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SOMA-hanke tuo työkaluja asunnottomuuden ehkäisyyn

S

OMA on huhtikuussa käynnistynyt, ja vuoteen 2018 jatkuva
nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn tähtäävä hanke. SOMA-hankkeen taustalla on Kuopion
seudun Nuorisoasunnot ry ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys
ry. Projektivastaava Satu Oksman ja
projektityöntekijä Anna Lähteenmäki kertovat, että hanke on osa kansallista, vuosina 2016-2019 toteutettavaa
AUNE-Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa.

Satu Oksman (vas.) toimii SOMA-hankkeen työntekijänä Kuopiossa ja Anna Lähteenmäki Joensuussa.

- Asunnottomuuden yhtenä riskitekijänä on huomattu tilastollisesti olevan lastensuojelutausta ja usein lastensuojelutaustaisilla on myös muita
ongelmia, Satu kertoo.
- Asunto on myös edellytys sille
muulle arjessa selviämiselle, Anna jatkaa.

Turvaverkot kuntoon
Hanke on lähtenyt liikkeelle Kuopiossa ja Joensuussa hyvin ja toiminta
muotoutuu tarpeen mukaan. Tarjolla
on sekä yksilöohjausta että vertaisryhmätoimintaa. Yksilöllinen tuki
painottuu rinnalla kulkemiseen arkisissa asioissa ja voi sisältää vaikkapa
jonkin mielekkään asian tekemistä tai
virastossa asiointia. Tukiverkostojen
vahvistumisen myötä on mahdollista saada lisää tukea arjen haasteisiin.
Nuorilla saattaa olla yleistä luottamuksen puutetta yhteiskuntaan ja
kanssaihmisiin. Siksi hankkeen yksi
tarkoitus onkin rakentaa ja vahvistaa
tätä luottamuksen tunnetta.
- Keskiössä tässä kaikessa on se sosiaalisen pääoman kasvattaminen ja
käytännössä se tarkoittaa henkilön
luottamuksen tunteen sekä omien sosiaalisten verkostojen määrällistä ja
laadullista vahvistamista, Anna selventää.
Tällä hetkellä SOMA on vaiheessa,
jossa asiakkaita tavoitellaan hankkeen
piiriin. Yhteistyökumppanit ja sähköiset viestimet ovat myös tärkeitä asiakkaiden tavoittamiseksi.
- Hankkeen edetessä pyritään tekemään niin hyvää työtä, että myös vii-

PÄÄKIRJOITUS

Y

ksi aloittaa haukottelun huonosti nukutun yön jälkeen ja
pian kaikki samassa huoneessa olevat haukottelevat.
Lapsi alkaa kiukutella, vanhemmat
hermostuvat ja alkavat tiuskia toisilleen. Pian koko perhe on kärttyisällä
tuulella.
Joku nauraa makeasti. Lähellä oleskelevia alkaa hymyilyttää, vaikka eivät
lainkaan tiedä, mikä asia huvittaa.
Olemme eräänlaisia laumaeläimiä,
joiden tunteet ja ajatukset tarttuvat
herkästi kanssaeläjiimme. Toisilleen
läheiset ”poimivat” ajatuksia ilmasta,
jatkavat toistensa lauseita tai ehdotta-

dakkorumpu tavoittaa ihmisiä, Anna
naurahtaa.

Läheisten osuus tärkeä
Hankkeen yksi tärkeä ulottuvuus on
tavoittaa kohderyhmän lisäksi myös
heidän läheisensä. Anna kertoo, että
tarkoituksena on kartoittaa nuoren
omia verkostoja tuen löytämiseksi.
- Nuoren jo olemassa olevista ihmissuhteista pyritään löytämään heitä,
jotka voisivat sitoutua tueksi ja avuksi niihin arkisiin asioihin. Mietitään,
mitä se tuki voisi olla, joka parhaiten
voisi auttaa.
Tapaamiset nuoren kanssa voivat olla ihan missä tahansa paikassa, joka
nuorelle parhaiten sopii. Kuopiossa ja
Joensuussa on toki hankkeen omat tilat, jotka ovat käytössä.

Lastensuojelutausta leimaa
Lastensuojelutausta tarkoittaa sitä,
että jossain vaiheessa elämää on ollut
jonkinlaisia lastensuojelutoimenpiteitä. Nuoren täyttäessä 18 esimerkiksi

sijoitus päättyy ja tarjolla olevat jälkihuoltotoimenpiteet ovat vapaaehtoisia. Nuoren oikeus jälkihuoltoon päättyy 21-vuotiaana, mutta se ei tarkoita,
etteikö tukea itsenäistymiseen ja asumiseen tarvittaisi. Kaikki eivät halua
viranomaisten tarjoamia palveluita ja
siksi on hyvä, että on olemassa myös
matalan kynnyksen toimintaa.
- Olisi hyvä että nuori pääsisi kiinni
tarjolla oleviin tukiverkostoihin, eikä
putoaisi siinä nivelvaiheessa ulkopuolelle, Anna toteaa.
Lastensuojelutausta tuntuu usein
leimaavan ihmisiä, joskus hyvinkin
voimakkaasti ja luo toisinaan vääriä
mielikuvia. Toisaalta monilla saattaa
olla häpeän tunteita lastensuojelutaustasta ja hankkeessa halutaan tuoda näitä asioita avoimeen keskusteluun.
- Asioista pitäisi voida puhua ja lisätä yleistä tietoisuutta. Elämän historia
kulkee meillä kaikilla mukana ja lastensuojelutaustaisilla saattaa takana
olla hyvinkin hankalia kokemuksia,

Sadas apina
vat samaa asiaa yhtä aikaa. Miten se
on mahdollista?
Maailma on ihmeellinen, mutta ilmiöille on löydetty tieteellistäkin
pohjaa.
Teoria siitä, että jotain ajatusta tai
taitoa voisi levittää ilman, että sitä
suoraan välitettäisiin tosille, on sadannen apinan teoria. On tutkittu,
että kun tietty määrä saarella asuvia
apinoita omaksuu uuden tavan, vaikkapa sen, että pesee bataattinsa ennen
syöntiä, oppi välittyy fyysisesti erillään asuville lajikumppaneille toiselle
saarelle ja leviää taas siitä eteenpäin.
Apinat eivät siis uineet toisille saarel-

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

le oppia levittämään, vaan tieto siirtyi muita reittejä. Tästä on päätelty,
että sama voisi päteä myös ihmisiin.
Kun tietty määrä oppisi uuden taidon
tai tekee vaikkapa uuden keksinnön,
sama taito siirtyisi eri puolelle maailmaa. Näin ajatukset vaikuttaisivat
kollektiiviseen tajuntaan ja voisivat
siirtyä välimatkoista piittaamatta.
Mutta miten ajatus sitten voisi siirtyä ilman kommunikointia? Nyt mukaan tulee kvanttiteoria. Se on oppisuuntaus, josta on sanottu, että jos se
ei järkytä, sitä ei ymmärrä. Teoria on
tehnyt vakavaa tiedettä kysymyksestä: ”Onko Kuu taivaalla, jos kukaan
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Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
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Satu ja Anna kertovat.
Ihmisten negatiivinen suhtautuminen lastensuojelutaustan omaaviin pitää usein sisällään tietämättömyyttä ja
ymmärtämättömyyttä. Sadun ja Annan mukaan asenteissa näkyy myös
pitkälle historiaan juontuvat tekijät
ihan huutolaislapsiin saakka.
- Lastensuojelussa ollaan niin isojen
ja tunteita herättävien asioiden äärellä,
että se on joillekin hyvin pelottavaa.
Ja lastensuojelun työntekijät joutuvat
tekemään hyvin suuria, perheitä koskettavia päätöksiä, joihin liittyy hyvin
vahvoja tunteita, Anna taustoittaa.
Kaikilla ei ole samanlaisia edellytyksiä ratkoa ongelmia tai taidot siihen
ovat matalammat kuin muilla. Hankkeen myötä on tarkoitus löytää keinoja, joilla saada hanke elämään myös
jatkossa. Tavoitteena on saada luotua
työkaluja ennaltaehkäiseväksi palvelumuodoksi. Asiakastyötä kehitetään
myös jatkuvasti matkan varrella ja
hyväksi havaitut tukimuodot otetaan
käyttöön.

ei katso sitä?” Tämän opin mukaan
atomin pieniä osia eli hiukkasia ei
ole välttämättä edes olemassa, ennen
kuin joku ne havaitsee. Siis jokin on
olemassa vain, kun joku toinen toteaa
sen olemassaolon. Kun kvanttifyysikot tutkivat energian pienien alkeishiukkasten käyttäytymistä, heidän
havainnointinsa huomattiin myös
muuttavan tuloksia. Odotukset vaikuttivat hiukkasiin. Siis ajatukset vaikuttivat, kuinka materia käyttäytyi.
Teoriaa seuraten mielemme ja ajatuksemme voisivat siis vaikuttaa kehon ulkopuolella. Olisimme yhteyksissä toisiimme näkymättömän
verkoston kautta, jonka kautta voisimme myös siirtää mielenliikkeitä.

Vapaaehtoisille on tilausta
Vapaaehtoistyön rooli hankkeessa
on myös tärkeä. Hankkeen loppupuolella on tarkoituksena kouluttaa
vapaaehtoisia tukihenkilöitä ja näin
rakentamaan tukiverkkoa nuorille.
Kaikenlaisia ihmisiä toivotaan mukaan. Satu toteaakin, että aivan tavalliset ihmiset, joilla on aikaa ja halua,
voivat tulla toimintaan.
- Mitään supervoimia ei tarvita, vaan
halu auttaa ja tukea nuoria riittää.
Anna ja Satu ovat molemmat koulutukseltaan sosionomeja. Anna on
työskennellyt kymmenisen vuotta lastensuojelun tehtävissä ja Satu
on puolestaan ollut paljon mukana
projektityössä. Hanke on suunnattu
18-29-vuotiaille nuorille ja lisätietoa löytää hankkeen Facebook-sivulta, Twitteristä tai ottamalla yhteyttä
hankkeen ohjaajiin.
Teksti ja kuva:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

Toimistossa kiertää korvamato. Mitä ärsyttävämpi kappale, sitä toden
näköisemmin mato tunkeutuu työkaverinkin tajuntaan. On pakko alkaa
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tai emme.
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SE TUNNE,
KUN ASIAT
LOKSAHTAVAT
PAIKOILLEEN...

KAIKKI KATTOSI
ALLE YHDEN
KATON ALTA
op.ﬁ/kotiin

Carnaby Street
lattialaatta
10 x 10

29

Uutuus!

50
m2

Hehku Econ
sähkökiuas 6,6 kW
Basic-ohjauksella

Mosaico Ely
seinälaatta
20 x 50

29

50

Inka
kalusteryhmä
Lev. 60 cm

m2

650

00

292

00
kpl

WC-istuin 9085
Piiloviemärimalli
S-lukolla

249

00

Newport seinälaatta
15 x 40 valkoiset

24
00
199
00
00
26
269
50
m2

15 x 40 värilliset

kpl

m2

Sentakia
pyyhekuivain XY-4 RST

Damixa Rowan
suihkupaketti
Termostaatilla

pkt

Kuopio: Tehdaskatu 8 Puh. (017) 550 2600 Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15
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Lippumäen jää- ja uimahalli 20 vuoden ikään
sistä suunnitelmista, koska kallioperämittaukset osoittivat alkuperäisellä
paikalla olevan huonolaatuista kalliota.
Materiaaleissa oli myös otettava
huomioon hallin olosuhteet ja tietyissä ratkaisuissa jouduttiin käyttämään
hieman kalliimpia ja kestävämpiä ratkaisuja. Nykyään tärkeitä asioita kunnossapidossa ovat muun muassa kosteuden hallintaan liittyvät seikat.

Hallissa on upeat kallioseinät ja aivan
omanlaisensa tunnelma.

- Tietysti kosteuden takia joudutaan
miettimään kuivaamista ja sitten tietysti energiankulutuksen takia lämmön talteenottoa. Lämpöä otetaan
muun muassa suihkuvesistä ja kylmätekniikan lauhdelämpöä hyödynnetään lämmityksessä. Jääradan alla on
roudansulatusputkisto, koska päällä
oleva jää aiheuttaisi routavaurioita,
Asikainen kertoo hallin teknisistä ratkaisuista.

Jää- ja uimahalli on
energiatehokas ratkaisu

L

ippumäen yhdistetty jää- ja
uimahalli on monelle tutuksi tullut liikuntapaikka, mutta
harvalle tulee mieleen, että vuoren
sisään rakennettu halli on melko harvinainen ratkaisu. Halli rakennettiin
vuonna 1996, joten tänä vuonna on
kulunut 20 vuotta rakennuksen valmistumisesta. Hallin suunnitteli Kuopion kaupungin tilakeskus ja suunnittelijoita olivat; Mikko Etula, Eero
Koivisto, Toivo Korhonen, Pekka Airaksinen, Yrjö Kuusi ja Iiro Muraja.
Tapasimme tarkastusarkkitehti Mikko Etulan, kiinteistöpalvelupäällikkö
Markku Hammarin sekä talotekniikka-asiantuntija Harri Asikaisen jotka
kertoivat hallin suunnittelun ja rakentamisen vaiheista.

Rakennushanke oli usean eri tiimin
yhteistyötä ja erilaisia alihankkijoita
oli mukana useampi kymmenen.

Kalliosuojasta jääja uimahalliksi

Hammar muistelee Lippumäen projektia mieleenpainuvana kokemuksena.

Etula kertoo, että hän oli alusta lähtien Lippumäen hankkeessa mukana.
Alunperinhän kallioon louhittiin tila
kalliosuojaa varten ja louhinnasta saatiin sepeliä Petosentien rakentamista varten. Kalliosuojan perustamissuunnitelma tehtiin jo vuonna 1991
ja louhintatyöt alkoivat 1992. Itse
jää- ja uimahallin suunnittelu alkoi
hieman myöhemmin ja rakennustyöt
aloitettiin 23.5.1995. Hammar kertoo
toimineensa tuolloin rakennustöiden
valvojana. Vuonna 1989 kaupungille
töihin tullut Asikainen toimii kunnossapidon erilaisissa hankkeissa, itse rakennusvaiheessa hän ei ollut mukana.

- Siinä oli rakennusporukoita kolmisenkymmentä, vähän ylikin. Sehän oli
erittäin haastavaa rakentaa, kun sinne kallion sisään piti kaikki tavarakin
viedä, eihän sinne rekoillakaan päässyt ajamaan, muistelee Hammar.
- Siellä oli sama lämpötila kesällä ja
talvella, sitä ei sillä tavalla huomannut. Kesälläkin piti laittaa talvivaatteet
päälle, kun meni sinne töihin, Hammar naurahtaa.

Erityinen projekti
jäi mieleen

- Olihan se semmoinen shokki, kun
ensimmäisen kerran sinne menin.
Siellä ei ollut ketään muita ja taskulampun valossa olin. Mietin, että minneköhän sitä nyt ollaan menossa kun
lähdettiin kuilua alaspäin ja vettä tippui niskaan, mutta siinä se vain meni.
Kyllä se minun urani mielenkiintoisin
kohde kaiken kaikkiaan oli, Hammar
muistelee.
Etula kertoo, että työ myös vaati
suunnittelulta paljon, koska tila oli
hyvin erityislaatuinen. Väestönsuojan
sekä jää- ja uimahallin rakentami-

nen kallioon oli melkoista sovittelua.
Maanalaisen tilan suunnitteleminen
viihtyisäksi oli myös oma haasteensa. Kalliosta louhittiin esiin tätä tarkoitusta varten niin sanottuja kalliopeilejä eli erilaisia pintoja ikään kuin
tauluiksi seinille. Nämä pinnat ovat
tänäkin päivänä kertomassa hallissa
louhijoiden työstä.
- Vastaavaa hanketta ei ole uralle tullut vastaan, kertoo Etula.
Oma haasteensa oli akustiikka ja
jäähalliin onkin sijoitettu katosta riippuvia akustolevyjä.

Lippumäki ei ole ainoastaan liikuntapaikka, vaan se on Etulan mukaan
alun perin suunniteltu väestönsuojelun tarpeisiin. Suojan kapasiteetti on
mitoitettu 3270 hengelle ja lisäksi siellä on tilat johtokeskuksille. Hammar
kertoo, että tarpeen vaatiessa suoja on
saatava 72 tunnin sisällä käyttökuntoon. Silloin jäät pitää sulattaa, uimaaltaat tyhjentää ja rakenteet muuttaa
väestönsuojelukäyttöön.
- Uima-altaan vedellä voidaan tarvittaessa sulattaa jäähallin jää, jolloin
vesi pumpataan jään päälle ja kylmälaitteet suljetaan, Asikainen lisää.

Olosuhteet vaikuttivat
moniin ratkaisuihin

Hallin sijainti kallion sisässä tuo
myös mukanaan omat etunsa.

Turvallisuus oli rakennusaikana
tärkeä asia. Hammar kertoo, että aina kun työmaalle meni, täytyi mukana olla varavalo sähkökatkon varalta.
Halliin rakennettiin varavoima, joten
nykyään sähkökatkoja ei tarvitse pelätä. Lisäksi hallissa on otettu huomioon
myös muut turvallisuuteen liittyvät
seikat. Pieninä kuriositeetteina Etula
mainitsee myös ylös vuoreen vievän
varapoistumistien sekä halliin suunnitellun niin sanotun paineperän.

- Sehän on aika energiatehokas, kun
siellä kallion sisässä ollaan ja lisäksi
tietysti on hyvä kun on tasainen lämpötila, Asikainen ja Hammar toteavat.

- Paineperän tarkoituksena on ottaa
vastaan esimerkiksi räjähdyksen tuottama paine, jolloin se ei leviä muualle
rakennukseen.
Etula kertoo, että hallin paikkaa
myös hieman muutettiin alkuperäi-

Mikko Etula on yksi jää- ja uimahallin suunnittelijoista.

- Kaiken kaikkiaan halli on ollut
onnistunut ratkaisu, koska mitään
suurempia yllätyksiä ei ole tullut. Parikymmentä vuotta on kuitenkin kulunut ja kaikki on toiminut yllättävän
hyvin, Hammar lisää.

Avajaispäivä kesäkuussa
Lippumäen jää- ja uimahallin avajaispäiväksi sattui 18.6.1996. Vaikka
työmäärä ja kustannukset verrattuna
maan päälle rakennettavaan ratkaisuun olivat hieman suuremmat, hankkeen rahoitus saatiin järjestettyä.
- Rahoitus hoitui siten, että alueelle
rakennettujen kerrostalojen ja liiketalojen rakennuttajat ostivat väestön-

suojatilaa Lippumäestä, Etula kertoo.
Etula kertoo myös mielenkiintoisesta avajaispäivästä.
- Hallissa oli ihan pimeää, kun sinne mentiin ja kutsuvieraat kokoontuivat hallin etuosaan. Kaikille annettiin kynttilät ja niiden kanssa mentiin
yläkertaan silloiseen kahvioon. Sitten
halliin sytytettiin hieman valoja ja vesivoimistelijat esittivät oman ohjelmanumeronsa.
Vuonna 1996 Lippumäen hallille
myönnettiin vuoden RIAlaisen (Rakennusinsinöörit ja-arkkitehdit) rakennuskohteen arvo.

Hallin kunnossapito
ja huolto vaativat
paneutumista
Jatkuvalla käytöllä olevassa, 20 vuoden ikään ehtineessä hallissa, on jo
ehditty tehdä korjauksia ja tilamuutoksia.
- Saunoja on korjattu ja sisätiloja on
hieman muutettu. Ennen kahviona ollut tila on nykyisin kuntosali, Asikainen ja Hammar kertovat.
Miesten nykyinen rooli Lippumäen
jää- ja uimahallissa liittyy kunnossapitoon. He kartoittavat korjaustarpeita ja hoitavat asiat kuntoon. Lämpimät ja kosteat olosuhteet rasittavat
esimerkiksi iv-putkia. Lisäksi esimerkiksi kovalla käytöllä olevia saunoja
korjataan vuosittain. Hallia on myös
huoltamassa jatkuvasti laitosmies. Ilkivalta, joka on kaikkien julkisten rakennusten riesa, on sitä valitettavasti
myös Lippumäessä ja tämäkin vaatii
jatkuvaa huomiota.

Halli aktiivisessa käytössä
Lippumäen uimahallista löytyy
ison altaan lisäksi lasten monitoimija opetusallas, hieronta-asemat sekä
poreallas. Lisäksi hallissa on kuntosali. Jäähallissa on 25x56 metrinen
luistelukaukalo, 200 hengen katsomo
sekä neljä pukuhuonetta. Jäähalli on
varauslistan perusteella varattu aamuvarhaisesta iltamyöhään ja uimareitakin riittää. Kuopion kaupungin
tilakeskukselta kerrotaan, että jää- ja
uimahallin kävijämäärä onkin vuodessa noin 200 000. Uimahallin puolella järjestetään uimaopetusta, vesijumppaa ja vesijuoksuopastusta. Jos
halli ei ole ennestään tuttu, kannattaa
siis käydä tutustumassa. Meillä on
hieno lähiliikuntapaikka.
Teksti ja kuvat:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

Harri Asikainen ja Markku Hammar tuntevat Lippumäen hallin läpikotaisin.
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Joulukalenteri

J

oulukalenteri tai adventtikalenteri
on nykyään monelle aikuisellekin
tärkeä joulun odotuksen symboli.
Kauppoihin ilmestyy joka vuosi jo hyvissä ajoin mitä erilaisimpia kalentereja ja vuosi vuodelta kalenterit tuntuvat muuttuvan hienommiksi. Omasta
lapsuudesta tutut kuva- ja suklaakalenterit tuntuvat olevan hieman menneen talven lumia. Nykyään hyllyillä
on vaikka minkälaisia erilaisia lelukalentereita ja aikuisillekin löytyy muun
muassa kosmetiikkakalentereja ja laadukkaita konvehteja sisältäviä kalentereja.

Adventus Domini
Joulukalenterista ja adventtikalenterista puhutaan usein samana asiana,
mutta itse asiassa niissä on eroa. Partiolaiset toivat adventtikalenterin Suomeen vuonna 1947. Adventtikalenteri
alkaa sanan mukaisesti ensimmäisestä
adventista ja tässä on ero joulukalenteriin. Jos adventti on vaikkapa marraskuun puolella, kalenteri alkaa siitä.
Sana adventti tulee latinan kielen sanoista Adventus Domini, joka tarkoittaa Herran ilmestymistä. Adventti on
alun perin ollut ajanjakso, jolloin kristinuskoon kääntyvät valmistautuivat
kasteeseen. Katolisessa perinteessä
keskiajalla, jouluun valmistauduttiin
erityisellä joulupaastolla.
Ennen varsinaisia kalentereja Saksassa protestantit odottivat joulua
tekemällä merkin kalkilla oveen.
Joulukalenteriperinne on peräisin
Saksasta, jossa ensimmäiset kalenterit ovat tulleet 1880-luvulla. Suklaata
sisältävät kalenterit ovat tulleet vas-
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Joulukalenterin voi tehdä myös itse
ja täyttää haluamillaan yllätyksillä.

ta myöhemmin. Luukkuja sisältävän
adventtikalenterin kehittäjänä pidetään saksalaissyntyistä Gerhard Langia. Ensimmäisen painetun kalenterin
tarkasta ilmestymisajankohdasta on
eriäviä mielipiteitä, mutta niitä on ilmestynyt kuitenkin jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosina.

Kalenterien kuvitukset ovat aina olleet tärkeä osa kalenteriperinnettä ja
aiemmin kuvituksista vastasivatkin
tunnetut taiteilijat. Kuvituksia kalentereihin on poimittu muun muassa
Carl Larssonilta, Elsa Beskowilta ja
Tove Janssonilta. Perinteiset jouluiset aiheet; tontut, porot ja joulupukki ovat saaneet rinnalleen myös modernimpia aiheita ja onpa myynnissä
myös erityisiä taidekalentereita. Näitä
voi löytää esimerkiksi museokaupoista. Kalenterista voi paljastua myös
runo tai tarinan pätkä. Partiolaisten
kalenterissa on tietyt toistuvat kuvaaiheet ja perinne on, että adventin
kuva on kynttilä ja itsenäisyyspäivän
Suomen lippu.

Kalenterien kirjo
Perinteisen pahvisen luukkukalenterin lisäksi joulun odotukseen on kehitetty myös muunlaisia kalentereja. Pimeää aikaa valaisemaan valmistetaan
myös kalenterikynttilöitä. Jotkin kynttilät ovat pelkkiä adventtikynttilöitä
ja joissain on merkintä joka päivälle
jouluun saakka. Joissain kaupungeissa
on tapana tehdä joulukalenterikoristelu ikkunaan ja esimerkiksi Vanhalla
Raumalla voi nähdä todella kauniita
jouluikkunoita. Nykyään netistä löytyy myös sähköisiä joulukalentereita.

Joissain maissa on perinteenä järjestää erilaisia tapahtumia joka päivälle
ennen joulua. Tällaiset ”elävät joulukalenterit” ovat suosittuja esimerkiksi
Englannissa.
1500-luvulla, kristityillä oli tapana
tehdä erityisiä jouluseppeleitä, joissa
oli neljä kynttilää ja keskellä viides,
yleensä valkoinen kynttilä. Jokaisena
adventtina sytytettiin kynttilä ja luettiin tietty Raamatun teksti. Jouluaattona tai joulupäivänä sytytettiin myös
viides kynttilä. Adventtikynttilöiden
väri vaihtelee eri kirkkokuntien mukaan, katolisessa perinteessä ensimmäiset kolme adventtikynttilää ovat
violetteja ja luterilaisessa kirkossa
kynttilät ovat valkoisia. Jokaisella adventilla on oma merkityksensä kirkos-

sa, mutta kynttiläperinne on Suomessa verraten uusi.
Television ja radion omat joulukalenterit ovat myös suosittuja. Monelle on televisiosta tuttu Histamiini-hevonen, The Joulukalenteri ja
tonttu Toljanteri. Joulukalenteriohjelmia on Suomessa tehty jo vuodesta
1963 saakka. Ensimmäinen suomalainen joulukalenteri oli nimeltään Tähystäjätontun seikkailut. Histamiini
seikkaili ensimmäisen kerran vuonna
1980. Kirjailija Raili Mikkosen luoma
Histamiini on marionettihevonen,
jonka äänenä oli rakastettu näyttelijä
Matti Ranin. Monet myös muistavat
Histamiinin ystävät tonttu Rämäkän,
noita Anelma Unelman ja Titiinan.

Joulukalenteri on vakiintunut Suomessa suosituksi joulun odotuksen
symboliksi vaikka aluksi se ei ollutkaan järin suosittu. Joulukalenterista voi tehdä myös itselleen mukavan
jouluun laskeutumisen perinteen. Liikuntaa harrastava voi vaikkapa laatia
itselleen joka päivälle jonkin liikunnallisen haasteen ja klassisen musiikin
ystävä voi vaikka tutustua joka päivä
uuteen säveltäjään. Joulun odotus on
kuitenkin ihanaa aikaa ja joulusta voi
nauttia myös etukäteen.
Teksti:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
Kuva:Pixabay
Lähteet: www.adventtikalenteri.fi

EDULLISTA
Jynkän Apteekki
Soikkokuja 12
7 0 7 8 0

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!

PYSÄKÖINTIÄ
TORIPARKISSA

24/7

2 tunnin
pysäköinti

3€

Marraskuun avainasiakastarjous

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi
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”Luuta luiskahuta, lihaa liikahuta, jäsentä järkähytä”

J

virheasennot ja niistä mahdollisesti aiheutuvat elintoimintojen häiriöt
kuten hengenahdistus, korkea verenpaine, pistävä kipu rinnassa(joka ei
johdu sydämestä), skolioosi (varsinkin lapsilla ja nuorilla)
- Vatsan alueen vaivat: vatsan toimintaongelmat, erilaiset kiputilat
- Alaselän vaivat: kiputilat lannerangassa ja ristiselässä
- Alaraajojen kiputilat: jalkojen erimittaisuus ja erilaiset virheasennot
luissa, lihaksissa ja jänteissä nilkan,
polven ja lonkan alueella

äsenkorjaus on lempeä hoitomuoto, jolla autetaan kiputiloista sekä
tuki-ja liikuntaelinten sairauksista
kärsiviä. Hoidon aikana käydään keho
läpi kallonpohjan lihaksista aina jalkapohjiin saakka.
Jäsenkorjauksen juuret ovat suomalaisessa kansanperinteessä, sillä jo
Kalevalassa kerrotaan tästä kansanparannusmuodosta. Elias Lönnrot on
kerännyt laajemmin tietoa kansanparannusperinteestä 1830-luvulla. Mielenkiintoista on, että parannustaidot
siirrettiin sukupolvelta toiselle runomittaan puettuna. Ennen parantajasuvut pitivät tämän hoitomuodon
tiukasti omanaan, ja tiedot opetettiin
vain omille lapsille tai lähisukulaisille,
joilla kansanparantaja katsoi olevan
riittävästi taipumuksia osaamisen jatkamiseen. Pohjanmaa on aluetta, jossa parannustaidon omaavia on säilynyt nykypäiviin saakka.

Hoidoissa ei ole mystiikkaa
Jäsenkorjaus on saanut eri muotoja viimeisen vuosikymmenen aikana. Kansanlääkintäseura ry nimesi
vuonna 1997 hoitomuodon Kalevalaiseksi jäsenkorjaukseksi Kalevalasta löytyneiden oppien mukaan. Tästä
eriytyi Perinteinen Jäsenkorjaus ry,
kun vuonna 2009 osa Kalevalaisista
Jäsenkorjaajista päätti jatkaa hoito- ja
opetustyötä uuden yhdistyksen alla.
Molemmat hoitomuodot ovat siis lähtöisin samasta vanhasta kansanparannusperinteestä.
Kumpikaan jäsenkorjaus ei ole loitsujen laulamista tai mystiikkaa, vaan
ne perustuvat täysin anatomiaan. Jäsenkorjauksella kehon tukirakenteen
liikeketjua tasapainotetaan mobilisaatiokäsittelyllä. Mobilisaatio tarkoittaa,
että hoidettava osallistuu hoitoon liikuttamalla jäseniä eli ei tehdä manipulaatiohoitoa, jolloin hoidettava on
passiivisesti paikallaan. Hoidossa ei
niksautella eikä ylitetä kehon omia liikeratoja. Jäsenkorjaus on hoitoa, jossa ihmistä hoidetaan kokonaisuutena.

Ennakkoluuloja?

Hoidossa käsitellään koko keho sormenpäillä
herkästi tunnustellen.
Tämä tarkoittaa sitä, että hyvä hoitaja
tasapainottaa tukirangan eli lihakset
ja nivelet, sekä ohjaa oikeanlaisten ravintotottumusten, liikunnan ja vaikeiden elämäntilanteiden korjaamisessa.
Hoidon alussa pyritään löytämään oireen synnyttäjä. Ei siis hoideta pelkästään oiretta, vaan oireen aiheuttajaa.

Runomitasta väitöskirjoihin
Koska opetukset oli aiemmin siirretty runomitassa opettajalta oppilaalle, kansanparantajien käyttämä kieli
oli hyvin kansanomaista. Esimerkiksi
perskynkäksi sanottiin sitä, että hoitaja painelee peukaloillaan tukea ja hoidettava liikkuu parantajan ohjeiden
mukaan.
Haluttiin, että tämä kieli nykyaikaistettaisiin ja ”käännettäisiin” anatomian kielelle. Kansanparantaja Leila
Kattilakoski aloitti jäsenkorjauksen
oppimisaineiston työstämisen. Hänellä on 35 vuoden työkokemus, jonka
pohjalta hän on laatinut materiaalin.
Perinteisen jäsenkorjauksen koulutus
on Luonnonlääketieteen Keskusliiton

hyväksymä kolmivuotinen koulutus.
Vuosien 2003-2006 aikana toteutettiin Kansanlääkintäseura ry:n toimesta ja RAY:n tuella Kuopion Yliopistolla
tutkimus kalevalaisen jäsenkorjauksen vaikuttavuudesta. Hoitajina olivat
noissa tutkimuksissa Kansanlääkintäseura ry:n kouluttamat kalevalaiset
jäsenkorjaajat. Verrokkina toimivat
fysioterapiaa ja klassista hierontaa
antavat hoitajat. Potilailla oli selkä- ja
niskahartiakipuja sekä olkapääkipuja.
Potilaat antoivat kirjallisen palautteen saamastaan hoidosta. Potilaspalautteet vahvistivat jäsenkorjauksen
tuloksellisuuden.
Jäsenkorjauksen
todettiin myös olevan kustannustehokkaampaa kuin tavanomainen
fysioterapia- ja hierontahoito, kun
mittareina käytetään työpoissaolojen
vähenemistä, lääkkeiden käytön vähenemistä ja työkyvyn kohenemista.

Hoidon eteneminen
Ennen ja jälkeen jäsenkorjauksen
olisi hyvä juoda paljon vettä, koska
käsittely kiihdyttää aineenvaihduntaa.

Ihminen hoidetaan alhaalta ylös, kantapohjasta kallonrajaan, kineettistä liikeketjua tasapainottaen. Epätasapaino
on voinut tulla loukkaantumisen, kaatumisen ja jopa nilkan nyrjähdyksen
jälkeen. Sen voi aiheuttaa myös jokin sairaus tai jopa synnytys. Suurella
osalla kehon epätasapaino aiheuttaa
jalkojen mittaeron. Asiakas ”jäsenkorjataan” hoitopöydällä hänen ollessa selin- ja päinmakuulla sekä jakkaroilla istuen. Se tarkoittaa, että hoitaja
tunnustelee potilasta herkin sormin,
niin sanotusti silmät sormenpäissä.
Hoito normalisoi verenkiertoa, kudosnestekiertoa, hermotoimintaa sekä tukee energiajärjestelmää ja auttaa
näin kehoa tasapainottumaan.
Tyytyväiset asiakkaat ovat saaneet
helpotusta seuraaviin ongelmiin:
- Niska- ja hartia-alue: lihaskireydet, nikamien virheasennot, huimaus,
päänsärky
- Yläraajojen kiputilat: kipuolkapää, jäätynyt olkapää, hiirikäsi, tennis- ja golfkyynärpää, rannealueen
pinnetila.
- Yläselän kiputilat: nikamien

Varsinkin kehitysmaissa valtaosa
terveysongelmista hoidetaan kansanparannuksen menetelmin. Näissä
maissa parantamistaitoja arvostetaan
ja ylläpidetään, koska sen ansiosta hoitoa on saatavilla alueilla, joille
nykyaikaista terveydenhuoltoa ei ole
järjestetty. Me olemme onnekkaita,
sillä sairastuessamme on saatavilla
lääketieteen nykytekniikkaa. Meillä
on myös mahdollisuus valita, jos haluamme lisäksi kokeilla jonkin satoja
vuosia vanhan hoidon vaikutuksia.
Valitettavasti koululääketieteen pitäminen ainoana oikeana hoitomuotona on leimannut kaikki vanhat kansanparannusmuodot puoskaroinniksi.
Kansanparantajia löydetään puskaradion kautta ja moni ei kerro ”hörhöksi” leimaantumisen pelossa kokemuksistaan, ainakaan julkisesti. Tulisiko
joskus aika, jolloin nämä perinteiset
hoitomuodot voisivat kulkea koululääketieteen rinnalla arvostettuina,
täydentävinä hoitomuotoina?
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
Lähteet:
http://www.super-sets.com
http://www.perinteinenjasenkorjaus.fi
Jäsenkorjaajien työmenetelmien ja
annetun hoidon tuloksellisuuden selvittäminen; 2003-2006, Kuopion yliopisto, Nina Zaproudina ym.

Salon du Chocolat ilmestyi Petoselle

P

yörönkaarelle on viime kesän
aikana ilmestynyt uusi kauneushoitola, Salon du Chocolat.
Yrittäjä Nina Filippova kertoo, että
hoitola on ollut avoinna kesäkuusta saakka ja on asiakkaille avoinna
joustavin aukioloajoin. Hoitolassa
on tehty vielä pieniä viimeistelytöitä,
mutta asiakkaat ovat tervetulleita. Saman katon alta saa niin monipuoliset
kauneushoidot kuin kampaajankin
palvelut. Tarkoituksena on, että tulevaisuudessa tiloissa voisi työskennellä
useampikin työntekijä. Tällä hetkellä
yritys on perheyritys ja Ninan tytär
Natalia työskentelee tiloissa parturikampaajana.

Haave omasta
hoitolasta toteutui
Aiemmin Nina on työskennellyt
kotonaan, koska sopivaa tilaa ei löytynyt, mutta nyt tila omalle kauneushoitolalle järjestyi. Uusia tiloja onkin
kohennettu perusteellisesti ja uutta
ilmettä on vielä tulossa, kuten myös
uusia laitteita. Hoitolan hoidot ja palvelut on tarkoitettu aivan kaikille. Hän
kertookin olevansa todella onnellinen
saadessaan avata oman hoitolan.

- Kun sain tämän hoitolan, tuntui että elämä alkaa, kertoo Nina.
Nina myös kiittelee, että tällä hetkellä valtio auttaa paljon pieniä aloittavia yrityksiä. Tukea ja neuvoja on
saanut tarvittaessa.

Monipuolinen koulutus
Nina Filippova on alun perin kotoisin Novosibirskistä Venäjältä, ja on
opiskellut ympäri Eurooppaa. Latviassa, Riiassa, hän opiskeli jalkahoitajaksi, koska siellä hän pystyi opiskelemaan omalla kielellään. Helsingissä
olivat vuorossa kynsihoitajan opinnot
ja lisäkoulutusta hän on hankkinut
matkan varrella eri maissa. Tulevaisuudessa Nina haluaisi myös toimia
ripsimuotoilun kouluttajana ja itsellään hänellä on mestaritason koulutus
alalta. Näköpiirissä on myös loppuvuodesta osallistuminen kansainväliseen kilpailuun ripsimuotoilun parissa.
Yrityksen tuotteet ovat pääsääntöisesti saksalaisia ja muun muassa ripset
tulevat suoraan maahantuojalta. Tuotteet, joita hoitolassa käytetään, ovat
Ninan laadukkaiksi kokemia ja hän
pyrkii hankkimaan ne suoraan ilman

välikäsiä, jolloin myös hinta muodostuu asiakkaalle edulliseksi. Muun
muassa kynnet ovat Baehr-merkkisiä.
Tulossa on myös omat nettisivut ja
tällä hetkellä hoitolan palveluista löytyy tietoa Facebookista, Nina Lashessivulta.
Petosella viisi vuotta asunut Nina

pitää työstään ihmisten parissa ja kertoo, että on hyvä kun voi tehdä työkseen sitä mitä rakastaa. Hän kertoo,
ettei kotona istuminen sovi lainkaan
hänen luonteelleen ja siksi hän nauttii
kun on töitä.
- Minä haluaisin tehdä töitä joka
päivä, Nina kertoo.

Positiivinen luonne ja rakkaus työtä
kohtaan ovatkin Ninalle ominaisia ja
asiakkaiden parissa työskentely on hänelle sydämen asia.
Teksti ja kuva:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

Salon du Chocolat löytyy Pyörönkaaren varrelta.
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Voiko lemmikin siunata?

eläimet olisivat lankeemuksen haavoittamia tai siten tarvitsisivat erillistä siunausta. Siunauksen ajatellaan
aina kohdistuvan ihmiseen ja hänen
hyviin hankkeisiinsa. Voisimme siis
pitää vaikka jumalanpalveluksen kotielämiä harrastaville ihmisille, ja he
voisivat halutessaan ottaa eläimetkin
mukaan kirkkoon. Eläimiä ei kuitenkaan siunattaisi, vaan rukoilisimme
eläinten omistajien ja heidän eläinharrastuksesta puolesta, Kuula jatkaa.

Savolainen Valde-koira ei ole osallistunut Helsingissä vuosittain järjestettävään
virkakoirien ja lemmikkien siunaukseen.

H

elsingin Senaatintorilla on
joulun alla järjestetty jo useampana vuonna lemmikkieläinten joulusiunaustilaisuus. Katolisissa ja ortodoksissa kirkoissa papit
siunaavat eläimiä ja ne ovat silloin tervetulleita kirkkoonkin.
Monelle oma lemmikki voi olla rakkaampi kuin ihmiset ja sen kuolemaa
surraan aidosti. Kuolleille lemmikeille
ei järjestetä uskonnollisia hautauksia,
mutta monet uskonnot hyväksyvät uskonnollisten symbolien käytön hautakoristeina. Siihen, onko eläimellä sielua, suhtaudutaan uskontokannasta
riippuen hyvinkin erilailla.

Eläinharrastuksen puolesta
voidaan rukoilla
- Luterilaisessa perinteessä eläinten
siunaamiseen on suhtauduttu toisella
tavalla, kuin ns. vanhoissa kirkoissa.
Heidän näkemyksensä mukaan syntiinlankeemus on haavoittanut koko
luomakuntaa, myös eläimiä. Siunaaminen on rikkoutuneen luomakunnan eheyttämistä, jolloin siunaus tavallaan korjaa syntiinlankeemusta,
kertoo teologian tohtori, Puijon seurakunnan kappalainen Kari Kuula.
- Meidän traditossa ei ajatella, että

Kuulan mukaan kristikunta odottaa
aikojen lopulla perustettavaa uutta
taivasta ja maata. Apostoli Paavalin
mukaan koko luomakunta odottaa sitä hetkeä, joten pelastus ei siis koske
vain ihmisiä, vaan sen ala on paljon
laajempi. Niinpä taivasmaailmassa voi
hyvinkin olla myös eläimiä.
- Mielestäni ei ole myöskään mitään
estettä, etteikö eläimen haudalla voisi
käyttää ristiä, Kuula toteaa lopuksi.

Siunaus on hyvän tuomista
Ortodoksinen kirkko suhtautuu
myönteisesti lemmikkien siunaukseen. Lähtökohtana on se, että Jumala
on luonut maailman, ja ihmisen tehtävänä on sen viljeleminen ja varjeleminen. Mooseksen kirjassa kerrotaan,
kuinka ensimmäinen asia, jonka Jumala teki ihmiselle, oli siunaus. Suomen ortodoksisissa seurakunnissa on

järjestetty lemmikkieläinten siunauksia. Yksi luonteva päivä lemmikkieläinten siunaukseen on syyskuun ensimmäinen päivä, jonka ekumeeninen
patriarkka on siunannut ortodoksisen
kirkon luonnon päiväksi.

- Siunaus tulee aina Jumalalta ja se
on hyvän tuomista maailmaan. Voimme pyytää Jumalalta siunausta ja apua
vaikka kylvön siunauksessa, jotta saisimme nauttia sadon hedelmistä. Sadon siunaus taas on kiitosta ja ylistystä Jumalalle maan antimista, kertoo
Kuopion ortodoksisen kirkon kirkkoherra Timo Honkaselkä ja jatkaa:
- Lemmikkieläimistä on meille monenlaista hyötyä ja iloa. Niistä saamme olla kiitollisia. On luontevaa että
toivomme niille hyvää ja kiitämme
Jumalaa niistä. Koira on monelle sielunkumppani, joka ymmärtää, lohduttaa ja sen ilo on aitoa. Ihmisellä
on kuitenkin kirkon ajattelun mukaan
ainutlaatuinen sielu, jota ei voi verrata
eläimiin. Onko eläimellä sielu ja miten niiden käy, kun maallinen elämä
päättyy, on meille salaisuus.

Intuitiivinen yhteys
- Mielestäni kirkon järjestämä eläinten siunaustilaisuus voisi olla upea
hetki koota ihmiset ja heidän rakkaat
eläinystävänsä yhteen, kertoo Maiccu

Kisailun konkarit

N

äyttelytoiminta
lemmikin
kanssa on kokonaisvaltainen
harrastus. Siinä yhdistyvät
matkustelu, eläimen kanssa puuhailu
ja muiden harrastajien tapaaminen.
Petosella asustavalla Seija Jäntillä on
ollut kissoja jo 28 vuoden ajan.
- Ensimmäinen kissamme oli maatiaiskissa, ja siitä se rakkaus kissoihin
lähti, Seija muistelee.
Kotikissankin kanssa voi kisailla
näyttelyissä, sillä niille on kilpailussa
oma luokkansa. Jänttien ensimmäinen rotukissa oli sinisilmäinen pyhä
birma, sen jälkeen lemmikkeinä on
ollut norjalainen metsäkissa, eurooppalainen kissa ja tällä hetkellä muhkeat Maine coonit sekä sirot bengalinkissat. Jäntti on käynyt näyttelyissä
Italiaa myöten ja vitriineihin onkin
kertynyt pysti poikineen. Ruusukkeitakin on laatikoittain, ja niistä osa on
joutanut lapsille askartelumateriaaliksi.

Näyttelykissalta vaaditaan
yhteistyökykyä
Kissaa aletaan kouluttaa kisoja varten jo pentuna, koska sen täytyy sietää vieraiden ihmisten kosketusta ja
liikuttelua. Kissa opetetaan myös pienestä pitäen pesuun ja turkinhoitoon,
sillä kouluttamatonta isoa ja voimakasta kissaa on lähes mahdotonta
suihkuttaa ja käsitellä vasten tahtoaan.
Arvostelu tapahtuu siten, että eläin
nostetaan häkistä pöydälle, ja tuomari tutkii eläimen rodulliset piirteet,
rakenteen, turkin, mittasuhteet sekä
arvioi luonnetta. Jos kissa ei siedä tuomarin käsittelyä tai käyttäytyy aggressiivisesti, se ei voi jatkaa kilpailua.
- Mieheni on mukana huoltojoukoissa. Kun näyttelyyn lähdetään, se
vaatii aikalailla etukäteistyötä. Kissat
pestään useaan kertaan jokaisen tur-

Kostiainen.

Kostiainen toimii eläinkommunikoijana yrityksessään Animal Talk.
Moni voi pitää eläinkommunikointia
melko outona juttuna, mutta loppujen
lopuksi kyse on vain intuitiosta. Eläimet vaistoavat hyvin herkästi ihmisen ajatuksia ja tuntemuksia, riippuen
miten intensiivisesti ne kohdistuvat
eläimeen itseensä. Näin ollen ihminen voi sanattomasti lähettää viestejä
eläimelle.
- Jos olet esimerkiksi lähtemässä kotoa ja eläin tuntee eroahdistusta, voit
lähettää sille mielikuvan siitä kuinka
palaat kotiin. Eläin ymmärtää, että
et ole jättämässä sitä, vaan tulet sen
luokse takaisin, Kostiainen neuvoo ja
jatkaa:
- Uskon henkilökohtaisesti siihen,
että eläimen sielu siirtyy kuollessaan
samaan paikkaan minne ihmisenkin
sielu. Sielu ei häviä koskaan, se jatkaa
ikuista elämäänsä erilaisessa muodossa. Eläimet ovat opettaneet minulle
sen, että he ovat lähellämme edelleen
vaikka ovatkin siirtyneet pois fyysisestä kehostaan. Minusta olisi ihanaa,
jos myös eläimiä siunattaisiin sekä niiden eläessä että poisnukkuessa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva. Poliisi

Toinen komeista kissaherroista
herätettiin kesken nokosten.

kille parhaiten soveltuvalla shampoolla, harjataan ja föönataan. Loppusilauksen antaa sähköisyyttä poistava tai
kiiltoa lisäävä tuote. Sitten kissat siirretään kuljetushäkkeihin ja lähdetään
matkaan, Jäntti selostaa.

Lempeät kotileopardit
Jäntin kissat ovat luottavaisia vierastakin kohtaan, ja antautuvat siliteltäväksi jopa kesken päiväunien. Poikalaumaan kuuluvat kaksi bengalia,
Ville ja Leo, sekä Maine coonit Tanu
ja Saku. Pojat on hankittu ruotsalaiselta kasvattajalta, ja niistä nuorin on
vasta seisemän kuukauden ikäinen
pentu. Kissat tulevat keskenään mainiosti toimeen. Vanhempi bengali on
opettanut nuoremmalle lelun noutamisleikkiäkin, vaikka itse oli jo leikkimisen välillä hylännyt.
Kiintymyksen jakaminen perheen
ihmisasukeille on myös jakautunut tasapuolisesti.
- Saku suorastaan palvoo miestäni,
Tanu on enemmän minun perääni.
Kissat saavat vapaasti tulla viereenkin
nukkumaan, jos haluavat. Bengaleista toinen on kiintynyt enemmän minuun, ja toinen puolisooni, joten aika
tasainen jako menee rodullisestikin,
Seija naurahtaa.
Bengalin perimästä löytyy pieni
villikissa, Aasian leopardikissa, jolta
bengali on perinyt ulkonäköönsä erityispiirteitä. Tyypillistä bengalille on
näyttävä, leopardimainen kuviointi
turkissa sekä suurten kissaeläinten
tapaan pitkä ja vahva häntä. Bengalit
ovat luonteeltaan vilkkaita, uteliaita ja
leikkisiä.

Pesukarhun jälkeläisiäkö?
Muhkeat ja vantterat Maine coonit
ovat kotoisin Amerikan Mainesta.
Niiden väitetään olevan kesykissan ja

pesukarhun risteymiä. Todellisuudessa lajien sekoittuminen ei ole mahdollista ja uskottavampi selitys onkin, että ne ovat kehittyneet metsäkissoista.
Uroskissat voivat painaa toistakymmentä kiloa. Isosta koostaan huolimatta Maine coonit ovat lempeitä ja
rauhallisia kissoja. Niiden värinä voi
olla mikä väri tahansa, joka löytyy kotikisoilta. Tyypillistä on komeat, ilvesmäiset tupsut korvissa.
- Turkki voi takkuuntua, jos sitä ei
hoida, ja silloin sitä ei selvitä kuin saksilla. Rotua harkitsevan kannattaakin
siis varautua ahkeraan turkin hoitoon,
Jäntti huomauttaa.

Keskitasoa korkeampi tai paljon matalampi hinta herättää epäilyjä, rotukissojen hinnat pyörivät tuhannen euron molemmin puolin, Jäntti neuvoo
kissasta haaveilevia.

ja ja ruoka-astiat. Kissoille on myös
hyvä järjestää kotiin raapimispaikka,
koska kynsimistä on aika mahdotonta
estää. Erilaiset virikkeet, kuten lelut ja
tunneli, pitävät mielen virkeänä.

Kissaa hankkiessa tulee varautua siihen, että siitä voi aiheutua ylimääräisiäkin kustannuksia. Jos kissalle tulee
vaikka ruoka-aineallergia, sille ei voi
antaa ravinnoksi mitä tahansa, vaan
täytyy hankkia erikoisruokia. Kissa
voi sairastua ja loukkaantua, jolloin
eläinlääkärikustannukset voivat olla
korkeat. Näyttelykissat täytyy myös
mikrosiruttaa. Perustarvikkeiksi riittävät kuljetushäkki, hiekka-astia, har-

- Pihamme on aidattu, joten meillä
kissat voivat myös turvallisesti ulkoilla vuodenajasta riippumatta. Maine
coonit menevät ulos mielellään, bengalit taas tuntuvat viihtyvän paremmin sisätiloissa. Kissamme myös viihdyttävät itseään katselemalla tiettyjä
televisio-ohjelmia, Jäntti hymyilee.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Kissa tarvitsee virikkeitä
- Kasvattajia löytyy rotukissayhdistysten kautta. Kunnon kasvattajan
tunnistaa siitä, että kissojen rekisteripaperit ovat kunnossa, pennut ovat
ennen luovutusta rokotettuja, madotettuja ja eläinlääkärin tutkimia. Vastuullinen kasvattaja antaa mielellään
jatkossakin neuvoja kissan hoidosta.

Oikaisu
Edellisessä Petosen Lehdessä ukulele-juttuun oli
eksynyt pieni virhe. Kitaristi ja soitonopettaja on siis
Ari Heinonsalmi, ei Heinosalmi, kuten jutussa mainittiin.
Toimitus pahoittelee virhettä.
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Touhuntäyteisiä päiviä Pinarilla
Vain katto oli rajana, kun kiipeilijät pääsivät vauhtiin.

L

omalaisilla oli runsaudenpulaa,
kun piti valita tekemistä Pinarin Supersyysloman tarjonnasta. Ala- ja yläkoululaisille suunnatulla
ohjelmaviikolla 17.-21.10. oli kiinnostavaa puuhaa niin tytöille kuin pojille.
Erilaisissa käsityöpajoissa askarreltiin Pokémoneja, origameja, keppihevosia ja koruja. Tölkin klipsuja ja
näppäimistön osia hyödynnettiin kierrätysaskartelussa. Hyödyllisiä taitoja,
kuten leivontaa ja terveellisen välipalan valmistustakin opeteltiin. Vauhdikkaampia lajeja olivat paintball,
jalkapallo ja ulkopelit. Geokätköilyä
opeteltiin Pyörön koulun pihassa ja
lähialueella pyöräillen. Pinarin tiloissa
järjestettiin viikon aikana myös erilaisia pelejä ja lattialeffoja.

Kiipeilyssä kilpaillaan
vain itsensä kanssa
Korkeanpaikankammosta ei ollut
tietoakaan, kun ryhmä alakoululaisia
otti suunnan kohti kymmenmetristä

O

kattoa. Parisenkymmentä alakoululaista tuli Sakari ”Saku” Hietalan,
Asta Sajaniemen, Sanna Pitkäsen ja
Pinja Hätisen ohjattaviksi Pinarin kiipeilyseinälle.
- Meillä on käytössä vuorikiipeilylaatuiset köydet, jotka kestävät 2000
kilon painon. Astalla ja minulla on
toiseksi korkeimman luokituksen kiipeilyohjaajakoulutus. Seuraava aste
olisikin kanjonin tapaisiin kohteisiin
ohjaaminen, Saku naurahtaa.
Sanna Pitkänen on harrastanut kiipeilyä vuodesta 2004, jolloin seinä
Pinarille rakennettiin. Hän rohkaisi
kiipeilijöitä kertomalla, että lajissa kisataan vain oman itsensä kanssa.
- Olen harrastunut kiipeilyä siskoni
kanssa ja ollaankin monesti todettu,
että olemme ihan erilaisia kiipeilijöitä.
Valitsemme eri reitit ja kiipeilytyyli on
ihan omanlainen. Ei siis kannata vertailla omaa suoritusta muihin, Sanna
kannustaa.

Supersyyslomalla pääsi myös nyrkkeilemään.

Ideana kiipeilyssä on seurata värein
ja numeroin merkittyä reittiä. Katon
saavuttaminen on tavoitteena, mutta
jokainen seuraa suorituksessa omia
tuntemuksiaan. Huoltolenkkeihin ei
saa tarttua sormin tai varpain, koska otteen livetessä murtumavaara on
suuri. Alas tullessa on tärkeää vetää
jalkapohjat seinää vasten tukea hakien, jotta köysi ei ala pyöriä ympäri.
Sen verran kiipeilyhaaste tuntui
jännittävän seinälle jonottavia, ettei
sanoja oikein löytynyt kuvailemaan
fiiliksiä. Todellisia oman itsensä voittajia kapuajat kuitenkin olivat, niin
rohkeasti he oman vuoronsa tullessa
lähtivät tavoittelemaan korkeuksia.
Kaikkein eniten tuntemuksista taisivatkin kertoa tyytyväiset ilmeet, kun
jalat taas tapasivat salin lattiaa: ”Mä
tein sen!” Kiipeilytapahtuma tavoitti
kaiken kaikkiaan 45 lasta eri ikäryhmissä.
Kuopion kiipeilyseuralla on Pinarilla vakiovuorot tiistaisin, torstaisin ja
lauantaisin.

Armoa ei annettu
jättihanskanyrkkeilyssä
Torstaina Pinarilla oli tarjolla jättihanskanyrkkeilyä ja paikalle saapui
joukko innokkaita osallistujia. Ilmalla
täytettävän nyrkkeilykehän ulkopuolella kävi kova kuhina, kun vuoroja
varattiin. Nyrkkeilykehä kiersi koko
syyslomaviikon eri asukastuvilla ja
kiinnostus oli taattu. Ohjaaja Olli Koivumies antoi turvallisuusohjeet kehän
laidalta. Maassa makaavaa ei saa lyödä ja kypärän tai hanskan irtoaminen
keskeyttää ottelun hetkeksi. Sitten
ensimmäiset ottelijat saivatkin luvan
astua kehään. Ensimmäiset kommentit ottelijoilta kertoivatkin siitä, miten
raskasta nyrkkeileminen oli.
- Ekaa kertaa kokeilin ja oli kyllä
yllättävän raskasta. Hanskat painoivat paljon ja niiden hallitseminen oli
hankalaa, kertoi Tea iltapäiväkerhon
puolelta.

Toimittajakin pääsi viimein kiipeämään kehään ja paikalta löytyi halukkaita vastustajia. Ei muuta kuin kypärä
päähän ja hanskat käteen. Helpommin
sanottu kuin tehty, hanskat nimittäin
olivat todella valtavat. Hanskojen sisällä on lenkit joihin tartutaan ja ei ollut ihan helppoa nostaa hanskoja edes
ylös. Lajissa otellaan kaksi minuutin
erää ja vaikka aika kuulostaa lyhyeltä
se tuntuu kehässä yllättävän pitkältä.
Ei ihme että nyrkkeilijät ovat niin rautaisessa kunnossa, sitä nimittäin tarvitaan. Pehmeällä alustalla liikkuminen
ja otteleminen oli todella raskasta. Laji
on uskomattoman hauska ja sitä kannattaa ehdottomasti kokeilla jos vaan
tilaisuus tulee. Kiitos Niko, olit kyllä
uskomattoman kova vastustaja!
Teksti ja kuvat:
Pirjo Kiiski
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

Katse yläilmoissa

letko koskaan nähnyt valoilmiötä, joka on jäänyt mietityttämään? Ilmiö saattaa
näyttävyydellään ja outoudellaan ihmetyttää ja herättää uteliaisuuden.
Mitä kaikkea taivaalla voi nähdä?

Pyhän Elmon tulet
Elmon tuleksi kutsutaan laivojen
mastoihin ja lentokoneisiin joskus ukkosella syntyvää sähköistä purkausta,
joka ilmenee sinertävänvalkeana hohteena. Elmon tuli näyttää suihkuavan
tai virtaavan terävien esineiden kärjistä. Joskus tuli rätisee, mutta se ei kuitenkaan polta. Maalla vastaava ilmiö
esimerkiksi korkeissa rakennuksissa
on ukonvirva.
Elmon tuli on saanut nimensä merenkulkijoiden
suojelupyhimyksen
Pyhän Elmon mukaan. Legendan
mukaan häntä kidutettiin uskonsa
vuoksi. Kerran salama iski Elmon lähelle hänen saarnatessaan ja surmasi
kaikki muut paitsi Elmon. Siksi Pyhän Elmon uskottiin suojaavan salamaniskuilta, ja etenkin merimiehet
rukoilivat hänen apuaan seilatessaan
myrskyssä.

Aurinkotuulen tuomaa
Revontulet voivat esiintyä taivaalla vuoden ajasta riippumatta. Au-

rinkotuuleksi kutsutun virran kautta
auringosta päätyy hiukkasia Maan
ilmakehään. Revontulet aiheutuvat
hiukkasten vuorovaikutuksesta maan
yläilmakehän atomien kanssa, jolloin
syntyy viritysenergiaa. Tämä energia
vapautuu fotoneina eli valona. Revontulet voivat olla lähes paikoillaan
ja sitten ennalta arvaamatta alkaa
kääntyä ja tanssia. Väriltään ne ovat
keltaisenvihreitä, punertavia ja joskus
harvoin sinertäviä. Useimmin ilmiötä
näkee lähellä maapallon napoja, Suomessa siis Lapin seutuvilla.
Revontulille on entisaikaan annettu
erilaisia selityksiä. Ne saattoivat olla
merkki jostain pahasta ja symboloivat sotaa sekä kuolemaa. Kansantarinoiden mukaan ketunkarva aiheuttaa
valoilmiön koskettaessaan jotain esinettä. Revontuli nimitys sai alkunsa
Lapissa juoksentelevien ”tulirepojen”
mukaan. Niiden hännän tai kylkien
hipaistessa puita ja hankea syttyi taivaalle loistavia tulia.

Kaaria ja renkaita
Halo on ilmakehän optinen ilmiö,
joka ilmenee taivaalla näkyvinä erilaisina renkaina, kaarina ja kirkastumina. Halot syntyvät, kun Auringon tai
Kuun valo taittuu tai heijastuu ilmassa
leijuvista jääkiteistä. Suotuisissa olosuhteissa erilaisia halomuotoja voi nä-

kyä koko taivaan alueella.
Sateenkaari on tuttu ilmakehän ilmiö. Siinä valo taittuu vesipisaran
etupinnasta, heijastuu pisaran takapinnasta ja taittuu taas pisaran etupinnasta. Valkoinen valo hajoaa väreiksi
muodostaen sateenkaaren.
Kertomuksia sateenkaaresta esiintyy
tarustossa joka puolella maapalloa.
Sitä on pidetty jumalallisen varjeluksen ja valaistumisen symbolina, sekä
ennusmerkkinä. Kerrotaan, että sateenkaaren juurella odottaa aarre löytäjäänsä. Raamatun mukaan elämää
tuhoavan tulvan jälkeen ilmestynyt
sateenkaari oli Jumalan lupaus ihmiskunnalle siitä, ettei hän salli toista vastaavaa katastrofia enää tulevan.

Pallosalamat
Aavemainen pallosalama on vapaasti ilmassa leijuva valaiseva pallo, joka
yleensä kestää useita sekunteja ja on
halkaisijaltaan muutamasta sentistä
metriin. Pallo liikkuu suhteellisen hitaasti eikä reagoi ihmisten liikkeisiin.
Sen väistäminen on siis helppoa, koskettaminen taas aiheuttaa palovammoja. Pallosalama voi hävitä äänettömästi tai kovasti paukahtaen.
Pallosalamoita on ollut vaikea tutkia, sillä niiden synnyttäminen laboratorioissa ei ole onnistunut. Palloja
ilmaantuu vain ukkosella salamoinnin

Haloilmiö on näyttävä kaarineen ja renkaineen.
yhteydessä. Nykykäsityksen mukaan
ne ovat todennäköisimmin ilmaa,
jossa kaasujen atomit ovat salaman
aiheuttaman valokaaren kuumuuden
vaikutuksesta muuttuneet plasmamuotoon.
Pallosalaman nähneet eivät takuulla
unohda näkemäänsä, sillä sen verran
harvinainen ja pelottavakin kokemus
on.

Äänettömät salamat
Joskus säätilan lämpöjakauma voi
aiheuttaa ääniaallon taipumisen ylöspäin. Jos ukkospilvi on 15-20 km etäisyydellä, salaman jyrinä ei ehkä tavoita
maanpinnalla olevaa havaitsijaa, joka
kuitenkin saattaa nähdä leimahdukset
näin kaukaa. Elosalama on siis taval-

linen, äänetön salama. Se vain sattuu
esiintymään sopivalla hetkellä ja etäisyydellä havaitsijasta, jolloin ääntä ei
kuulu. Aikaisemmin elosalamasta on
käytetty myös nimitystä Kalevan tulet.
Nykyään nimityksillä tarkoitetaan eri
asioita. Elosalamassa näkyy tavallinen
viivasalama. Kalevantulessa näkyy
vain heijastus maa- tai pilvisalamasta.
Molemmissa tapauksissa valoilmiö on
siis äänetön.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Martti Laukkanen
Lähteet:
www.ursa.fi/harrastus/harrastusryhmat/ilmakeha/ilmiot/halot/pikakurssi-haloilmioista
matwww.ee.tut.fi/hypmed98/aurora
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Löytyykö sinunkin kukkarostasi uusi kortti?
Niiralassa toinen toimipiste
Petosella on laaja asiakaskunta, joka arvostaa kivijalkakonttorin sijaintia alueella. Asiakkaita on koko
Etelä-Kuopion alueella, Kurkimäessä,
Hiltulanlahdessa, Pirtissä ja Saaristokaupungissa. Alueelta pois muuttaneistakin osa on halunnut säilyttää
asiakassuhteensa Petosen toimipisteeseen.
- Etumme on se, että olemme pienehkö ja dynaaminen konttori. Asiakkaat tulevat henkilökunnan kanssa tutuiksi ja asiat hoituvat mutkattomasti.
Pystymme tekemään päätöksiä tarvittaessa nopeastikin, Nykänen listaa.
Palvelu on meille tärkeää niin fyysisessä konttorissa kuin verkkopankissakin. Tunnemme asiakkaamme ja he
meidät. Molemmilla on kasvot, Nykänen tiivistää.
Niiralassa toimii edelleen Tuusniemen OPn toinen konttori, jossa ristiin
asioiminen on mahdollista.

Petosen konttorilla palvelevat Tarja Nykänen (edessä), Petri Karhu, Kerttu Ulmanen ja Katri Koponen.

P

OP-ryhmän pankki Petosella vaihtui OP Ryhmän jäsenpankiksi jo toukokuussa 2015.
Pankki on edelleen sama itsenäinen
Tuusniemen Osuuspankki. Näkyvin
muutos asiakkaille päin tapahtui 14.16.10.2016, jolloin tietoliikennejärjestelmät liitettiin OP Ryhmään. Kytköksen jälkeen uusi toimintaympäristö
aukesi asiakkaille ja uudet tilinumerot
otettiin käyttöön. Asiakkailta muutos
on vaatinut uuden omaksumista ja
uusien tilitietojen päivittämistä, vaik-

kapa palkanmaksajatahoille.
- Muutos merkitsee joidenkin käytännön asioiden opettelua. Periaatteessa asiat toimivat samalla lailla kuin
ennenkin, mutta esim. nettipankkisivut ovat ulkoasultaan uudenlaiset.
Myös numeromuutoksia on tullut, sillä asiakkaiden käyttöön tulivat uudet
tilinumerot, pankkikortit ja uusi verkkopalvelu, kertoo Tuusniemen Osuuspankin pankinjohtaja Tarja Nykänen.
Olemme pahoillamme siitä, että muutos on aiheuttanut asiakkaille ylimää-

- Jos asiakkaat liikkuvat sillä suunnalla, voi pankkiasiat hoitaa aivan hyvin myös siellä, Nykänen vinkkaa.

räistä vaivaa.
- Suurimmitta ongelmitta tässä vaihdoksessa on kuitenkin selvitty ja eteen
tulleet pulmat on saatu aina ratkaistua. Asiakaspalvelussa ollaan panostettu asiakkaan neuvontaan ja se on
tietysti ottanut oman aikansa. Tämä
on näkynyt ajoittaisena ruuhkana, jota tietysti pahoittelemme. Asiakkaat
ovat kyllä olleet todella ymmärtäväisiä ja kärsivällisiä, Nykänen kiittelee.

Kassapalveluja jatkossakin
Palvelutarjonta laajenee, kun suuren
OP Ryhmän tarjoamat palvelumallit
otetaan käyttöön.
- Palveluiden sähköistyessä on yhä
tilausta myös perinteisille pankkipalveluille. Verkkopalvelu on merkittävä, ja mobiilikäyttö kasvaa koko ajan.
Konttori on kuitenkin pankin tukijal-

ka, mistä saa henkilökohtaista palvelua muuttuviin tarpeisiin. Kassapalveluja saa jatkossakin konttoreistamme,
Nykänen avaa.
- Toiminnallamme tuemme Petosta
alueena. Asiakkaiden on helppo tulla
tänne asioimaan. Fyysisillä pankkitoimipisteillä on varmasti tulevaisuudessakin oma paikkansa, Nykänen toteaa.

Mitä mieltä asiakkaat
itse ovat?
Petosen Lehti kyseli, kuinka muutos
on otettu vastaan.
Asiakkaita on informoitu muutoksen etenemisestä ja tarvittavista toimenpiteistä hyvissä ajoin. Jotkut ovat
kokeneet hämmennystä suuren kirjetulvan keskellä. Niiden läpikäyminen
ja omien tilimuutosten ilmoittamisesta huolehtiminen eri tahoille on
aiheuttanut ylimääräistä vaivaa. Uusi
nettipankkisivusto on koettu helpoksi
omaksua, vaikka myös vanhan sivuston selkeyttä kaivataan. Kaiken kaikkiaan ollaan tyytyväisiä siihen, että
pankki pysyy asiakkaiden lähettyvillä.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Seuraava Petosen Lehti
ilmestyy 7.12.
Aineistot lehteen 29.11.

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

Avoinna: ma-pe 9.00 - 13.30

- Rengashotelli
-Ohjauskulmien

säätö
*Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.

MEILTÄ PARHAAT RENGASMERKIT

Leväsen
Huoltamo
Laiturit Ay
(017) 2647 100
Mika Laituri
0400-372221

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Meillä käy vain käteinen.

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä
kahvio.ppay.fi
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KOKOUSKUTSU

Pitkälahti- Petosen asukasyhdistys ry:n syyskokous
tiistaina 29.11. klo 17.00 Petosen vapaa-aikatilojen
kokoushuoneessa (Pyörönkaari 19, 2. krs)
Esillä sääntömääräiset asiat. Kaikki Petosen asukkaat ovat
yhdistyksen jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

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 työllistymismahdollisuuksista joko
Neulekerhossa
hyväntekeväisyyteen
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
neulomista
perjantaisin klo 11.30-13.30.
työelämävalmennukseen
tai työharjoitteluun.
Tervetuloa!

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
26.11. klo 18.00
8.12. klo 17.30
10.12. klo 10 – 14

TEATTERIRETKI Varkauden Teatteriin hurmurimusikaaliin ”Poikamiesboksi”.
PUUROJUHLA Tätilässä Inkilänmäellä
PETOSEN JOULUTAPAHTUMA Pinarilla, Pyörönkaari 19.
Osastollamme esillä ja myytävänä keramiikkaa (enkeleitä, tonttuja, pipareita ym.)
sekä ovikransseja.

Tervetuloa mukaan tapahtumiin ja toimintaan!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: puutarhakerho@netti.fi / puhelin 044 512 3137 / kotisivut: www.pitkalahdenpuutarhakerho.net

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Pinarin kahvioon

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten valmistus sekä
muut kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.
Edellytyksenä oikeus työkokeiluun tai korkeimpaan palkkatukeen.
Työaika n. 25 h / viikko. Työt alkavat joulukuussa tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ja lisätiedustelut toimisto@ppay.fi

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 joka arkipäivä. Viikko-ohjelma: Ma pelivakiovuorot
peruttu
päivä,Kokoushuoneen
ti klo 10 tietovisa,
ke ja pe
klo 10kunnallisvaalien
bingo, to klo 10
ennakkoäänestyksen
vuoksi
17. -klo
23.10.
maalausta. SPR:n terveyspiste ma 5.12.
10-12.

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
Askartelukerho torstaisin klo 11 - 14
Rivitanssi maanantaisin klo 10 - 12
Jumppa / Boccia maanantaisin klo 11.30 - 13.30
Sekasähly miehille ja naisille
sunnuntaisin klo 16 - 17.30
Huom! vko 46 14.-17.11.
Biljardi-, jumppa- ja rivitanssivuorot peruttu

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Petosen Lehteen

TOIMITTAJAA
Edellytyksenä oikeus työkokeiluun tai korkeimpaan palkkatukeen. Työtehtävinä mm.
lehtijuttujen suunnittelu ja kirjoittaminen, haastatteleminen, osallistuminen lehden
suunnitteluun sekä valokuvaaminen. Työntekijältä vaaditaan hyvää suomen kielen
taitoa, omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Kokemus toimittajan tehtävistä
katsotaan eduksi. Työaika n. 25h/vko. Vapaamuotoiset hakemukset ja lisätiedustelut
sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Petosen Ikinuoret ry
Syksy jo pitkällä ja vähän luntakin saatu näytille. Pidämme sääntömääräisen syyskokouksen
tiistaina 15.11.2016, aiheena jääminen pois EKL:stä ja mitä sitten jatkossa.
Joulukin se vaan lähestyy ja perinteinen jouluruokailu on
13.12. klo 12.00 asukastuvalla kokoushuoneessa 2. kerros.
Muistakaa ilmoittautua, emännät tarvii lukumäärän ennen itsenäisyyspäivää.
Jos et pääse kokoukseen voit ilmoittautua Pirjolle puh. 050 341 9004.
Oikein ihanaa syksyn jatkoa ja joulun odotusta ja tervetuloa Ikinuorten porukkaan.
Hallitus

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
• Tukkee Jaksamiseen keskiviikkoisin klo 12 - 14
• Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisin klo 9 - 11

PYÖRÖN KUVATAIDEPAJA
Petosen vapaa-ajantilat Pinari,
Pyörönkaari 19, 2. krs.:n kokoustila

Perjantaisin 9.12. ja 16.12.2016 klo 9-11
jatkuen keväällä pe 13.1.2017 alkaen

Piirretään, maalataan, muotoillaan,
katsellaan taidetta – monimuotoisesti
ryhmäläisten toiveiden mukaan.
Aiempaa piirustus/maalauskokemusta ei tarvita.
Omat välineet mukaan, ensimmäisellä kerralla
katsotaan millaisia tarvikkeita tarvitaan.
Pajan ohjaajana toimii kuvataiteilija Helena Arffman.
Ryhmä on kaikille avoin ja maksuton.
Ryhmään mahtuu max. 15 hlöä.
Ilmoittautumiset: jonna.forsman@kuopio.fi tai puh. 044 718 2468

Tervetuloa tutustumaan Camera obscura -toimintamalliin
Petosen Vapaa-aikatiloihin eli Pinarille tiistaina 15.11.16 tai
keskiviikkona 16.11.16 klo 18.00 – 20.00.
Ylä-Pyörön kahdeksasluokkalaiset käyvät oppituntien aikana tämän
kokemusoppimiseen perustuvan Camera obscura –toimintamallin.
Toimintamallissa on sisältönä arvo- ja terveyskasvatus. Ohjelman
ytimessä on itsetuntemuksen ja omanarvontunnon vahvistaminen
sekä omien arvojen, tunteiden ja vahvuuksien tunnistaminen.
Ilta-aikaan vanhemmilla on mahdollisuus kiertää mielikuvaseikkailurata
ja keskustella radan herättämisistä ajatuksista ja muutenkin nuorista
Kallaveden seurakunnan ja Pinarin nuorisonohjaajien kanssa.
Tilaisuudet ovat avoimet kaikille alueella asuville vanhemmille.
Toimintamallista löytyy lisätietoja www.cameraobscura.fi.
Tervetuloa!
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Kallaveden seurakunta
040 4848 324
kallavesi@evl.fi

Lasten ja perheiden jouluaskartelut
ti 29.11. klo 18. Jouluaskarteluihin ovat
tervetulleita kaikki. Illassa hartaus, erilaisia askarteluja sekä pieni tarjoilu. Varaa
mukaan nimetyt sakset sekä pussi.
Koko kansan kirkkopyhä su 4.12. klo
10, Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus ti 6.12. klo 10, Veli Mäntynen, Mari
Vuola-Tanila. Petosen polun etsijät, partiolaisten lupaustenanto.
Kallaveden Petosen seurakuntatalo

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Isänpäivän messu ja pastori Sanna
Alasen virkaan siunaaminen su 13.11.
klo 10, Sanna Alanen, Sirpa Nummenheimo, Matti Pentikäinen, Anna-Mari
Linna. Kirkkokahvit.
Tuomiosunnuntain messu su 20.11.
klo 10, Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo, Anna-Mari Linna.
Perinteiset
Lähetysmyyjäiset
la
26.11. klo 11, Anni Tanninen. Myyjäiset

aloitetaan hartaudella. Ostosten lomassa
voit istahtaa kahvikupposelle tai nauttia
lounaan lähetyksen hyväksi.
1. Adventtisunnuntain messu su 27.11.
klo 10, Veli Mäntynen, Matti Pentikäinen,
Richard Nicholls. Nuorisokuoro KNOT.
Messu jälkeen joulutorttumyyjäiset.
Kalakukko orkesterin konsertti su
27.11. klo 15. Konsertissa esiintyy Kuopiolaiseen puhallinorkesteriperheeseen kuuluva Kalakukko Wind Band. Konsertin
johtaa kapellimestari Erkki Kaukonen.
Vapaa pääsy, ohjelmalehti 10 €.

Perhekerho to 10.11. klo 9.30. Perhekerho kokoontuu torstai aamuisin.
Syyskausi päättyy 8.12.
Kutsu yhteyteen -messu su 13.11. klo
17, Juha Määttä, Anni Tanninen. Markku
Heikkonen ja Jaspe
Lähetysaskartelut ma 14.11. klo 18.
Askartelut on maanantai-iltaisin. Syksyn
viimeinen kerta on 21.11.
Valtakunnan salaisuuden mies- Miesten päivä la 19.11. klo 11, Veli Mäntynen, Matti Pentikäinen. Olli Seppänen,
Teuvo Mononen, Barnabe Koko, Leif
Hagert, Jorma Huusko, Jarkko Maukonen, Raimo Lappi, Pekka Kiiski ja
Markku Huttunen. Klo 17 Kaikille avoin
messu; Saarna Raimo Lappi, liturgia Esko
Konttinen ja kanttorina Jarkko Maukonen. Tilaisuuden juontaa Jukka Vasara.
Tilaisuudessa kirjamyynti.

Vauvakirkko su 20.11. klo 17, Juha
Määttä, Richard Nicholls.
Lasten ja perheiden jouluaskartelut
ke 30.11. klo 18. Jouluaskarteluihin ovat
tervetulleita kaikki. Illassa hartaus, erilaisia askarteluja sekä pieni tarjoilu. Varaa
mukaan nimetyt sakset sekä pussi
Adventin Mukulamessu su 4.12. klo
17, Anni Tanninen, Mari Vuola-Tanila.
Lapsikuoro ja nuoret soittajat, Anne ja
Jari Lehtelä, Minna Komulainen, Petosen
päiväkerholaiset ja iltapäiväkerholaiset
Kallaveden seutu - Muut
Perhekirkko su 27.11. klo 15, Anni Tanninen, Richard Nicholls. Vehmasmäen
kappelilla; Sotkanniemi 15. Käsikellokerholaiset, Vehmasmäen ja Kurkimäen
päiväkerholaiset.
Metsänväen joulurauhan julistus su
27.11. klo 18, Matti Pentikäinen. Lamperilan laavulla, Lasten ja perheiden jouluaskartelut to 1.12. klo 18. Vehmasmäen
kappelissa, Sotkanniemi 15. Jouluaskarteluihin ovat tervetulleita kaikki. Illassa
hartaus, erilaisia askarteluja sekä pieni
tarjoilu. Varaa mukaan nimetyt sakset
sekä pussi
Lasten ja perheiden jouluaskartelut to
1.12. klo 18. Jynkänvuoren kerhohuone
, Isännäntie 22. Jouluaskarteluihin ovat
tervetulleita kaikki. Illassa hartaus, erilaisia askarteluja sekä pieni tarjoilu. Varaa

mukaan nimetyt sakset sekä pussi.
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku ja
juhla ti 6.12. klo 13, Sanna Alanen, Mari
Vuola-Tanila. Vehmasmäen kappelissa,
Sotkanniemi 15.
Itsenäisyyspäivän hartaus ja seppeleenlasku ti 6.12. klo 13, Veli Mäntynen,
Anna-Mari Linna. Johanna Ahonen. Hirvilahden kappelissa, Länsirannantie 2410.
Kauneimmat joululaulut ke 7.12. klo
19, Sanna Alanen, Mari Vuola-Tanila.
Lapsikuoro. Vehmasmäen kappelissa,
Sotkanniemi 15.
Muut
Miesten sauna- ja sananillat pe 11.11.
klo 17.30. Poukaman Leirikeskuksessa,
Poukamantie 105. Illan aiheena “Mitä
Raamattu opettaa pyhyydestä”, Matti Turunen. Seuraavan kerran 25.11. klo 17.30.
Leväsen kammari ma 21.11. klo 13.
Leväsen Palvelukeskus, Leväsentie 27,
2.kerros. Korttipaja, valmistetaan kortteja
jouluksi. Arja Mielikäinen.
Hyvän hoidon päivä ke 30.11. klo
10.30. Rytkyn leirikeskuksessa omaishoitajille, hoidettaville ja kuljetuspalvelun piireissä oleville. Tuothan mukaan jonkun
runon ym. minkä haluat jakaa kanssamme. Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon p. 040-4848 332 Ma klo10-11. (Voit
jättää myös viestin vastaajaan).

Petosen asukastuvalla asiakirjan luonnin perusteet

NIVELTEN LIIKE –TYÖPAJA

16.11.2016 sekä 23.11.2016

Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla, peilisalissa (Pyörönkaari 19)

klo 15-17

22.11. ja 29.11. klo 11.30 - 13.30

Ilmoittautua voit ma 14.11.2016 mennessä

Kevyttä liikuntaa - sopii myös aloittelijoille
Kaikille avoin ja maksuton, tervetuloa!

Petosen asukastuvalle,

Ohjaajana Anniina Aunola, Pyörön kummitaiteilija

Kurssille mahtuu 6 henkeä/keskiviikko.

puh. 0447185073, tai petosen.asukastupa@gmail.com

Puh: 045 602 6080
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anniina.aunola@kuopio.fi
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PETOSEN APTEEKIN
MARRASKUUN TARJOUS

PETOSEN HAMMAS
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I A S E M A
- ihan tässä lähellä

MEILTÄ KAIKKI
SUUNTERVEYDEN
PALVELUT

Elä täysillä joka päivä!

Palvelumme perustuvat pitkään
kokemukseen ja ajanmukaisiin
hoitomenetelmiin. Kattava palvelutarjontamme sisältää kaikki aina
yleishammashoidosta vaativiin purennankuntoutuksiin.
Kaikki Hammaslääkärimme ja suuhygienistimme palvelevat sinua
vankalla ja nykyaikaisella ammattitaidolla.

NYT MYÖS
NETTIAJANVARAUS
Kokeile ja varaa aikasi netistä!
osoitteessa: www.petosenhammas.fi

Tarjous voimassa 31.12.2016 asti
- Helpotusta
hammashoidon kuluihin.

Petosen apteekki, Jalkasenkatu 5, 70820 Kuopio
Avoinna

Ma-pe
Lauantaisin
Sunnuntaisin

8 - 20
9 - 18
11 - 17

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

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

Jätä yhteystietosi osoitteessa fressi.fi tai kävele
rohkeasti sisään!

Kynnys on matala, lue lisää fressi.fi

Saat veloituksetta treenaajaprofiilin määrittelyn
ja SECA-kehonkoostumusanalyysin.

FRESSI OLO

ALKU

™

Pintaa syvempi tehostartti terveempään elämään!

-VIIKKO 7.-13.11.
Avoimet ovet
– tervetuloa!
MA 7.11.
TI 8.11.
KE 9.11.
TO 10.11.
PE 11.11.
LA 12.11.

ENERGIA
ROHKEUS
LIHASKUNTO
INSPIRAATIO
MINÄ
YHDESSÄ

Oman keskuksesi tarkempi ohjelma
netissä ja keskuksessa.

Kuntosalitreeniä, tanssia, kehonhuoltoa? Löydetään
sinun tavoitteisiisi sopivat tavat liikkua.

Autamme sinut alkuun, sen jälkeen voit jatkaa itsenäisesti tai Fressi Trainerien ohjauksessa!

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

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

