 22.9. klo
18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella
(Isännäntie 22). Piiristä vastaa Veijo
Olli p. 040 8275 304.
Perheraamattupiiri su 2.10. klo
16.30-19 Kallaveden kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Tuula Holmlund (tuula.holmlund@gmail.com.
Miesten Raamattupiiri to 6.10. klo
18.30-20 Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Piiristä vastaa Veijo
Olli p. 040 8275 304.

Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Toivevirsi ja runoilta su 25.9. klo 18.
Veli Mäntynen ja Richard Nicholls.
Sanajumalanpalvelus su 9.10. klo 13.
Sanna Alanen ja Anna-Mari Linna.

Tyynyliinatalkoot
lähetystyön
hyväksi la 8.10. klo 9-15 Kallaveden kirkolla. Talkoolaisille tarjotaan
talkookahveja ja päivän päätteeksi lounas. Ilmoittautuminen 30.9. mennessä
Katrille p. 040 484 8334.
Diakonia
Hyvän hoidon päivä ke 21.9. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa
omaishoitajille, hoidettaville ja kuljetuspalvelun piirissä oleville. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon p.
040-4848 332 ma klo 10-11(Voit jättää
myös viestin vastaajaan).
Leväsen Kammari varttuneilla ma
26.9. klo 13-14.30 Leväsentie 27, 2:n
kerros. “Sattuipa kerran”, tarinoita ja
iloista musiikkiliikuntaa, Arja Mielikäinen.
Lähimmäisten yhteinen kokoontuminen ti 4.10. klo 17-19 Pyhän
Johanneksen kirkolla, Männistössä.
Lähimmäistyön
työnohjauksellinen
vertaistukityhmä, jossa pohditaan
lähimmäisen auttamiseen liittyvistä
tunteista ja kohdalle sattuvista ti-

lanteista. Tule jakamaan kokemuksiasi.
Yhteislähtö Kallaveden kirkolta klo
16.30. Ilmoittautuminen Maaritille p.
0404848369.
Vapaaehtoisten/lähimmäisten ilta
ke 12.10. klo 18. Kallaveden kirkon
koulutussalissa. Aiheena “Näkökulmia
vaikeiden asioiden kohtaamiseen”.
Perhetyö
Perhekirkko su 9.10. klo 15. Rytkyn
leirikeskuksessa. Juha Määttä, Richard
Nicholls, käsikellokerholaiset ja Rytkyn päiväkerholaiset.
Piirit
Olotilatorstai to 29.9. klo 11.30-13.
Niemisjärven kylätalossa, Niemisjärventie 763. Sirpa Nummenheimo.
Pyhäkoulu
Pyhäkoulut alkaa 18.9. seuraavasti
klo 11 Haminalahdessa / Hiekkalassa
ja klo 13 Soininlahdessa / Jauhiaisessa.

Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044 275 7936
Sanajumalanpalvelus su 18.9. klo
13. Olotilatorstain kirkkopyhä. Sanna
Alanen ja Richard Nicholls.
Nuoret
Nuorten K-17 -ilta kahden viikon
välein torstaisin klo 18-20 alkaen
15.9.
Petosen
seurakuntatalolla,
Pyörönkaari 21
Lähetys

Petosen seurakuntatalo

28. Petosen Hölkkä
su 18.9.2016 alk. klo 13.00

ilmoittautuminen paikan päällä 11.30 - 12.30

www.petosennallet.fi
Tule mukaan koko perheen tapahtumaan juoksemaan tai kannustamaan!

KOKO KANSAN
KIRKKOPYHÄ
Mikkelinpäivänä 02.10.2016
Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie 21
Päivän ohjelma:
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Klo 9.00 alkaen tarjolla aamupuuroa ja kahvia
Klo 10.00 messu, jossa lääninrovasti Jaana Marjanen asettaa Petteri Hämäläisen Kallaveden
seurakunnan II kappalaisen virkaan. Liturgia Juha Määttä, saarna Petteri Hämäläinen,
musiikissa kanttori Mari Vuola-Tanila ja muusikko Jukka Salminen. Mukana kirkkoherra Matti
Pentikäinen, Kallaveden lapsikuoro ja Kallaveden kirkon päiväkerholaiset



Messun jälkeen Jukka Salmisen ja Silva Lahden musiikkituokio sekä toimintapisteitä.



Klo 11.45 lounas, vapaaehtoinen ateriamaksu.
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PETOSEN APTEEKIN
AVAJAISTARJOUS

PALVELUA HYMYSSÄ SUIN
- ihan tässä lähellä

Palvelumme perustuvat pitkään
kokemukseen ja ajanmukaisiin
hoitomenetelmiin. Kattava palvelutarjontamme sisältää kaikki aina
yleishammashoidosta vaativiin purennankuntoutuksiin.

SB12-SUUVESI 500 ML
DUO tai MINT & MENTHOL


Tutkittu 12 h teho



Päivittäiseen käyttöön



Patentoitu koostumus

Kaikki Hammaslääkärimme ja suuhygienistimme palvelevat sinua
vankalla ja nykyaikaisella ammattitaidolla.

PETOSEN HAMMAS

16,90 € / kpl

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I A S E M A

UUSI
NETTIAJANVARAUS

(norm. 19,60 €)

Kokeile ja varaa aikasi netistä!
Nettiajanvarauksemme kautta voit varata ajan
yleisimpiin hammashoitoihin helposti, vaikka
mobiililaitteellasi.

SB12 — Ensiluokkaisen raikas hengitys

Mene osoitteeseen www.petosenhammas.fi

Tarjous voimassa 30.9.2016 asti

Petosen apteekki, Jalkasenkatu 5, 70820 Kuopio
Avoinna

Ma-pe
Lauantaisin

- Helpotusta
hammashoidon kuluihin.

8 - 20
9 - 18

KUOPIO• Pyörönkaari 3 E • 017 3634757 • petosenhammas..

Kynnys on matala, lue lisää fressi.fi

Fressi on suomalainen hyvinvointikeskusten ketju. Toimimme Kuopion seudulla 3 eri pisteessä.

ALOITA OSOITTEESSA FRESSI.FI

MILLAINEN KUNTOILIJA, SELLAINEN ALKU

Painon pudotus, lihasmassan kasvattaminen tai vaan hyvä
olo? Fressi Alku on sinua varten. Jätä yhteystietosi netissä tai
tule lähimpään Fressiin. Tutustutaan palveluihin ja jutellaan
tavoitteistasi!

Tavoitteet ovat tärkeitä ja treenaamisen pitää olla kivaa.
Fressi Alkuun kuuluu siksi myös treenaajaprofiilisi määrittely.
Saat lisäksi veloituksettomalla SECA-kehonkoostumusanalyysillä tärkeää tietoa nykytilastasi.

ALKU

™

Pintaa syvempi tehostartti terveempään elämään!

LIITY NYT
JA TREENAA
ENSIMMÄINEN
KUUKAUSI MEIDÄN
PIIKKIIN!*
Tarjous voimassa
15.–18.9.

LÖYDETÄÄN SINULLE SOPIVA TAPA LIIKKUA

TULE, JA LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE!

Kiinnostaako sinua kuntosalitreeni, toiminnallinen harjoittelu,
tanssi tai kehonhuolto? Aiempi kokemuksesi on toissijaista. Me
opastamme sinut alkuun ja etsimme sinun profiiliisi sopivimmat tavat treenata.

Tilanteesi ja toiveittesi mukaan voit jatkaa Fressi Alun jälkeen
itsenäisesti tai mukavien Fressi Trainerien ohjauksessa. Fressissä
et jää tavoitteittesi kanssa yksin. Tervetuloa Fressiin ja uuden
elämäsi Alkuun!

Fressi Kuopio (Kauppakatu) • Fressi Lippumäki • Fressi kuntosali Savilahti

Helsinki • Espoo • Vantaa • Tampere • Oulu • Lahti • Mikkeli • Kuopio • Seinäjoki • Ylöjärvi

