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Ammattina lukukoira

N

äin se alkaa: ”Makkara on
pitkä, matala koira. Se on yhtä pyöreä kuin Makkara. Siksi
sen nimi onkin Makkara!”
Painaudun pienen lukijan viereen ja
kuuntelen ääntä. Tämä kirja on minulle jo tuttu, mutta mieluinen. Minulle toki käy ihan kaikenlaiset sadut
ja tarinat, mutta jostain syystä lapset haluavat lukea minulle erityisesti
Makkara-koirasta.
Minä olen Sylvi, 5-vuotias karkeakarvainen kääpiömäyräkoira ja minun
tärkeä tehtäväni on toimia lukukoirana Kuopion kaupunginkirjastossa.
Minun seurassani on kuulemma helppo rentoutua ja minä jaksan kuunnella samankin tarinan aina uudelleen.
En välitä, vaikka lukeminen ei olisi
niin sujuvaa, en arvostele enkä huomauta virheistä. Välillä saatan laittaa
silmät kiinni, mutta kyllä minä silti
kuuntelen. Huomaan kyllä, kun lapsi
pitää pidemmän tauon ja silloin katson nappisilmilläni kysyvästi, vieläkö
tarina jatkuu.

Emäntä assistenttina
- On minulla täällä lukunurkkauksessa mukana emäntänikin, Liisa
Rossi. Emäntäni käy täällä kirjastolla
töissä joka päivä, ja minä pääsen mukaan pari kolme kertaa kuukaudessa.
Emännän kanssa suoritettiin amerikkalainen R.E.A.D -tutkinto kolmisen
vuotta sitten. Siinä oli erilaisia tehtäviä ja tenttikin. Minut todettiin virallisesti rauhalliseksi ja ihmisrakkaaksi
koiruliksi, joten pääsin tänne töihin
lasten pariin.
Kun työt alkavat, minä saan Lukukoira-huivin kaulaani. Silloin tiedän
ottaa rauhallisen vaihteen päälle. Istuudun tuolille lapsen viereen, syliinkin voin tulla. Varsinainen työni
onkin sitten kuunnella lukemista ja
katsella kuvia kirjoista. Emäntä on
lukutilanteissa mukana vähän syrjemmällä ja ilmoittaa meille sitten, kun
lukutuokio on päättynyt. Lapset ovat
kertoneet, että lukevat mieluummin
minulle kuin ihmisille. Minulle se käy
vallan mainiosti!

PÄÄKIRJOITUS

E

nsin se kuulosti vitsille, mutta
totta se on: osa tämän kevään
muuttolinnuista totesi matkalla kotimaahamme täällä olevan vielä
niin hyytävää, että päättikin kääntyä
takaisin etelään.
Minua on aina kiehtonut ajatusleikki, miten eläimet kommunikoivat
keskenään. Kuinka vaikkapa muuttolinnut päättävät isoista, yhteisistä
hankkeista, kuten muuttolennoista?
Miten eri puolilla talvehtivat linnut
tietävät, että juuri nyt alkaisi olla aika palata kesänviettoon ja miten ne
sopivat lähtöaikataulun keskenään?
Millä lailla ne sopivat kokoontumis-

Kouluvierailuja
- Täällä kirjastolla on käynyt tutustumassa lapsiryhmiä ja emännän
kanssa ollaan vierailtu koululuokissa
ja päiväkeskuksessa. Minä olen luonteeltani sellainen, etten säiky äänistä
enkä äkkinäisistä liikkeistä, joten minua voi lähestyä myös erityisemmätkin lapset. Nämä vierailut on semmoisia juttuja, että niistä lapset puhuvat
vielä pitkään käyntini jälkeen.
Jos lapset nauttivat seurastani, niin
minä se vasta tykkäänkin lapsista ja
työstäni. Tuskin maltan odottaa näitä
työpäiviä, jo tänne työpaikalle pääseminen on minulle palkinto. Vaikka
keskityn töihin täysillä, saattaa ajatus
joskus harhailla herkulliseen possunkorvaan, joka odottaa minua työpäivän päätteeksi.

Eläimen läsnäolo
rentouttaa
Lukukoiratoiminta on levinnyt Suomeen Yhdysvalloista. Se perustuu
eläinavusteiseen terapiaan, jossa ajatuksena on se, että lapsi suhtautuu
luottavaisesti eläimiin. Eläimen läsnäolo rauhoittaa ja vähentää stressiä.
Erityisesti koirien on havaittu luovan
myönteistä ilmapiiriä ja lisäävän asiakkaan motivaatiota osallistua toimintaan.
Eläin mahdollistaa hyväksynnän kokemisen ja tämä tunne tekee lukemiskokemuksesta mieluisan ja kannustaa
jatkamaan. Kun lapsen ympärillä kotona ja koulussa on useimmiten tilanteita, joissa lukemisen virheisiin
puututaan, eläin kuuntelijana suo harjoittelijalle tunteen, että osaanhan minä sittenkin.

Luonne ja kokemus valttina
Lukukoiraksi voi kouluttaa perusterveen ja ihmisystävällisen koiran.
Koiran tulisi olla yli kaksivuotias,
koska sillä pitää olla kokemusta erilaisista ihmisistä, paikoista ja tilanteista.
Pentukoira ei ole vielä tarpeeksi kypsä
lukukoiraksi.
Jotta yhteistyö sujuisi mutkatto-

masti, koiran ja ohjaajan suhteen pitäisi olla toimiva. Lukukoiraohjaajan
tulee olla täysi-ikäinen ja ymmärtää
toiminnan vapaaehtoisuuden henki. Mm. Suomen Kennelliitto vastaa
koirien soveltuvuuden arvioinnista ja
koiranohjaajien kouluttamisesta. Liiton ensimmäiset lukukoirakoulutukset järjestettiin vuoden 2017 alkupuolella eri puolilla Suomea.
Muutkin eläimet kuin koirat voivat
soveltua lukueläimiksi, jos ne osaavat
pysyä aloillaan ja käyttäytyä rauhallisesti. Suomessa toimii lukueläiminä
ainakin marsu Esko-Einari Sastamalassa ja Moona-poni Alavieskassa.

Tule tervehtimään Sylviä!
Sylvin kanssa pääsee lukemaan varaamalla ajan kaupunginkirjaston
lastenosastolta. Lukutuokio kestää
viisitoista minuuttia kerrallaan ja sen
ajan lapsen saattaja odottaa lukunurkkauksen ulkopuolella. Ikärajaa ei ole,
eikä lukijan tarvitse välttämättä osata
lukea. Suurin osa Sylville lukijoista on
ekaluokkalaisia, jotka haluavat treenata paineettomassa ympäristössä. Onpa
Sylville käynyt lukemassa pari aikuistakin.
Sylviin voi käydä tutustumassa Kuopion kirjaston sivulla http://bit.ly/Sylvi1 ja blogissa http://kuonokirjassa.
blogspot.fi/.
Lukukoira Sylvin löytää myös Facesta, Twitteristä ja Instagrammista ja
hänen vloginsa julkaistaan Kirjastokaistalla http://bit.ly/Sylvi2
Sylviä ja Liisaa voi tulla moikkaamaan ihan livenä Kaikki Yhdessä Petosella -kevättapahtumaan 27.5.2017
klo 10–14 Pyörön torille!
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski
Lähteet:
www.kennelliitto.fi/koirat/lukukoirat
http://hankkeet.kirjastot.fi
Morgan Michaela: Makkara-koirakirjat

Eläinten salattu elämä
paikasta ja lähtöpäivästä. Osaavatkohan laumassa lentävät ilmaista oman
mielipiteensä, toimiiko aura demokraattisesti vai onko sillä johtaja, jonka sana painaa eniten, kuten tässäkin
tilanteessa: ”Sori kaverit, kurssi takaisin kohti etelää.”
Jotkut väittävät, että eläimillä ei
ole tunteita eikä erityisesti luovaa
älyäkään, saati sitten, että niillä olisi
ajatuksia ja suunnittelukykyä. Lemmikkien omistajien väitetään vain
inhimillistävän eläintä ja kuvittelevan
sen käyttäytyvän niin kuin ihminen.
Minulla oli kissa, joka ilmaisi selkeästi mielipiteensä epämieluisasta

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 13 100 kpl.

ihmisestä. Vieraani ei voinut sietää
kissoja ja intuitiivisesti tunne kehittyi äkkiä molemminpuoliseksi. Kissa
kuunteli aikansa valitusta, miten inhottavaa, haisevaa eläinlajia se edustaa, käveli sitten tyynesti vieraan jalkoihin ja suihkautti. Sattumaako?
Olen sataprosenttisen varma, että
teko on suunnitelmallisen ajatustyön
tulos.
Jos eläimet käyttäytyvät vain tiukasti
vaistojensa varassa ja niiden motivaationa on vain fyysisten vaatimusten,
kuten nälän ja lisääntymistarpeen
täyttäminen, saadaan eläimen sielunelämästä erittäin suppea kuva. Kurjet

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

Joni Kvick

Sylvi odottaa innolla kuulevansa uusia tarinoita.

p. 040 371 0987

KESÄTERVEISET JYNKÄN JA PYÖRÖN KIRJASTOISTA!
Jynkän kirjasto on suljettuna muuton vuoksi 26.6.- 6.8.2017.
Jynkän kirjastosta lainatulla aineistolla on pitkä laina-aika
15.5.2017 alkaen. Kirjaston kiinnioloaikana ei ole eräpäiviä.
Lainoja voi halutessaan palauttaa Kuopion kaupunginkirjaston
muihin toimipisteisiin. Nappaa luettavaa hyvissä ajoin!
Varaukset, joiden noutopaikka on Jynkän kirjasto, noudetaan
Kuopion kaupungin pääkirjastosta Maaherrankatu 12.
Jynkän kirjasto avataan uudessa lähipalvelukeskuksessa,
Maitotie 2, maanantaina 7.8.2017 klo 13.

Pyörön kirjasto palvelee koko kesän!
Jalkasenkatu 3
Ma, ti ja ke klo 13-19
to, pe klo 10-16

Tervetuloa!

tanssivat keväisin soidintanssiaan,
mutta pyörähtely ei läheskään aina
pääty paritteluun. Miksi eläin tuhlaisi energiaansa pitkään koreografiaan,
elleivät ne haluaisi ilmaista iloaan ja
purkaa riemuaan kumppaninsa rinnalla.
Mikäli eläimelle pariutuminen on
vain lisääntymiseen tähtäävä prosessi, miksi niille ei kelpaa ensimmäinen
vastaantuleva vastakkaisen sukupuolen edustaja? Ruotsissa majavien elinaluetta yritettiin muuttaa siirtämällä
sattumanvaraisesti valittu uros- ja
naarasyksilö omalle reviirilleen. Arpapelillä toiminut Amor ei osunut
läheskään aina oikeaan. Jos puoliso
ei ollut mieluinen, majavat päätyi-

vät elämään erillään samalla alueella,
eivätkä suinkaan rynnänneet pesimään. Toisten kohdalla tapahtui täydellinen ”mätsi” ja majavapari solmi
elinikäisen liiton. Ei siis ole yhdentekevää jyrsijällekään, kuka kumppaniksi valitaan.
Keväistä luontoa seuratessa avautuu
aivan uudenlainen näkökanta, kun
ajattelee eläimiä yksilöllisinä, tuntevina persoonina. Suosittelen lämpimästi lukemaan saksalaisen metsänhoitajan Peter Wohllebenin kirjan:
Eläinten salattu elämä.
Ihanaa kevättä!
Pirjo Kiiski, toimittaja

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 21.6.2017
Aineistot viimeistään 13.6.2017

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi
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Ammattitaitoiset
kampaajamme
laittavat hiuksesi
kesäksi kauniiksi

Tervetuloa
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Kesärakentamisen ABC
Eero Voutilainen RTV Puijon Väristä tietää mikä puu rakentamisessa toimii.

kenut sekä vihreänä että ruskeana.
Yleensä runkotavara on vihreää. Lehtikuusi on varsin kysytty tuote. Sitä
ei tarvitse välttämättä käsitellä, ja se
sopii terassirakentamiseen, laitureihin, ja portaisiin sellaisenaan. Lisäksi
pinnalla on jo vuosia ollut komposiitti, mutta jostain syystä se ei meillä ole
kauhean kysyttyä. Suurin syy siihen
todennäköisesti on hinta verrattuna
muihin perinnepuumalleihin. Kestopuuta yleensä suositaan. Esimerkiksi
kesämökin laiturin kunnostamiseen
kannattaa käyttää ihan perinteistä
kestopuuta, mielellään sileänä, kertoo
Voutilainen.
Esimerkiksi kesämökin terassin
kunnostaminen ei pitkän talven jälkeen ole kaikille välttämättä lasten
leikkiä. Voutilainen kertoo, miten
kesämökin kunnostautumiseen tulisi
varautua:

E

letään lähes toukokuun puoliväliä ja toivoisi, että pihalla
voisi paistatella auringossa, kulkea paljasjaloin ruohikolla ja ennen
kaikkea nauttia komeasta säästä. Ei
voi! Räntää sataa ja pipo sekä pitkät
kalsarit täytyy kaivaa kaapista. Kesää
odotellessa mieli kumminkin kaipaa
mökille saunomaan ja laituria kunnostamaan. Samalla tekisi mieli ehkä
vähän laajentaa, ja kaipaisi terassikin
vähän uutta ilmettä. Petosen Lehden
toimitus kävi Kuopion tehdaskadulla

sijaitsevassa Puijon Värissä kysymässä ja ottamassa ammattilaiselta selvää,
mitä piharakentamisessa etenkin näin
keväällä kannattaa ottaa huomioon.
- Olen Eero Voutilainen ja olen
tullut tänne Puijon Värin puupuolelle töihin vuonna 2007. Täällä meillä
puupuolella on töissä neljä vakituista
työntekijää ja toiminta on koko ajan
laajentunut ja tuotteita tulee lisää jatkuvasti. Itselläni minulla on puutekniikkatausta ja koulutukseltani olen

puutekniikkainsinööri. Aikaisemmin
olen toiminut erilaisissa tehtävissä
valmistuspuolella.

Kestopuuhun voi luottaa
Kevät alkaa olla sen pitkällä ja ihmiset alkavat pikkuhiljaa kunnostamaan
pihojaan ja kesämökkejään, mutta mikä on tämän kevään rakennustrendituote?
- Meillä on tavallinen kestopuu kul-

- Tietysti kannattaa päällisin puolin
katsoa, että onko talven aikana tullut
vaurioita. Kannattaa esimerkiksi katsoa onko routa tehnyt vaurioita terassille. Heti terassin sulamisen jälkeen ei
kannata alkaa vielä väriä laittamaan,
vaan kannattaa odottaa rauhassa, että
sää on hyvä ja poutainen, jonka jälkeen kannattaa terassi käsitellä hyvällä terassiöljyllä. Tapauskohtaisesti tietenkin kannattaa katsoa alusta ja mitä
se vaatii perustukseen. Esimerkiksi on
hyvä tietää tarvitseeko tehdä kaivutöitä, että täytyykö routiva massa ottaa
pois ja siihen hiekka päälle alustaksi.
Kannattaa siltä pohjalta lähteä. Siihen
voi sitten laittaa päälle kivilaattaa ja

pilariharkkoa, Voutilainen ehdottaa.

Sauna kuuluu
juhannukseen
Usein juhannuksena suosittu hittituote on ollut palju. Onko teillä ollut
paljuille kysyntää ja mikä on teillä juhannuksena hittituote?
- Toimitusmyyntinä paljuja on muutamia mennyt, mutta ei kauheasti.
Voimme ottaa myös paljutilauksia
vastaan, mutta varsinaisesti ne eivät
ole myyntiartikkeli, Voutilainen toteaa.
- Kestopuuta menee aika paljonkin
terassi- ja laiturirakentamiseen. Lisäksi erilaiset saunatuotteet, kuten erilaiset saunapaneelit ja kiukaat ovat olleet
suosittuja. Sen lisäksi tervalepästä olevat valmislaudepaketit, sisältäen yläsekä alalauteet selkänojalla, ovat olleet
kysyttyjä, Voutilainen lisää.
Talvella rakentaminen keskittyy
pääasiassa sisustamiseen ja sisäkunnostuksiin. Yleensä kesällä keskitytään ulko– ja pihakunnostamiseen.
- Meillä se näkyy muun muassa listojen, väliovien, ja erilaisten sisustuspuutavaran myynnissä. Keväällä taas
kyllästetty puutavara, ulkoverhouslaudat, erilaiset perustarvikkeet sekä
normaali sahatavara ovat ihmisten
suosiossa. Normaalisti keväällä keskitytään enemmän piharakentamiseen,
päättää Voutilainen.
Teksti ja kuva: Joni Kvick
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Sulkapalloilussa kasvaa kunto ja saa uusia kavereita

S

ulkapallo on mukava kuntoa
kasvattava liikunnallinen pallopeli, joka sopii kaikenkuntoisille
ja -ikäisille. Lajin suosio on lisännyt
siihen kohdistuvaa liikuntalääketieteellistä tutkimusta. Lajitaitoja, harrastuspohjaa ja valmennusta kehittää
lisääntyvä tieto sulkapallon erityispiirteistä, fysiologiasta ja biomekaniikasta.
Jo 1908–1909 Viipurissa ilmestynyt
Wiborgs Nyheter esitteli sulkapalloa lajina ja uutisoi kisojen tuloksista. Lajia alettiin harrastaa laajemmin
1940-luvulla. Suomen Sulkapalloliitto perustettiin 1954. Laji pysyi aluksi Suomessa varsin pienenä, mutta
1980-luvun lopulla alkanut harrastajamäärien jyrkkä nousu vei sulkapallon jopa tenniksen ja squashin ohi.
Tähän nousuun lienee vaikuttanut
Pontus Jäntin kansainvälinen menestys ja panos Suomen sulkapalloilun kehittämiseen. Hän on voittanut
muun muassa nuorten EM-kisoissa
kultaa Helsingissä vuonna 1987.
Kansallisen
liikuntatutkimuksen
2009–2010 mukaan sulkapallon harrastajia kaudella 2009–2010 Suomessa
oli 173 000, joka on selvästi enemmän
kuin esim. tenniksen, pöytätenniksen
ja squashin harrastajamäärät yhteen
laskettuna.

Petosen Lehden toimitus kävi tutustumassa Rauhalahden tennishallilla kahteen sulkapallossa mainetta
niittäneeseen aktiiviharrastajaan. Savon Sulka ry:n (SaSu) Puheenjohtaja
Miikka Väisänen sekä varapuheenjohtaja Ulla Santti kertovat mitä sulkapallo on ja mitä se voi parhaimmillaan olla.

Sulkapalloa
terveysliikuntana
Sulkapallon pelaajan liikkeelle on
ominaista vaihtelu vauhdikkaista pyrähdyksistä ja suunnanvaihdoksista
tasaisempiin jaksoihin. Pistepelinä
pelattuna yksi peli on 20–60 minuutin
rupeama. Fyysinen rasitus kohdistuu
sekä kehon aerobiseen että anaerobiseen energiantuotantoon. Kilpatasolla
noin 30 % peliajasta on anaerobista
rasitusta. Tämä vaihtelu eli intervallimaisuus tekee sulkapallosta myös
tehokasta kestävyyttä, tasapainoa ja
tila-aika-hahmotusta kehittävää terveysliikuntaa ja kuntoilua. Aloituskynnys harrastamiseen on matala,
kokemuksesta ja iästä riippumatta.
Kilpatasolla sulkapallo on fyysisesti
erittäin vaativa ja nopea laji. Harrastuspohjaa ja ikähaitaria on pitänyt
laajana se, että Euroopassa ja Yhdysvalloissa sulkapallossa on perinteisesti
kilpailtu myös kaikissa aikuisikäluokissa.
Monesta muusta pallopelistä poiketen, sulkapallo ei ole kontaktilaji.
Liikuntatapaturmien riski on sulkapallossa verrattain pieni. Lajityypillisiä ovat alaraajojen vammat (lihasrevähdykset, akillesjänne, nivelsiteet).
Lihasvammoista osa olisi tutkimusten
mukaan ennalta ehkäistävissä kunnollisella alkuverryttelyllä ja muulla
fyysisellä valmentautumisella. Silmävammojen todennäköisyys on sulkapallossa merkittävästi pienempi kuin
salibandyssa, jalkapallossa, tenniksessä ja jääkiekossa.
- Pelinä se on tosi monipuolinen. Lajissa on valtava määrä erilaisia lyöntejä ja taktiikoita. Laji on fyysinen, taktinen ja nopeatempoinen. Puhutaan,

enemmän ihmisten tietoisuuteen, kertoo Väisänen.

Miikka Väisänen ja Ulla Santti ovat sulkapallon puolestapuhujia.

Sulkapallo on myös yksi edullisimmista välineurheilulajeista harrastaa.
- Sen verran kannattaa panostaa, että ostaa hyvän mailan. Heti ei tietenkään tarvitse ostaa kalleinta ja parasta
mailaa, kehottaa Santti.
- Hyvä maila maksaa sen 50 – 300
euroa, mutta harrastaja pystyy jo hyvin pelaamaan viidenkympin mailalla. Toinen sijoitus on hyvät sisäpelikengät, mitään löysiä lipokkaita ei
kannata ostaa, Väisänen huomauttaa.
Aktiivisen harrastajan on suositeltavaa liittyä seuraan.

että sulkapallo on mailapeleistä kaikista rankin ja nopein. Lisäksi peli soveltuu myös naisille tosi hyvin, koska
naisilla monesti on se, ettei tule kauheasti harrastettua sellaista liikuntaa
missä on hyppyjä ja tärähtelyjä. Luuston ja lihasten vahvistamiseksi laji on
erittäin hyvä itsestään huolehtimiseen, kertoo Santti.
Väisänen muistelee, mistä hän sai innostuksen sulkapallon aloittamiseen: 
- Ala-asteen sulkapalloturnauksesta
viidennellä luokalla, johon osallistuin
hetken mielijohteesta ja ihan sattumalta voitin pelin. Sitten tosin kuudennella luokalla hävisin turnauksen
ja päätin osallistua seuran treeneihin
ja liityin seuraan. Nyt tätä peliä on tullut tahkottua reilut 25 vuotta.

Seura toiminut
Kuopiossa 40 vuotta
Väisänen jatkaa avaten SaSu:n toimintaa.
- Seura juhli viime vuonna 40-vuotissynttäreitään. Tällä hetkellä meillä on vajaat sata jäsentä, joista puolet
on junioreita. Pyrimme panostamaan
junioripuoleen. Sitten toinen puoli on
aikuisharrastajia ja loput kilpailijoita.
Meillä on tiivis ja hyvä porukka. Uusi,
hieno asia, on, että saimme seuratukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
valmentajan palkkaamiseen ja seuran
kehittämiseen uudelle tasolle. Ensi
kautta varten on positiivinen pöhinä,
sillä saimme Kuopion kaupungilta
kohtuulliset vuorot, ottaen huomioon
Kuopion kaupungin rajalliset sisäliikuntatilat, joille hakijoita piisaa.
- Kuka tahansa voi alkaa harrastamaan sulkapalloa aina kuusivuotiaasta eläkeikään. Ensi syksynä ohjattuja
ja omatoimisia sulkapallovuoroja löytyy Pirtistä, Studentialta, Neulamäestä, Tenniskeskuksesta, Maaningalta,
Ala- ja Ylä-Pyörön koululta, Väisänen
lisää.
Väisänen kertoo myös siitä, kuinka
kilpailutasolle asti edetään.
- Totta kai treenaamalla, sekä tarvitaan hyvä valmentaja, joka kertoo
mitä alueita kannattaa treenata, sekä
osaa kertoa fysiikka ja tekniikkaohjelmista, ja joka on siellä kentän laidalla
sanomassa jos jonkun asian voisi tehdä paremmin. Lisäksi tarvitaan hyviä

pelikavereita, jotka omaavat saman
pelillisen tason.
- Lämmittely on tietysti tärkeää.
Olen huomannut, että jopa meidän
junioreilla alkaa paikat reistailla kovissa kisoissa. Muun muassa eräs meidän huippujuniorimme satutti juuri
selkänsä Jyväskylän kisoissa. Lisäksi
venähdyksiä tapahtuu, jos pelejä on
paljon. Itsellänikin oli seitsemän peliä,
joten kevyesti sellainen rupeama tuskin sujuisi keneltäkään, Santti arvioi.
- Harrastajaporukassa yleiset vammat tulevat siitä ettei kentällä osata
liikkua oikein. Verkolle mentäessä on
suuri riski, että nilkka on vinossa. Kun
normaalisti liikut pelikentällä, niin
jalkaterän tulisi osoittaa sinne minne

paino tulee. Nilkka- ja akillesjännevammat ovat yleisimpiä, sekä myös
polvet voivat joutua koville. Itseltäni
on kerran leikattu olkapää, joten toistaiseksi melko vähällä on selvitty, Väisänen huoahtaa.

Sulkapallo sopii kaikille
Myös liikuntarajoitteiset voivat harrastaa sulkapalloa.
- Toistaiseksi meidän seurallemme
ei ole asiasta tullut kyselyjä, mutta
myös liikuntarajoitteisilla on mahdollisuus pelata sulkapalloa. Pyörätuolisulkapallo on toki myös paralympialaji,
joka oli myös näytteillä helmikuussa
pelatuissa SM-kisoissa. Tällä hetkellä pyörätuolisulkapallo on noussut

- Kannattaa ehdottomasti liittyä seuraan ja hankkia pelikaverit sitä kautta. Toki pelaamista voi käydä kokeilemassa tällaisissa halleissakin, mutta
ennen kaikkea kannattaa yrittää löytää samantasoinen pelikaveri, Santti
painottaa.
- Kesällä omatoimiset pelivuorot
pyörivät Studentialla maanantaisin ja
torstaisin. Seuran vuoroille voi tulla
pari kertaa ilmaiseksi kokeilemaan
jos sieltä sitten löytyisi sopivat pelikaverit ja voi tuntea itsensä varmasti
tervetulleeksi porukkaan. Mikäli kipinä siitä lähtee, niin seuraan voi liittyä
maksamalla 20 euron suuruisen jäsenmaksun. Ohjattujen pelivuorojen
ja omatoimisten pelivuorojen maksut
ovat kohtuulliset verrattuna moneen
muuhun lajiin. Valmentaja meillä löytyy jokaiselle lajista kiinnostuneelle.
Kannattaa tulla kokeilemaan, Väisänen päättää.
Teksti ja kuvat: Joni Kvick

Perjantaina 12.5.2017 valtakunnallisena puhallinmusiikin
paikallisbusseissa soitettiin Finlandiaa.
Palkitut Haapaniemen ja Kalevalan/Pohjantien musiikkiluokkalaiset sekä
nuoriso-orkesterilaiset jalkautuivat Kuopion seudun joukkoliikenteen eri
bussilinjoille soittamaan Finlandiaa. Soivia linjoja oli kaikkiaan 17 ja
matkustamaan pääsi normaalilla paikallisbussilipun hinnalla.
Finlandia bussissa -päivä on virallisesti osa
Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.
Teksti ja kuva: Kuopion kaupunki
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PPAY ry tutustumisvierailulla Vehmersalmella

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistys ry (PPAY ry) ja torstaisin
Petosen Pinarilla toimiva askartelukerho tekivät yhdessä keväisen retken Vehmersalmelle. Aktiivisten askartelukerholaisten järjestämän
vierailun tarkoituksena oli tutustua
Vehmersalmen kaupunginosayhdistyksen sekä asukastupa Vehmertuvan
toimintaan. Linja-auton köröteltyä
perille kauniin aurinkoisessa kevätsäässä vastassa ryhmää olivat kaupunginosayhdistyksestä Riitta Katajamäki, asukastuvalta Tarja Pakanen sekä
joukko asukastuvan aktiiveja. Aloille
asettumisen jälkeen Riitta Katajamäki kertoi sekä tuvan että yhdistyksen
alkuajoista:
- Vehmersalmen asukastupa eli Vehmertupa on yksi Kuopion kaupungin
asukastuvista aivan kuin Petosen Kotikulma-asukastupakin. Tupa perustettiin vuonna 2014 ja sen käyttö on
ollut hyvin aktiivista alusta lähtien.
Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi
ry perustettiin vuotta myöhemmin
ja yhteistyö on ollut erittäin tiivistä. Asukastuvan ensimmäinen vuosi
meni todella hyvin, mutta kun ensimmäiset palkkatukityösuhteet päättyivät, tulikin tenkkapoo, Katajamäki
muistelee.
- Palkkatukityöntekijöitä ei onnistuttu työllistämään ja tupa jouduttiin välillä jopa sulkemaan, kunnes se
saatiin pyörimään kaupungin uuden
henkilöstön voimin. Tälläkin hetkellä tilanne on varsin epävarma, koska
palkkatukityöllistämisen ongelmaa ei
toistaiseksi ole kyetty ratkaisemaan.

Toivon mukaan pelastukseksi tulee
juuri aloitettu kaupunginosayhdistyksen uusi Vehmersalmen lähipalveluiden kehittämishanke. Lähdemme
hankkeen puitteissa muun muassa
neuvottelemaan Kuopion kaupungin
kanssa sopimusta ja rahoitusta asukastuvan ja nuorisotalo Majakan siirtymisestä paikalliseen ohjaukseen.
Pyrimme myös löytämään resurssit
vakituisen työntekijän palkkaamiseen
tulevaisuudessa, Katajamäki kertoo.

Vehmertuvalla monipuolista järjestötoimintaa
Pakanen ja Katajamäki esittelivät
vierailijoille myös tuvan päivittäistä
toimintaa:
- Porukka täällä on mielettömän
hienoa, kertoo Katajamäki hymyillen.
- Täällä on todella aktiivista yhdistystoimintaa ja paljon vapaaehtoistoimintaa. Ohjelmaakin asukastuvalla
on melkoisesti; esimerkiksi käsityöryhmä, jumppaajia, sekä paljon muiden paikallisten yhdistyksien järjestämiä toimintoja. Muun muassa Maa- ja
kotitalousnaiset sekä Sydänyhdistys
toimivat täällä aktiivisesti. Teemme
myös yhteistyötä Kuopion Seudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n, seurakunnan sekä kotihoitopalveluiden
kanssa.
Tänä vuonna Vehmersalmella järjestetään Suomi 100 -juhlavuoteen
liittyviä tapahtumia jokaisena koulun
toimintakuukautena oppilaitostyöryhmän organisoimana. Tapahtuma-

kokonaisuudessa ovat mukana alueen
yhdistykset ja seurakunta.
Kokonaisuuteen liittyen järjestöt
pitävät tuvalla kerran kuussa muutaman tunnin mittaisen Suomi 100
-tapahtuman, jossa on myös ruokailumahdollisuus. Jokaisen tapahtuman
teemana on kulloinkin vuorossa oleva
vuosikymmen, jolle tyypillistä ruokaa
tapahtumassa tarjoillaan. Ohjelmaan
kuuluu myös kyseisen vuosikymmenen yhteislaulantaa ja kirjallisuuskin
on jollain tavoin esillä, kertoo Pakanen.

Askartelukerhot mukana
hyväntekeväisyydessä
PPAY:n omat askartelukerholaiset
saivat aimo annoksen uusia ideoita,

kun Vehmertuvan käsityöläiset esittelivät valmiita tuotoksiaan. Käsityökerho on vastikään tehnyt muun muassa jopa 72 paria villasukkia, jotka
on lahjoitettu KYS:n synnytysosaston
vastasyntyneille. Kerho käyttää töissään myös mahdollisimman paljon
kierrätysmateriaalia, esimerkiksi munakennoista syntyy heidän luovissa
käsissään upeita teoksia. Tupavierailun jälkeen asukasyhdistyksen joukkio kurvasi bussillaan vielä paikallisen
Vehmer-Puodin kautta, josta mukaan
tarttui reilusti tuliasia kotiin viemisiksi. Vehmertupalaiset saivat ison
kiitoksen vieraanvaraisuudestaan ja
heidän kutsuttiinkin yhdistyksen toimesta vuorovierailulle Petosen Pinarille syksyllä. Kutsu otettiin ilolla vastaan.

PPAY:n askartelukerho on keväällä
ollut erityisen aktiivinen alueen hyvinvoinnin edistämisessä. Viikottaisen kokoontumisen lisäksi kerholaiset
ovat muun muassa piristäneet Petosen
vanhusten palvelutalon asukkaiden
päivää vierailuillaan, joiden aikana
senioreiden iloksi on järjestetty muun
muassa yhteislaulantaa sekä haitarimusiikkia. Äitienpäivän kunniaksi
kerholaiset jakoivat asukkaille myös
käsintehtyjä kukkasia sekä lauloivat
äitienpäivälauluja.
Vastaavanlaista
toimintaa on tarkoitus järjestää myös
syyskaudella.
Teksti: Joni Kvick, Kalle Lillinen
Kuva: Joni Kvick
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Purkista vai porkkanasta?
Luonto tarjoaa vitamiineja herkullisessa muodossa.

• Karaoke Pe-Su klo 16
• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin
klo 17
• DJ Kuvis soittaa vinyylilevyjä joka kuukauden viimeinen lauantai alkaen klo 18.
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
Avoinna ma-to 10-22, pe-la 9-24, su 9 -21

Pyörönkaari 3

K

un flunssa iskee tai kevätväsymys painaa, tulee ensimmäisenä mieleen hakea helpotusta
vitamiinilisästä. Mielessä saattaa pyöriä huoli, onko oma ravitsemus kohdillaan ja saako siitä riittävästi elintärkeitä ravintoaineita. Apteekkien ja
kauppojen hyllyt notkuvat erilaisista
valmisteista, joten kuluttaja saattaa
hämmentyä todella, kun pitäisi valita
oikea tuote.
Ravintoaineiden tarpeeseen vaikuttavat muun muassa ikä ja sukupuoli.
Lapsille suositeltavan ravintoaineen
määrä on erilainen kuin aikuisväestölle suositeltava. Naisilla taas raudan
tarve on miehiä suurempaa ja ikääntyneille suositeltava D-vitamiinimäärä
on aikuisväestön suositusta suurempi.
Ravintolisät sisältävät samoja aineksia
kuin ruuan ravintoaineet, mutta ne
ovat valmisteen muodossa; pillereitä,
kapseleita, jauheita, puristeita tai uutteita.

Kesäjuhlat alkavat...
rin edestä ruokaa, hän ei tarvitse lisiä. Erityisryhmille, kuten raskaana
oleville ja imettäville on sen sijaan
omia suosituksia D-vitamiinilisän ja
foolihapon käytöstä. Vegaanien tulee
huolehtia myös B12-vitamiinin, D-vitamiinin ja jodin saannista ravintolisän avulla. D-vitamiinia on turvallista
antaa lapsille 18-vuoden ikään saakka
suositusten mukaisesti.
- Suomalaiset syövät keskimäärin
liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä ja saavat ravinnosta liian vähän kuituja. Tästä johtuen folaatin
saanti on suositukseen nähden liian
vähäistä. Lisäksi osa väestöä saa ravinnostaan suositusta vähemmän
rautaa. Viime vuosina suomalaisten
keskimääräinen D-vitamiinin ja jodin
saanti on parantunut, koska elintarvikkeisiin on lisätty kyseisiä ravintoaineita, Martikainen listaa.

Imeytyvyys tärkeintä

- Ruoan sisältämän ja synteettisesti
valmistetun ravintoaineen kemiallinen rakenne ei välttämättä eroa toisistaan, mutta niiden imeytyvyydessä
voi olla eroja, kertoo laillistettu ravitsemusterapeutti ja terveystieteiden
maisteri Hilla Martikainen.

Synteettisten valmisteiden biologinen hyödynnettävyys on usein huonompi kuin ruoasta saatavien ravintoaineiden. Ravintolisien sisältö ei siis
ole sama asia kuin ruoan sisältämät
luontaiset ravintoaineet ainutlaatuisina yhdistelminä.

Milloin lisäravinne
on tarpeen?

Ravintolisien käytössä ja valinnassa
täytyykin ottaa huomioon imeytyvyys
ja valmisteiden yhteisvaikutukset.
Ravintoaineet saattavat kilpailla samoista kuljettajista elimistössä tai ne
tarvitsevat imeytyäkseen jotain toista
samanaikaisesti nautittua ravintoainetta.

Jotkut sairaudet vaikuttavat ravintoaineiden tarpeeseen. Näitä ovat
esimerkiksi tulehdukselliset suolistosairaudet, osteoporoosi, erilaiset
imeytymishäiriöt tai syöpä. Ravintoaineiden tarve voi olla lisääntynyt
myös leikkausten vuoksi. Tällainen
tilanne voi syntyä esimerkiksi ruoansulatuskanavaan kohdistuvien leikkausten, lihavuusleikkauksen tai kilpirauhasen poiston seurauksena. Myös
tietyt lääkkeet voivat vaikuttaa ravintoaineiden tarpeeseen.
- Terveydenhuollon ammattihenkilöt ja laillistetut ravitsemusterapeutit
osaavat näissä tapauksissa arvioida tilanteen parhaiten ja potilaan kannattaa toimia heidän ohjeiden mukaan,
muistuttaa Martikainen.
Hyvin rajoittunut ruokavalio ja
niukka energiansaanti ovat päteviä
syitä täydentää ruokavaliota monivitamiinivalmisteella. Nyrkkisääntönä
pidetään, että jos terve aikuinen syö
monipuolisesti noin 2000 kilokalo-

Puh. 0440 775 000

- Esimerkiksi maidon kalsiumin
imeytymistä edistää maidon sisältämä proteiini ja D-vitamiini, kun taas
ruoan rasva edistää rasvaliukoisten
vitamiinien imeytymistä. C-vitamiini
edistää raudan imeytymistä, kun taas
kalsium ja rauta estävät toisensa imeytymistä, jos niitä syödään samalla kertaa. Pitkäaikaisen kivennäisainetta
sisältävän ravintolisän käyttö voi heikentää muiden ravintoaineiden imeytymistä. On myös hyvä muistaa, että
jos ruokavaliosta saadaan jo riittävästi
ravintoaineita, eli valmisteita käyttämällä saada enää lisähyötyjä, Martikainen selventää.
Suolistolla on hyvin keskeinen merkitys terveydelle. Suolistomikrobiston
ja terveyden yhteyksiä tutkitaan kiivaasti ja tieto aiheesta lisääntyy jat-

kuvasti. Suolistomikrobisto vaikuttaa
immuunipuolustukseen ja ravintoaineiden hyväksikäyttöön. Suolistobakteerit käyttävät ravinnokseen ruoan
sisältämiä kuituja ja siksi runsaskuituinen ja kasvispainotteinen ruokavalio edesauttaa terveydelle edullisen
mikrobiston muodostumista.

Marja toimii antioksidanttina, vastaava
synteettinen aine ei
Ravintolisiä ei ole tarkoitettu korvaamaan monipuolista ruokavaliota. Terve ihminen saa monipuolisesti
koostetusta ruokavaliosta tarpeeksi
vitamiineja ja kivennäisaineita. Monipuoliseen ja ravintorikkaaseen ruokavalioon kuuluu runsaasti kasviksia,
hedelmiä ja marjoja, täysjyvätuotteita,
kasviöljyjä sekä pähkinöitä ja siemeniä. Kala ja vähärasvaiset maitotuotteet tai kasvijuomat, erilaiset palkokasvit ja soijatuotteet sisältävät myös
runsaasti tärkeitä ravintoaineita.
Värikkäästä ruoasta saadaan hyödyllisiä yhdisteitä, joita ravintolisiä
käyttämällä ei voi saada. Esimerkiksi
kasvisten ja marjojen eri värit kertovat niiden sisältävän fytokemikaaleja.
Nämä ovat kasvisten sisältämiä bioaktiivisia aineita, joilla on terveysvaikutuksia.
- Suomalainen mustikka sisältää
runsaasti antosyaaneja, jotka toimivat
elimistössä osana antioksidanttijärjestelmää. Kuitenkaan tutkimuksissa ei
ole havaittu, että synteettisten ravintolisien muodossa käytettävillä antioksidanttivalmisteilla olisi hyötyä terveydelle. Monipuolinen, oikea ruoka on
siis enemmän kuin ravintoaineidensa
summa, Martikainen korostaa ja jatkaa:
- Olemme Suomessa erityisen etuoikeutetussa asemassa, kun metsistämme löytyy pohjoisen valon ja lämmön
kypsyttämiä erittäin ravintorikkaita
marjoja. Niiden syöminen on terveysteko ja marjankeruuta harrastavat
saavat samalla myös luontoliikunnan
hyödyt.

Liika on aina liikaa
Kaikkia ravintoaineita on mahdollista saada liikaa, jos niitä käyttää ravintolisinä. Tavallisesta ruoasta
liikasaantia ei sen sijaan tarvitse pe-

- koulujen päättäjäiset
- rippijuhlat ym:t
Kukka-asioissa palvelee

Pyörön kukka ja lahja
Pyörönkaari 8
P. 017 363 3705

Ps. Mukavaa kesäaikaa!

ILMOITUSTILAA!
Pyydä tarjousta ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä soittamalla
040 524 2600 tai sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi
Mediatiedot netissä http://petosenlehti.ppay.fi
lätä. Rasvaliukoisista vitamiineista
A-, D- ja E-vitamiini varastoituvat elimistöön ja esimerkiksi D-vitamiinin
pitkäaikainen liikasaanti voi johtaa
hyperkalsemiaan. A-vitamiinin syöminen raskauden aikana ravintolisänä
voi sen sijaan aiheuttaa sikiölle epämuodostumia. Ravintolisillä on myös
yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa,
joten niiden käytöstä tulee aina kertoa
lääkärille.
- Ravintolisiä markkinoidaan isolla
rahalla ja rohkeilla terveysväittämillä.
Monesti mainoksissa esitetyt väitteet
eivät kuitenkaan perustu luotettaviin
tai laadukkaisiin tutkimuksiin. Kasvisten, hedelmien ja marjojen terveyttä edistävät vaikutukset on sen sijaan
todistettu tuhansissa tutkimuksissa,
joten rahat kannattaa ehdottomasti sijoittaa niihin ravintolisien sijaan,
Martikainen muistuttaa lopuksi.

kasvijuomat (esim. soijajuoma ja kaurajuoma), metsäsienet.
E-vitamiinia: kasviöljyt, pähkinät,
siemenet, ruusunmarja, aprikoosi,
vehnänalkio.
B-vitamiinien lähteitä: täysjyvävilja,
kasvikset, palkokasvit, maitotuotteet,
pähkinät, siemenet, liha.
Folaattia: vihreät vihannekset (pinaatti, parsakaali, lehtikaali, ruusukaali, nokkonen), punajuuri ja härkäpavut.
K-vitamiinia: tummanvihreät kasvikset (lehtikaali, pinaatti, parsakaali,
nokkonen), maksa, maitotuotteet.
B12-vitamiinia: Eläinkunnan tuotteet (liha, maito, kala, broileri, äyriäiset) ja täydennetyt kasvijuomat.

Kokoa sateenkaari
lautaselle!

C-vitamiinia: kasvikset, marjat, hedelmät

A-vitamiinia: tummanvihreät lehtivihannekset sekä punaiset tai oranssit
hedelmät ja vihannekset (porkkana,
bataatti, ruusunmarja ja lehtikaali),
maksa ja maksaruoat, kananmuna,
maitotuotteet, A-vitamiinilla täydennetyt margariinit ja levitteet.

Ravitsemussuosituksiin voi tutustua
tarkemmin täällä: http://bit.ly/Ravinto

D-vitamiinia: rasvainen kala, margariinit, maitotuotteet, täydennetyt

Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
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KAIKKI YHDESSÄ
PETOSELLA
-kevättapahtuma

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry, Niiralan Kulma,
Kallaveden srk, Pitkälahden Puutarhakerho, Tukikohta
srk, Pinari, Petosen asukastupa, Kuopion kaupunginkirjasto, Nuorten Palvelu ry, Kulttuuri kulkee mukana –
hanke sekä iso joukko vapaaehtoisia.
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Aivojumppa:

Etsi alla olevasta taulukosta 20 Petosen Lehden jakelualueen kadunnimeä. Lähetä tai tuo valmis tehtävä Pinarin
kahvioon 9.6. mennessä, Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio.
Vähintään 12 kpl löytäneiden kesken arvomme kakun.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti 12.6.

A K B I S S HD E T A E E I OU E TO I
E I T G A R A G O I E S MN A I K K H K
L MU T A K A L A S H E G U E V A R A N
HE R K T I R EDÖP I R T I NT I E R
H I I R I HAUK AN T I E RU J SM I
Ä P R I S U K E MM A U R O N O T E U R
KUE LML ADGB YUA K S T AH I A
FNK I AK S Y T I E TAAO I I F KA
A A R I T O T S Y K I A K T OOU E K K
K K NM B N I K A K L K N S H K T H U N
HUKH L T E RA F Z AÖ I KUAQK E
X K L L A I E S T I ENROY J KOA S
H O I MA E K I O F H U Ö R P A N E T A
D N E L A A L H I T E R Y L Ä K A T UM
A K C T T K MM E K E E P R R I P A U T
Z A T UMÄ A E R B C P C L Ä I R MO I
A T OM T A T T I K U J AM K T O A O L
Y U L O L MM A U I D O T K A I T S U N
J ÄÄ S K E L ÄNKATUATUS T E I
O L A S H Y V Ä T E T S U S U D E L MA
Nimi:		

_________________________
Puhelinnumero: _________________________

Fysioterapiaa Saaristokaupungissa

- Fysioterapia - Hieronta - Intialainen päähieronta
Yrittäjä

Annakaisa
Kolehmainen

Ajanvaraus 044 575 9459
Luoderannankatu 11 B, 70840 KUOPIO

Karhunpesä on jälleen auki
Jari Kullberg toivottaa niin vanhat kuin uudetkin asiakkaat tervetulleeksi.

P

etosen Pyörönkaarella jo vuosikymmeniä toiminut pub-ravintola Karhunpesä avasi jälleen
ovensa vappua edeltävänä perjantaina. Petosen Lehden toimitus kävi
paikan päällä ottamassa selvää mitä
muutoksia uusi omistaja haluaa tarjota ja tuoda esille niin vanhoille vakioasiakkaille kuin uusille tulokkaille.
Tiskin takana minua olivat vastassa
tuttavalliset kasvot. Ensimmäiseksi
pyysin kyseistä herraa kertomaan hieman itsestään:
- Olen Jari Kullberg. Olen tullut
Karhunpesään töihin ensimmäisen
kerran joulukuussa 2006. Siitä lähtien
olen toiminut kolmen yrittäjän palveluksessa, ennen kuin aloin itse tämän
paikan yrittäjäksi. Ravintola meni
kiinni tämän vuoden helmikuussa ja
avasi ovensa vappuna. Minun lisäkseni täällä työskentelee tällä hetkellä
kaksi osa-aikaista työntekijää.

Karhunpesä panostaa
laadukkaaseen
erikoisolutvalikoimaan
- Tulevaisuuden näkymät ovat nyt
hyvät. Tällä hetkellä on tarkoitus saa-

da tälle uudistuneelle konseptille uusia asiakkaita, kuten opiskelijat ja olutharrastajat. Meillä on nyt uudistunut
valikoima, johon olemme lisänneet
lukuisia erikoisoluita, niin hanoihin
kuin pulloihinkin, joilla houkuttelemme tänne uutta verta. Olen päättänyt
lähteä profiloitumaan oluttupatyyliseksi paikaksi, joka Petoselta on puuttunut. Tällä erotumme kilpailijoista
ja pystymme tarjoamaan asiakkaille
erikoisoluita täällä meillä sen sijaan,
että tarvitsisi lähteä niitä kaupunkiin
asti metsästämään. Valikoimissa meillä löytyy hanasta perinteisen Karhun
lisäksi belgialaista Stella Artois’ta, irlantilaista Kilkennya, pullo-oluita on
muun muassa saksalaisia ja tshekkiläisiä, tummia sekä vaaleita. Kannattaa tulla maistamaan ja löytämään
omansa, Kullberg suosittelee.
- Kattavan olutvalikoiman lisäksi
meillä on perjantaista sunnuntaihin
karaokea klo 16 alkaen. Keskiviikkoisin on bingo, jossa palkintona on
erilaisia tuotepalkintoja. Lisäksi järjestämme muutaman kerran vuodessa
live-musiikkitapahtumia. Ensimmäinen keikka on perjantaina 2.6.2017,
jolloin esiintyy Veli-Matti Kurkinen
One Man Band. Joka kuukauden vii-

meinen lauantai myös DJ Kuvis soittaa täällä vanhoja vinyyleitä.
- Uutena juttuna meillä on, että opiskelijoille on aina tarjouksia. Tarjouksia voi käydä katsomassa muun muassa osoitteesta www.opiskelijankuopio.
fi. Opiskelijat saavat alennuksia opiskelijakorttia näyttämällä.

Karhunpesä rauhoittunut
90-luvun ajoista
Pub Karhunpesällä on ollut välillä
kyseenalainenkin maine, mutta Kullberg tähdentää, että ne kaikkein hurjimmat tarinat sijoittuvat 90-luvun
puolivälin tienoille.
- Tämä kymmenen vuotta mitä olen
täällä työskennellyt, niin tosi rauhallista on ollut. Tuona aikana en ole
henkilökohtaisesti joutunut kokemaan mitään uhkaa. Joku nyt on joskus kimmastuneena saattanut sanoa
jotain tyhmää, mutta yleisesti ottaen
meininki on ollut todella lupsakkaa.
Koomisia hetkiä, joille saa nauraa,
taas kuulee joka päivä, Kullberg naurahtaa.
Teksti ja kuva: Joni Kvick

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.
Jäämme kesälomalle 16.6.2017 ja avaamme jälleen 1.8.2017. Mukavaa kesää!

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

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

Meillä käy vain käteinen.
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Erityisherkkä persoonallisuustyyppi

V

äsytkö ihmisjoukossa, meluisassa ympäristössä ja sosiaalisissa tilanteissa? Aistitko
herkästi ympäristön tunnetiloja, sanattomia viestejä ja ilmassa leijuvaa
tunnelmaa? Saako musiikki ja elokuvat sinut syvästi herkistymään, menetkö lukkoon kiireessä tai kannatko
muiden murheita hartioillasi? Jos tilanteet kuulostavat tutulle, voit olla
erityisherkkä ihminen eli HSP (Highly Sensitive Person).
Erityisherkkyyttä ei pidä sotkea yliherkkyyteen eli allergiaan. HSP-ihminen reagoi tavallista ihmistä herkemmin sekä ulkoa tuleviin että myös
sisäisiin ärsykkeisiin, sillä hänen hermostonsa käsittelee aistien välittämää
tietoa normaalia laajemmin.

sitiivisia, elämää helpottavia piirteitä:
”Vivahteiden parempi tiedostaminen tekee erityisherkästä tavallisesti
intuitiivisemman, mikä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että hän poimii tietoja ja käsittelee niitä osittain tai kokonaan tiedostamattomasti. Lopputulos
on, että HSP usein ”vain tietää” ymmärtämättä itsekään miten. Lisäksi
syvällisempi vivahteiden käsittely saa
ihmisen pohtimaan menneisyyttä ja
tulevaisuutta enemmän. Hän ”vain
tietää”, miten asiat ovat päätyneet nykyiseen pisteeseen tai miten ne voisivat olla tulevaisuudessa. Puhutaan
kuudennesta aistista. Kuudes asti voi

Yhdistäviä piirteitä
Kaikki erityisherkät ovat erilaisia
sekä aistiherkkyydeltään, tunnetasoltaan että luonteenpiirteiltään. He voivat olla miehiä tai naisia, sosiaalisia
ekstroverttejä tai ujompia introverttejä. Monet tekijät kuitenkin yhdistävät.
Erityisen herkät ihmiset ovat usein
luovia, intuitiivisia, pohdiskelevia ja
tunnollisia. Herkkä miettii eri vaihtoehtoja, vertaa tietoa aiempaan hankkimaansa ja muodostaa siitä oman kokonaisuuden.
Erityisherkkyyteen liittyy usein
tunnollisuus. Luotettavuus ja vastuuntunto ovat tärkeitä piirteitä niin
työelämässä kuin ihmissuhteissakin,
mutta joskus vaarana on ylikorostunut vastuuntunto. Silloin herkkä kantaa muiden ongelmia harteillaan ja
voi esimerkiksi tuntea olevansa yksin
vastuussa oikean ilmapiirin luomisesta työpaikalle.
HSP-ominaisuuksiin liittyy hyvin
voimakkaita tunnekokemuksia, liikuttumisen kykyä ja syvää empatiaa.
Siitä, että tuntee itse syvästi on hyötyä
monilla luovilla aloilla, koska herkkä
osaa herättää tunteita myös vähemmän sensitiivisissä ihmisissä.
Syvällisyys on myös yhdistävä piirre: HSP-ihmisellä on taipumusta reagoida vahvemmin omiin ajatuksiinsa,
tunteisiinsa sekä havaita erilaisissa

erehtyä yhtälailla kuin silmät ja korvat, mutta se osuu oikeaan sen verran
usein, että erityisherkillä on taipumus
olla visionäärejä, intuitiivisia taiteilijoita tai keksijöitä, kuten myös tavanomaista tunnollisempia, varovaisempia tai viisaampia ihmisiä.”
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: www.momjunction.com/articles/peas-coloring-pages
Lähteet:
Elaine N. Aron: Erityisherkkä ihminen (lainaus kirjasta)
www.mtv.fi/lifestyle/tunteet
Omaa herkkyyttä voi testata www.
heliheiskanen.fi/test/herkkyystesti/

Katiskaverkko taipuu
myös koriste-esineiksi

15-20 % väestöstä
Herkän aistit eivät ole sen tarkemmat kuin tavallisen ihmisenkään,
vaan aistimusten kokeminen on voimakkaampaa.
Erityisherkkyydessä
on siis kyse synnynnäisestä hermostollisesta herkkyydestä, ei sairaudesta
eikä oireyhtymästä. Biologisena ominaisuutena erityisherkkyydestä ei voi
oppia pois, eikä sitä voi halutessaan
sytyttää tai sammuttaa.
Herkkyydet voidaan jakaa fyysisiin,
sosiaalisiin, psyykkisiin ja henkisiin
ominaisuuksiin. Äänet, hajut ja maut,
samoin erilaiset visuaaliset elementit,
kuten värit, valot ja liikkeet voidaan
kokea voimakkaasti. Keskushermostoa stimuloivat aineet, kuten vaikkapa
kahvi ja alkoholi, vaikuttavat erityisherkkään voimakkaasti. Sensitiivinen
tuntee helpommin verensokerin vaihtelut, hormonimuutokset sekä lääkeaineiden vaikutukset kuin tavallinen
kanssaeläjä.
Erityisherkkä ihminen havaitsee
vuorovaikutustilanteissa piirteitä, jotka menevät vähemmän herkältä ohi.
Herkkä lukee ihmisiä ”rivien välistä”
ja huomaa heti toisen olemuksesta
vaikkapa sanojen ja ruumiinkielen
ristiriitaisuuden. Herkällä on taipumus imeä muiden tunnetiloja itseensä, nauru tarttuu, mutta niin myös
alakuloisuus.
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itkälahden Puutarhakerho rakensi Katiskaverkkoveistosnäyttelyn Kuopion kansalaisopistolle 1.4. Kerholaiset ovat valmistaneet
veistokset useina eri vuosina Kuopion
kansalaisopiston kursseilla. Tällä kertaa esillä oli kahdeksan eri ”taiteilijan”
töitä. Katiskaverkkoveistokset soveltuvat hyvin pihapiirin somisteeksi.

Erityisherkkä saa usein kuulla olevansa liian herkkähipiäinen.
tilanteissa ja ihmisten kohtaamisissa
monipuolisemmin asioita ja vivahteita kuin vähemmän herkän ihmisen.
Tällainen intuitiivisuus ja herkkävaistoisuus ovat herkän vahvuuksia,mutta
samalla myös rasitteita: aina ei ehkä
haluaisi tuntea niin paljon, huomata
ihmisten teeskentelyä ja epäaitoutta.

Outolintu?
Vaikka herkkyys ei ole heikkous, siihen liitetään paljon negatiivisia piirteitä.
Erityisherkän ajatustenjuoksua saattaa olla vaikea ymmärtää. Herkkä
saattaa aiheuttaa ominaispiirteillään
kanssaihmisissä hämmennystä sekä
väärinkäsityksiä.
Tarve latautua voidaan tulkita laiskuutena, samoin pakeneminen liiallisista ärsykkeistä tulkitaan helposti
eristäytymisenhaluksi. Sensitiivinen
ihminen voi kokea itsekin, että hänessä on jotain vikaa, kun ei ole kiinnostunut samanlaisista virikkeistä kuin
valtaväestö. Jääkiekko-ottelun seuraaminen tai konserteissa käynti voi
olla herkälle liikaa. Yhtäaikaa puhuvat
ihmiset kahvipöydän ääressä pistävät
ajatukset sekaisin ja keskustelun seuraaminen, saati siihen osallistuminen
on mahdotonta. Hiljainen sivustaseuraaja saa työyhteisössä helposti omituisen leiman kantaakseen.
Ärsykkeille herkkä voi olla juuri se
henkilö, joka poistuu juhlista ensimmäisenä, mutta on seuraavana päivänä kaikkein väsynein. Pitkäkestoinen
tapahtuma, kuten koko päivän seminaarikurssi, voi viedä herkän voimat
täysin. Uupuminen voi johtaa siihen,
että herkkä alkaa vältellä tapahtumia
ja tämä tulkitaan väärin kiinnostuksen puutteeksi.

Ylirasittuneisuus uhkana
Hektinen arki tekee monelle erityisherkälle hallaa, sillä informaatiomäärä voi tuntua suorastaan ylivoimaiselta. Tarkkaan havainnointiin
tottunutta hermojärjestelmää kuormittavat sähköpostin kilahdukset ja

aina tavoitettavissa olemisen tunne
”kännykkäorjuuden” kautta. Hälinä
ja meteli ympärillä voi tuntua luissa ja
ytimissä asti suorastaan kipuna, joka
häiritsee keskittymistä.
Kun hermosto on jatkuvasti ylivirittyneessä tilassa, siitä seuraa monia
ikäviä oireita, kuten väsymystä ja ärtymystä. Tarve lepoon on suuri. Suurin haaste erityisherkille onkin oman
jaksamisen sekä rajojen tunnistaminen. Moni on tottunut peittämään
herkkyyttään, etenkin haastavassa
työelämässä. Ei-toivottuja tunteita
yritetään peittää ja rakentaa ympärille
suojakuori. Joskus näin on käynyt lapsena, kun ympäristö antaa ymmärtää,
etteivät erityisherkän piirteet ole hyväksyttäviä.
Tällainen käytös kuitenkin näivettää ihmistä sisältäpäin. Oman
persoonallisuustyypin
vastaisesti
käyttäytyminen stressaa ja altistaa
loppuunpalamiselle, ahdistuneisuudelle ja paniikkioireille. On tärkeää
oppia tuntemaan itsensä ja ymmärtää, ettei ole muita huonompi, vaikka
reagoikin herkemmin. On myös hyvä
oppia keinoja, joilla ylirasittuneesta
tilasta voi toipua. Yksinolo, metsässä
liikkuminen tai meditointi ovat keinoja, joilla useat sensitiiviset palautuvat
rasituksesta. Myös omista tuntemuksista kertominen voi helpottaa oloa ja
rikkoa kanssaihmisten väärinkäsityksiä.

Intuitio on herkän
voimavara
Monella herkällä on tunne siitä, että
on ikään kuin ulkopuolinen, erilainen
kuin muut: tehottomampi, hitaampi
tai huonompi. Herkän on hyvä tiedostaa, että omaa sellaisia piirteitä, joita
vähemmän herkiltä puuttuu.
Elaine Aron on yhdysvaltalainen
psykologian tohtori ja psykoterapeutti, joka on itsekin erityisherkkä. Aron
on tutkinut laajasti 1990-luvun alussa
löytämäänsä ja nimeämäänsä HSPpersoonallisuustyyppiä.
Kirjassaan
”Erityisherkkä ihminen” hän kertoo,
kuinka herkkyyteen liittyy myös po-

Ne voidaan joko maalata suihkeella
tai jättää verkon väriseksi, jolloin ne
hieman patinoituvat vuosien mittaan.
Veistokset voi jättää ulos läpi vuoden,
ne eivät ruostu. Tässä pari kuvaa pidetystä näyttelystä.
Teksti ja kuvat: Pitkälahden Puutarhakerho
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Kotikulma - Petosen asukastupa

Avoinna ma-pe 8-12 - Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio - puh. 044 718 5073 - petosen.asukastupa@gmail.com

Petosen alueen asukastuvat löivät joulukuussa hynttyyt yhteen Kotikulman tiloihin.
Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Ilmaista leipää tarjolla lähes joka arkipäivä
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Kesäaikana Limpun loukkua pelataan
asiakkaan toiveesta. Myös Bingoa, jos
halukkaita tarpeeksi. Terveyspiste kesätauolla.

- Neljä asiakaskonetta käytettävissä
- Edullinen tulostus– ja kopiointipalvelu
- Neuvontaa verkkoasiointiin
- Tietokoneiden pienet huollot
- Tietokoneiden ohjelmistopäivitykset

Seuraava Petosen
Lehti ilmestyy 21.6.
Aineistot lehteen 13.6.
Petosen Lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
Juttuvinkit
osoitteeseen
petosenlehti@ppay.fi

Asukastuvan neulekerho jatkuu 18.8. perjantaisin klo 11.30 - 13.30 Pinarilla (Pyörönkaari 19, 2. krs, kokoushuone).
Tervetuloa neulomaan hyväntekeväisyyteen. Neulojille ilmaiset pullakahvit.

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

Kaikki asukasyhdistyksen järjestämät
avoimet toiminnot ja kerhot jäävät
tauolle kesäkuun alusta alkaen.
Kiitokset osallistujille ja toimintojen vetäjille.
Toiminnot jatkuvat taas syksyllä,
tarkemmat ajankohdat elokuun lehdessä.

KivaKesä!

Petosen Vapaa-aikatilat / Pinari
Maanantai 5.6.
Pinarilla tapahtuu klo 13.00 – 16.00
Klo 13.00 – 15.00 Ulkopelejä
Klo 14.00 – 16.00 Pom pom pallojen askartelua
Klo 15.00 Päiväkisa
Klo 17.00 – 20.00 Bongaa auto ja
osallistu

Maanantai 12.6.

Tiistai 6.6.
Pinarilla tapahtuu klo 14.00 – 18.00
Klo 14.00 & klo 16.00
Kiipeilykokeilut
Klo 14.00 – 16.00 Tehdään yhdessä
lettikampauksia
Klo 15.00 Päiväkisa

Tiistai 13.6.

Keskiviikko 7.6.

Torstai 8.6.

Perjantai 9.6.

Pinarilla tapahtuu klo 12.00 – 16.00

Pinarilla tapahtuu klo 14.00 – 17.00

Pinarilla tapahtuu klo 14.00 – 17.00

Klo 12.00 Tutustumista geokätköilyyn
- Kokoontuminen Pinarilla klo 12.00
Klo 12.00 & 14.00 Eläimellistä
valokuvausta – pukeudu ja valokuvaa
- Yli 10-vuotiaille
- Ilmoittautumiset pinari@kuopio.fi
Klo 14.00 – 16.00 Maalataan kiviä
Klo 15.00 Päiväkisa

Klo 14.00
klipsuista
Klo 15.00
Klo 16.00
Klo 17.00
osallistu

14.00 Leffaa ja poppareita (K7)
16.00 Päiväkisa

– 16.00 Askarrellaan tölkin
Päiväkisa
Funbattlea
– 20.00 Bongaa auto ja

Keskiviikko 14.6.

Torstai 15.6.

Perjantai 16.6.

Pinarilla tapahtuu klo 11.00 – 19.00

Pinarilla tapahtuu klo 11.00 – 19.00

Pinarilla tapahtuu klo 11.00 – 18.00

Pinarilla tapahtuu klo 11.00 – 17.00

Pinarilla tapahtuu klo 11.00 – 17.00

Klo 11.00 – 13.00 Frisbee golf kokeilu
Klo 12.00 – 15.00
Virtuaalitodellisuuslasit kokeilussa
Klo 14.00 – 16.00 Tehdään kipsikäsiä
Klo 15.00 – 19.00Tutustumista
Pelitalo Muikkuun ja vapaata pelailua
-Yli 13-vuotialle
Klo 16.00 Päiväkisa
Klo 17.00 – 20.00 Bongaa auto ja
osallistu

Klo 11.00, klo 13.00, klo 15.00
Kiipeilykokeilut
Klo 11.00 – 13.00 Tehdään
jättisaippuakuplia
Klo 12.00 – 15.00
Virtuaalitodellisuuslasit kokeilussa
Klo 15.00 – 19.00 Tutustumista
Pelitalo Muikkuun ja vapaata pelailua
- Yli 13-vuotialle
Klo 15.00 – 17.00 Kangaskassien
koristelua
Klo 16.00 Päiväkisa

Klo 11.00 – 13.00 Tuunaa oma
spinneri
Klo 13.00 – 16.00 Kivakesä-kisailuja
Klo 16.00 – 18.00 QR-koodityöpaja

Merirosvopäivä!

Klo 11.00 – 13.00 Videotyöpaja
Klo 13.00 – 15.00 Kesäkynnet
kuntoon
Klo 16.00 Päiväkisa

Maanantai 19.6.

Tiistai 20.6.

Keskiviikko 21.6.

Torstai 22.6.

Toimintaa Lippumäen
lähiliikuntapuistossa
klo 14.00 – 18.00 !

Toimintaa Lippumäen
lähiliikuntapuistossa
klo 14.00 – 18.00!

Pinarilla tapahtuu klo 11.00 – 15.00

Pinarilla tapahtuu klo 11.00 – 16.00
Pokémon-päivä!

Klo 11.00 & klo 13.00 Pokemon DO pelit
Klo 12.00 – 14.00 Pokémonien
askartelua
Klo 15.00 Päiväkisa
Klo 17.00 – 20.00 Bongaa auto ja
osallistu

Klo 11.00 – 13.00 Tehdään
aarrearkkuja
Klo 11.00 – 15.00 Aarteen etsintää
Klo 13.00 – 15.00
Merirosvovarusteiden tekoa
Klo 14.00 Merirosvojen evästä
Klo 16.00 Päiväkisa
Klo 17.00 – 20.00 Bongaa auto ja
osallistu

Tehdään vohveleita ja palataan
Kivakesän tunnelmiin

5. - 16.6. KivaKesä -ruokailut ma-pe klo 11.30 – 12.30: Lapsilla on mahdollisuus ruokailla PitkälahtiPetosen asukasyhdistyksen lounaskahvilassa Petosen Pinarilla. Lasten aterian hinta 3,50€.
Erityisruokavaliot kannattaa ilmoittaa etukäteen puh. 040 462 7068. Ateriat voi maksaa etukäteen ja saada
päiväkohtaiset ruokaliput. Syömään voi tulla myös ilman ilmoittautumista, jolloin ateria maksetaan käteisellä.

Petosen Vapaa-aikatilat / Pinari
Pyörönkaari 19
Sähköposti: pinari@kuopio.fi
Puhelin: 044 718 2689
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Kallaveden seurakunta
040 4848 324
kallavesi@evl.fi
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Edellytyksenä on oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun.
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,
omatoimisuutta sekä halua kerätä työkokemusta mukavassa työyhteisössä.

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Kevätlaulajaiset ke 24.5. klo 10.15.
Kevätlaulajaiset kirkon aulassa ennen
arkista ateriaa.
Messu su 28.5. klo 10. Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo, Mari
Vuola-Tanila.
Sotiemme veteraanien kirkkopyhän messu su 4.6. klo 10. Sanna
Alanen, Petteri Hämäläinen, Veli
Mäntynen, Matti Pentikäinen, Richard Nicholls. Saarna Emerituspiispa
Matti Sihvonen. Mieskuoro KuopioKvartetti, johtaa Pekka Kilpeläinen.
Päiväjuhlassa puhuu kansanedustaja
Sari Raassina.
Messu su 11.6. klo 10. Oona Huttunen, Anni Tanninen, Anna-Mari
Linna.
Messu ja Päivärippikoulun konfirmaatio su 18.6. klo 10. Oona Huttunen, Juha Määttä, Mari Vuola-Tanila.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo

Pyörönkaari 21
Pihaseurat to 8.6. klo 18. Anni Tanninen, Anna-Mari Linna.
Kallaveden seutu - Muut
Immeinen kohattavissa – pop up
kahvilat ma 12.6. klo 9. -16.6. siellä
missä ihmisetkin. Kallaveden seurakunnan diakoniatyö liikkeellä: taloyhtiöiden pihoilla, kauppojen edustoilla ja kylätaloilla. Aikataulut kts. www.
kuopionseurakunnat.fi/kallavedenseurakunta/diakonia-apua-elamaan/
ajankohtaista. Diakoniatyöntekijöitä
tavattavissa. Tarjolla kahvia, pullaa ja
mehua.
Kansanlaulukirkko ke 14.6. klo 18.
Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Niemisjärven kylätalon rannassa,
Niemisjärventie 763. Kahvitarjoilu.
Miesten sauna- ja sananilta ke 14.6.
klo 18. Sotkan Onnissa, Pääharjunniemi 156, Hiltulanlahti. Pertti Arpomaa; “Rakkauden vallankumous”,
Yhteislähtö Kallaveden kirkolta klo
17.20.

Edellytyksenä on oikeus työkokeiluun tai vähintään 50% palkkatukeen.
Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten valmistus
sekä muut kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.

TOIMITTAJAA
Edellytyksenä on oikeus työkokeiluun tai vähintään 50% 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.

Työt alkavat elokuussa tai sopimuksen mukaan.
Työaika noin 25 tuntia / viikko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Immeinen

kohattavissa

Kallaveden seurakunnan
diakoniatyö on liikkeellä!
Pop up -kahvilat liikkuvat siellä missä ihmisetkin:
taloyhtiöiden pihoilla, kauppojen edustoilla ja
kylätaloilla. Tervetuloa juttelemaan, tarjoamme
kahvit, pullat ja mehut.

DIAKONIA-AUTON AIKATAULU
MAANANTAI 12.6.
klo 9 Kotokuja1
klo 10 Myllärintie 38
klo 11 Katraantie 16
klo 13 Leväsen liikekeskus
klo 14.30 Petosen kaupat
TIISTAI 13.6.
klo 9 Verkkokaari 15
klo 10 Koiravedenkatu 7
klo 11 Mertakaari 23
klo 13 Hautalahdenkatu 1
klo 14 Pirtinkaari 1
klo 15 Amerikanraitti 2

KESKIVIIKKO 14.6.
klo 9 Kortekatu 6
klo 10 Torpankatu 5
klo 11 Nuotiokuja 2
klo 13 Perunakatu 5
klo 14 Kielorannakatu 8
klo 15 Huuhkajakuja 1
TORSTAI 15.6.
klo 9 Teerentie 6
klo 10 Riekonkuja 2
klo 11 Palokallio 2
klo 13 Niemisjärven
kylätalo
klo 14.30 Hirvilahti
Nuorisoseurantalo

PERJANTAI 16.6.
klo 9 Sirppikatu 9
klo 10 Litmasenkaari 8
klo 11 Orsitie 6
klo 13 Takkapolku 1
klo 14.30 Kurkimäki
Kentäntie 2
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Vain nimi on uutta – PETOSEN HAMMAS

EDULLINEN JA HELPPO

on nyt HAMMASKESKUS VILHELMI

TORIPARKKI
24/7

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

2 tunnin

pysäköinti

3€

Aihetta hymyyn!
HAMPAIDEN VALKAISU
kirkastaa
kauneimman hymysi

Kuukausikortti 70 €

Kaikki
suunterveyden
palvelut

L AHJA
I
VINKK

suun terveyteen
ilo antaa – onni saada!

• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi

LAHJAKORTTI

• Purentaongelmat
• Pelkopotilaat

Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
017 3634 757

• Implantit eli keinojuuret
• Proteesihoidot

Tutustu uusiin kotisivuihimme:

029 123 1152 Yhteisvaraus

kätevä
ajanvaraus
netissä!

vilhelmi.fi

Kesäkauden avajaiset!
Falu Vapen
aito keittomaali

27

90

Fasad Solid Peittosuoja
Alk.

67

90

10 l (2,79/l)

Hiiligrilli 11430
Säädettävä briketti-/
hiiliritilän korkeus

219
Ultra Classic talomaali
Alk.

10000

Valtti Plus terassiöljy
Alk.

36

90

2,7 l (13,67/l)

Lepotuoli Danna
Väri musta
Kokoontaittuva

24

90
kpl

kpl

Puutarhapiha avattu!
Paljon hy viätarjouksia!

11,7 l
(8,55/l)

Yki Rouhepinnoite
Alk.

00

9 l (7,54/l)

78

90

9 l (8,77/l)

Väri-Kallen Ulkomaali
Alk.

79

90

18 l (4,44/l)

Palvelemme
Helatorstaina 25.5.
klo 10-16!
Kuopio: Tehdaskatu 8 Puh. (017) 550 2600
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15

