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Iloinen eläkeläinen afrikkalaisleteissä

K

uopion hyvinvointipalveluiden tiloissa tyhjenteli helmikuun viimeisenä tiistaina
huonettaan Heli Norja. Hänen afrikkalaislettinsä eivät kuulemma olleet
eläkkeelle pääsyn juhlistamista: hän
oli viettänyt syksyllä Afrikassa Sao
Tomélla kaksi viikkoa, ja siellä eräs
rouva oli väkertänyt lettejä hänelle
päähän viisi tuntia. Norja ajatteli pitää
ne nyt niin kauan kuin ne kunnossa
kestävät.

ovat vakiintuneet myös monien järjestöjen kokoontumispaikoiksi, sillä
ne ovat ilmaisia tiloja.
Hyvinvointipalvelulla on myös yhteisötaiteilijoita määräaikaisissa työsuhteissa. Nämä voivat tehdä kotikäyntejä, käydä palvelutaloissa tai
vaikka juuri asukastuvilla niin kuin
kaupungin liikunnanohjaajatkin.
Keväällä 2017 tehdyn kartoituksen
mukaan tuvilla on n. 140 erilaista toimintaa.

Kuopion kaupungin hyvinvoinnin
edistämisen johtaja Heli Norja on nyt
työelämän jättäessään ollut Kuopiossa
14 vuotta. Hän tuli tänne vuonna 2004
koulutustoimen toimialajohtajaksi.
Siihen kuului perusopetus, lukiot, toisen asteen yhteistyö, kansalaisopisto
ja vuodesta 2007 lähtien myös päivähoito; tuolloin hänellä oli kaupungin
suurin hallintokunta, 2300 alaista ja
115 miljoonan budjetti.
Ennen organisaatiouudistusta 2011
oli ollut viisi toimialajohtajaa ja kaupunginjohtaja, mutta sitten tuli kolme
palvelualuejohtajaa ja kaupunginjohtaja. Tässä yhteydessä muodostettiin
hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, jolle Heli Norjakin sitten sijoittui. Siihen koottiin vapaa-aikaan liittyviä asioita kuten mm. kulttuuri,
liikunta ja kansalaisopisto.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue pitää sisällään paljon sellaistakin, mitä maallikko ei aavistaisi, kuten esim. järjestö- ja avustuspalvelut.
Hyvinvoinnin palvelualueen kautta
nimittäin jaetaan kaikki kaupungin
yleisavustukset, yli 3 miljoonaa euroa
vuodessa. Aiemmin avustuksia jaettiin monelta taholta, sosiaali- ja terveyspuolen avustukset jaettiin heidän
kauttaan, nuorisopuolen avustukset
taas omalta taholtaan, liikunta ja kulttuuri omaltaan…
Hyvinvoinnin palvelualueelle Kansalaistoiminnan yksikköön kuuluu
lisäksi mitä erilaisempia asioita ehkäisevästä päihdetyöstä vanhusneuvoston toimintaan.
Norja on pitänyt työstään niin, että on sanonut Taivaan Isälle, että Iso
kiitos!

Luontainen johtaja
Heli Norja kertoo naurahdellen, että
johtaja-analyysiessä hänet on luokiteltu luontaiseksi johtajaksi, joka ei voi
olla johtamatta. Mutta hän kyllä sitten
vakavoituu ja selittää tarkemmin, että
hän haluaa ottaa vastuuta eikä pelkää
tehdä päätöksiä.
Mitä johtaminen vaatii? en malta olla kysymättä – Hirveästi sitkeyttähän
siinä vaaditaan, Norja sanoo. – Rohkea ja sitkeä pitää ehdottomasti olla.
Kun viidennen kerran sanotaan, että
tästä ei tule mitään, niin ei saa lannistua vaan pitää kokeilla taas uudestaan.

Ylpeydenaiheita
uran varrelta
Paljossa Heli Norja on ollut mukana,
mutta hän muistuttaa, että mitkään
näistä asioista eivät olisi onnistuneet,
ellei olisi ollut hyvää työyhteisöä ja yhteistyötä.

Aprillipäivänä eläkkeelle jäävä Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen
johtaja Heli Norja taustallaan työhuoneen muistojen seinä, joka lienee tämän
tekstin ilmestyessä jo purettu.
Voiko tämä johtua pohjalaisuudesta? Norja ei myönnä olevansa
pohjalainen, vaikka hän Kuopioon
Pohjanmaalta tulikin. Hän nimittäin on Ähtärissä syntynyt, eikä se
ole tarkkaan ottaen Etelä-Pohjanmaata. – Murrerajakin kulkee Ähtärin ja Tuurin kyläkaupan välissä,
Norja perustelee. Mutta mies hänellä
on pohjalainen. He asuivat 19 vuotta Isossakyrössä, josta 14 vuotta Heli
kävi Alahärmässä työssä sivistystoimenjohtajana. Tuona aikana hän näki
kunnan elämän sekä johtavan virkamiehen että luottamushenkilön näkökumista, sillä kun hän Alahärmässä
oli se virkamies, Isossakyrössä hän oli
valtuustossa ja lautakunnissa – viimemainituissa yhteensä 12 vuotta. Siinä
tulivat roolit selviksi, Norja toteaa.
Polku johtajaksi ei kuitenkaan ollut
aivan viivasuora. Siinä oli välietappeja: ensin Norja oli lastentarhanopettaja, mutta sitten tie vei jatkamaan
opintoja Jyväskylään, mistä seurasi
luokanopettajan pätevyys sekä kaksi erityisopettajan tutkintoa puhe-,
luki- ja kuulovammaisten opettamiseen. Muitakin pätevyyksiä kertyi, ja
lopulta omaksi hommaksi löytyi johtaminen.
– Johtamisen etu on, että voi katsoa
asioita laajasti, Norja perustelee valintaansa, ja lisää, että johtavassa asemassa kunnassa pääsee oikeasti vaikuttamaan positiivisesti kuntalaisten
elämään.

Suhde Petoseen
Norja asui perheineen 12 vuotta Saaristokaupungin ja Petosen rajamailla.
Petosen kauppapalveluja käytettiin ja

liikuntaa on harrastettu Jynkänvuorella ja Lippumäessä.
Työn puolesta Petonen on erityisen
tuttu asukastupien kautta, joita ennen
oli kaksi, nyt yksi eli Kotikulma. Kaupunki tukee kaikkia Kuopion ruokajakelua tekeviä tahoja, myös Tukikohta-diakonian ruokajakelua Petosella.
Kaupunki on ollut mukana myös Petosen kansalaislähtöisen kehittämisen (KAKE) hankkeissa kuten Petosen Pömpeli ja Tukikohta Diakonian
Mennään yhdessä eteenpäin.
Asukastupia on tällä hetkellä 10,
ja kaksi uutta on tulossa. Alussa yli
kymmenen vuotta sitten kaikki niiden työntekijät olivat työllistettyjä.
Viimeisten kahden ja puolen vuoden
aikana asiaa on saatu parempaan järjestykseen, niin että nyt asukastuvista
vastaamassa on seitsemän kaupungin
vakituista lähiötyöntekijää. Lisäksi tuvilla toimii niin työllistettäviä ja
kuntoutettavia kuin työharjoittelijoita ja opiskelijoitakin. – Isoa ja tärkeää
hommaa tällä hetkellä, luonnehti Heli
Norja asukastupatoimintaa.
Asukastuvat ovat kaikki hiukan erilaisia. Näin on jo siitäkin johtuen,
miten ne ovat sijoittuneet suhteessa
muihin alueen palveluihin. Esimerksiksi Neulamäessä asukastupa tuli
kirjaston remontin jälkeen sen yhteyteen, ja tämä järjestely on aktivoinut
molempien toimintaa. Puijonlaaksossa asukastuvan luonteeseen on vaikuttanut lähiötyöntekijän koulutustausta, hän kun on sekä yhteisöpedagogi
että kondiittori. Niinpä asukastuvalla
välillä leijailee pullan tuoksu. Vaikka
asukastuvat ovat kaiken kansan epämuodollisia kohtaamispaikkoja, ne

Ylipäätään hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuuden rakentaminen on
ollut monipuolisuudessaan iso mutta
myös kiinnostava urakka. Se on tuonut kaupungin resursseja paremmin
kaupunkilaisten käyttöön, kun niitä
voidaan kohdistaa yhdessä sovitulla
tavalla. Kun kaupunkilaisia aktivoidaan ja osallistetaan huolehtimaan
omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään, hillitään myös sote-menojen
kasvua.
Pohjanmaaltakin muistuu mieleen
onnistumisen kokemuksia. Yksi oli
Koko kylä kasvattaa -ajattelun läpivieminen kunnassa. Valtuuston vahvistamilla suosituksilla annettiin vanhemmille ja isovanhemmille selkänojaa
heidän yrityksissään asettaa lapsille
rajoja.
Erityisopetuksen ammatti-ihmisenä
Norja muistelee myös sitä, miten Alahärmän Kauhavalla asti koulussa käyneet erityisoppilaat saatiin kotiutettua
sopivasti remontoituun koulukeskuk-

seen ja integroitua normaaliopetukseen itse kunkin mahdollisuuksien
mukaan. Tämä oli menestys, mutta
Norja myöntää, että kyllä se rahaa
vaati, eikä aivan samaa voida toteuttaa
Kuopion mittakaavassa.
Pohjanmaalla läpi koko koulun vietyä yrittäjyyskasvatusta Norja yritti
saada tuotua Kuopioonkin. Alahärmän lukiossa oli lopulta kahdeksan
valinnaista yritystalouskurssia tarjolla, minkä Norja arvelee olleen Suomen ennätys. Kuopiossa yrittäjyyskasvatus ei heti ottanut tuulta, vaan
vasta viime aikona ollaan siihen oltu
valmiimpia. Voi olla, että kuopiolaiset
eivät ole nähneet yrittäjyyttä ihan niin
laajasti kuin Norja, joka sanoo: –Yrittäjyys on eettinen pohja elämälle, sitä,
että on oikein olla ahkera. – Asenne
voi olla tämä, perustit sitten itse sitä
omaa yritystä koskaan tai et, Norja
lisää.

Mitä nyt?
Eläkepäivien suunnitelmista Heli Norja kertoo, että aikoo paneutua
enemmän jo aiempiin taideharrastuksiinsa, liikuntaan, hengelliseen työhön
ja ehkäpä kuoroonkin. Tekemistä riittää siinäkin, että on viisi lasta ja viisi
lastenlasta ja kuudes syntymässä vappuna.
Ja maailmaa on laajasti Suomen ulkopuolellakin.
Afrikkaan Heli Norjan oli vienyt
syksyksi se, että hänen tyttärensä oli
siellä YK-tehtävissä. Norjalla on myös
yksi tytär Etiopiasta ja mosambikilainen vävy. Norjan perheen ’lisälapset’
ovat Kamerunista ja Guinea-Bissaulta
– ’lisälapsiksi’ Norja kutsuu näitä perheen kahta aikuista ja yhtä visivuotiasta, jotka ovat tulleet perheeseen erilaisten kuvioiden kautta.
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää
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Kevättä

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
ry:n kevätkokous pidetään 27.3. klo
17 Pinarilla. Poiketkaahan petoslaiset paikalle tutustumaan nyt jo
kolmekymppisiä juhlivan PPAY:n
toimintaan. Kahvia ja pullaa on tarjolla, mutta varsinaisena pääruokana on herkullinen tietopaketti yhdistyksen toimintavuodesta 2017
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen muodossa. PPAY:n toimintaan
ovat viime vuosina kuuluneet perinteiset kevät- ja joulutapahtumat, aktiivinen yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa sekä kaikille avoimen
ja maksuttoman harrastustoiminnan järjestäminen Pinarilla. Toimintaa pyritään kehittämään jatkuvasti
ja uudet ihmiset ovat aina tervetulleita mukaan toimintaan.
Mutta mikäli kevätkokoukseen

osallistuminen ei vain millään houkuttele, voi PPAY:n toimintaan tutustua myös ihan kotoa käsin, esimerkiksi lukemalla tarkasti tätä
lehteä, selaamalla kotisivujamme
www.ppay.fi tai liittymällä yhdistyksen Facebook-ryhmään. Kysymyksiä
ja uusia ideoita toimintaa koskien
otamme aina vastaan mielellämme.
Mikäli olet liikkuvampaa sorttia,
voit pyörähtää arkisin klo 9 – 13 välillä Pinarille tutustumaan lounaskahvioomme tai talossa kokoontuviin harrastuskerhoihin. Saatat jopa
tavoittaa Petosen Lehden toimittajan
tai innokkaasti vanhoja arkistomappeja selaavia miehiä historiikkiprojektin parista. Tervetuloa!
Kalle Lillinen
PPAY ry
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Niin on näläkä, että näkköö haettoo

V

enyikö ateriaväli taas pitkäksi? Ärtymys kasvaa, pikkuasiat kiukuttaa. Tulee nälväistyä
kaverille pahemmin kuin oli tarkoitus.
Helpotkin tehtävät alkavat tuntua yllättävän vaikeilta, keskittyminen herpaantuu, ajatus tahmoo ja tapahtuu
typeriä virheitä. Puhekaan ei aina
luista. Ja sitten alkaakin raivostuttaa
jo todenteolla.
Toiset ihmiset kestävät nälän tunnetta paremmin kuin toiset. Alhainen verensokeri voi saada laiskaksi ja
uneliaaksi, mutta osalla nälkä aiheuttaa ärtymystä ja suorastaan aggressiivisuutta. Ratkaisuksi kroppa huutaa
nauttimaan nopeasti jotain makeaa.
Valitettavasti äkkimakea auttaa vain
hetkeksi, se nostaa kyllä verensokerin
pian ja korkealle, virkistääkin, mutta
sitten tapahtuu romahdus. Sokeritaso
tippuu nopeasti alas ja kierre on jälleen valmis- tekee taas mieli makeaa.

Vatsa hankaa selkärankaa,
suolet huutaa hoosiannaa
Viidennes kaikesta syömästämme
ravinnosta menee aivojen polttoaineeksi. Kun edellisestä ruokailusta on
kulunut jo tovi, laskee verenkierrossa kiertävien ravintoaineiden määrä.
Jos veren glukoositaso tippuu rajusti,
aivot tulkitsevat tilanteen hengenvaaralliseksi, sillä niiden toiminta riippuu muita elimiä ja kudoksia kriittisemmin verensokerista. Aivot eivät
voi tietää, onko kyseessä hetkellinen
vai pitempiaikainen nälänhätä. Ne
reagoivat aina samalla lailla, kuin kyseessä olisi elämää uhkaava kriisitilanne. Verensokerin laskiessa aivot lähettävät eri elimille viestin vapauttaa
hormoneita, jotka nostavat glukoosin
määrää verenkierrossa. Tällaisia ovat
stressihormonit adrenaliini ja kortisoli, jotka vapautuvat vereen kaikenlaisissa muissakin stressaavissa tilanteissa, jolloin aivot tulkitsevat tilanteen
vaihtoehdoiksi taistele tai pakene. Adrenaliiniryöpyn tuoma aggressiivisuus
tuo hetkellisesti lisää energiaa, tarkoituksenaan auttaa ihmistä metsästämään saalista tai antamaan voimia ra-

vinnon etsintään. Kääntöpuolena on,
että vapautuneet hormonit aiheuttavat
elimistössä muitakin stressioireita: kädet tärisevät, voi heikottaa, hikoiluttaa tai paleltaa. Ja kun oikea fyysistä
taistelua ei edessä ole, aggressiivisuus
purkautuu nykyihmisellä kiukutteluna.

Jonka mesi kielessä, sillä
myrkky mielessä!
Nälkää ja vihaisuutta yhdistävä tekijä on myös se, että molempia kontrolloivat samat geenit. Yhden tällaisen
geenin tuote on neuropeptidi Y, jota
vapautuu aivoista, kun nälkä iskee.
Neuropeptidi Y vaikuttaa lukuisten
muiden reseptoreiden ohella Y1-reseptoriin. Nämä yhdessä kontrolloivat
aivoissa nälkää, mutta myös vihaa ja
aggressiota. Neuropeptidi saa ihmisen
toimimaan nopeasti sen eteen, että saa
ruokaa. Yksilöllisiä eroja on, joka ehkä
selittää sen, miksi toiset ovat erityisen
ärhäköitä reagoimaan jo pieneenkin
nälkään. Jos aivoselkäydinnesteessä
on runsaasti neuropeptidi Y:tä, impulsiivista aggressiivisuutta esiintyy
tavallista herkemmin. Jotkut voivat
siis reagoida veren glukoosipitoisuuden vaihteluun herkemmin, ilman
että kyse olisi diabeteksesta. Tällöin
verensokerin lasku voi saada aikaan
voimakkaitakin tuntemuksia, kuten
hermostuneisuutta ja jopa paniikin
tunteita.
Ohion yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan pariskunnat, joiden
verensokeri oli jatkuvasti liian alhaalla, tappelivat eniten. Tutkimukseen
osallistuneiden pariskuntien verensokeria tarkkailtiin kolmen viikon ajan.
Omia vihan ja ärtymyksen tunteitaan
parit saivat ilmaista voodoo- nukkeen, joka esitti heidän puolisoaan.
Mitä matalampi verensokeri, sitä kärsineempi nukke oli.

”Oletko masentunut, syytä
maksaasi”, toteaa
kiinalainen sananlasku.
Jos verensokerin tasaisena pitämi-

nen arjessa on hankalaa terveellekin,
sitä se varsinkin on
diabetesta sairastavalle. Haiman insuliinin erityksen hiipuminen häiritsee elimistön verensokerin säätelyä ja
siksi liialliset nousut tai liian matalalle
laskut voivat johtaa jopa hengenvaaralliseen tilaan. Rajut verensokerin
heittelyt vaikuttavat väkisinkin diabeetikon tunne-elämään. Hoitotasapainon ylläpito voi olla voimia vaativaa ja johtaa hoitouupumukseen
ja jopa masennukseen. Jos maksan
toiminta on heikentynyt, sekin häiritsee ravintoaineiden imeytymistä
vaikuttaen hermostoon ja aivoihin,
ja sen kautta altistaa masennukselle.
Koska sekä masennuksessa että diabeteksessa on samanlaisia oireita, väsymystä, kipuja, keskittymisvaikeuksia
ja unettomuutta, voi diabeetikon masennus jäädä oireiden taakse piiloon
ja pahimmassa tapauksessa kokonaan
diagnosoimatta.
Toisaalta taas masennus voi altistaa
diabeteksen puhkeamiselle. Käsityksen näiden sairauksien välisestä suhteesta esitti jo vuonna 1684 englantilainen Thomas Willis toteamalla, että
”pitkät surut ja depressio” aiheuttavat
diabeteksen. Pitkäaikainen mielen pahoinvointi voi todella altistaa diabeteksen puhkeamiselle, koska elimistön
jatkuvasti koholla olevat stressihormonit nostavat verensokeria.
Diabetesta sairastaa maailmassa 285
miljoonaa ihmistä, ja heistä noin 43
miljoonalla on todettu masennusoireita. Masennuksen on todettu lisäävän tyypin 2 diabeteksen riskiä 60
prosentilla, ja tyypin 2 diabeteksen
lisäävän depression riskiä 15 prosentilla. Depressio on siten tupakointiin
verrattava diabeteksen riskitekijä. Yhteydet ovat monimutkaisia ja molemminpuolisia. On löydetty viitteitä siitä,
että näiden sairauksien taustalla olisi
yhteisiä aineenvaihdunnallisia mekanismeja, joita ei vielä ole tunnistettu.

Leipä miehen tiellä pittää,
velli viskoo sinne tänne
Mieli pysyy tasaisempana, jos jaksaa

Juhlimaan tai pitämään
koulutuksia Wanhaan Kirjastoon

K

un Jynkkään saatiin uusi kirjasto, ja sen vanhat tilat kävivät tarpeettomiksi, sekä kaupunkia että vanhaa tuttua ravintolaa,
Käskynkkää, lykästi. Käskynkässä pitopalvelun osuus oli kasvanut viime
aikoina, ja kuinka ollakaan, sitten oli
vierestä tarjolla lisätilaa. Nyt on remontit tehty, ja tammikuussa oli ensimmäinen tilaisuus Juhlatila Wanhassa Kirjastossa.
Juhlatila soveltuu erilaisiin perhejuhliin, mutta myös kokous- ja koulutustapahtumiin, kertoo Käskynkän
omistaja Veli Markkanen. Tilassa on
niin lava bändille kuin informaatiopainotteisten tilaisuuksien vaatima
valkokangas ja videotykki; pöytiä ja
tuoleja voidaan järjestellä monella
tavalla, ja monipuolisuutta lisää, että
kattaus voidaan laittaa sivuhuoneeseen. Paikkoja on 180 henkilölle, mitä
varten remontin yhteydessä lisättiin
ilmastoinnin tehoa.
Tilan historiaa kirjastona on hyödynnetty niin imagollisesti kuin käy-

tännöllisestikin. Lukusalin lehtikaapit
toimivat nyt astiavarastona. Kirjahyllyissä on laseja, mutta joissain on
kirjojakin – sinne voivat asiakkaatkin
tuoda vanhoja, siistikuntoisia kirjoja. Kirjamäärän vaikutelmaa on tosin
tehostettu kirjahyllykuvioisella tapetillakin. Vanha kirjaston tiski on edelleen käytössä, joskin etupaneeli on nyt
vuorattu sanomalehdillä. Vaikka tilaan on asennettu sen uuteen luonteeseen sopivammatkin valaisimet, myös
kirjaston vanhoja loisteputkia on jätetty siltä varalta, että joissain tilaisuuksissa tarvitaan enemmän valoa.
Ruoka tulee edelleen varsinaisen
ravintolan puolelta, mutta Juhlatila
Wanhan Kirjaston yhteydessäkin on
huoltotilaa.
Jo ennen Juhlatila Wanhaa Kirjastoa
Veli Markkasella on ollut Käskynkän
ohessa kesäisin 190-paikkainen terassiravintola Mualiman napa Kuopion
torilla, joten työtä riittää. Vakituisia
työntekijötä on talvisaikaan Käskynkässä 9, kesällä Mualiman navassa 5-7

Ei oo läheskään niin näläkä ku välillä syöp.
huolehtia säännöllisestä ateriarytmistä. Hitaasti hiilihydraatteja luovuttavat elintarvikkeet edesauttavat siinä,
että annoksella jaksaa pitempään, eikä
korkeaa verensokerin nousua pikaisine romahduksineen tapahdu. Myös
ravinnon sisältämät kuidut hidastavat
glukoosin imeytymistä.
Tietyt ravintoaineet hoitavat erityisesti mielialaa. Kiinankaali ja lehtikaali sisältävät paljon magnesiumia,
K-vitamiinia ja folaattia, joka on liitetty myös masennuksen hoitoon. B12vitamiinilla on tärkeä rooli viestien
kuljettamisessa aivoissa ja hermoissa.
Puutos voi johtaa masennukseen, ja
paljon nautittuna se voi helpottaakin
masentuneisuutta. Kalasta saa paljon omega3-rasvahappoja,pähkinät
ja mantelit ovat hyviä E-vitamiinin
lähteitä. Syömällä mustikoita pari annosta viikoittain voi vähentää riskiään
sairastua Alzheimerin tautiin. Tumma
suklaa ja raakakaakao sisältävät paljon
polyfenoleita, jotka on linkitetty tyy-

neyteen ja tyytyväisyyteen.
Kurpitsansiementen
magnesium
suojelee masennukselta ja ahdistuneisuudelta. Siemenissä on myös sinkkiä
ja ainesosia, jotka edistävät hyvää unta. Probiootit saattavat vähentää ahdistuneisuutta sosiaalisissa tilanteissa.
Joissain tutkimuksissa on huomattu,
että probioottilisä on vähentänyt kielteisiä ajatuksia, kun mieli on maassa.
Syömällä oikein voi siis todellakin
kohentaa mielialaa. ”Hyvä ruoka, parempi mieli. ” - mainoslause ei ravitsemustutkijoidenkaan mielestä ole
kaukana totuudesta, jos ei niin moni
vanhakaan ruokaan liittyvä sananparsi.

Kokki Pasi Mähönen Käskynkän keittiössä,
josta ruoka tulee myös uuteen juhlatilaan.

lisää. Toistaiseksi omasta jälkikasvusta
poika on ollut kiinnostunut isän alan
yritystoiminnasta, ja tämä onkin ollut
14-vuotiaasta asti varsinkin Mualiman navassa erilaisissa hommissa.
Kuten hyvin tiedetään, kaikista ei
ole yrittäjiksi, sillä se on aika usein
pikemminkin elämäntapa tai -asenne
kuin sellainen ammatti, johon voidaan yksinkertaisesti jossain koulussa
kouluttaa. Yrittäjyyteen pikemminkin
kasvetaan, ja Veli Markkanenkin on
aloittanut Käskynkässä aluksi työntekijänä, päässyt sitten osakkaaksi ja on
nyt itse omistaja. Aika usein yrittäjyys
tulee myös kodin kautta – Veli Markkanenkin on lähtöisin yrittäjäperheestä.
Näillä eväillä sitä sitten on saatu valoisa ja elegantti tila erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen entiseen kirjastoon!
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää
Kirja- ja lehtiteema on esillä Käskynkän
uudessa Juhlatila Wanhassa Kirjastossa.

Teksti: Pirjo Kiiski, kuva: Pixabay
http://hyvinvointi.ts.fi
www.duodecimlehti.fi
www.stara.fi
www.refinery29.com/greatist/91
www.menaiset.fi
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Kuopion tytärkaupunki nousi
rakennemuutosten keskelle
Viime lehdessä oli puhetta siitä, minkä verran Petoselle oli tarkoitus sijoittaa ihmisiä asumaan. Nyt katsotaan, mihin
nämä ihmiset sitten päänsä kallistivat ja miten heidän palvelunsa kehittyivät.

K

esällä 1983 Kuopion kaupungin isät ja äidit olivat käyneet
umpimetsässä katsastamassa
tulevan tytärkaupunki Petosen paikan, johon oltiin yhdistämässä viidellä eri nimellä alkujaan tunnetut
alueet: Litmanen, Pirtti, Rautaniemi,
Lehtoniemi ja Pitkälahti.
21.11.1985 Savon Sanomat kirjoitti,
että ensimmäinen kaavaluonnos on
valmis. Ensimmäinen alueen uudisrakennus, Rauno Kortteen ja Juhani Mikkosen mallitalo, valmistui jo
vuonna 1986, vaikka tuossa Savon Sanomien jutussa arvioitiin ensimmäisten asuinrakennusten valmistuvan
vasta 1988. Into uutta aluetta kohtaan
oli siis suurta.
Periaatteena oli, että alue rakennetaan kerralla valmiiksi palveluita
myöten. Kokemus Neulamäessä oli
osoittanut, että jos uutta asuinaluetta
rakennetaan asunnot edellä, palvelut
saattavat laahata pahasti perässä. Palveluita – kuten äitiys- ja lastenneuvola sekä päiväkoteja – sijoitettaisiin nyt
aluksi vaikka väliaikaisiin vuokratiloihin. Palveluita varten suunnitellusta
Pyörön keskustasta järjestettiin arkkitehtikilpailu 1985.

Autot, nousukauden
hedelmät
Liikennejärjestelyt koskemattomaan
metsään olivat tärkeät. Savon Sanomat
kertoo, että jo 1987-88 suunniteltiin
Jynkkään uusi eritasoliittymä. Muitakin erityisjärjestelyjä kaivattiin ennen
kuin moottoritien jatkorakentaminen

tapahtuisi ja korjaisi tilannetta osaltaan. Arvio oli, että uudelle alueelle
viitostieltä kääntyvän liikenteen määrä kaksinkertaistuisi, ja ruuhkautumista pelättiin etenkin, kun piti kääntyä viitostien yli. Moottoritien päivitys
tapahtuikin hyvin aikataulussa, mistä
Petosen Lehti tiedotti karttakuvan
kanssa 26.9.1991.
80-luvun lopun kulutusjuhlavuosina Suomi autoistui ennakoitua vauhdikkaammin. Tuon ajan ohjeiden
mukaan vuokrataloihin suunniteltiin
vain yksi parkkipaikka kahta huoneistoa kohden. Petosen kadutkin osoittautuivat liian kapeiksi – reunoille ei
mahtunut pysäköimään, mistä seurasi
kritiikkiä, mutta sitä myötä myös korjaustoimenpiteitä.
Petoslaiset olivat vuosikymmenen
vaihteessa niin tyytyväisiä uuteen
puutarhakaupunkiinsa, että Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n vuoden 1989-90 toimintakertomuksessa
lukee: ”anottu SAFAlta suunnittelupalkintoa Petosen alueelle”.
Petosen projektista vastanneen kaupungin virkamiehen Heikki Ryynäsenkin toiveikkuus näkyy 1991
Petosen Lehdessä: ”Petosesta tulee nykyajan Tapiola”. Jutussa Ryynänen ilmoittaa, että Petonen on valtakunnan
tasollakin kärkihanke – toista yhtä
suurta ei ollut käynnissä kuin Helsingin Vuosaari.

Palvelut yskivät
Vuonna 2009 muisteli Harri Harju

Petosen Lehdessä alkuaikojen päiväkoti- ja kouluoloja: Maunolanmäen
päiväkoti oli avattu 1989, mutta se ei
riittänyt edes 42 perhepäivähoitajan
kanssa alueen tarpeisiin.
Tilanne oli koulun kohdalla jopa
huonompi. Vuonna 1989 kirjoittaa
Pitkälahden ala-asteen johtaja Jouko
Vartiainen Petosen Lehdessä, että Pitkälahden 250 oppilaalle tarkoitetussa
ala-asteen koulussa, johon Petosen
lastenkin piti sopia, oli tuolloin jo 300
oppilasta, ja lapsia jouduttiin kuljettamaan Särkiniemeenkin asti jokaiselta
ala-asteluokalta. Yläastelaiset pääsivät
matkustamaan Kuopion keskustaan
ns. ’tipulaan’, jossa sen silloisen rehtorin Eeva-Kaarina Lampolan Savon
Sanomille kertoman mukaan kävi Petoselta parisataa oppilasta. Kouluongelmat kirvoittivat kipakoita lehtikirjoituksia, joissa Petosen asukkaiden
sanottiin joutuneen koulupetoksen
uhreiksi.
Heikki Ryynänen totesi 1989 Petosen Lehdessä, että Petosen väestörakenne eroaa Kuopion muiden
asuinalueiden väestörakenteista nuoruuttaan: 95% on alle 45-vuotiaita. Samassa yhteydessä Ryynänen myöntää
Petosen palvelurakentamisen käynnistyshäiriöt.
Mitä alakouluun tulee, Vartiainen
arveli ed. jutussaan, että tilanne helpottuisi, kun Pyörön koulu, nykyisin
Ala-Pyörö, valmistuisi 1990. Mutta se
osoittautui Harjun vuoden 2009 jälkikatsannossa jo syntyessään liian pieneksi, sekin.

Pyörön kauppakeskustakin jouduttiin odottamaan vuoden 1992
joulumyynnin alle. Se oli kuitenkin
edistystä, sillä Mauno Penttisen asukasyhdistyksen 25-juhlavuoden muisteloiden mukaan vuonna 1988 Petosen palvelut olivat olleet huoltoasema,
kauppa ja 30 oppilaan koulu.

Lama iski rajusti Petoseen
Kun Suomen arkkitehtiliiton SAFApalkinto oltiin myönnetty 30.1.1992,
alkoi olla merkkejä sitä, että uusi puutarhakaupunki ei ole pelkkä lintukoto.
Vuoden 1992 syksyllä Petosen Lehdessä tiedotettiin, että ”Noin vuosi
sitten Petosen alueella toimivat eri
hallintokuntien työntekijät kokivat
tarpeelliseksi kokoontua vaihtamaan
ajatuksia eri työsarkojen kehitysnäkymistä ja mahdollisista yhteistyökuvioista”. Asukasyhdistyksen lisäksi
tähän Petosryhmäksi kutsuttuun kokoonpanoon kuului henkilöitä koulu-,
nuoriso-, raittius- ja sosiaalitoimesta,
ja tiedonannossa lueteltiin jokainen
ryhmän jäsen puhelinnumeroineen.
Yhteyttä kehotettiin ottamaan heti,
kun epäkohtia havaittiin.
90-luvun alun lama oli iskenyt Petoseen. Alueelle päädyttiin kovan rahan rakentamisen hiipuessa tekemään
ennakoitua enemmän vuokrataloja.
Poliisin esittämän arvion mukaan alueelle oli myös asutettu varomattoman
keskitetysti ongelmallisen taustan
omannutta väkeä. Kun uusia asukkaita tuli ylipäätään lyhyessä ajassa
valtavia massoja – yksin vuonna 1991

Petoselle valmistui 952 asuntoa, mikä
merkitsi useita tuhansia uusia asukkaita kerralla – ongelmat kärjistyivät.
SAFA-palkintovuoden syksyn Petosen Lehteen oli Mauno Penttinen pyytänyt poliisilta tekstin aiheesta Huumeet ja huumerikollisuus. Petoselle
asettui joksikin aikaa myös poliisin
palvelupiste.
Petosryhmä-tiedotteessa korostettiin, että suurin osa ryhmän jäsenistä
asui itsekin Petosella. Petosen jotkut
tapahtumat olivat nimittäin saavuttaneet julkisuutta, josta paistoi läpi sensaatiohakuisuus alueen tuntemuksen
sijaan. Vaikka poliisin tilastot puhuvatkin karua kieltään, 100% Petosen
asukkaista ei ollut ryösteleviä narkomaaneja eikä virkavalta vieraillut rauhoittamassa joka kotia.
Vaikka Penttinen oli itse ensimmäisenä tarttumassa lieveilmiöihin, hän
myös toteaa eräässä syksyn 1992 pääkirjoituksessaan, että paikoin Petosen
asukkaisiin kohdistetaan arvostelua,
joka osoittaa myötätunnon puutetta
vaikeuksiin joutunutta lähimmäistä
kohtaan. Iso osa 90-luvun laman uhreista oli uhreja omatta syyttään, ja
heitä vain sattui Petoselle paljon.

Asuinalueiden elinkaari
Lopulta alkoi väsyttää niitäkin, jotka olivat olleet alussa innoissaan. Kun
vuonna 1997 Petonen rupesi olemaan
kasassa, Savon Sanomat pyysi lausuntoa kaupungin teknisen viraston
asiakaspalvelupäälliköltä Juhani Mik-

Petosen rakentumista. Pohjalla Kuopion opaskartta (Kuopion kaupunki 2018)
harmaaksi muutettuna ja perspektiivisesti käsiteltynä. Kohteiden tiedot Arkkitehtuurin opaskartta Kuopio, Savon Arkkitehdit SAFA 2010 sekä Petosen Lehti.

Petosen Lehti • Keskiviikko 14.3.2018
keellisena vuokra-asuntorakennuttajana. ”90-luvulla oltiin avaramielisiä ja
ajateltiin, että vuokratalojen ei tarvitse
olla kantti kertaa kantti”, luonnehtii
Vanninen Nikun suunnittelua. Niku
on jatkanut rakentamista Petoselle
tälläkin vuosituhannella esimerkiksi
Hautalahdenkadulle 2002 valmistunein vuokrapientaloin.

Happy hour ma-pe klo 17-19
La 17.3. Antti Raekallio
One-Man-Band alk. klo 21.30.
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Puh. 0440 775 000

Kaupunki vai omakotialue?

koselta, joka oli ollut mukana alusta pitäen (mallitalo). Petosella tosin
luettiin jotain Mikkosen sanomaa
aika herkkänahkaisesti. Mikkonen
nimittäin toteaa 17.11.1997 mainitussa jutussa: ”Petoselle on rakennettu
enemmänkin, kuin mitä alkuun suunniteltiin”. Tämän asukasyhdistyksen
puheenjohtaja Penttinen tulkitsi heti
19.11.1997 päivätyssä Petosen Lehdessä niin, että Mikkosen mielestä Petoselle oltaisiin rakennettu liikaa. ”Kun vuosien saatossa näistä eri
hankkeista olemme neuvotelleet, niin
tarpeelliseksi kaikki on havaittu – mitä täällä olisi liikaa, Juhani Mikkonen”,
kirjoittaa Penttinen.

puolellaan silloin toimittiin voimien
äärirajoilla.

Päivi Vanninen on työskennellyt
kaupungin omistamassa vuokrataloyhtiössä Niiralan Kulma Oy:ssä (Niku) vuodesta 1985. Alkuun hän toimi
siivoojien esimiehenä, ja hän kertoo
Petosen 90-luvusta, että heidänkin

Elinkaari etenee sujuvimmin Vannisen mukaan silloin, kun kiinteistöissä
on asukkaita kaikista väestöryhmistä.

Tätä nykyä Vanninen on erityisasumisen palvelupäällikkö samassa yhtiössä. Yli 30 vuoden kokemuksella hän
toteaa, että Petosella on toteutunut
vain normaali asuinalueiden elinkaaren malli. Häiriökäyttäytymistä esiintyy alkuvaiheessa, kun kaikki asukkaat ovat uusia, asumisen ja elämisen
kulttuuri on vakiintumaton ja alueella
on paljon rajojaan kokeilevia teinejä.
Petosella tilanne ehkä kärjistyi, koska
alueelle tosiaan rakennettiin paljon
vuokra-asuntoja – rakennuttajia oli
muitakin kuin Niku.

Tässä yhteydessä on syytä muistaa
Nikun ansioituminen verrattain ko-

Vielä mahtuu Petoselle
ainakin linnunpönttöjä

P

aljon on Petoselle reilun 30 vuoden aikana rakennettu, mutta
kyllä tänne vielä linnunpönttöjä mahtuu. Kevään alkamisen kunniaksi ohessa vinkki muutamasta Petosella pesäpönttöihin tavoiteltavista
linnusta kera pönttömittojen. Pihaan
voi houkutella pesimään pikkulintuja,
metsemmässä saattaa pönttöön saada
vaikka helmipöllön, ja Petoselta löytyy rantaa, jossa voi pesiä vaikka telkkä, jonka poikaset lienevät lintumaail-

man söpöimpiä.
Ja joskus isommanpuoleisen pöntön
voi valita pesäpaikakseen jopa liitoorava, jos sisääntuloaukko on riittävän pieni, 4,5 cm.
Grafiikassa hyödynnettyjen mittojen
lähde on birdlife.fi, mistä löytyy lisää
lintuasiaa, mikä varmaan monia taas
kiinnostaa näin kevään korvalla.
Teksti ja grafiikka: Saija Sillanpää

Petoselle tuli myös omakotitaloja.
Kaupungin kaavoitusarkkitehti Heikki Tegelman oli toivonut kaupunkimaisempaa rakentamista. Kovin suuri
yllätys tämä käänne ei kuitenkaan voinut olla, sillä Savon Sanomat kirjoitti
jo 24.4.1986 Aurinkorannan 140 tontin omakoti- ja rivitaloalueesta, joka
tuli paikkaan, johon alkujaan oltiin
kaavailtu voimalaa.
Mutta ei omakotitalon rakentaminenkaan aina auvoa ollut. Omasta
taloprojektistaan kertoo Petosen Lehdessä 1990 Markku Liinamaa: hän
joutui huomaamaan maksaneensa
rakennustarvikkeista ylihintaa, lapsetkin alkoivat masentua… Vaikka
haasteet olivat olleet tiedossa, niiden
voima tuli yllätyksenä.
Kaupunkimaiseen rakentumiseen
kuului Pyörön keskustan tori, Vapauden aukio, joka vihittiin käyttöön
1992. 1994 valmistui vihdoin ja viimein Kallaveden yläaste, nykyiseltä
nimeltään Pyörön koulun Ylä-Pyörö.
Asukasyhdistyksen aktiivisesti ajamat
Pinarin uudet vapaa-ajan tilat (2003)
muodostuivat lopulta laajasti palveleviksi ja niiden jääminen pelkäksi nuorisotaloksi vältettiin.
Kuopiossa kaavoitusta on haitan-

facebook.com/karhunpesakuopio
• Karaoke Pe-Su klo 16, Ke bingon jälkeen
• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin
klo 17.30
• DJ Kuvis soittaa vinyylilevyjä joka kuukauden viimeinen lauantai alkaen klo 18.
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
Pyörönkaari 3

Avoinna ma-to 10-22, pe-la 9-24, su 9 -21

nut eräs asia, joka on hauska kaikkien muiden paitsi rakentamisesta
vastaavien mielestä: liito-oravista tuli
kaavoitusongelma 1990-luvun puolivälissä Suomen liityttyä Euroopan
Unioniin. Suomesta tuli ainoa EUmaa, jonka alueella esiintyi tätä erityisen silmälläpidon ja suojelun alaista
lajia (sittemmin toiseksi on tullut Viro). Tämä merkitsi Suomelle erityisvastuuta.
Kun Saaristokaupunkiin irroitettiin
joitain alueita Petosesta, liito-oravat
menivät sille puolen. Sattuipa jopa
yksi liito-oravan pesäpuiden kaatamistapauskin, johon haettiin ratkaisu
– liito-oravan kannalta myönteinen

– tuomioistuimesta, kerrotaan Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y:stä,
KLYY:stä.
Nykyiselle Petoselle ei KLYY:stä satujen tietojen mukaan ulotu kuin ehkä vähäinen liito-oravan varjo niiltä
ajoilta, kun Koiraveden niemiä kaavoitettiin. Eli ainakaan yhtä ongelmaa
Petosella ei ole.
Teksti ja grafiikka: Saija Sillanpää

Verenpainemittaus helposti
kaupan aulassa

S

uomen Punaisen Ristin terveyspiste on toiminut jo pitkään Petosen Kotikulmalla. Nyt on avattu toinen piste hiukan vilkkaammalle
paikalle eli K-Supermarketin ja Petosen apteekin aulaan, ja se toimii joka
kuukauden toisena maanantaina klo
10-12. Kotikulman pistekin jatkaa entiseen malliin kuukauden ensimmäisinä maanantaipäivinä klo 10-12.

lussaan sekä viimeisin tieto että pitkä
kokemus.

SPR:n terveyspisteet lähiöissä tarjoavat matalan kynnyksen terveysneuvontaa, eikä terveyspisteille siis
tarvitse varata aikaa, sen kun poikkeaa juttusille. Siellä voi käydä mittauttamassa verenpaineensa esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että jos
on saanut uudet verenpainelääkkeet
ja vähän huimaa, eikä tiedä, pitäisikö
mennä lääkäriin vai ei. Terveyspisteissä ei hoideta, mutta – vaikkapa juuri
sen verenpaineenmittauksen ohella
– annetaan Käypä hoito -suositusten
mukaista ohjeistusta asiakkaan kanssa
käydyn keskustelun perusteella.

Petosen kauppakeskuksen terveyspisteellä tapaa Vuokko Hämäläisen, Helena
Asikaisen ja Leena Halmepuron.

SPR:n terveyspisteiden vapaaehtoiset ovat koulutukseltaan sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia, joillain on
amk- tai jopa ylempi korkeakoulututkinto. Tämän vuoden alussa avatulla
K-Supermarketin ja apteekin aulan
terveyspisteellä on tavannut Vuokko
Hämäläisen, Leena Halmepuron ja
Helena Asikaisen, kaikki vastikään
eläköityneitä terveydenhoitoalan ammattilaisia. Heillä on näin ollen hal-

Kenellekään edellä mainituista terveyspisteet ei ole ainoa harrastus, joten yleistäkin elämänkokemusta löytyy. Terveyspisteillä keskustellaankin
laajasta aiheiden kirjosta, ja saattaapa olla, että yhtä paljon kuin fyysistä
vaivoista puhutaan myös yksinäisyy-

destä. Terveyspisteen työntekijöiden
arvion mukaan yksinäisyys ei ole
pelkästään vanhusten ongelma, vaan
myös nuorten, ja se vetää mukaan helposti muita vaikeuksia elämään.
Joten poiketkaapa tällä pirteällä terveyspisteellä!
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää
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Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.ﬁ • toimisto@ppay.ﬁ • 044 729 5233

Huom! Viikolla 12, 19. - 23.3.
kaikki toiminnot ovat tauolla.
•
•
•
•
•
•

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10
- Limpun loukkua pelataan torstaisin
- SPR:n terveyspiste ma 9.4. klo 10-12
- VireTorin terveyspiste ke klo 9-10

Biljardi ma klo 9.30 - 13, ti klo 9 - 13, to klo 9 - 14
Rivitanssi ma klo 12 - 14
Tiistaikerho ti klo 11.45 - 14
Askartelukerho ke klo 11 - 14
Kuvataidekerho pe klo 11 - 14
Sekasähly su klo 16 - 17.30 (tauolla, jatkuu 8.4.)

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

Korjausompelija tekee pieniä ompelutöitä.
Tavoitettavissa keskiviikkoisin 9.30-12.30

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n KEVÄTKOKOUS
pidetään Pinarin kokoushuoneessa (Pyörönkaari 19, 2. krs)

tiistaina 27.3.2018 klo 17.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
HUOM! Kaikki Petosen asukkaat ovat
asukasyhdistyksen jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

- PPAY ry hallitus

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

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
Edellytyksenä on mahdollisuus 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 huhtikuussa tai sopimuksen mukaan.
Työaika noin 25 tuntia / viikko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 25.4.
Aineistot lehteen 17.4.
Petosen Lehti myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
Avoinna ma-pe klo 8-13

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

Kaipaatko tukea
pitkäaikaissairauteen?
Tule mukaan Kotikulman

Arkeen voimaa -ryhmään
Aloitus ti 10.4. klo 13.30

Lue lisää ja ilmoittaudu:
www.kuopio.fi/arkeen-voimaa

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

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: plpuutarhakerho@gmail.com
puhelin: 044 512 3137
www.pitkalahdenpuutarhakerho.fi
Olemme myös Facebookissa!

18.3.

ULKOILURETKI Pölhön laavulle klo 12.00 alkaen. Keitellään kahvit, makkaraakin saa paistella.

20.3.

HANKKIJAN PUUTARHAILTA klo 17.30. Esittelemme kerhoamme ja kokoamme näyttelyn
kerholaistemme tekemistä koriste-esineistä.

22. – 24.3.2018

MESSUMATKA TUKHOLMAAN Pohjoismaisille Puutarhamessuille.

27.3.

Tiistai-kerho Jynkän Monarilla klo 16 alkaen

14.4.

TEATTERI ”Ronja Ryövärintytär”, liput 12 euroa

26.4.

NAISTENILTA naistenvaateliike Katissa alk. klo 16
TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

Pulinapajassa tavataan

P

etosen seurakuntatalolla on jo
kolmisen kuukautta toiminut
Pulinapaja, jonka puitteissa on
ollut tarjolla maanantaisin, tiistaisin ja
torstaisin juttukumppaneita ja vakavampaakin keskusteluseuraa klo 9-12.
Paikalla on kulloinkin kaksi kirkon
diakoniatyöntekijää toiminnassa mukana kokonaisuudessaan olevasta neljästä, sekä vaihteleva joukko vapaaehtoisia. Sielun ravinnon lisäksi tarjolla
on aina kahvia; tiistai on puuropäivä,
soppaa tarjotaan kerran kuussa torstaina.
Toiminta jatkaa siitä, mihin Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n hallinnoima Pömpeli jäi, toimintaa siitä
edelleen kehittäen. Pulinapaja onkin
jo hyvin löydetty, ja uudetkin kävijät
toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi.
Ari Gröhn, Pulinapajassa kahvilla ja
haastelemassa käyvä eläkeläinen, ker-

too käyneensä jo Pömpelissäkin, mutta hän on käynyt nyt Pulinapajassa jopa useammin. Hän on myös käyttänyt
Pulinapajan Sik-Sak -pisteen palvelujakin. Eräs vapaaehtoinen nimittäin
ottaa tarpeen vaatiessa esiin talon ompelukoneen, kun joku kaipaa ompeluapua, vaatteiden korjausta tai muuta
sellaista, ja tälle toiminnalle on syntynyt tämä oma nimi, Sik-Sak -piste.

vasti jatkossa tarvitsemaan enemmän
apua Pulinapajan Netti-pömpelistä
vaikkapa juuri Kelan sähköisessä asioinnissa. Tässä yhteydessä voidaan
myös tulostaa ja monistaa.

Pömpeli-sanakin on periytynyt Pulinapajaan sen verran, että tietokonetila
on nimetty Netti-pömpeliksi. Sen parissa jatkaa vapaaehtoisena vastaavaa
hommaa hoitanut Tanja.

Pulinapajassa on myös puhelin kävijöiden asioidenhoitoa varten.

Tanja arvelee, että Pulinapajassa hänen työnsä nyt lisääntyvät, kun Kelan
toimipisteen toiminta Petosella on
maaliskuun alussa muuttunut. Se on
auki vain ajanvarauksella ja vain tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12 ja 1316. Näin ollen ihmiset tulevat luulta-

Korostettakoon vielä, että kaikilla
Pulinapajan työntekijöillä, niin kirkon vakanssilla olevilla kuin vapaaehtoisilla, on vaitiolovelvollisuus.

Ja mitä Kelaan tulee, Pulinapajalla
on kerran kuussa Kela Pop Up eli Kelalta tulee joku paikalle vastaamaan
kysymyksiin. Samoin kerran kuukaudessa on saatavissa apua Aikuissosiaalityön palveluohjaukselta suoraan
Pulinapajasta.

Pulinapajassa kahvin ääressä eläkeläinen Ari Gröhn, vapaaehtoistyöntekijä Tanja
Jokilehto, kirkon diakoniatyöntekijä Riitta Reima ja vapaaehtoinen Anne Korhonen.

Teksti ja kuva: Saija Sillanpää
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Messu su 15.4. klo 10. Sanna
Alanen, Juha Määttä, Mari VuolaTanila. ja Nuorten lauluryhmä
Messu su 22.4. klo 10. Petteri
Hämäläinen, Matti Pentikäinen,
Anni Tanninen, Anna-Mari Linna.
Petteri Hämäläisen lähtösaarna.
Kirkkokahvit
4 v. synttärit su 22.4. klo 16. Juha
Määttä, Anna-Mari Linna.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu ja hiihtolomaleirin konfirmaatio su 18.3. klo 10. Oona
Huttunen, Mari Vuola-Tanila. ja
Miia-Maria Pesonen.
Puolen tunnin perhekirkko su
18.3. klo 16. Juha Määttä, Mari Vuola-Tanila. Tuula Hoffrén ja Katri
Heikkinen. Kirkkohetken jälkeen
jäätelötarjoilu.
Palmusunnuntain messu su 25.3.
klo 10. Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo, Richard Nicholls.
Lasten ja perheiden pääsiäishartaus ke 28.3. klo 9.30. Sirpa Nummenheimo, Anna-Mari Linna.
Varttuneen väen Ahtikirkko ke
28.3. klo 12. Sirpa Nummenheimo,
Anna-Mari Linna. ja Seniorikuoro.

Kahvitarjoilu.
Kiirastorstain messu to 29.3. klo
19. Oona Huttunen, Veli Mäntynen,
Richard Nicholls.
Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus pe 30.3. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Anna-Mari Linna. ja
Seniorikuoro.
Pääsiäisyön messu la 31.3. klo 23.
Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo, Anna-Mari Linna. ja Kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 1.4. klo
10. Oona Huttunen, Matti Pentikäinen, Richard Nicholls.
2. Pääsiäispäivän perhekirkko
ma 2.4. klo 16. Sanna Alanen, Mari
Vuola-Tanila. ja Lapsikuoro.
Koko kansan perhekirkko su 8.4.
klo 10. Sanna Alanen, Juha Määttä,
Richard Nicholls.

Aikuisten takkailta ke 14.3. klo
18.
Perhekerho to 15.4. klo 9.30. Perhekerho ei kokoonnu viikoilla 13 ja
16.
“Tämä on se nainen” Naistenpäivä la 17.3. klo 10. Oona Huttunen, Johanna Porkola, Anni Tanninen. sudanilaiset naiset. Hinta 6 €
sisältää ruokailun ja kahvit. Maksu
paikan päällä. Lastenhoito järjestetty klo 10-13. Ilmoittautuminen
12.3. mennessä sähköpostilla anni.
tanninen@evl.fi tai tekstiviestillä
0404848359. Ilmoittautuessa ruokaaineallergiat ja lasten iät, jotka on
tulossa lastenhoitoon.
Kutsu yhteyteen -messu su 18.3.
klo 17. Anni Tanninen.
Petosen messu su 25.3. klo 17.
Sanna Alanen, Anna-Mari Linna.
Nuorten Ahtikirkko ti 27.3.
klo 17. Oona Huttunen, Richard
Nicholls. KNOT-nuorisokuoro.

Lasten ja perheiden pääsiäishartaus to 29.3. klo 9.30. Anni Tanninen, Mari Vuola-Tanila.
Aikuisten takkailta ke 4.4. klo 18.
Petosen messu su 8.4. klo 17. Sanna Alanen.
Varikko-ilta su 8.4. klo 17. Alustajana Tuomo Lyhty aiheesta Luottamus ja anteeksianto parisuhteessa.
Iltapala ja lastenhoito.
Kutsu yhteyteen -messu su 15.4.
klo 17. Anni Tanninen.
Petosen messu su 22.4. klo 17.
Matti Pentikäinen.
Kallaveden seutu - Muut
Rytkyn kylän lähetyspiiri to 15.3.
klo 13. Veli Mäntynen. Marja Lyytikäisellä. Karhumäentie 45.
Lähetysjuhlien etkot su 18.3.
klo 10. Anni Tanninen. Rytkyn
leirikeskuksessa, Rytkynrannantie
16. Infoa Lähetysjuhlista.
Haminalahden työseurat ma
19.3. klo 18.30. Sirkka ja Väinö Savolaisella, Pyörönkaari 22 B 40. Tuula Makkonen.
Hyvän hoidon päivä ke 21.3. klo
10. omaishoitajille, hoidettaville
ja
liikuntarajoitteisille
Rytkyn
leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset
Riitta Reimalle p. 040-4848 370
(Voit jättää myös viestin vastaajaan).
Olotilatorstai to 22.3. klo 11.30.
Sirpa Nummenheimo. Niemisjärven kylätalossa, Niemisjärventie
763.
Miesten Raamattupiiri to 22.3.

Riitta Katajamäki, kuka oikein olet?

H

aastava kysymys ihmiselle,
jolla on eläkkeelle ”joutumisen” vuoksi menossa uuden
identiteetin omaksumisvaihe. Mutta
sanonpa, että olen kahden aikuisen
pojan äiti ja yltiösosiaalisen Fannikoiran mamma, sosiologi sekä elämälle utelias ihmisten kanssa viihtyvä
hupattaja.
Mikä on suhteesi Petoseen?
Jompikumpi meistä – minä tai Petonen – on kuin täi tervassa, irti toisistamme ei päästä. Olen onnellinen,
kun olen saanut olla mukana puolustamassa ja kehittämässä tätä viihtyisää kaupunginosaa. Tulin tänne ensi
kerran 2001. Välillä tein pyrähdyksiä
muualle, mutta kaikkiaan olen asunut
Petosella reilut 10 vuotta.
Millaisissa tehtävissä olet toiminut asukasyhdistystyksessä? Muualla Petosella?
Loppukesällä 2001 menin haastattelemaan legendaarista Petosen kyläpäällikkö Mauno Penttistä Nikulainen–lehteen. Yhdistys oli saanut
EU-rahoituksen Toiminnalla tulokseen –hankkeelle. Jutunteko luisti
niin hyvin, että Manu houkutteli minut hankkeen työntekijäksi.

Tehtävänäni oli lähiöhankkeen tavoitteiden konkretisointi ja organisointi, verkostotyö, työntekijöiden
ohjaus ja talous- ja projektihallinto.
Konkreettisena tuloksena oli edelleen
toimiva Petosen asukastupa. Silloin
luotiin pohja myös alueelliselle, asukaslähtöiselle yhteistyölle kaupungin
hallintokuntien, järjestöjen ja yritysten kesken.
Minulla on ollut hyvä cocktail koulutusta ja työkokemusta järjestötason
hallinto- ja organisointihommiin: laskentatoimen merkonomin tutkinto,
pitkä toimistoalan työkokemus sekä
aikuisiällä hankittu maisterintutkinto
yhteiskuntatieteistä. Oma arvomaailmani on saanut olla puhtaana pohjalla. Laskutikun osaaminenkin oli
tarpeen mm. raha-anomusten tekemisessä ja rahojen vahtimisessa. Kun
se on sillä tavalla, että yhdistyksissä
tarvitaan ensin rahaa, jotta voi toimia.
Asukasyhdistyksessä olen toiminut
mm. Petosen Lehden toimittajana,
ilmoitusmyyjänä, yhdistyksen sihteerinä, puheenjohtajana ja kirjanpitäjänä. Vuosina 2008-2010 olin Kuopion
kaupungin ASSUU Kuopiossa -lähiöhankkeen suunnitteluavustajana ja
Petosen asukastuvan tupavastaavana.
Siinä meillä oli asukasyhdistyksen
kanssa mainiota yhteistyötä. Petonen

oli hyvä malli kaupungin lähiöhankkeen myötä perustetuille muille asukastuville ja lähiöiden kehittämiselle.
Mitä pidät tärkeimpinä asukasyhdistyksen toiminnan saavutuksina
tähän mennessä?
Tärkeintä on, että yhdistys on vielä olemassa. Verkostotyötä tehdään
edelleen, ja PPAY ry:tä on tarvittu
koordinoijana mm. eri tapahtumissa.
Oma lehti tiedonvälittäjänä on pitänyt pintansa sähköisestä mediasta
huolimatta.
Sokerina pohjalla ovat yhdistyksen Osallisuushankkeet 2015-2017,
joissa tehtiin valtavasti onnistunutta
työtä alueen kaikkein heikoimmassa
asemassa olevien ihmisten kanssa ja
hyväksi.
Onko asukasyhdistyksen rooli jotenkin muuttunut vuosien varrella?
No joo, onhan se tietysti. Osa Petosen alueesta on siirtynyt Saaristokaupungin ”haltuun”, asukasmäärä on vähentynyt ja väki ikääntynyt.
Pienelle yhdistykselle hanketoiminta taitaa olla liian vaativaa. Yhdistyksellä pitäisi olla varaa vähintään

yhteen kokoaikaiseen työntekijään.
Viisainta olisi mielestäni keskittyä
asukaslähtöiseen, monialaiseen yhteistyöhön.
Miten luonnehtisit Petosta yhdellä
virkkeellä?
Edesmenneen
Saimi-mummoni
mukaan: Tiällä on kaikkee, puutettakkii!
Mikä on elämisen tarkoitus?
Saada elää ja toimia erilaisten ihmisten (ja pienen koiran) kanssa,
löytää arjessakin joka päivä jotain
ilahduttavaa ja pitää itsestään ja
läheisistään hyvää huolta.
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää
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klo 18.30. Jynkänvuoden kerhohuoneella, Isännäntie 22. Seuraavan
kerran 12.4.
Pääsiäishartaus / Uppo-Nallen
puolella ke 28.3. klo 10. Veli Mäntynen, Richard Nicholls. Isännäntie
22.
Rytkyn kylän lähetyspiiri to 5.4.
klo 13. Anni Tanninen. Erkki ja
Kirsti Oinosella, Poikkimäki 6.
Haminalahden työseurat ma 9.4.
klo 18.30. Sirpa Nummenheimo.
Inkeri Koposella, Korvaharju 287
Miesten lenkkipiiri ti 17.4. klo
17.30. Rytkyn leirikeskuksessa.
Hyvän hoidon päivä ke 18.4. klo
10.30. Rytkyn leirikeskuksessa,
omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille. Ilmoittautumiset
Riitta Reimalle p. 040-4848 370
(Voit jättää myös viestin vastaajaan).
Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Pääsiäispäivän messu su 1.4. klo
13. Sanna Alanen, Richard Nicholls.
Muut
Miesten sauna ja sananilta to 5.4.
klo 17.30. Poukaman leirikeskuksessa. Jouko Tuovinen, “Ainutkertainen uhri” ja 19.4. Rauno Taskinen, “ Minustahan he kertovat”.
Perheiden raamattupiiri su 8.4.
klo 16.30. Kallaveden kirkon takkahuoneessa. Seuraavan kerran 22.4.
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Aihetta
hymyyn!
Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

Kevät tuo uusia tuulia…

Liikkeessämme aloittaa aikuisopiskelija Anne!

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu
Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
017 363 4757
029 123 1152 Yhteisvaraus

(pvm/mpm)

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

Tutustu lisää kotisivuillamme:

vilhelmi.fi

Annelle aikoja rajoitetusti.
Varaa omasi numerosta 040 160 8989

kätevä
ajanvaraus
netissä!

Soikkok uj a 12
70 78 0 K uopi o
Puh. 0 4 0 1 60 8989

Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 13.00
Kahvio suljettu 19.3 - 23.3.2018
Palvelemme normaalisti 26.3. alkaen, tervetuloa!

*Ateriaan sisältyvät pääruoka,
salaatti, leipä ja juoma.

Huom! Meillä käy vain käteinen!
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Pinarin kahvio, Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Petosen vapaa-ajantilat Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 040 462 7068 www.ppay.fi (email: toimisto@ppay.fi)

