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NOUTOPIZZERIA PETONEN
AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30-21.00 PUH. 044 - 363 3405
Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

LAKTOOSITON

KUUKAUDEN TARJOUS !

KANAKASTIKETTA 7,5€
JA RIISIÄ

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

LASTEN ANNOS 5,5€
Voimassa 2017 elokuu

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

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 | noutopizzeria@gmail.com | www.noutopizzeria.com

Palvelu pelaa:

PIRTTI

MIKSI LÄHTEÄ KALLAVETTÄ KAUEMMAKSI OSTOKSILLE?
Tarjoukset voimassa TO-SU 17.-20.8.2017

200 KG ERÄ! KARINIEMEN KANANPOJAN

Vesimeloni

Marinoitu koipireisi

0

0

Espanja

n. 1,2 kg

79

99

KG

JULKULAN LEIPOMON

Monivilja- tai kaurasämpylät
375 g,
yks. 2,99/pss (7,97/kg)

3

2 PSS
(4,00/kg)

paketti sis herkut+repun, hinta sis. pantit 0,15
Pirtinkaari 28, 70820 Kuopio
keijo.ollikainen@k-market.com, p. 044 333 0300

CANDYKING

Irtokarkit

4

99

00

Herkkureppu maistuu
ja koulunkäynti sujuu!

KG

5

00
KPL

KG

NYT VALIKOIMISSAMME UUSI LÄHITUOTTAJA!

Pesosen pihviliha

Tilan isäntä Antti Niskanen esittelemässä Runnin
maisemissa kasvatettua naudan lihaa pe 18.8. klo 15 alk.
Tervetuloa tutustumaan!
meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com

ark 8-21
la 9-20
su 11-20
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Teku mahdollistaa monipuolisen oppimisympäristön

O

piskelu, ympäristö ja sen valmiudet ovat muuttuneet vuosien saatossa, mutta kuinka
esimerkiksi digitaalisuudessa on menty eteenpäin? Petosen Lehden toimitus kävi haastattelemassa Savoniaamk:n opinto-ohjauksen lehtoria Sari
Kohvakkaa. Aluksi pyysin häntä hieman kertomaan itsestään:
- Olen Sari Kohvakka ja työskentelen opinto-ohjauksen lehtorina tekniikan yksikössä täällä Kuopiossa.
Yleisen opinto-ohjauksen lisäksi ohjaan varsinkin haasteellisimmissa kysymyksissä. Minulle tulevat erityisesti
opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea oppimisen ja opiskelun suhteen, heillä
on motivaatio-ongelmia tai muita elämäntilanneongelmia.
- Lisäksi meillä on alakohtaiset
opinto-ohjaajat, koska eri tutkintoohjelmia on sen verran paljon, joissa
tapahtuu HOPS-ohjelman (henkilökohtainen opintosuunnitelma) teko.

Yhteistyö työelämän
kanssa on kasvanut
vuosien saatossa
- Ainakin yhteistyön määrä työelämän kanssa on koko ajan lisääntynyt.
Kyllähän tekniikan alalla on aina tehty
yhteistyötä työelämän kanssa, mutta
nykyään se vain korostuu, kun työelämässä vaadittavia taitoja opetellaan
heti opintojen alusta alkaen. Tällaisia
ovat esimerkiksi projektioppiminen,
jossa työskennellään erilaisissa ryhmissä ja projekteissa sekä ratkaistaan
erilaisia työelämän käytännön ongelmia ja opintojen edistyessä ihan oikeille yrityksille. Toki teoriaopinnot
kulkevat siinä rinnalla mukana, jatkaa
Kohvakka.
- Opetuksessa ollaan menossa koko
ajan enemmän digitaalisten mahdollisuuksien suuntaan joita käytetään
hyväksi eri oppimisympäristöissä. Lisäksi jos opiskelijat ovat työelämässä,
he voivat opinnollistaa työkokemustaan opinnoiksi. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että opiskelija saa opintopisteitä, jos työelämästä löytyy uusi opiskeltava aihealue. Oppiminen
on hyvin monimuotoista, kun vertaa
entiseen. Nykyään tunnustetaan se,
että ihminen oppii kaikkialla ja työ-

PÄÄKIRJOITUS

V

ähemmän on enemmän, on
ollut kasvava trendi elämänohjeena. Meitä kehotetaan
luopumaan kaikesta turhasta ja siten
saavuttamaan mielenrauhaa säilyttämällä elämässä vain tarpeellinen.
Tämä koskee niin esineistöä, ihmissuhteita kuin vapaa-aikaa. Miksei siis
myös tilaa ympärillämme?
Suomalaisten unelma on ollut perinteisesti oma talo ja paljon ”liäniä”
ympärillä. Koti on se arjen tärkein
kiinnekohta, eikä ole yhdentekevää,
miten siellä viihtyy. Vaikka koti olisi
se unelmien lukaali, onko sen yllä-

kaikissa ohjauksen tarpeissa esimerkiksi myös sairauden sattuessa tai vaikeassa elämäntilanteessa. Parin viikon
poissaolon sattuessa opiskelija pystyy
vielä saamaan menetetyn ajan kiinni,
jos vaan motivaatiota riittää, päättää
Kohvakka.

Käytännönläheistä
opiskelua
Entä miltä näyttää opiskelu opiskelijan näkökulmasta? Haastattelimme
opinto-ohjaajan lisäksi myös neljännen vuoden aloittavaa opiskelijaa, Tatu Hortoa. Ovatko opinnot Savoniassa vastanneet ennakko-odotuksia?

Sari Kohvakka tukee opiskelijoita haastavissakin tilanteissa.
elämässä opitaan paljon asioita. Tätä osaamista voi sitten hyväksilukea
omissa insinööriopinnoissaan, jos ne
ovat opetussuunnitelman mukaisia,
toteaa Kohvakka.

Tekussa vaaditaan hyvää
matematiikan hallintaa ja
toisen asteen koulutus
- Teknisellä alalla toki edellytetään
matemaattis-loogista ajattelukykyä.
Se on perimmäinen lähtökohta mistä lähdetään. Jos ajatellaan koulussa
opittavia tietoja ja taitoja, niin vahva
peruskoulussa opittava matematiikka
ja fysiikka riittävät hyvin meille. Ei
tarvitse lukion pitkää matematiikkaa,
että meillä pärjäisi, mutta sillä taustalla opiskelija pääsee meillä huomattavasti helpommalla. Mikäli lukiossa
opiskelee pitkää matematiikkaa tai
fysiikkaa, ne kannattaa suorittaa kunnialla loppuun, suosittelee Kohvakka.
- Yhteishaussa on valtakunnallinen
käytäntö, että hakijalla on oltava toisen asteen tutkinto. Se voi olla yo-tutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Sitten on olemassa vielä avoimen
ammattikorkeakoulun väylä. Jos ei
ole toisen asteen tutkintoa ja haluaa
päästä meille opiskelemaan, niin voi
kokeilla avointa väylää. Tällöin suoritetaan täysin samoja opintoja kuin
meidän tutkinto-opiskelijat. Tätä
kautta voi tulla niin sanotuksi polkuo-

piskelijaksi, jolloin pääsee tutkintoopiskelijaksi, kun 60 opintopistettä on
suoritettu. Opiskelijan ei tarvitse siis
tehdä valintakoetta ja opiskelemaan
pääsee ilman mitään todistuksia. Tämä väylä on kaikille avoin. Lisäksi tätä
kautta pääse kokeilemaan omaa osaamistaan ja rahkeitaan. Valitettavasti
moni jättää tilaisuuden käyttämättä,
koska polkuopiskelijalle ei myönnetä opintotukea ja työmarkkinatuen
saantikaan ei ole varmaa. Meillä löytyy myös englanninkielisiä tutkintoohjelmia esimerkiksi ulkomaalaisia
ajatellen, toteaa Kohvakka.

Opiskelu on kenties motivoivampaa tänä päivänä
- Uskon, että opetusmenetelmämme
ovat huomattavasti motivoivampia,
koska heti opintojen alussa on paljon
ryhmätöitä, joissa tehdään konkreettisia projekteja oman tutkinnon aihealueista, tuumii Kohvakka.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 11 200 kpl.

Ehkäpä juuri nämä seikat ovat herätelleet talonrakentajia muutoksiin.
Nyt Suomessa on ryhdytty rakennetaan 40 neliön kaksioita sekä miniomakotitaloja. Tonttipulan keskellä
alle 50 neliöinen omakotitalo pienine
pihoineen voi olla juuri se paras ratkaisu kalliin rakennusmaan käyttöön.
Pienen rakentaminen on myös kustannustehokkaampaa ja varsinkin jos
sen tekee itse, voi materiaalivalinnoissa suosia luontoystävällisiä valintoja. Kompaktit tilat vähentävät sähkönkulutusta ja asumiskustannukset
pysyvät helpommin kurissa.
Suomalaisessa rakentamisessa on

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

Pirjo Kiiski

Vuonna 2014 voimaan tulleen ammattikorkeakoulu-uudistuksen myötä
opiskelu on muuttunut verrattuna aiempaan. Lähiopetuksen viikkotunteja
on vähennetty ja opiskelijat joutuvat
opiskelemaan yhä enemmän omissa
oloissaan sekä usein ryhmissä. Tämä on aiheuttanut paljon keskustelua
muun muassa opetuksen laadun säilymisestä. Osa on ottanut uudistuksen
vastaan negatiivisesti, kun taas osalle
tämä sopii entistä paremmin.
- Itselläni ei ole moittimista opetuksen laadussa. Totta kai opettajissa ja opetustavoissa on eroja, mutta
näinhän on ollut aina joka koulussa.
Opettajia on myöskin helppo lähestyä,
mikäli jokin oppiaine aiheuttaa päänvaivaa. Neuvontaa saa aina.
- Ryhmätyöskentelystä pidän enemmän kuin yksin opiskelusta. Ryhmän

- Lisäksi se on opiskelijoista huomattavasti motivoivampaa kuin se,
että luetaan kirjoja, jonka jälkeen on
tentti. Uskon, että omaa oppimistyyliään pääsee tehokkaammin hyödyntämään projektiopiskelussa. Läsnäolo
on tietysti hyvin tärkeää, ettei opiskelija pääse putoamaan kelkasta. Täällä
Savoniassa meillä on käytössä holistinen ohjausmalli, joka tarkoittaa sitä,
että pystymme tukemaan opiskelijaa

Minimalistiset neliöt
pitäminen kuitenkaan kaiken vaivan
arvoista? Jos elämä on yhtä oravanpyörää, jossa lähes kaikki tulot menevät asumiskustannuksiin ja kaikki aika tulojen hankkimiseen, missä
välissä eletään? Pitäisikö tässäkin siis
tyytyä vähempään?
Valitettavasti nykyisen työllisyystilanteen ja yleisen hintatason nousun myötä unelma omasta tuvasta ja
perunamaasta on yhä useammalle
mahdotonta saavuttaa. Vuokra-asuminenkin on kallistunut ja siksi halutaan vaihtaa pienempiin neliöihin.
Pienistä vuokra-asunnoista taas on
huutava pula.

- Minulla ei varsinaisesti ollut koulusta ennakko-odotuksia. Oli ilo
huomata, miten opiskelu oli huomattavasti käytännönläheisempää kuin
teoriapainotteisessa lukiossa, Tatu
aloittaa.

p. 044 954 9324

jäsenet voivat keskittyä parhaiten
osaamisiinsa aihealueisiin ja vertaisopettaa muita. Tästä on iso apu
työelämässä, sillä työpaikat, joissa
ryhmätyötaitoja ei tarvita, ovat aika
harvassa. Näen positiivisena seikkana
myös sen, etteivät opettajat ole aina
opiskelua valvomassa. Isoja ihmisiähän tässä ollaan, Tatu pohtii.
Toki väljemmässä lukujärjestyksessä
on muitakin etuja, esimerkiksi töissä
käyntiin opiskelujen ohella jää enemmän aikaa. Opintolainaa ei välttämättä tarvitse nostaa yhtä paljon kuin ennen. Mikäli tahti tuntuu liian hitaalta,
on mahdollista suorittaa tutkinto lyhyemmässä ajassa valitsemalla lukukaudelle enemmän kursseja.

Tuutoroinnista eväitä
tulevaisuuteen
Insinööriopintojen lisäksi Tatu on
toiminut opiskelijatuutorina kahdelle
ryhmälle ja jatkoa on tulossa. Tuutorit tutustuttavat uudet opiskelijat talon
tavoille ja opiskelijaelämään sekä järjestävät erilaisia tapahtumia.
- Kun muutin Kuopioon opiskelemaan, en tuntenut kaupungista ketään. Tuutorointi oli mainio keino
tutustua uusiin ihmisiin ja ainakin
minun kohdallani kyse oli itsensä
ylittämisestä. Luokan edessä puhuminen tuntemattomille ihmisille jännittää välillä vieläkin, mutta oppilaiden
kommenttien perusteella jännitys ei
näy ulospäin. Kannattaa ehdottomasti
harkita tuutorointia, Tatu suosittelee.
Mikäli mielenkiinto heräsi, Savonian tarjontaan voi tutustua osoitteessa
http://portal.savonia.fi/amk/
Teksti: Joni Kvick, Karri Auer
Kuva: Joni Kvick

Petosen Lehti toivottaa kaikille
ekaluokkalaisille sekä isommille
koululaisille turvallista koulumatkaa
ja opiskelurauhaa!
ollut lähes vakio, että pieneenkin
asuntoon rakennetaan oma sauna.
Tarvitaanko niitä niin paljon? Aika
monella saunasta onkin tullut vain lisäsäilytystila.
Toki olemme saunojakansaa, mutta
eikö kalliita neliöitä voisi käyttää fiksumminkin?
Monet meistä saunovat harrastepaikoissa eikä seniorikansalainen välttämättä kaipaa omia lauteita. Saunan
sijaan montaa asujaa voisi enemmän
ilahduttaa ajanmukainen kylpyamme
ja suihku. Palataanko siis menneeseen ja nautitaan löylyistä taloyhtiön
saunavuoroilla?
Pienissä neliöissä asuvat ovat kehuneet sitä, että kun säilytystilaa ei ole

paljon, oppii tavarat pitämään paikoillaan. Esillä olevista tavaroista näkee silmäyksellä, mitä kaikkea omistaa. Samalla joutuu pohtimaan, mitä
todella tarvitsee. Siivoaminenkin on
sekä helppoa että nopeaa, kun imuroitavaa ei ole satoja neliöitä. Pieni
soppi myös koetaan helposti sisustettavaksi ja pesämäisen kodikkaaksi.
Jos tiiviiden neliöiden ja asuinkumppanin yhdistelmä alkaa ahdistamaan, voi aina lähteä lenkille tuulettumaan. Loppujen lopuksi, sopu
sijaa antaa.
Pirjo Kiiski
toimittaja

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 13.9.2017
Aineistot viimeistään 5.9.2017

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 29. vuosikerta
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Tuttu koulu ei Wille-Pekkaa jännitä

V

iikko 32 eli koulujen syyslukukauden aloitusviikko aiheuttaa monelle pienelle koulutietä aloittavalle perhosia vatsaan.
Näin ei kuitenkaan ole Wille-Pekka
Miettisen kohdalla, joka ilmoittaa
reippaasti vain odottavansa innolla
koulun alkua:
- Koulu on jo tuttu paikka ja eskarista saatuja kavereita tulee myös ekalle
luokalle.
Wille-Pekan äiti Minna Miettinen
kertoo, että Pitkälahden koulun eskariryhmässä on toteutettu vuosiluokkiin sitomatonta esi- ja alkuopetusta (VSOP). Käytännössä tämä on
tarkoittanut sitä, että eskariryhmää
ja ekaluokkaa erottava haitariovi on
vedetty usein syrjään, ja on alettu toteuttamaan yhdessäoppimista. Lapset
ovat tehneet yhdessä erilaisia projekteja, joihin kaikki ovat saaneet osallistua oman ikätasonsa ja taitojensa
mukaan. Näin siis syksyllä toisen luokan aloittavat koululaiset ja koulun
opettajat ovat tulleet jo Wille-Pekalle
tutuiksi:
- Mulle tulee Tiina-ope. Me ollaan
eskarissa harjoiteltu kirjaimia ja matikkaa. Matikka on kyllä musta tosi
helppoa.
Lukeminen on se juttu, jonka oppimista Wille-Pekka odottaa. Toinen
kiinnostava ja uusi asia on välituntien
viettäminen.
- Meillä eskarissa ei ollut välitunteja ollenkaan. Nyt tulee olemaan kaksi
välkkää, joista toinen pitempi on ruokatauon yhteydessä, poika selventää.

si jonkin muun harrastuksen, on siis
vielä auki.
Kotona on jo virittäydytty koulun
alkamisen tunnelmiin ja tehty pieniä
hankintoja.
- On osteltu kouluvaatteita, värikyniä ja muita koulutarvikkeita. Reppukin on jo valmiina eskarivuodelta,
Minna-äiti kertoo.

Turvallisuus on
koulureitissä tärkeintä
Miettisiltä on Pitkälahden kouluun
alle kilometrin matka. Koulureitti on
suunniteltu kulkemaan kävelyteitä
pitkin siten, ettei isojen katujen ylityksiä tule. Wille-Pekka haluaisi kulkea matkan pyörällä ja yksin, mutta
pyöräily ei ekaluokkalaisille ole suositeltavin tapa ja saattaa olla kouluissa rajoitettuakin. Niinpä koulumatka
taittuu kävellen, ja ehkäpä äitikin kelpuutetaan ekana päivänä saattajaksi.

Wille-Pekan koulu on kävelyetäisyydellä ja turvallisen reitin päässä.

Mukavan kesän jälkeen
kouluun valmistautumista
Kesästä on nautittu yhdessä perheen
kanssa. Wille-Pekka on kova kalamies
ja on tänä kesänä saanutkin saalikseen
muhkean kokoisia ahvenia ja haukia.
Oikean kalastajan tapaan itse kalastettu saalis myös maistuu pojalle. Kalastus on vienyt niin mukanaan, että
omilla viikkorahoillakin on tullut os-

tettua uusia uistimia.
Wille-Pekka on käynyt kesällä kerran viikossa KuPS:n Kettujen Saaristokaupungin alueen ryhmässä treeneissä ja aikoo jatkaa jalkapalloharrastusta
myös syksyllä. Silloin myös harjoittelukerrat viikossa lisääntyvät. Koulun
tiloissa toimivista mahdollisista kerhoista tai muista harrasteista saadaan
tietoa koulun alkaessa. Se, aloittaako Wille-Pekkakin jalkapallon lisäk-

- Itse muistan alakouluajat hyvin
myönteisenä. Kouluhan oli juuri se
paikka, jossa niitä kavereita saatiin.
Koulun aloittaminen oli mukavaa,
vaikka suuri koulurakennus tuntui
vähän pelottavallekin, aikoinaan Niiralan koulussa ekalle mennyt Minna
muistelee.
Äitiä ei huoleta koulun alkamisessa
muu, kuin liikenneturvallisuus:
- Lähettäisinkin Petosen Lehden
välityksellä kaikille lukijoille toiveen,
että varokaa siellä liikenteessä näitä
pieniä koululaisia. Lapsi ei kuitenkaan
käyttäydy vielä samalla lailla kuin aikuiset ja saattaa välillä olla arvaamatonkin.

3

Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
Lähteet: koulurauha.fi
peda.net/kuopio/koulutoimen-uutisia2/kjpj2ktl

Koulurauhaa
Valtakunnallinen koulurauha julistetaan 24.8.2017. Julistustapahtuma järjestetään klo 9.30-10.30 ja sitä
voi seurata suorana livestreamina
Koulurauhan nettisivujen kautta.
Koulurauhatyön teemana lukukaudella 2017-2018 on ”100 kertaa meidän koulu – Oikeus olla ja unelmoida”. Teemalla halutaan nostaa esiin
muiden huomioimisen tärkeyttä ja
erilaisuuden arvostusta koulun arjessa. Helsinkiläiset koululaiset haluavat haastaa kaikki kouluyhteisön
jäsenet mukaan rakentamaan sellaista koulua, jossa kaikki viihtyvät,
ja jokainen tulee hyväksytyksi omana itsenään.
Kuopion torilla pidetään koulu- ja
päiväkotirauhan julistus 25.8.2017
klo 10 alkaen. Koulurauhan julistaa kirjailija-poliisi Marko Kilpi ja
tapahtuman juontaa draamakasvattaja Anni Marin. Mukana ovat mm.
Kuopion Reippaan Voimistelijat,
Pallokissat, räppäri Niko Vainikainen, KalPan Ruusteri ja Suojatiesuojelijat.
Suojatiesuojelijat ovat valkoisiin enkelivaatteisiin pukeutuneita vapaaehtoisia henkilöitä, jotka
kertovat liikenneturvallisuudesta.
Samalla suojelijat huolehtivat jalankulkijoiden turvallisesta tienylityksestä valikoiduissa risteyksissä. Enkelit ovat aiemmissa tempauksissa
myös jakaneet autoilijoille suojatiesuojelija-tarroja kiinnitettäväksi auton ikkunaan.

KAHVIKUTSU
Lämpimät kiitokset kuluneista
16 vuodesta Petosella.

Täytekakkukahvit

perjantaina 25.8. klo 10-18
Vesa ja Ulla Immonen

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi

4

Petosen Lehti • Keskiviikko 16.8.2017

Aikakoneella koulunkäynnin historiaan

O

n taas käsillä se aika vuodesta, kun uudet oppilaat aloittavat aherruksensa; toiset intoa
puhkuen, toiset vähemmän. Suomen
koululaitos on kerännyt vuorotellen
ruusuja ja risuja. On menestytty kansainvälisestikin oppimista mittaavissa
PISA- tutkimuksissa, mutta toisaalta
koulukiusaamiset, väkivaltaiset purkaukset ja lasten lukuhalukkuuden
lasku nousevat aika ajoin otsikoihin.
Jos oppilas itse saisi päättää, kuinka
moni jättäisi pänttäämisen sikseen
ilman voimassa olevaa oppivelvollisuutta?
Monelle koulureittiä tallaavalle selviää vasta aikuisena, miksi on onni,
että saamme kaikki samanlaisen pohjasivistyksen. Aikana, jolloin ammatit
ja säädyt periytyivät isältä pojalle ei
voinut hurrata valinnanvapaudella.
Sukupuoli ja varallisuus määräsivät
automaattisesti, missä asemassa tulet
elämäsi elämään. Kun kouluttajina
toimivat vain koti ja kirkko, varsinainen koulunkäynti oli harvojen herkkua. Vaihtaisivatko 2010-luvun koululaiset nykyisen koulujärjestelmän
jonkin toisen vuosisadan koulutukseen?

Väylä säätykiertoon
Vaihtoehto 1: 1200- ja 1300-luku. Jos
olet poika ja vanhempasi ovat rikkaita,
voit opiskella itsellesi ammatin Suomen
ainoan koulun kautta - ryhdy papiksi.
Suomeen on tullut myös muutamia
luostarikouluja, jotka kouluttavat
munkeiksi aikovia poikia.
Katoliset munkit perustivat Suomen
ensimmäisen koulun, Turun katedraalikoulun eli Tuomiokirkkokoulun
todennäköisesti jo 1200-luvulla. Koulua ylläpiti kirkko ja opetus palveli
lähinnä tulevien pappien kasvatusta.
Opetuskielenä toimi latina. Koulurakennus oli matalakattoinen sali, joka
oli jaettu oppilaiden kesken sen mukaan, miten nämä olivat opinnoissaan
edistyneet. Nykyään pidetään suuria
luokkakokoja ongelmallisina, mutta
tuolloin oli normaalia, että opetuksessa oli samanaikaisesti jopa 200–300
oppilasta eli teiniä. Poikalauman huomion ylläpitämiseksi käytettiin kovaa kuria. Opettajalla oli ruumiillista
kurittamista varten aina pamppu käden ulottuvilla. Opetusta kesti tauotta
kaksi tai kolmekin tuntia kerrallaan ja
se sisälsi sanelua, ulkoaopettelua, kertaamista, läksyjä ja kuulustelua. Koulunkäynti oli epäsäännöllistä ja oppilaita otettiin sisään pitkin lukuvuotta,
kunhan lukukausimaksu maksettiin.
Katedraalikoulua kuitenkin arvostettiin siksi, että se tarjosi mahdollisuuden säätykiertoon, jolloin varakkaan
porvarin tai talonpojan poika saattoi
kohota opinnoillaan pappissäätyyn.

Raamattua omalla kielellä
Vaihtoehto 2: 1500-luku. Jos latinan
opiskelu tökkii, etsi käsiisi uusin bestseller: Aapinen suomenkielellä! Jos et
osaa lukea, yritä löytää kylästäsi joku,
joka osaisi opettaa alkeita. Onnea vaan
etsintään...
Vuonna 1539 maisteriksi valmistunut Mikael Agricola palasi Saksasta
Turkuun opiskeltuaan sitä ennen Lutherin oppeja Wittenbergissä. Turussa
hänet nimitettiin Turun katedraalikoulun rehtoriksi ja hän saarnasi siellä innokkaasti katolista pyhimysperinnettä sekä aneita vastaan.
Agricola halusi varmistaa, että kan-

rippikoulut, jotka määrättiin pakollisiksi vuonna 1763.

Vastuu opetuksesta
kirkolta valtiolle

Magnus Enckel: Kansakoulu. 1899, öljytyö kankaalle,
Kansallisgalleria / Ateneum, Antellin kokoelmat.
sa saisi lukea Raamattua omalla kielellään tai ainakin kuulla Raamatun
kertomuksia äidinkielellään. Koko
Uuden testamentin kääntäminen suomeksi oli pohjana hänen toteuttamassaan uskonpuhdistuksessa. Agricola
olisi halunnut kääntää koko Raamatun, mutta kuningas ei myöntänyt tähän varoja, joten vain osa Vanhasta
testamentista tuli käännetyksi. Uuden
testamentin kääntäminen synnytti
Suomen kirjakielen, sillä vakiintunutta kirjoitettua suomea ei vielä sitä
ennen ollut. Agricolan suomenkielinen aapinen eli Abckiria julkaistiin
1543. Piispana toimiessaan Agricola
kiinnitti maalaiskuntiin suuntautuneilla tarkastusmatkoillaan huomiota kansanopetuksen huonoon tilaan.
Opetuksesta tuli pian yksi kirkollisen
toiminnan muodoista, mutta kansan
yleinen lukutaito kehittyi hitaasti.

Lue tai häpeä!
Vaihtoehto 3: 1600-luku. Pyydä
vanhempiasi opettamaan lukemista.
Opettele ainakin Katekismus ulkoa,
ettet joudu jalkapuuhun. Jos et opi lukemaan, et pääse rippikouluun etkä siten naimisiinkaan.
Pojilla on mahdollisuus opiskella kirjuriksi triviaalikoulussa.
Uutuutena lukio eli kymnaasio. Viipurin lukiosta pojat voivat suoraan
valmistua – papiksi! (Kuinka monta
pappia ne Suomeen oikein tarvitsivatkaan?)
1600-luvun suurten sotien jälkeen
kansan lukutaidonkin kehittäminen
näytti valoisammalta. Aikansa johtava kirkonmies Turun piispa Juhana
Gezelius laati suunnitelman kirkollisen kansanopetuksen laajentamiseksi. Hän koetti saada jokaiseen seurakuntaan järjestetyksi opettajan, joka
pientä maksua vastaan kiertäisi kylästä toiseen opettamassa nuorta polvea lukemaan. Tämän maamme ensimmäisen kiertokoulun pääsisällöksi
Gezelius julkaisi vuonna 1666 ohjekirjasensa Yxi lasten paras tawara.
Vuoden 1686 kirkkolakiin sisällytettiin lukukinkerit, joilla valvottiin seurakuntalaisten luku- ja kristinopintaitoja. Opetustaakkaa siirrettiin
vanhemmille, joiden vastuulle lasten
lukutaidon alkeiden opettaminen kaadettiin. Jumalanpalvelusten yhteydessä pidettiin katekismuskuulusteluja.
Niissä huonosti menestyneitä uhkasi
häpeärangaistus; pelätty jalkapuu tai
mustapenkki. Kirkko myös ”aktivoi”
kansaa huolehtimaan lukutaidostaan
pitämällä lukemista rippikoulun ja
naimakelpoisuuden edellytyksenä.

1600-luvulla Suomessakin riehunut
noitavaino pelotti kansaa. Ankaran
kirkkokurin myötä sunnuntain jumalanpalvelus oli kaikille pakollinen.
Pienetkin rikkeet tai vanhojen pakanatapojen noudattaminen saattoivat
pahimmillaan leimata syyttömän noidaksi. Uhka takuulla lisäsi paineita
myös selviytyä kinkerikuulusteluista
kunnialla.

Valistuksen aika
Vaihtoehto 4: 1700-luku. Jos olet syntynyt kartanoon, sinulla voi olla oma
kotiopettaja. Alkeisopintoja on tarjolla pedagogioissa, ja niistä joihinkin
otetaan tyttöjäkin. Tehdas- ja ruukkialueilla asuvien voi olla mahdollista
päästä opetukseen patruunan kouluun.
Tyttöjen koulutus on kuitenkin edelleen harvinaista.
Triviaalikoulut tarjoavat pojille reaaliaineita. Poikien on edelleen mahdollista hakeutua lukioon, jossa saa uusinta opetusta mm. kaunopuheisuutta,
metafysiikkaa, astronomiaa ja tähtitiedettä.
Eurooppalaiset, uudet ajatusvirtaukset saivat kannatusta 1700-luvulla myös Suomessa. Käsitys maapallon asemasta maailmankaikkeudesta
muuttui ja seurauksena oli luonnontieteiden kukoistus. Näillä aatteilla ei
kuitenkaan ollut kovin suurta vaikutusta koululaitokseen, sillä kirkolliset
näkökohdat dominoivat sitä kuten aikaisemminkin.
Papisto organisoi kansanopetuksen
pääpiirteissään kolmeen tasoon, jotka olivat lukkarin- ja pitäjänkoulut,
kyläkoulut sekä kodeissa annettava
opetus. Lukkarien oli otettava lapset
lukkarinkouluun, mikäli he eivät saaneet opetusta kotona. Lukkarikoulut
muuttuivat 1700-luvulla monin paikoin pitäjänkouluiksi, joihin useimpiin palkattiin erityinen koulumestari.
Kyläkoulut olivat tavallisesti vanhempien yhdessä kustantamia, jolloin he
palkkasivat jonkun yhteisössä asuvan
opettajaksi. Varsinaista opettajankoulutusta näille kansanopettajille ei järjestetty, ja taso olikin vaihtelevaa.
Kaupunkeihin perustettiin porvareita varten pedagogioita, jotka olivat
eräänlaisia kansa- ja oppikoulun sekamuotoja. Joissakin tapauksissa oppilaitoksiin pääsi tyttöjäkin. Koulujen
taso oli vaihtelevaa, joissakin vain alkeiden opetusta, toisissa vähän vaativampaa. Opetuskielenä oli ruotsi
Lukutaidon ja kristinopin kontrolloijina olivat 1700-luvun lopullakin

Vaihtoehto 5: 1800-luku. Tytötkin
pääsevät kansa- ja oppikouluihin perusopetukseen. Varaudu päivittäisiin
kynsien puhtauden tarkastuksiin, äläkä väitä vastaan. Opettaja on ehdoton auktoriteetti. Tyttöjen opetukseen
kuuluu eri oppiaineita kuin poikien,
esimerkiksi enemmän käsitöitä ja kotitaloutta.
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu (1886) antaa lukio-opetusta myös
tytöille, samoin Kuopion Yhteiskoulu
(1893).
Suomeen perustetaan mamsellikouluja, joihin voit hakeutua, jos olet varakas hienostoneiti.
J. V. Snellman pohti 1840-luvulla
Saima -lehdessään Suomen kouluoloja, joissa hän näki runsaasti puutteita.
Kun koulujen opetuskielenä oli ruotsi,
suomenkieliset lapset eivät kyenneet
omaksumaan opetusta. Snellmanin
mielestä valtion tuli ottaa kirkon sijaan kasvatusvastuu. Olisi perustettava suomenkielinen yleissivistävä
kansakoulu ja kehitettävä myös sen
jälkeisiä koulumuotoja. Koululaitoksen tärkeänä tehtävänä olisi kuroa
umpeen ruotsinkielisten sivistyskotien ja rahvaan lasten välinen kuilu.
Aleksanteri II:n tulo keisariksi
vuonna 1855 merkitsi uudistuksia eri
aloilla. Senaatti antoi Uno Cygnaeukselle tehtäväksi opetuksen tilaan perehtymisen ja uudistamisen. Vuonna
1863 Jyväskylään perustettiin Seminaari, jossa miehiä ja naisia alettiin
kouluttaa uuden aikakauden opettajiksi kansakouluihin. Kansakoulu oli
tarkoitettu aluksi kaupungeissa asuville 8-14-vuotiaille tytöille ja pojille.
Maaseutua koskeva kansakouluasetus
annettiin 11.5.1866 ja sitä alettiin pitää kansakoulun perustamispäivänä.
Kansakoulu irrotettiin kirkon alaisuudesta ja määrättiin kunnalliseksi.
Alkuun oli määräys tyttöjen erillisopettamisesta, mutta se kumottiin
vuonna 1886. Kansakouluissa ehdottoman tärkeätä olivat siisteys, puhtaus, järjestys ja kuuliaisuus. Minkäänlaista vastaan sanomista ei hyväksytty.
Cygnaeuksen mukaan kuritus ja kuri
merkitsivät lasten hallintaa.
Kansakoulun jatkoväyläksi perustettiin valtion, kunnan tai yksityisten
omistamia oppikouluja, joiden kautta
pääsi lukio-opetukseen tai keskiasteen
tutkintoon johtavaan keskikouluun.
Erityisesti maaseudulla ja pikkukaupungeissa oppikoulu oli yksityinen ja
sen maksut olivat yleiseen palkkatasoon nähden korkeat, joten vähävaraisilla perheillä ei ollut varaa laittaa
lastaan sinne. Usein myös työläisperheissä haluttiin lapset mahdollisimman nopeasti työhön, mikä onnistui
parhaiten käymällä pelkkä kansakoulu ja kenties sen jälkeen ammattikoulu.

Tasa-arvon ensiaskelmat
Vaihtoehto 6: 1900-luku. Oppivelvollisuuden myötä koulukäynnistä
tulee ilmaista, joskin myös pakollista.
Opetusmenetelmät muuttuvat hitaasti
kansakouluissa, vaikka ruumiillinen
kuritus kielletään vuonna 1914. Varo
karttakeppiä!

Peruskoulun myötä opettajien koulutus uudistuu ja menetelmät muuttuvat
opiskelijamyönteisemmiksi. Opetus on
tasa-arvoista tytöille ja pojille.
1980-luvulla tyttöjen on ainakin teoriassa mahdollista valita tekstiilitöiden
sijaan puukäsityöt, usein kuitenkin ohjataan silti virkkuukoukun pariin.
80-luvulla joihinkin kouluihin tulee
uusi, erilainen valinnaisaine - ATK!
Yleinen oppivelvollisuuslaki tuli voimaan vuonna 1921, nyt koululaitos
kustansi oppilaille aapiset, kynät ja
muut tarpeelliset tarvikkeet.
Alkujaan kouluruokaa jaettiin vain
vähävaraisille. Kaikille ilmaiseksi ruoka muuttui vuonna 1948. Usein oppilaat velvoitettiin keräämään marjoja
tai tuomaan esimerkiksi omia perunoita keittolan tarpeisiin. Oppikouluissa ateriasta joutui maksamaan 50ja 60-luvuilla.
Kansakouluseminaarikoulutus päättyi ja opettajakoulutus siirtyi yliopistoihin vuonna 1971.
Vuonna 1978 Suomi siirtyi peruskoulujärjestelmään ja sen tarkoituksena on taata kaikille tasa-arvoiset
lähtökohdat opintielle, sillä lainsäädöksillä pyrittiin estämään eliittikoulujen muodostuminen. Peruskoulu
jakautui aiemmin kuusivuotiseen alaasteeseen ja kolmevuotiseen yläasteeseen, mutta jako on poistettu nykyisestä lainsäädännöstä.
Perusopetus on oppilaille maksutonta. Tämä tarkoittaa, että oppilaalta ei
saa periä mitään kuluja tai maksuja
opetukseen tai koulun järjestämiin tapahtumiin osallistumisesta, oppikirjoista tai opetusmateriaalista ja -välineistä. Lisäksi jokaisella oppilaalla
on oikeus saada joka päivä maksuton,
täysipainoinen ateria.

Uusi vuosituhat
2000-luku: Sinä koululainen tiedät
parhaiten, mikä nykyisessä koulunkäynnissä on hyvää, mikä ei? Millaisia parannusehdotuksia sinulla olisi?
Haluaisitko uusia oppiaineita mukaan
tai luopua jostain vanhoista? Millainen
olisi toimiva koulurakennus, unelmaope tai maistuvin kouluruoka?
Kirjoita kokemuksistasi Petosen Lehdelle (petosenlehti@ppay.fi), niin julkaisemme parhaimmat kommentit.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Magnus Enckell - Kansakoulu
(P.D).
Lähteet:
http://materiaalit.internetix.fi/fi/
opintojaksot/9historia/kouluhistoria
https://yle.fi
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Lehti ilmestyy 13.9.
Aineistot lehteen 5.9.
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Näpräämällä ja suttaamalla
enemmän oppimiskykyä

K
• 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

UTELU

Puh. 0440 775 000

Mikä tekee kesän?

Suomen kesä on lyhyt, mutta vähäluminen, joten niistä muutamista aurinkoisista ja lämpimistä kesäpäivistä saa ja pitääkin nauttia. Petosen Lehden
toimitus lähti ottamaan selvää ihmisiltä mikä heidän mielestään tekee kesän,
mitä he siltä odottavat ja mikä voisi kenties olla paras kesämuisto.
Teksti ja kuvat: Joni Kvick
Markku Ryynänen
- Odotan kesältä yksinkertaisesti
kaikkea hyvää, johon sisältyy muun
muassa kalakukot ja muikut. Tältä
kesältä toistaiseksi paras muisto on
viinijuhlat ja niihin liittyvä Yön konsertti. Sadepäivinä menen vadin alle
piiloon.

Joni Vottonen
- Odotan tältä kesältä paljon lämpimiä ja ikimuistoisia kohtaamisia,
uusien ystävyyssuhteiden solmimista, josta luodaan yhdessä rakentavaa ja kestävää sitten talvipäiville
ja kaamokselle. Tältä kesältä paras
muistoni on, kun tapasin erään naisihmisen ja tulimme heti juttuun ja
ystävystyttiin. Koen itse tärkeäksi,
että on ystäviä jotka ovat vastakkaista sukupuolta, eikä siihen tarvitse
liittyä mitään syvempiä tunteita.
Teijo ”Teje” Kujala
- Mikäs tässä on 40-vuotispäiviä
juhliessa. Odotan tältä kesältä vielä
lämpimiä kesäpäiviä. Se mikä tekee
kesän, on kun katselee ympärille,
niin onhan se tämä kaunis luonto
tietenkin ja mittarissa saisi olla lämmintä vähintään 20 astetta. Paras kesämuisto tältä kesältä on kun kävin
tapaamassa äitiäni Nuorgamista kolmekymmentä kilometriä pohjoiseen
Norjan puolella. Sadepäivinä mökötän yleensä kotona.
Harri Rinnesalo
- Mielestäni kesän tekee yksinkertaisesti terasseilla oleskelu ja auringonpaiste. En oikeastaan odota
kesältä mitään erityistä. Tietysti joku kesäheila olisi kiva löytää. Paras
kesämuisto tältä kesältä on viimeisin
palkkatilipäivä. Sadepäivät menevät
sitten leffoja katsellessa.

uulutko sinäkin siihen ryhmään, joka alkaa automaattisesti luennoilla, palavereissa
tai puhelimessa piirtelemään paperin
kulmaan, pyörittelemään avainnippua
tai vähintään naputtelemaan sormia
pöytää vasten? Keräätkö muilta paheksuvia katseita jatkuvalla mustekynän napsuttelulla? Rytmitätkö jalalla
levotonta tahtia?
Useat meistä kokevat tällaiset oheistoiminnot oloa helpottavina, jos itse
päätoiminta vaatii paikoillaan pysymistä ja keskittymistä. Motorinen
touhuilu näpräämällä, raapustelemalla paperille tai siirtelemällä jalkoja
auttaa kuuntelemaan itse asiaa, vaikka ulkopuolisesta voi helposti näyttää
sille, ettei venkoilija keskity ollenkaan.
Tällaista liikehtivää sijaistoimintaa on
erityisesti ADHD-lapsilla ja aikuisilla,
mutta myös muillakin. Oireita helpottamaan on keksitty uusia apuvälineitä, mutta myös lukuisat vanhat konstit
toimivat.

Näpertelylelusta
kesän hitti
Pieni sormien välissä pyöritettävä hyrrä eli fidget spinner kehiteltiin
alunperin näpertelyleluksi. Sormihyrrä on samaan aikaan sekä viihdyttävä
että rentouttava, kuin jojon ja hulavanteen yhdistelmä. Sormihyrrässä on
kolme haaraa ja kuulalaakeri keskellä.
Sitä voi pitää kiinni keskeltä tai yhdestä haarasta, ja pyöräyttää. Hyrrä pyörii
kevyesti ja pitää vaimea ääntä pyöriessään eikä siten häiritse ympäristöä.
Amerikkalainen Catherine A. Hettinger patentoi sormihyrrän vuonna
1997, jolloin pyörittimiä markkinoitiin lähinnä motorisesta levottomuudesta kärsiville erityislapsille ja -aikuisille. Pian huomattiin, että esimerkiksi
ylivilkkaat koululaiset pysyivät helpommin paikoillaan, eivätkä lähteneet levottomana vaeltamaan koululuokassa, mikäli heillä oli jokin keino
purkaa käsillään hermostuneisuutta.
Nyt sormihyrrän patentti on vanhentunut ja monet eri valmistajat
ovat tulleet markkinoille. Keväällä
2017 pyörittimen suosio kasvoi räjähdysmäisesti ensin Yhdysvalloissa.
Pian Youtuben kautta levinnyt ilmiö
saavutti Suomenkin. Aluksi lapset
ja nuoret tilasivat hyrriä ulkomailta,
mutta nyt suomalaiset kauppiaat ovat
huomanneet uuden hittilelun suosion
ja vastanneet kysyntään. Fidget spinnerit ovatkin nyt enemmän koko kansan viihde- ja temppuiluleluja kuin
vain keskittymistä parantavia terapiavälineitä.

Stressikuutiossa on
monta toimintoa
Näpertelykuutio on käteen mahtuva
palikka, jossa on seitsemän erilaista
paineltavaa ja pyöriteltävää toimintoa.
Stressilelu sopii kätevästi paikkoihin,
jossa kynällä napsuttelu ei ole suotavaa siitä lähtevän äänen vuoksi, sillä
osa kuutiossa olevista painikkeista on
äänettömiä. Kuution suunnittelussa
on otettu hyvin huomioon erilaisia
tapoja, joilla ylivilkas voi rauhoittaa
oloaan.
Kuution yhdellä sivulla on viisi
pehmeää painettavaa nappia. Toisel-

Levottomille sormille on hyvä antaa puuhaa kokouksen aikana.

la sivulla on valokatkaisimen tavoin
käyttäytyvä painike, josta kuuluu ääni.
Toisia tuo ääni rentouttaa, toisia taas
ärsyttää. Kolmannella sivulla on pyörivä kuula sekä kolme laskurinomaista
pyörivää pientä rullaa. Neljännellä sivulla on pyörivä rulla, jota voi pyöritellä vaikka yhdellä sormella. Viidennellä sivulla on huolikiveä jäljittelevä
sileä kohta, jonka tarkoituksena on
auttaa poistamaan huolia ja murheita.
Kuudennella sivulla on peliohjaimen
tatin tavoin pyörivä sileä painike.
Fidget cube on saanut käyttäjiltään
hyvää palautetta etenkin pakko-oireiden lievittäjänä.

Sinitarralla lisää
tarkkaavaisuutta
Apuväline voi lisätä ongelmia ja johtaa ajatukset muualle, jos sen käyttäjä keskittyy liikaa itse välineeseen.
Helposti käy niin, että lelulla tehdään
temppuja ja kilpaillaan muiden kanssa
niiden hienoudesta. Tällöin huomio
on itse apuvälineessä eikä esimerkiksi siinä, mitä oppitunneilla tehdään.
Apuvälineen pääidea on se, että sen
käsittely rauhoittaa ja sitä voi käyttää ”automaattivaihteella”, ikään kuin
huomaamattaan.
Markkinoilla on nykyään jos jonkinmoista puristeltavaa materiaalia, kieputettavia lenkkejä, pyöriteltäviä kapineita ja paineltavia nappuloita. Jotkut
pitävät 80-luvun hittilelun, Rubikin
kuution, pyörittelyä rauhoittavana.
Nystyräpallot, pehmeät geelipallot ja
marmorikuulilla täytetyt rannekkeet
auttavat myös aistiyli- ja aliherkkyyksien hoidossa.
Monesti kaikkein yksinkertaisimmat välineet ovat niitä parhaita. Erityisopettajien suosiossa on sinitarra,
jota voi pyöritellä ja muovailla huomaamattomasti ja äänettömästi. Tarrapapiljotit, naruun pujotellut palikat,
hernepussit tai kumi- ja helminauhat
ovat hyväksi havaittuja hypistelykapineita. Kuplamuovin puhkominen on
monelle tuttua mielipuuhaa. Käsitöiden tekeminen samalla, kuin kuuntelee vaikkapa luentoa, on joillekin erittäin toimiva tapa keskittyä.

”Doodlaus”
Jos tartut palaverissa kynään ja alat
piirtelemään paperille, olet luontaisesti löytänyt tavan parantaa muistia! Doodling eli suttupiirtäminen on

merkityksetöntä suttaamista, ruutupaperin ruutujen kuviointia, kukkien,
eläinten tai minkä tahansa töhertämistä samalla, kun kuuntelee puhetta.
Eri ihmisten doodlauksissa toistuvat
usein samat elementit, kuten toisteiset
kuviot ja vahvistetut ääriviivat.
Suttupiirtämistä on alettu viime
vuosina tutkia ihan vakavasti. Tiedejulkaisu Applied Cognitive Psychologyssa julkaistiin vuonna 2009 brittiläisen Plymouthin yliopiston tutkimus,
jossa oli selvitetty luennolla piirtelyn
hyötyjä muistitestin avulla. Testissä
joukko ihmisiä laitettiin kuuntelemaan nauhalta kerrottua tarinaa ja
samalla puolet ryhmästä sai piirrellä
kuuntelemisen aikana, puolet ei. Varsinaisia muistiinpanoja ei saanut tehdä. Tuloksena oli, että ne, jotka olivat
kuunnellessaan piirrelleet, muistivat
tarinan yksityiskohdat huomattavasti
paremmin.
Käsillä näpräileminen ja toistava,
yksitoikkoinen tekeminen vapauttaa ihmisen kognitiivisia resursseja.
Doodlailun salaisuus onkin juuri se,
että pieni, merkityksetön liike, auttaa
pitämään yllä juuri sopivaa vireystilaa.
Kuvien värittäminen vastaa samalaista toimintaa kuin suttupiirtäminen.
Tämä ehkä selittää osaltaan aikuisten
värityskirjojen hurjan suosion. Niitä suositellaan luovuutta edistävänä
taukoinspiraationa jopa työpaikkojen kahvihuoneisiin. Värityskirjoista
löytyy kuvioita mitä erilaisimmilla
teemoilla ja väritettävää voi myös tulostaa ilmaiseksi. Työterveyslaitos on
julkaissut värityskirjan toiveenaan lisätä sen kautta luovuutta ja keskittymiskykyä suomalaisilla työpaikoilla:
https://issuu.com/tyoterveyslaitos/
docs/varityskirja.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
Lähteet:
www.hs.fi
yle.fi
poydalla.net
www.etlehti.fi

Kiinnostaako jalkapallo?
Tervetuloa pelaamaan
keskiviikkoisin Litmasen
kentälle klo 14-16,
elokuun loppuun asti.
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Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Kotikulma - Petosen asukastupa
Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio - puh. 044 718 5073 - petosen.asukastupa@gmail.com
Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Ilmaista leipää tarjolla lähes joka arkipäivä
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10 pe 1.9. alkaen
- Limpun loukkua pelataan torstaisin klo 10
- SPR:n terveyspiste jälleen syyskuussa

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•

Biljardi ma klo 9.30 - 13, ti klo 9 - 13, to klo 9 - 14
Rivitanssi ma klo 10 - 12, alkaen 11.9.
Askartelukerho ke klo 11 - 14 huom. päivä!
Sekasähly miehille ja naisille su klo 16 - 17.30

Asukastuvan neulekerho jatkuu 18.8. perjantaisin klo 11.30 - 13.30
Pinarilla (Pyörönkaari 19, 2. krs, IP:n tila, HUOM!).
Tervetuloa neulomaan hyväntekeväisyyteen!
Neulojille ilmaiset pullakahvit.

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
• Kädentaidot-kerho maanantaisin klo 11 - 14
• Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisin klo 9.15 - 11

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

NEUVOKKAIDEN NAISTEN
KESTÄVÄT KONSTIT
Kaipaatko seuraa ja tekemistä?
Mietityttääkö jaksaminen, toimeentulo tai yksinäisyys?
Neuvokkaat naiset –ryhmässä jaetaan arjen neuvokkuutta
sekä nautitaan yhdessäolosta ja toisten seurasta
•

•

Maksuton ryhmä työelämän ulkopuolella
oleville ikääntyville naisille

Kokoontuu 22.8.2017 alkaen tiistaisin 9.15 - 11.00
Pinarin kokoushuoneessa (Pyörönkaari 19, 2. krs.)
Lämpimästi tervetuloa uudet ja vanhat Neuvokkaat!

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

19.8.

TAIMIEN PURKITUS Paukarlahdessa. Kimppakyydit.

25.8. - 26.8.

Perinteinen TAIMIKIRPPIS Kuopion torilla Elonkorjuu-juhlan yhteydessä.
Meidät löytää torin Haapaniemenkadun puolelta, Apajaan johtavan rakennuksen vierestä.
Myytävänä on taas runsaasti hyviä perennoja, joitakin marja- ja koristepensaita
(mm. karhunvatukkaa). Tervetuloa ostoksille!
Huom! Talkoolaisia tarvitaan purkittamaan ja myymään.

Syyskuussa

LETUNPAISTOA PAUKARLAHDESSA

23. – 24.9.

TILKKUTYÖ-kurssi. Kertokaapa ehdotuksia, mitä haluaisitte valmistaa.
TERVETULOA MUKAAN!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: plpuutarhakerho@gmail.com / puhelin 044 512 3137 / kotisivut: www.pitkalahdenpuutarhakerho.net

Lisätietoja: Sari Raitakari, puh. 050 372 0274
sari.raitakari@gmail.com

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ

RIVITANSSI

Edellytyksenä on mahdollisuus
korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun.

11.9.2017 alkaen maanantaisin 10 - 12
Pinarin peilisalissa (Pyörönkaari 19)

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.

Tanssi sopii
kaikenikäisille
ja -kokoisille!

Kaikille avoin
ja maksuton!

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

TOIMITTAJAA
Tiistai-kerho
Kesä mennyt on ja syksy saapuu, niin myös alkaa
tiistaikerhomme taas. Niinkuin ennenkin, tapaamme
tiistaisin klo 11.45 - 14.00 Pinarilla. Entiset ja uudet
jäsenet reippailla mielin tervetuloa mukaan.
19.9. olisi sopiva päivä aloittaa taas tapaamiset.
Kahvilla aloitamme kuten ennenkin, jutellaan kesästä
varmaankin ja tuokaahan uusia ideoita mukananne,
mietitään mitä yhdessä keksimme tekemistä.
Tervetuloa!

Edellytyksenä on mahdollisuus
korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun.
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 syyskuussa tai sopimuksen mukaan.
Työaika noin 25 tuntia / viikko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@ppay.fi
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Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
040 4848 324
kallavesi@evl.fi
Seminaari päihde- ja kriminaalityön ajankohtaisista haasteista ja
näkymistä pe 18.8. klo 13. Seminaari
kuuluu Katulähetyksen keräpäivien
ohjelmaan.
Katulähetyksen kesäpäivien Katulähetysilta la 19.8. klo 18.30. Heimo Enbuska, Alvar Savallampi, Riku
Ylipahkala, Jarkko Maukonen ja bändi. Rukouspalvelu illan päätteeksi.
Katulähetyksen
kesäpäivien
juhlamessu su 20.8. klo 10. Petteri Hämäläinen, Matti Pentikäinen,
Jarkko Maukonen, Mari Vuola-Tanila.
Katulähetystyöhön
siunaaminen.
Saarna Vankilapastori Jouko Koistinen. Messun jälkeen juhlalounas, jossa
vapaaehtoinen maksu.
Hyväntekeväisyyshölkkä su 20.8.
klo 16. Rauhalahti Road Runners ja
Kallaveden seurakunta järjestävät hyväntekeväisyyshölkän. Lähtö Kallaveden kirkolta, reitti kulkee asfalttitietä
kirkon läheisyydessä. Matkat: 500 m
alle 10 v, ja 10-15 v. 5 km M/N, M/
N50. Lähtöaikataulu: 500m klo 16:00,
5 km klo 16:30 Maalissa mehutarjoilu, ajanotto. Myytävänä makkaraa,
vapaaehtoinen
maksu.
Osanottomaksu: 10 €, lasten sarja ilmainen.
Maksu paikan päällä. Palkintoina on
tuotepalkintoja. Tapahtuman tuotto
menee hyväntekeväisyyteen. Lapsille
toimintaa Kallaveden kirkon alapihalla.
Messu su 27.8. klo 10. Sanna Alanen,
Sirpa Nummenheimo, Mari VuolaTanila.

Koko kansan kirkkopyhän messu
su 3.9. klo 10. Sanna Alanen, Matti
Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Messu su 10.9. klo 10. Juha Määttä, Sirpa Nummenheimo, Richard
Nicholls.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Nuorten tapahtuma ti 22.8. klo
16.30. Petteri Hämäläinen, Richard
Nicholls. Nuorten syyskauden avajaistapahtuma. Isoskoulutukseen ilmoittautuminen.
Perhekerho alkaa to 31.8. klo 9.30.
Diakoniatyön syyskauden aloituskahvit ti 5.9. klo 12. Matti Pentikäinen.
Vertaisryhmä ohjaajakoulutus pe
8.9. klo 9. Seuraavat kerrat 15.9. ja
22.9. Lisätietoja ja ilm.elokuun loppuun mennessä maarit.kirkinen@evl.
fi, tai p. 0404848369.
Petosen messu su 10.9. klo 17. Anni
Tanninen.
Kallaveden seutu - Muut
Immeinen kohattavissa- Pop up
-kahvila to 17.8. klo 10. Jalkautumisviikon tapahtuma Pömpelissä, Alakatu 3. Leivän jakoa ja kahvitarjoilu.
Klo 13.30-15.30 Pop up-kahvila on
K-Market Pirtti, Pirtinkaari 28.
Toimintatuokiot lapsille ja perheille to 17.8. klo 10. Petosen kirjastolla, Jalkasenkatu 3. Seuraava tuokio
alkaa klo 14.
Viini ja Virsi- ilta to 17.8. klo 18.
Ravintola Käskynkässä, Soikkokuja12. Petteri Hämäläinen, Richard

TYÖYHTEISÖJEN
MESSU
17.9.2017 klo 10
Kallaveden kirkko,
Rauhalahdentie 21

Tervetuloa kaikille
avoimeen työyhteisömessuun
Työyhteisömessu on jumalanpalvelus, jonka
teemana on työhön liittyvät elämän asiat.
Tervetuloa Te kaikki työn ja kuormien
uuvuttamat, työtä etsivät ja työnsä
jo urallaan tehneet!
Vuosittaisessa työyhteisömessussa tällä
kertaa mukana on Suomen yrittäjien
puheenjohtaja Mikael Pentikäinen.

Nicholls.
Jalkautumisviikon Yhteislauluilta
pe 18.8. klo 17. Vapauden aukiolla
Pyörönkaarella. Matti Pentikäinen,
Anna-Mari Linna, Richard Nicholls,
Mari Vuola-Tanila.
Venetsialainen ilta pe 25.8. klo
19. Rytkyn leirikeskuksen rannassa
ja kodalla. Sanna Alanen, Richard
Nicholls. Tule viettämään tunnelmallista lyhtyjen valaisemaa iltaa. Ohjelmassa lettujen paistamista, kahvit ja
mehut. Mahdollisuus paistaa omia
makkaroita, pelejä lapsille, yhteislaulua ja yhdessäoloa.
Turinatupa - avoin kohtaamispaikka kaiken ikäisille ma 4.9. klo 13.
Ravintola Käskynkän kabinetissa,
Soikkokuja 12, (sisäänkäynti apteekin
puoleiselta parkkipaikalta). Hörpi
päiväkahvit mukavassa seurassa !
Rytkyn, Haminalahden ja Kaislastenlahden työseurojen aloitus ma
4.9. klo 18. Matti Pentikäinen. Eräkaliolla, Annikki-veturintien varressa,
Kaislastenlahdessa.
Leväsen kammari ma 11.9. klo 13.
Leväsen toimintakeskus, Leväsentie
27. Kammari kokoontuu joka toinen
viikko.

Fysioterapiaa Saaristokaupungissa

- Fysioterapia - Hieronta - Intialainen päähieronta
Yrittäjä

Annakaisa
Kolehmainen

Ajanvaraus 044 575 9459
Luoderannankatu 11 B, 70840 KUOPIO

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

Avoinna: ma-pe 9.00 - 13.00

toimisto@ppay.fi

Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Sanajumalanpalvelus su 20.8. klo
13. Sanna Alanen, Anna-Mari Linna.
Muut
Varikko-ilta su 20.8. klo 17. Petosen
seurakuntatalolla. Yhdyshenkilö Minna Porkola
porkola.minna@gmail.com.
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*Ateriaan sisältyvät
pääruoka, salaatti,
leipä ja juoma.

Meillä käy vain käteinen.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai kahvio.ppay.fi
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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€

Kuukausikortti 70 €

Aihetta
hymyyn!
KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
• Pelkopotilaat
• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito • Implantit eli keinojuuret
• Proteesihoidot
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi

Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
017 3634 757
029 123 1152 Yhteisvaraus

Tutustu lisää kotisivuillamme:

vilhelmi.fi

kätevä
ajanvaraus
netissä!

