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PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT
LAPSILLE OMA MENU!

NOUTOPIZZERIA PETONEN

Avoinna joka päivä
klo 10.30-21.00
puh. 044 - 363 3405

Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

tällä setelillä

KANAKEBAB
RIISILLÄ
KEBAB
voimassa 28.2.2017 asti
1 seteli / asiakas

TALON ERIKOINEN

6€

tällä setelillä

TROPICANA
PERHEPIZZA
PIZZA
voimassa 28.2.2017 asti
1 seteli / asiakas

10€

GRILLI
voimassa 28.2.2017 asti
1 seteli / asiakas

9€

tällä setelillä

TONNIKALAPITA

KASVIS/KALA
voimassa 28.2.2017 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

5€

tällä setelillä

tällä setelillä

PIZZA BOLOGNESE

KERROSATERIA
GRILLI
voimassa 28.2.2017 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

PORSAANLEIKE
GRILLI
voimassa 28.2.2017 asti
1 seteli / asiakas

9€

PIZZA
voimassa 28.2.2017 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

PEKONIRULLA
KEBAB
voimassa 28.2.2017 asti
1 seteli / asiakas

TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN KLO 20.30 SAAKKA (KULJETUKSISSA KÄY MYÖS VISA ELECTRON)

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30 -21.00 | Pyörönkaari 7 | Petonen, Kuopio | puh. 044 - 363 3405 | info@noutopizzeria.com | www.noutopizzeria.com
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Ekaluokan ja eskarin yhteistyötä Pitkälahden koulussa

K

uopiossa on jo vuodesta 2005
lähtien toteutettu vuosiluokkiin sitomatonta esi- ja alkuopetusta (VSOP). Tällä hetkellä
VSOP-opetusta on kehittämässä 12 eri
yksikköä, joista yksi on Pitkälahden
koulu. Vuosiluokkiin sitomattomalla opetuksella pyritään muun muassa
yksilölliseen opinnoissa etenemiseen
sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn.

Uusi toimintamalli
luodaan yhdessä
- Pitkälahden koulun ensimmäinen
luokka ja Maunolanmäen päiväkodin
esikouluryhmä toimivat pilottihankkeessa yhteistyössä ja hankkeessa korostuvatkin yhteiset toimintahetket ja
erilaiset projektit, esiopettaja Lea Tolonen kertoo.
Opetussuunnitelman tavoitteiden
mukaisesti oppilaat toteuttavat ikätason mukaisia ryhmätöitä, leikkihetkiä
ja työskentelyä vuorovaikutuksellisella tavalla.
Hanketyöntekijä ja apulaisjohtaja Tuula Koivukangas Martti Ahtisaaren koululta kertoo, että esi- ja
alkuopetuksen mallissa opetusta toteutetaan yhdessä luokanopettajan,
lastentarhanopettajan,
erityisopettajan, koulunkäynnin ohjaajan sekä
mahdollisesti lastenhoitajan yhteistyönä.
- Toiminnan yhtenäistäminen ja
laajentaminen on perusteltua siirryttäessä uusien opetussuunnitelmien
toteuttamiseen, Koivukangas kertoo.
Varhaiskasvatuksellisten tavoitteiden yhdistäminen on ratkaistu niin
sanottujen Torni-lomakkeiden avulla.
- Esiopetuksen ja 1-2-vuosiluokkakokonaisuuden opetussuunnitelmien
sisällöt voidaan hyvin rakentaa luontevaksi jatkumoksi. Torni-lomakkeen
avulla oppiminen ja tavoitteet voidaan
konkretisoida huoltajille, lapsille sekä
opettajille, Koivukangas täsmentää.
Hanke on lähtenyt liikkeelle hyvin
ja hanketyöntekijä tarjoaa tukea pilottikouluille lukuvuonna 2016-2017.
Pilotista myös kerätään palautetta ja
sen perusteella toimintaa kehitetään

PÄÄKIRJOITUS

P

äiväkoti- ja kouluikäisillä saattaa olla ikävä tapa erotella kavereita tyyliin: ”Ollaanko ton kaa
vai ei?” Ensimmäisissä ystävyyssuhteissa voidaan olla hyvinkin julmia, ja
mieli ailahtelee suosikin suhteen nopeasti. Kaverisuhteilla käydään kauppaa, ja rangaistuksena voidaan jättää
ystävyyden ulkopuolelle. Koulumaailmakin tarjoaa paljon tilanteita, joissa valtapeliä kavereiden määrittelyssä
voidaan käyttää, vaikkapa joukkuevalinnoissa ja ryhmätöissä.
Aikuisena ei voida käyttää, ainakaan
täysin avoimesti, niin rajuja keino-

eteenpäin.
- Tällä hetkellä VSOP-toimintaa on
jo 12 koululla, joten ajatus on lähtenyt elämään käytännössä ilahduttavan nopeasti ja innolla, Koivukangas
iloitsee.

Monipuoliset työtavat
VSOP-hankkeen työtapoina oppimisessa korostetaan paitsi oppimistavoitteita myös lasten yksilöllisiä tarpeita, edellytyksiä sekä kiinnostuksen
kohteita. Opetuksessa otetaan huomioon lapsen ikä sekä erilaiset oppimistilanteet. Työtapojen valinnalla on
myös tarkoitus lisätä lapsen ryhmään
kuulumisen tunnetta sekä kehittää
luovuutta ja itsetuntoa. Yhteisöllisen
oppimisen ajatus kulkee myös pilotin
taustalla. Erilaiset oppimisympäristöt
pitävät sisällään muun muassa eri ilmaisumuotoja, kuten kuvataidetta ja
musiikkia.
Lapsille pyritään luomaan myönteisiä oppimiskokemuksia ja tarjoamaan esimerkiksi eri aineiden kuten
taideaineiden kokemista elämyksellisillä tavoilla. Oppimisympäristöinä
käytetään sekä sisä- että ulkotiloja ja
tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään.
Toiminnallisuus korostuu siis myös
oppimisympäristöjen valinnassa ja
niissä pyritään siihen että lapsella on
mahdollisuus luovuuden käyttöön ja
asioiden monipuoliseen tarkasteluun.
Lasten suhtautuminen uusiin toimintatapoihin on ollut luontevaa ja
ennakkoluulotonta. Toiminnan tavoitteena on, että lasten toiveita kuunnellaan ja että he itse asettavat tavoitteita.
- Nythän tavoitteena on toimintakulttuurin muutos siten, että menetelminä koulussakin käytetään lapselle
hyvin luontaisia tapoja toimia eli leikkiä ja toiminnallisia menetelmiä, Koivukangas toteaa.
Henkilöstön osalta pilottihanke on
myös vaatinut lisäkoulutusta ja keväällä 2016 järjestettiinkin suuri, koko kaupungin aloituskoulutus koskien uutta VSOP-opetussuunnitelmaa.
Syksyllä on lisäksi järjestetty vielä

Ravintolapäivän ideointihetki sujui vauhdikkaasti.
koulutusiltapäivä, jossa tarkennettiin
opetussuunnitelman periaatteita käytännön tasolla.
Pilotti on tuonut mukanaan kahden
eri toimintakulttuurin yhdistämistä ja
se on vaatinut yhteistä suunnittelua ja
yhteisen ymmärryksen kehittämistä,
Koivukangas kertoo.
- Oppimisympäristön rakentaminen
toiminnallisuutta ja esikoulumaisuutta tukevaksi vaatii aikaa, samoin oppimateriaalin tuottaminen.
Jatkossa toiminnan on tarkoitus vakiintua ja laajentua koko kaupungin
laajuisesti.

Tiettyjen ryhmien hyljeksiminen on
yleisesti paheksuttavaa. Jos siihen sortuu, saa rasistin leiman otsaansa. Moni kuitenkin ummistaa silmänsä arkielämän syrjinnälle, joka voi olla ihan
yhtä rasistista. Suvaitsemattomuutta
ja ennakkoasenteita löytyy ihan jo-

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 10 900 kpl.

Joni Kvick

Ryhmätyön ideana oli, että kaikki

kapäiväisissä tilanteissa. Joskus voi
olla vaikeaa hyväksyä ihmistä, jonka
mielenkiinnon kohteet ovat kaukana
omista, elämäntapa täysin erilainen
tai vaikkapa varallisuus ja koulutus
on aivan eri tasoa kuin omasi. Ennakkoasenteet ovat hyvin stereotyyppisiä. Hyvännäköistä tai varakasta ihmistä pidetään usein automaattisesti
pinnallisena. Rauhallinen tyyppi voi
ärsyyntyä hyperaktiivisen koheltajan
rinnalla. Urheilullinen ja itsestään
huolta pitävä voidaan kokea uhkana
omalle olemukselle tai ylipainoiselle
huomautellaan ihan avoimesti kiloista.

p. 040 371 0987

saavat osallistua suunnitteluun ja ideointiin. Opettaja Lean ryhmässä ideat ravintolan nimeksi ja ruokalistaksi
lentelivät vauhdikkaasti. Ravintolan
nimeksi valittiin lopulta Pantteri. Menuun valikoitui muun muassa possua
chilikastikkeessa, spagettia ja lihapullia, hernekeittoa ja jälkiruoaksi sorbettia sekä jäätelöä. Innokkaat ravintoloitsijat jäivät vielä suunnittelemaan
alkuruokia ja ruokien hintoja.
Teksti ja kuva:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
Lähteenä käytetty myös: https://peda.net/kuopio/p/ejky/vsop

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 15.3.
Aineistot lehteen 7.3.

Pitkälahden koululla, syyslukukaudella toteutetun ravintolapäivän
valmistelutunnilla, toimittajaa oli
vastassa todella avoimia ja reippaita
oppilaita. Ohjelmassa oli yhteisen projektin suunnittelua ja innostus aiheeseen oli käsin kosketeltavaa. Esikou-

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 044 729 5233
petosenlehti@ppay.fi • http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittaja:

- Lapset leikkivät koko edellisen iltapäivän sitä ravintolaleikkiä ja nyt
näyttää, että se jatkuu edelleen. Lapsiin tarttuu se toiminta ihan eri tavalla
ja opettajat näyttelivät ravintolaleikissä mukana.

Ravintolapäivä innosti
syyslukukaudella

Peileinä toisillemme
ja mieluisten ihmisten seulonnassa,
kuin lapsuuden sosiaalisten pelien
harjoitteluvaiheessa. Vapaa-ajan ystävät voi toki valita, mutta monissa
muissa yhteyksissä täytyy vain tulla
toimeen erilaisten ihmisten kanssa.
Toiset onnistuvat tässä vähän paremmin, toiset huonommin.

luryhmän ja ekaluokan välillä oleva
haitariovi avattiin ryhmätyöskentelyä
varten ja opettajat jakoivat oppilaat
ryhmiin. Jokaisessa ryhmässä oli tarkoitus suunnitella oma ravintola, sille
nimi, ruokalista ja muita tarvittavia
asioita. Tolonen kertoo, että kun lapset kuulivat tulossa olevasta ravintolapäivästä, se siirtyi heti leikkeihin.

Juttuvinkit osoitteeseen
petosenlehti@ppay.fi
Sanotaan, että toisessa ihmisessä ärsyttää eniten ne ominaisuudet, joita
itsessään ei hyväksy. Olemme tavallaan toisillemme peilejä, joista näkee,
mikä omassa elämässä mättää tai toisaalta on sillä hetkellä hyvin. Itseasiassa se, että toinen herättää sinussa
tunteita, on erinomainen tarkastelun
paikka ja itsetutkiskelun mahdollisuus. Olenko se sittenkin minä, joka
pelkää tulla hylätyksi ja leikkii siksi
ystävienvalintaleikkejä, jottei vaan
itse jäisi ulkopuoliseksi? Mitäpä jos
toinen ei leveilekään rahoillaan, vaan
se olenkin minä, joka pelkään jääväni
jostakin paitsi, jos toisella on enemmän materiaa kuin minulla? Tai onko
sittenkin niin, että muita kärkkäästi

arvosteleva ihminen pelkää kuollakseen, että huomio kohdistuukin häneen itseensä ja hän joutuu muiden
arvioinnin kohteeksi.
Ystävän tunnistaa siitä, että hän
ilahtuu aidosti, kun tapaatte. Hänelle
ei tarvitse peilata vain elämän parhaita paloja ja siistittyjä versioita tapahtumista. Ystävä näkee sinut ulkoisten
asioiden takaa ja se riittää hänelle.
Ihanaa ystävänpäivää ystäväni sekä
kaikki vastaantulevat peilini!
Pirjo Kiiski
toimittaja

Ilmoitushinnat 2017: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 15.3.2017
Aineistot viimeistään 7.3.2017

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Pakkasviikko keräsi osallistujia
Esteradalla kävi tohina.

Jäämies-leikki oli yksi päivän kohokohdista.

Nukketeatteri Satuaarteen henkilökunta.

Värikkäät liivit erottuivat valkoisesta hangesta.

T

ammikuun 22. päivä järjestettiin Petosella, Lippumäen lähiliikunta-alueella KalPa Hockey
Oy ja Juniori – KalPan ulkojäätapahtuma osana pakkaspäiviä loistavissa
ulkoiluolosuhteissa. Sunnuntai-iltapäivällä parkkipaikat täyttyivät autoista ja pienet innokkaat kiekkohait
ja jääprinsessat suuntasivat kohti luistinkoppia. Vaikka aurinko ei paistanutkaan, tuulettomaan pilvipoutasäähän kertyi tänäkin vuonna useampi
sata ulkoilusta ja yhdessäolosta nauttivaa lasta ja aikuista.
Nyt viidettä kertaa Petosella järjestetty ulkojäätapahtuma oli osa viikon
kestävää Pakkaspäivät-tapahtumaa.
Tapahtuma järjestettiin Suomi 100
Yhdessä -teeman hengessä, ystävyys
ja yhteisöllisyys huomioiden. Tapahtumaa järjestämässä KalPan lisäksi oli
mm. Fressi, joka jakoi ilmapalloja niin
isoille kuin pienillekin jäähirmuille.
Saaristokaupungin asukasyhdistys piti huolta siitä, ettei kukaan lähde nälkäisenä, ja mukana olivat myös uuden
K-Market – Pirtin kauppiaat Keijo ja
Saija Ollikainen.
Toimintaa ja virikettä oli tapahtumassa järjestetty mukavasti. Asukasyhdistyksen pystyttämästä makunystyröitä kutkuttavasta makkarakojusta
pystyi ostamaan myös KalPan fanituotteita. KalPan suosittu ja hellyttävä
maskotti Ruusteri oli tsemppaamassa
ja viihdyttämässä ulkoliikkujia. Paikalla KalPan pelaajista nimikirjoituksia ja julisteita jakamassa olivat muun
muassa Matias Myttynen ja Alexander Ruuttu. Halukkaat pääsivät pelaajien kanssa myös yhteiskuviin. Tilaisuudessa järjestettiin myös arpajaiset,
joissa palkintona oli muun muassa
KalPan fanituotteita ja pelipaita.
Kaukalon toisella laidalla kävi myös
kuhina, kun KalPalaiset opettivat kie-

konkäsittelyä ja pitivät luistelukoulua.
Yhdessä leikittiin myös jäähippaa, sekä ”Kuka pelkää jäämiestä?” -leikkiä,
joka keräsi paikalle runsaan joukon
osallistujia. Iltapäivä päättyi Saaristokaupungin sekä KalPan edustusjoukkueiden ystävyysotteluun.

Jälleen kerran tapahtuman
konsepti onnistui
Ulkojäätapahtumasta on vuosien
saatossa muodostunut perinteikäs tapahtuma, jota tullaan jatkamaan myös
tulevaisuudessa. Ajankohta on tarkoitus katsoa KalPan pelien mukaan
tavalla jolla KalPan pelaajat pääsevät
paikalle. Vaikka peliohjelma onkin
haasteellinen, niin jokin sopiva viikonloppu yleensä järjestyy. Tärkein
sanoma tapahtumalla oli saada ihmiset liikkumaan, hymyilemään, toimimaan yhdessä ja ennen kaikkea nauttimaan vapaa-ajasta. Ja jälleen kerran
siinä onnistuttiin.

Nukketeatteri Satuaarre ja
Prinsessa Ruusunen
Pakkaspäivät saivat jatkoa Pinarilla,
kun Nukketeatteri Satuaarre viihdytti
perheen pienimpiä esittämällä Zacharias Topeliuksen näytelmään perustuvan nukketeatteriesityksen Prinsessa
Ruususen torstaina ja perjantaina 26.
- 27. tammikuuta kuuden esityksen
voimin. Torstain esitykset saivatkin
heti lukuisat iloiset päiväkotiryhmät
liikkeelle. Lisäksi lauantaina esitettiin
Pinarilla vielä yksi iltaesitys.
Nukketeatteri Satuaarre on kuopiolainen nukketeatteri, joka on vuodesta
1994 saakka esittänyt tunnettuja perinteisiä satuja aina Pinokkiosta Maija Mehiläiseen. Esiripun takana oleva ryhmä koostuu partiolippukunta
Kallan Tiirojen johtajista. Kyseinen
poppoo on tehnyt keikkaa rakkaan

isänmaan lisäksi myös Portugalissa,
Itävallassa ja Ruotsissa.

KalPan maskotti Ruusteri nappasi Jesperin kainaloonsa.

Hulinaa ja vilskettä
Petosen toriaukiolla
Perjantaiaamuna 27. tammikuuta
Petosen toriaukiolla kävi kuhina, kun
lukuisat päiväkoti-ikäiset lapset olivat tulleet leikkimään ja pelailemaan,
ja touhua riittikin mukavasti. Sää oli
pari astetta plussan puolella, eikä pieni sumukerrostumakaan haitannut
hauskanpitoa. Piippolan vaarin soidessa ulkokaiuttimista riitti eri toimipisteissä tungosta. Luvassa oli ainakin
Talvimaan seikkailuja, köydenvetoa,
nuoralla kävelyä, kaartioiden veistelyä, ninjapeliä ja tietysti mäenlaskua.
Myös jo legendaksi muodostunut
”Kuka pelkää jäämiestä?” taisi tänäkin
vuonna olla se naurusuita ilahduttavin leikki, jonka jälkeen maistui lämmin mehu. 		

Opiskelijat jälleen
puikoissa
Tänäkin vuonna eri toimipisteiden
suunnittelun ja leikittämisen vastuun
kantoivat Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogian ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat.
Myös Savonian terveydenhoitopuolen
opiskelijoita oli paikalla ensiapuvalmiudessa, joten lasten oli turvallista
touhuta.
Lisätietoa Nukketeatteri Satuaarteesta http://nukketeatterisatuaarre.fi/

Fysioterapiaa Saaristokaupungissa

Teksti ja kuvat: Joni Kvick

- Fysioterapia - Hieronta - Intialainen päähieronta
Yrittäjä

Annakaisa
Kolehmainen

Ajanvaraus 044 575 9459
Luoderannankatu 11 B, 70840 KUOPIO
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Haminalahti on vaikuttajien ja taiteilijoiden koti

H

aminalahden kulttuurimaisema sijaitsee neljä kilometriä
Petoselta länteen. Se muodostuu kartanosta viljelymaisemineen, metsäisistä mäkien jyrkänteistä
sekä pienten saarten täplittämästä vesistöstä. Haminalahti on vuosisatojen
saatossa ollut taiteilijoiden, poliittisten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien
ja teollisuusmiesten koti.

simmäisten vapaaehtoisten joukossa
jääkärikoulutukseen Saksaan Lockstediin. Hän otti osaa taisteluihin ensimmäisessä maailmansodassa Saksan
itärintamalla Misse-joella ja Riianlahdella.
Falkenberg saapui Vaasaan jääkäreiden pääjoukon mukana helmikuussa
1918. Hän palasi saman tien Saksaan
ja hänet komennettiin Saksan Itämeren divisioonaan ylipäällikkö Carl
Gustaf Mannerheimin yhdysupseeriksi. Hän saapui takaisin Suomeen
Danzigista Saksan Itämeren divisioonan mukana ja osallistui sotatoimiin
saksalaisten mukana matkalla Hangosta Helsinkiin.

Hovi muodostui
Tawastien aikana
Haminalahden kartano eli Hovi
muodostui 1700-luvulla suomalaisruotsalaisen aatelissuvun Tawastien
ostaessa kylän kaksi tilaa. Magnus
Fredrik Tawast (s. 1728, Kangasniemi, k. 1789. Kuopio) oli suomalainen ammattisotilas ja Pohjois-Savon
suurimpia maanomistajia. Hänen vaikutusvaltansa oli samaa luokkaa kuin
omaisuutensa. Tawast liittyi jo poikana Savon jääkäreihin, missä kohosi
aliluutnantiksi. Hän erosi vänrikkinä
ja eli maanviljelijänä Halolan tilalla Maaningalla. Tawastin puoliso oli
Maria Elisabet Molander, ja heillä oli
kymmenen lasta.
Tawastin tytär Fredrika Lovisa nai
tulevan Porvoon piispan Johan Molanderin. Pojista Torsten toimi Savon
ja Karjalan läänin maaherrana 18121813. Näiden sukujen kartanoissa
luotiin korkeatasoinen kustavilainen
kulttuuri, joka teki Kuopion kuuluisaksi koko Ruotsin valtakunnassa ja
joka samalla loi pohjaa kansallisessakin mielessä mitä maineikkaimmille
saavutuksille.

Wright-suku on
lähtöisin Skotlannista
Tawastin tytär Anna Christina meni naimisiin luutnantti Jonas Mauritz
von Wrightin kanssa, ja pari sai myötäjäisekseen Haminalahden kartanon.
Von Wrightin taiteilijaveljekset kutsuivat isoäitiään Anna Christinaa Haminalahden ”suureksi rouvaksi”.
Wrightin suku on lähtöisin Skotlannista. Sukuun kuulunut George
Wright muutti 1600-luvun puolivälissä Narvaan, jossa hän toimi kauppiaana. Hänen poikansa oli Suuressa
Pohjan sodassa ansioitunut Jämtlandin rykmentin eversti Henrik Magnus Wright, jonka pojat aateloitiin
isänsä ansioiden johdosta nimellä von
Wright. Vanhimmasta pojasta, Savon
ja Karjalan läänin maaherra Georg
Henrik von Wrightistä (1723–1797)
polveutui suvun ruotsalainen haara,
joka sammui vuonna 1917. Suomen
von Wrightit ovat nuoremman pojan
Jonas Mauritz von Wrightin jälkeläisiä. Hänen poikansa majuri Henrik
Magnus von Wrightin lapsia olivat
taiteilijaveljekset Magnus, Wilhelm ja
Ferdinand von Wright, jotka viettivät
lapsuutensa Haminalahdessa.

Magnus oli taidemaalari
ja ornitologi
Magnus von Wright (s. 1805, Kuopion pitäjä, k. 1868, Helsinki) oli taidemaalari ja ornitologi. Lintukuvitusten
ja -maalausten ohella hänet tunnetaan
Suomen talvimaisemien kuvaajana.
Hänen teoksiaan ovat esimerkiksi
Talvimaisema Savosta (1860) ja Annankatu kylmänä talviaamuna (1868).
Hänen Helsinki-kuvansa ovat myös
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.
Magnus opiskeli Turun kymnaa-

Haminalahden Hovi on ollut monen suomalaisen merkkihenkilön koti. Kartanon näyttävän sisäänkäynnin on rakennuttanut Heikki Peura 1910-luvulla. Kuva vuodelta 1936.
sissa ja lähti sen jälkeen Tukholman
taideakatemian oppilaaksi. Hän teki opintomatkan romanttisen maisemamaalauksen
keskuspaikkaan
Düsseldorfiin. Ruotsalaisen kreivin
Nils Bonden aloitteesta hän ryhtyi valmistamaan suurta kuvateosta
Svenska Foglar. Hän palasi Suomeen
1829 ja toimi maanmittauskonttorin
kartanpiirtäjänä ja Helsingin yliopiston eläinmuseon preparaattorina.
Hän julkaisi teoksen Finlands foglar
(1859).
Magnus opetti yliopiston piirustussalilla. Hänet valittiin Suomen Taideyhdistyksen johtokuntaan 1846
ja hän toimi tässä tehtävässä kuolemaansa saakka. Hänet on haudattu
Helsingin Hietaniemen hautausmaalle. Haudalle on pystytetty muistokivi.

Engel kartanon
suunnittelussa
Haminalahden Hovin päärakennus
rakennettiin 1848–1850. Se on Suomen kartanorakennusten joukossa
kaikkein puhtainta empiretyyliä. Rakennus on suunniteltu Magnus von
Wrightin ja arkkitehti Carl Ludvig
Engelin yhteistyönä. Engelin osuus
suunnittelussa näkyy tyylillisten ja rakenteellisten ominaisuuksien lisäksi
myös siinä, kuinka rakennus on sijoitettu maisemaan.
Kartanon fasadi on pelloille päin.
Rakennuksen taka- ja alapuolella
avautuu näkymä Haminalahden avaralle ulapalle ja jylhälle Haminavuoren mäelle. Tällöin saadaan aikaan
sama vaikutelma kuin Engelin suunnittelemasta Helsingin tuomiokirkosta, joka on sijoitettu keinotekoiselle
mäelle avaran Senaatintorin yläpuolelle. Rakennuksella saadaan aikaan
mahtipontinen ja ylevä vaikutelma.

Wilhelmin loi
uransa Ruotsissa
Wilhelm von Wright (s. 1810, Kuopion pitäjä, k. 1887, Orust, Ruotsi) oli
suomalais-ruotsalainen taidemaalari.
Veljensä Magnuksen tavoin Wilhelm
ampui ahkerasti lintuja ja maalaili jo
poikaiässä lintukuvia. Hän matkusti vuonna Tukholmaan, jossa auttoi Magnus-veljeään teoksen Svenska foglar -teoksen valmistamisessa.
Ruotsin taideakatemian vakinaiseksi

piirtäjäksi hänet valittiin 1835. Hän
sai Kamarijunkkarin arvon, ja hänet
kutsuttiin taideakatemian jäseneksi.
Vuoden 1836 tienoilla hän asui
Orustin saarella Bohuslänin rannikolla, ja hänet nimitettiin maakunnan
kalastuksentarkastajaksi 1856. Pian
hän kuitenkin sai halvauksen, joka
teki hänet loppuelämäkseen lähes työkyvyttömäksi. Hänen merkittävin kuvitustyönsä on 60 väritaulua sisältävä
Skandinaviens fiskar. Wilhelmiä on
pidetty taiteilijaveljessarjan teknisesti
etevimpänä kykynä sekä piirtäjänä että maalarina.

Ferdinand maalasi
erakoituneena
Nuorin taiteilijaveljeksistä, Ferdinand von Wright (s. 1822, Kuopion
pitäjä, k. 1906 Kuopion pitäjä), oli
suomalainen taidemaalari. Paitsi maisema- ja lintumaalarina hänet tunnetaan myös muotokuvamaalarina.
Veljiensä Magnuksen ja Wilhelmin
tavoin myös hänen taiteellinen lahjakkuutensa ilmeni varhain lintukuvien
maalaamisena.
Vuonna 1837 Ferdinand matkusti
Ruotsiin avustamaan veljeään Wilhelmiä tämän kuvitustöissä. Hän palasi
Suomeen 1844. Ferdinand eli lähes
erakoituneena mutta tuotteliaana Haminalahteen synnyinkotinsa viereen
rakennuttamassaan Lugnet-nimisessä
huvilassa.
Vuonna 1885 hänelle myönnettiin
valtion taiteilijaeläke. Saamastaan halvauksesta huolimatta hän jaksoi jatkaa taiteellista työtään kuolemaansa
asti. Hänen sairaudenaikaiseen tuotantoonsa kuuluu muun muassa Taistelevat metsot, joka on yksi Suomen
tunnetuimmista maalauksista.
Ateneumin kokoelmissa ovat hänen
maalauksistaan muun muassa Huuhkaja iskee jäniksen (1860), Merikotka
syömässä saalistaan (1861), Riiteleviä
harakoita kuolleen koppelon ympärillä (1867), Kuollut sepelkyyhkynen (n.
1867) ja Taistelevat metsot (1886).

Kuopio – k. 1934, Helsinki). Hän
oli suomalainen huonekalutehtailija Kuopiosta. Hän oli 1883 perustamassa Helsingin työväenyhdistystä,
jonka ensimmäisenä puheenjohtajana hän 13 vuotta. Hän pyrki edistämään työväestön olosuhteita ja patoamaan heidän radikalisoitumistaan.
Hänen toimintansa vuoksi Suomen
työväenliikkeen alkuvaihetta nimitetään wrightiläiseksi työväenliikkeeksi.
Ammattiliittojen syntyminen vei suosiota wrightiläisyydeltä.
Viktor oli aatelissäädyn edustaja säätyvaltiopäivillä vuosina 1882–1904.
Hän oli myös Helsingin Käsityö- ja
Teollisuusyhdistyksen pitkäaikainen
puheenjohtaja ja häntä kutsutaan
”Suomen käsityöläisten isäksi”. Ammatillista osaamista edistävä Mestarikiltaneuvosto ry on perustanut V. J.
von Wrightin ritariston tunnustukseksi toiminnasta korkean osaamisen,
kädentaitoalan ja käsi- ja pienteollisuuden hyväksi.

Heikki Peura
Haminalahden omistajaksi
Kartanon ostivat 1910 von Wrighteiltä puunjalostusteollisuuden harjoittaja Heikki Peura ja hänen vaimonsa,
kansanrunoilija
Joosef
Kukkosen tytär Aina. He asuivat Rautalammilla Korholan kartanossa ja
Haminalahden kartano jäi tilanhoitajan hoitoon aina vuoteen 1925 saakka,
jolloin kartanoon muuttivat Peurojen
tytär Liisa ja hänen aviomiehensä
Axel Voldemar Falkenberg poikiensa
Pekan ja Eeron kanssa.
Peura perusti 1896 sahalaitoksen Iisvedelle. Sen lisäksi hän perusti sinne
myös rullatehtaan. H. Peura Oy:llä
oli Iisvedellä myös mylly, tiilitehdas
ja miilu puuhiilen valmistusta varten.
Peura perusti lisäksi Kuopioon Pitkälahden sahan 1911 ja puusepäntehtaan 1932. Peuran kuoltua H. Peura
Oy siirtyi Rauma-Repolan haltuun.
Hän oli Kansallis-Osake-Pankin hallintoneuvoston jäsen ja sai kauppaneuvoksen arvon 1922.

Työväenliikkeen alku
oli wrightiläinen

Mannerheimin yhdysupseeri ja Ståhlbergin
adjutantti

Taiteilijaveljesten veljenpoika oli
Viktor Julius von Wright (s. 1856,

Aksel Woldemar Falkenberg (s.
1890 Veteli, k. 1959 Kuopio) liittyi en-

Sisällissodan jälkeen Falkenberg
määrättiin adjutantiksi sotaministeriöön ja vuoden 1919 kesäkuussa
tarkastavan kenraalin Linderin adjutantiksi. Tasavallan presidentin K. J.
Ståhlbergin 1. adjutantiksi hänet nimitettiin syyskuussa 1919. Hän erosi
1925 ja ryhtyi viljelemään maata Haminalahden kartanossa ollen samalla
H. Peura oy:n osakas ja johtokunnan
jäsen vuodesta 1937 alkaen.
Talvisodan aikana hän toimi Pohjois-Savon suojelukuntapiirin päällikkönä. Jatkosodan aikana hän oli SavoKarjalan sotilasläänin komentajana
vuoteen 1943 saakka. Sotien jälkeen
hän jatkoi maanviljelijänä kartanossaan. Hän on toiminut myös Suomalaisen Autoklubin Kuopion piirin puheenjohtajana ja Kuopion Ympäristön
Säästöpankin hallituksen jäsenenä
sekä Suomen maalaisten keskinäisen
vakuutusyhtiön hallintoneuvoston jäsenenä. Hänet on haudattu Kuopioon.

Falkenbergien aika jatkuu
Nykyisin Haminalahden kartano on
jääkärieverstiluutnantti Falkenbergin
pojan Eero Falkenbergin perikunnan
omistuksessa. Kartanoalue lähiympäristöineen on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi
ympäristöksi.
Haminalahdelle
avattiin
von
Wright-veljesten taideteoksia sekä
heidän synnyinseutunsa maisemia
esittelevä kulttuuripolku 2006.
Kuopion korttelimuseossa (Kirkkokatu 22) on Haminalahden maalaiskartanon elämästä kertova näyttely
11.3.2017 saakka. Näyttely kertoo
nukkevitriinitarinan von Wrightin
perheen kesäpäivästä vuonna 1830.
Näyttelyn on tehnyt Raija Laitinen.
Lähteet: Leikola Anto: Taiteilijaveljekset von Wright, rky.fi, wikipedia.fi,
falkenberg.fi
Teksti: Jukka Kytöjoki
Kuva: Pekka Falkenberg / Kuopion
kulttuurihistoriallinen museo

Petosen Lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
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Kylän sydämessä

K

urkimäen kyläkauppa availee
oviaan parin kuukauden sulkujakson jälkeen. Tapasin kaupalla kahvikupposen ääressä sekä uuden että edeltävän kauppiaan. Uusina
perheyrittäjinä aloittavat osakkaat
Mira Koponen ja hänen vanhin poikansa Pietu Halonen. Myös nuorin
poika Onni Halonen tullaan näkemään kaupalla, sillä hän aloittaa siellä
oppisopimuksella opiskelun ja vastaa
esim. paistopisteestä ja varastotöistä.
Miralla itsellään on pitkä yrittäjyys
taustalla mm. vartiointi- ja eläintenhoitoalalta. Monipuolinen asiakaspalvelu on tuttua, sillä hän on toiminut
konduktöörinä marraskuulle 2016
saakka. Liike jatkaa jo tuttua Tarmolähikauppaketjua ja se tulee olemaan
avoinna viikon jokaisena päivänä.

Kauppa ja koti
saman katon alla
- Pari kuukautta meni, että tässä
on saatu kaikki sopimukset, luvat ja
muuta paperiasiat kuntoon. Remonttia ei tarvinnut tehdä, tilat ovat hyvässä kunnossa. Nyt kaupan ovet ovat
jo asiakkaille auki. Joitakin uusia tavarantoimittajia on vielä haussa, sillä tarkoitukseni on ottaa valikoimiin
mahdollisimman paljon lähialueiden
tuottajien tarvikkeita. Perunat, pork-
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Tiina Virta (vas.) on ollut siirtymävaiheessa käytännön apuna Mira Koposelle.

kanat, kananmunat ja hunaja ovat
tällaisia tuotteita. Vielä kun löytyisi aitoon taikinajuureen ruisleivän leipova
toimittaja, Mira suunnittelee.
Kauppias asuu kaupan yläkerran
huoneistosta, joten työmatka on ihanteellinen, vain parin rappusen päässä.
- Aika näyttää, onko se hyvä ratkaisu, mutta toisaalta olen eläinhoitoalalla ennenkin tottunut nukkumaan työpaikalla, Mira naurahtaa.

Kaupalla on
sosiaalinenkin merkitys
Kurkimäkeläiset ovat helpottuneita,
että kauppa säilyy kylällä. Lähiruokakauppa on paljon muutakin kuin vain
paikka, josta ostetaan elintarvikkeet.
Kaupalla ja sen kahviossa tavataan
tuttuja, vaihdetaan kuulumisia ja lähikoulun oppilaille se on paikka, johon
tullaan koulupäivän jälkeen syömään
pientä välipalaa.
- Tällä alueella on aivan ihania lapsia
ja todella hyvin käyttäytyviä nuoria,
kertoo Tiina Virta vuosien varrella
huomaamistaan havainnoistaan.
- Tässä työssä myös huomaa sään
vaikutuksen ihmisiin. Talvella kau-

niilla kelillä lähdetään liikkeelle kauempaakin ja hiihtoretkeläiset ovat
löytäneet myös kaupan riisipiirakat ja
pillimehut. Ihania ihmisiä olen kohdannut, Tiina kiittelee tutuiksi tulleita
asiakkaita.
Asiakkaiden toiveita kuunnellaan
herkällä korvalla ja mahdollisuuksien
mukaan myös toteutetaan. Uusimpa-

na ideana olisi apteekkikaappi, joka
sisältäisi vaikkapa särky- ja kuumelääkettä. Näin asiakkaan ei tarvitsisi ajella sairaana kaupunkiin asti helpotusta
hakemaan.
- Asia on vielä selvittelyn alla, sillä
tätäkin mahdollisuutta säätelevät monet säännökset ja lupamenettelyt, Mira kertoo.

Mira toivoo, että Kurkimäen alue
houkuttelisi jatkossakin uusia asukkaita, ulkoilijoita ja kesämökkiläisiä:
- Tervetuloa myös kaupalle niin kyläläiset kuin kylällä poikkeavat!
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Neljännesmaili vilauksessa
puhdistaa renkaat mahdollisista irtokivistä ja muista roskista.

Pasin Mustang odottaa vielä kiihdytyssuoralle pääsyä.

K

iihdytysautoharrastus on Suomessakin hyvin jalansijaa saanut autourheilumuoto, joka
on suosiossaan noussut monen muun
autoharrastuksen ohitse. Tutustuimme tähän vauhtilajiin 20 vuotta alaa
harrastaneen Pasi Korhosen avustuksella. Koska talvikausi on autojen
rassailun ja rakentelun aikaa, oli haastattelua tehdessä mahdollisuus päästä
katsomaan myös Pasin työn alla olevaa autoa. Ford Mustangin koriin rakenteilla oli kiihdytysauto, joka odotti
vielä moottorin paikalleen laittamista. Kiihdytysautoissa ei olekaan aivan
mikä tahansa moottori ja Pasin autossa on 6 litrainen, 600 hevosvoimainen
V8. Pasin ajamassa luokassa käytetään
pelkkää bensiiniä, tehokkaammassa
luokassa ajetaan jo ilokaasuavusteisilla bensamoottoreilla ja tehokkaimmissa luokissa metanolilla.

Lajin pariin sattumalta
Pasi päätyi lajin pariin hieman sattuman kautta, kun tuttava oli lopettelemassa harrastusta ja onnistui myymään autonsa. Kokeiltuaan ajamista
harrastus vei mukanaan ja nyt on takana jo 20 vuotta kiihdytysautojen parissa. Pasin ajaminen on ollut nyt pari
vuotta tauolla, mutta harrastus on silti

vienyt aikaa auton laittamisen ja kisojen kiertämisen myötä.
- Nyt olisi jo aika päästä ajamaan,
kunhan auton saa valmiiksi. Ja
50-vuotislahjaksi tuli osallistumismaksurahat, joten painetta olisi ajaa,
nauraa Pasi.

Vauhdin viehätys
Monelle autoharrastajalle, lajista
riippumatta, harrastuksen viehätys
syntyy paitsi upeista autoista ja niiden
laittamisestä myös vauhdin hurmasta.
Kiihdytysautoissa vauhtia pääseekin
kokemaan oikein olan takaa. Ralli ja
Formula 1 jäävät armotta toiseksi,
kun kiihdytysautoilla taitetaan tuo virallinen neljännesmailin (tarkalleen
402,33 metriä) matka jopa muutamassa sekunnissa. Idea on hyvin yksinkertainen. Kaksi autoa kisaa rinnakkain
siitä kummalta tuo matka taittuu nopeimmin.
Laji on paitsi hurjan vauhdikas myös
hurjan näyttävä. Ennen liikkeelle lähtöä tapahtuva niin sanottu burn out eli
takarenkaiden lämmittäminen tarjoaa
todellista kumin käryä. Sitä ei tehdä
kuitenkaan huvin vuoksi vaan tarkoituksena on lisätä renkaiden pitoa ja

Suomeen
kiihdytysautoharrastus
on rantautunut 1970-luvulla ja kisaamaan päästiin ensimmäisen kerran
kuuluisalla Keimolan radalla vuonna
1975. Keimolan rata on jo edesmennyt
mutta lajin suosio jäi ja Suomessa ollaankin kiihdytysajojen johtavia maita. FHRA eli Finnish Hot Rod Association on alan kattojärjestö Suomessa
ja sen järjestämiä tapahtumia on tänäkin vuonna tarjolla ympäri Suomen.
Yksi päätapahtumista on American
Car Show, joka tänä vuonna juhlii jo
40-vuotista taivaltaan. Suomessa vierailee myös vuosittain FIA:n eli kansainvälisen autourheiluliiton järjestämä EM-osakilpailu, jolloin kisaavat
kiihdytysautojen kuninkaalliset eli
Top Fuelit, Pro Stockit ja Funny Carit.

Kisareissuilla
Kisojen kiertäminen vaatii matkustamista ja vie parhaimmillaan jopa
uusiin maihin. Uudet kokemukset ja
mahtava porukka ovat myös lajin suola. EM-mestaruussarjassa Pasi toimi
Seppo Saappolan Pro Mod-tiimissä
mekaanikkona.
- Kolme kautta kolusin Euroopan
mestaruussarjaa, silloin kierrettiin
muun muassa Englannissa, Ruotsissa
ja Norjassa, Pasi kertoilee.
Joskus joku on ihmetellyt, että laji on
vain harrastus ja että kilpailijat saattavat ajaa vain omaksi ilokseen.
- Palkkaa tästä ei tule, eikä tulisi
mieleenkään. Tämä on harrastus, jossa pääsee reissuamaan ja näkee hienoja vehkeitä.

Tasa-arvoinen laji
Kiihdytysajoissa ajetaan paitsi autoilla myös moottoripyörillä. Kisoja

käydään monissa erilaisissa ryhmissä sekä autojen että pyörien puolella.
Tässä lajissa ei erotella sukupuolen
perusteella, vaan miehet ja naiset ajavat samoissa ryhmissä. Pasi kertoo, että Suomessa kovia nimiä lajin parissa
ovat muun muassa Anita Mäkelä ja
Janne Ahonen.
Kuopion seudulla ei harrastajia ole
kovinkaan paljon. Yksittäisiä ajajia
kyllä löytyy, mutta enemmänkin porukkaa lajin pariin mahtuu. Lajissa
alkuun pääseminen kaluston osalta ei
vaadi niin suuria taloudellisia ponnistuksia kuin voisi luulla, mutta auton
ylläpitäminen maksaa.
- Tällä tasolla, millä itsekin ajan, niin
kyllä tätä pystyy harrastamaan. Sponsorit ovat tietysti etu, Pasi kertoo.

Harrastus kasvattaa
Monessa autourheilua harrastavassa
perheessä lapsetkin kasvavat pikkuhiljaa harrastukseen mukaan, niin myös
kiihdytysautoilussa. Suomessakin on
paljon kilpailutiimejä, joissa koko
perhe häärää aktiivisesti mukana.
- Lapsillekin on juniordragster-kisoja, sieltähän on noussut sitten ajajia aikuisten puolelle, Näistä nuorena
aloittaneista tulee pirullisia vastustajia, naurahtaa Pasi pilkettä silmäkulmassaan.

Ratoja löytyy
ympäri Suomen
Kiihdytysratoja löytyy Suomessa
useammasta paikassa, tosin kilpailuja
järjestetään pääsääntöisesti kolmella radalla. Ratoja on muun muassa
Alastarolla, Kalajoella ja Pieksämäellä. Pieksämäen moottorirata sijaitsee
Virtasalmella ja on Itä-Suomen ainoa
moottorirata. Harrastajamotoristeille
ja -autoilijoille on omat ajopäivänsä.

Toukokuussa Virtasalmen Motorparkissa on luvassa kiihdytysajojen
SM-osakilpailu, joten Kuopiostakaan
ei tarvitse suunnata kauaksi, jos kiinnostus lajiin syttyy. Kesälläkin Virtasalmella on luvassa kolme kilpailua.
Lisäksi toukokuussa järjestetään kadunmiehen kiihdytyspäivä Vesivehmaalla, jossa voi testata oman autonsa kiihtyvyyttä. Tänne voi siis lähteä
vaikka sillä omalla kauppakassilla ja
kokeilla, kuinka paljon siitä pikku tötteröstä lähteekään.
Lisätietoja tapahtumista löytää
FHRA:n sivuilta. Muutoin netti on
pullollaan tietoa ja jos ajaminen kiinnostaa, kannattaa suunnata vaikkapa
johonkin tapahtumaan ja nykäistä jotakuta harrastajaa hihasta.
- Jos haluaa aloittaa harrastuksen,
kannattaa perehtyä sääntöihin, käydä
kilpailuissa ja siellä esittää pari kysymystä. Silloin alkaa asiat ratkeamaan.
Ja FHRA, joka lisenssitutkinnotkin
ottaa vastaan, on hyvä tietolähde, Pasi
taustoittaa.
Autourheilussa on aina riskinsä,
mutta kiihdytysautoilussa kiinnitetään huomiota turvallisuuteen. Kuljettajien turvallisuus huomioidaan jo
kisasäännöissä ja muun muassa niskasuojus, johon kypärä tulee kiinni, on
pakollinen varuste. Tämä suojaa niin
sanotulta piiskansiimaliikkeeltä, joka
voi olla kohtalokas pään retkahtaessa
onnettomuustilanteessa.
Sitten ei muuta kuin odottelemaan
kesän kisakautta. Jos autourheilu kiinnostaa, tästä lajista voi löytyä itselle
juuri se oikea. Kannattaa suunnata
vaikkapa vain katsomaan, uudet kokemukset antavat virtaa elämään.
Teksti: Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
Kuva: Pasi Korhosen arkisto
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Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•
•

Biljardi ma klo 9.30 - 13, ti klo 9 - 13, to klo 9 - 14
Askartelukerho to klo 11 - 14
Rivitanssi ma klo 10 - 12
Jumppa / Boccia ma klo 11.30 - 13.30
Sekasähly miehille ja naisille su klo 16 - 17.30

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
• Pinarin Pohtimo keskiviikkoisin klo 12 - 14
• Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisin klo 9 - 11
• Pyörön kuvataidepaja pe klo 9 - 11

16.2. klo 18.00

JÄSENILTA Petosen Pinarilla, Pyörönkaari 19, Toimela-salissa, käynti seurakunnan puoleisesta
päädystä. Illan luennon pitää Sanna Kivistö aiheesta ”Puutarhan ötökät ja taudit”. Satu Pöllänen
esittelee parantavia magneettikorujaan. Jos olet puutarhahenkinen, olet tervetullut viettämään
iltaa seurassamme, vaikka et olisikaan kerhon jäsen.

1.3. klo 18.15

KEVÄTKOKOUS (Tilinpäätöskokous) Petosen asukastuvalla, Pyörönkaari 19, toinen kerros.
Käynti seurakunnan puoleisesta päädystä. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi Minna
Manninen tulee kertomaan kunnon hoitamisesta yleensäkin, mutta erityisesti meidän ”puutarhureiden” näkökulmasta. Tilaisuuteen voit tuoda siementilauksen Hyötykasviyhdistykselle.

19.3. klo 12

ULKOILURETKI PÖLHÖN NUOTIOPAIKALLE Saaristokaupungin kainaloon.
Keitämme nuotiokahvit ja ken haluaa, voi paistaa nuotiolla makkaroitaan.
TERVETULOA MUKAAN!

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

Varautuminen kannattaa
S
uomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tekemän selvityksen mukaan harvat suomalaiset
uskovat, että erilaiset häiriötilanteet
osuisivat omalle kohdalle. Myrskyt,
sähkökatkot tai veden jakeluun liittyvät häiriötilanteet voivat kuitenkin
koskettaa jokaista meistä. Jo lyhytkin
sähkökatko aiheuttaa sähköisessä nyky-yhteiskunnassa paljon päänvaivaa.
Kun lähes kaikki laitteet ovat riippuvaisia sähköstä, saattaa monelle tulla
tenkkapoo sähkön jakelun katketessa.

Mitä täällä nyt voisi sattua
Kun uutisista seuraa maailmalla
tapahtuvia luonnonkatastrofeja, on
helppo tuudittautua turvallisuudentunteeseen. Olemmehan sentään Suomessa, jossa harvoin sattuu mitään.
On totta, että pelko lamauttaa ja on
turha murehtia asioita ennakkoon.
Ilman pelkoakin voi silti varautua ja
huolehtia siitä, että pärjää monenlaisissa tilanteissa. Eikä varautuminen
suinkaan tarkoita sitä amerikkalaisista tv-ohjelmista tuttua hampaisiin asti
aseistautumista ja bunkkerin rakentamista. On hyvä, että jokainen meistä
Vesi (juomavesi)

voi suhtautua luottavaisesti tulevaan.
On myös hyvä, että jokaisella olisi tietoa ja taitoja varautumiseen liittyen.
Omia arjen selviytymistaitojaan on
hyvä aina silloin tällöin päivittää ja jos
niitä ei ole ollenkaan, voi perusteista
lähteä liikkeelle.

Kotivara
Kotivaralla tarkoitetaan sitä, että kotoa löytyy ruokaa, juomaa ja muita
tarvikkeita poikkeavan tilanteen varalle. Kotivaran olisi hyvä riittää useammaksi päiväksi, jopa viikoksi. Jos
on tottunut siihen, että kaupasta voi
aina hakea tarvitsemansa, on hyvä tiedostaa, että eteen voi tulla tilanne, että kauppaan ei pääsekään. Tilanne voi
olla tuttu monelle yksinasuvalle, erityisesti silloin kun sairastuu. Ja vaikka kaupat ovatkin nykyään lähes aina
auki, voi tavaran jakelu häiriintyä eikä
tarvitsemaansa saakaan.
Ensisijaisesti tärkein huolehdittava
kotivaraa mietittäessä on vesi. Suomessakin on viime aikoina sattunut
useampi tilanne, että juomavesi saastuu tai vedenjakelussa sattuu häiriö.
Vaikka viranomaiset huolehtivatkin
16 litraa/henkilö/viikko

Vesi (hygienia ja WC)
Ruoka

Säilykkeet, lastenruoka, leipä (näkkileipää,
riisikakkuja tms.), UHT-maitoa, mehua,
pussikeittoja, pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä, lemmikkien ruoka jne.

Muut tarpeelliset

Tölkinavaaja, lääkkeet, radio sekä paristoja, hygieniatarvikkeet, vaipat, taskulamppu, joditabletit, tulitikut, kynttilät.

siitä, että vedenjakelu järjestyy, ei se
poista oman varautumisen tärkeyttä.
Kotoa on hyvä löytyä kannellisia astioita veden säilytykseen ja kuljettamiseen. Ruokavarastossa on hyvä olla
erilaisia hyvin säilyviä ruokia ja myös
erityisruokavaliot on hyvä muistaa,
jos sellaisia perheessä on. Lemmikkejäkään ei kannata unohtaa kotivaraa
suunniteltaessa.
Kotivaran tuotteita kannattaa käyttää ja kierrättää jatkuvasti, jotta mikään tuote ei pääse vanhentumaan ja
pilaantumaan. On myös hyvä miettiä,
miten voit laittaa ruokaa, jos sähköä ei
ole. Jos sähkölämmitys on kodin ainoa lämmitysmuoto, kannattaa miettiä vaihtoehtoja lämpimänä pysymiseen. Alareunassa olevassa taulukossa
on esitetty esimerkki siitä, mitä kotivaraan voi sisällyttää.

Turvallisuusvälineet
Erilaisia yleiseen turvallisuuteen
liittyviä tarvikkeita on hyvä löytyä
paitsi kotoa myös autosta. Asuintaloyhtiöissä on nykyisin oltava pelastussuunnitelma, mikäli taloyhtiössä on
vähintään kolme asuntoa. Oman taloyhtiön pelastussuunnitelmaan kannattaa tutustua ja omaan kotiin päivittää turvallisuuteen liittyvät välineet.
Jokaisesta kodista täytyy löytyä palovaroitin tai useampi, asunnon koon
mukaan. Yhdistetty palo/häkävaroitin
on hyvä ja patterin kunnosta on syytä huolehtia. Kannattaa myös harkita
jauhesammuttimen ja sammutuspeitteen hankkimista.
Auton varusteita mietittäessä on hy-

Kotivara kannattaa
koostaa hyvin säilyvistä elintarvikkeista ja muusta tarpeellisesta.
vä muistaa, että joissain maissa tietyt varusteet ovat pakollisia ja niiden
puuttumisesta voi seurata sakot. Siksi
muualla autoilevan onkin hyvä pitää
autossa kattava varustus. Autossa on
myös hyvä olla ylimääräisiä lämpimiä
vaatteita, erityisesti talviaikaan. Ja voihan olla että joudut auttamaan toista
pulassa olevaa. Autosta olisi hyvä löytyä ainakin ensiapulaukku, heijastinliivi, jauhesammutin, taskulamppu,
turvavyönleikkuri ja lasivasara. Varoituskolmio on pakollinen varuste ja
sitä tulee käyttää, jos tulee pakottava
tarve pysähtyä ajoradalle niin, että se
voi olla vaaraksi muulle liikenteelle.
Paljon liikkuvan kannattaa ainakin
harkita myös erillisen päiväpakkauksen koostamista. Päiväpakkaus kannattaa koota omien tarpeiden mukaan
ja huomiota kannattaa kiinnittää myös
siihen, kuinka paljon jaksaa kantaa.
Pakkauksesta voi löytyä vaikkapa seuraavia tarvikkeita; vaihtovaatteet, en-

siapuvälineet, tulentekovälineet, varavirtalähde, monitoimityökalu, ruokaa
ja juomaa ( mahdollisesti myös vedenpuhdistustabletit), hygieniatarvikkeet,
taskulamppu (ylimääräiset paristot tai
veivattava malli), hyttysmyrkky, köyttä, käteistä rahaa.
Ja kannattaa muistaa, vaikka et tarvitsisi varautumistarvikkeitasi kertaakaan, voit silti olla tyytyväinen, että
pärjäisit tiukassakin paikassa. Aina
voi osua kohdalle myös se lähimmäinen, joka apuasi tarvitsee. Kenenkään
ei toki tarvitse rynnätä kauppaan ostamaan kaikkea mahdollista tässä jutussa mainittua, mutta voi miettiä, olisiko jutussa jotain sellaista joka sopisi
omaan tilanteeseen.
Hyödyllistä lisäinfoa varautumisesta
löydät sivuilta www.spek.fi sekä www.
varaudu.info.
Teksti ja kuva: Marja-Terttu NymanLappalainen
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Kallaveden seurakunta
040 4848 324
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Tyynyliinatalkoot lähetystyön hyväksi la 18.2. klo 9. Talkoolaisille tarjotaan talkookahveja ja päivän lounas.
Ilmoittautuminen Katrille 10.2. mennessä p. 0404848334.
Messu su 19.2. klo 10, Sanna Alanen,
Petteri Hämäläinen, Mari Vuola-Tanila.
Mukulamessu su 19.2. klo 17, Petteri Hämäläinen, Mari Vuola-Tanila.

Katri Heikkinen, Taina Kangas, Marita Jaatinen, lapsikuoro, lapsisoittajat,
Kallaveden kirkon päiväkerholaiset.
Tilaisuuden juontajina Vappu ja Jouni Palmu. Iltapalatarjoilu, Aiheena
on “Raamattu, Jumalan ihmeellinen
kirja”.
Kirkon Raamattupiiri ma 20.2. klo
18. Lisätietoja: Jarmo Oksanen puh:
050-571 8270
Nuorten ja nuorten aikuisten
(n.15-25 v) liikuntavuoro to 23.2.
klo 16.30, Petteri Hämäläinen. Kirkon

pallosalissa. Seuraavan kerran 23.3.
Lisätietoja Petteri Hämäläinen p. 0404848364 tai petteri.hamalainen@evl.
fi.
Messu su 26.2. klo 10, Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo, AnnaMari Linna.
Arkinen ateria ke 1.3. klo 11. Aterian hinta: Aikuiset 5 €, lapset yli 4-v.
3 € ja alle 4-v ilmaiseksi. 15.3. alkaen
ruokailun jälkeen voit jäädä rupattelemaan ja juomaan ”jatkokahvit” koulutussalissa (klo 13 saakka).
Tuhkakeskiviikon messu ke 1.3. klo
18, Veli Mäntynen, Anni Tanninen.
Messu su 5.3. klo 10, Veli Mäntynen,
Anni Tanninen, Anna-Mari Linna.
Kirkon Raamattupiiri ma 6.3. klo
18. Seuraavan kerran 20.3.
Messu su 12.3. klo 10, Juha Määttä,
Matti Pentikäinen, Richard Nicholls
ja Dolce. Seurakunnan syntymäpäivä
465 v.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Kutsu yhteyteen -messu su 19.2. klo
17, Anni Tanninen.
Petosen messu su 5.3. klo 17, Anni
Tanninen.
Varikko-ilta su 5.3. klo 17. “Kun-
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Hieromo Rentouttava Olo
Tutustumisalennus 10% ensikäyntiin.

Koulutettu hieroja Mirja Lappeteläinen, puh. 040 768 5991
Saaristokaupunki / Jaakkoniemenkatu 1 / www.khl.ﬁ
nioitus, vapaus ja avoin ilmapiiri perheessä” Sini-Marja ja Henrik Kuusipalo
Kallaveden seutu - Muut
Olotilatorstai to 16.2. klo 11.30,
Sanna Alanen. Niemisjärven kylätalossa, Niemisjärventie 763, Ystävänpäiväohjelmaa.
Rytkyn kinkerit to 16.2. klo 13,
Sirpa Nummenheimo, Anna-Mari
Linna. Leena Koposella Lumpeisentie
360. Uskonpuhdistuksesta 500 vuotta.
Haminalahden kinkerit to 23.2.
klo 18.30, Sanna Alanen, Anna-Mari
Linna. Helvi ja Erkki Sutisella Savolanmäentie 71.
Hirvilahden, Niemisjärven ja Lam-

perilan kinkerit su 26.2. klo 15, Sirpa
Nummenheimo, Anna-Mari Linna.
Niemisjärven kylätalolla, Niemisjärventie 773. Kinkereiden aiheena
uskonpuhdistus 500 v.
Muuta
Keväinen perheleiri 7-9.4.2017
Rytkyn leirikeskuksessa
Ulkoilemme, leikimme, puuhastelemme, saunomme ja hiljennymme
yhdessä toisten perheiden kanssa. Leirin hinta 40 €/aikuinen ja 16 e/lapsi.
Ilmoittautuminen
www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/ilmoittautumiset 12.3. mennessä.
Lisätietoja katri.heikkinen@evl.fi.

ILMOITUSTILAA!

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

Pyydä tarjousta ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä soittamalla
040 524 2600 tai sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi

Edellytyksenä on oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun.

Mediatiedot netissä http://petosenlehti.ppay.fi

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Työtehtävinä mm. asiapapereiden käsittelyä, sähköposti- ja puhelinliikenteen
hoitoa, laskutusta, postitusta sekä Petosen lehden ilmoitusmyyjän ja toimituksen
avustavia tehtäviä. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa,
atk-taitoja, oma toimisuutta sekä halua kerätä työkokemusta mukavassa
työyhteisössä. Työaika n. 25h/vko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Petosen Lehteen

TOIMITTAJAA
Edellytyksenä on 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. 25 h/vko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Pinarin kahvioon

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

Tiistai-kerho
Jatkamme Petosen Ikinuoret ry:tä
edelliseen malliin nyt TIISTAI-KERHONA.
Tervetuloa mukaan suunnittelemaan.
Kahvilla aina aloitamme, rupattelua ja jotakin (bingo ja skipbo) pelejä
ainakin. Uusia ideoita mielellään kuunnellaan.
Tervetuloa mukaan tiistaisin.
Pinarin kokoushuoneessa klo 11.45 - 14.00.
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PETOSEN APTEEKIN
HELMIKUUN TARJOUS

Vain nimi on uutta – PETOSEN HAMMAS
on nyt HAMMASKESKUS VILHELMI

- Hiusten ja kynsien hyvinvointiin
yksi kapseli päivässä
- Osta suomalainen
hiusravintolisä (60 kaps.), saat
KAUPAN PÄÄLLE
kynsihoitosetin! (arvo n. 14 €)

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

Aidosti välittävä ja
asiantunteva palvelu antaa

Aihetta hymyyn!

Tarjous voimassa 28.2.2017 asti

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
Perushammashoito
Esteettinen hammashoito
Hampaiden valkaisut
Purentaongelmat

Pelkopotilaat
Implantit eli keinojuuret
Proteesihoidot

Petosen apteekki, Jalkasenkatu 5, 70820 Kuopio
Avoinna

Ma-pe
Lauantaisin
Sunnuntaisin

8 - 20
9 - 18
11 - 17

Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
Puh. 017 3634 757
Yhteisvarausnumero 029 123 1152

Tutustu uusiin kotisivuihimme:

vilhelmi.fi

kätevä
ajanvaraus
netissä!

Petosen vapaa-ajantilat Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 040 462 7068 email: toimisto@ppay.fi

Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 13.30

*Ateriaan sisältyvät pääruoka,
salaatti, leipä ja juoma.

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviostamme tai Internetistä kahvio.ppay.fi

Meillä käy vain käteinen.

