4/2018 • 23.5.2018
30. vuosikerta

Kuva: Pasi Louhelainen

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

s. 2
s. 4
s. 6

• Seiska Pyörön ytimessä
• Lähiötyön juuret Petosella
• Kirkon värikäs vappu

Petonen • Pirtti • Pitkälahti • Saaristokaupunki • Jynkkä

Palvelu pelaa:
ark 8-21
la 9-20
su 11-20

PIRTTI

MIKSI LÄHTEÄ KALLAVETTÄ KAUEMMAKSI OSTOKSILLE? PYSY PIRTISSÄ!
Tarjoukset voimassa TO-SU 24.-27.5.2018, ellei tuotetarjouksen yhteydessä toisin mainita

HK KABANOSSI

VAIN TORSTAINA 24.5.2018
HANNA PARTASEN

400 g,
raj. 3 pkt/tal.

150 g
raj. 5 kpl/tal.

Grillimakkarat

1

69

PKT
(4,23/kg)

PLUSSA-KORTILLA

-26%

Ilman Plussa-korttia
2,29 pkt (5,73/kg)

SPRING

Kivennäisvesi

0,33 l 12-pack, sis. pnt. 1,20

Lihapiirakka

0

99
KPL

(6,60/kg)

Näin vaivattomasti se käy:
PLUSSA-KORTILLA

-63%

Ilman Plussa-korttia
2,69 kpl (17,93/kg)

KOKONAINEN

Vesimeloni
Espanja

4

99
12-PACK
(0,96/l)

12

PACK
PLUSSA-KORTILLA

-18%

Ilman Plussa-korttia
6,09 pkt, sis. pnt. 1,20
(1,20/l)

Pirtinkaari 28, 70820 Kuopio

0

keijo.ollikainen@k-market.com, p. 044 333 0300

99
KG

1
2
3

Tuokaa mattonne
K-Market Pirttiin
ke 30.5.2018
mennessä
Mattonne kuljetetaan
pesulaan, imuroidaan,
pestään, kuivataan ja
pakataan ammattitaidolla.
Matot noudettavissa
arviolta viikolla 24. Saatte
tekstiviestin kun mattonne
on noudettavissa
K-Market Pirtistä

Milloin m
on viime attonne
ksi pesty
?

Räsymatot

Kaikki muut
matot

/matto

/matto

15,- 30,Räsymatot rumpupestään, muut matot
tasopesukoneella (vesipesu +30 astetta)

PLUSSA-KORTILLA

-60%

Ilman Plussa-korttia
2,49 kg

Matot pestään Raahessa 40 vuoden kokemuksella
meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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Seiskan kautta seuraavaan päivään
Miten selvitä seuraavaan päivään on Sirkkulanpuiston hallinnoima (Raha-automaattiyhdistyksen eli vuodenvaihteesta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n) rahoittama hanke. Se on suunnattu ikääntyneille, joilla
on pitkäaikaisen päihteiden käytön seurauksena suuria ongelmia elämänhallintaan, esimerkiksi asumiseen, liittyen.
Hankkeen toimipiste on Jalkasenkatu 7:ssä sijaitseva Seiska.
Kuvassa hankkeen työntekijät Juanita Hofdahl ja Jarkko Hakulinen
sekä asiakkaina piipahtaneet Puustinen ja Mauri.

tarpeiden mukaan häntä sitten tuetaan mahdollisissa pidempiaikaisissa
tavoitteissa.
Hanke on suunnattu ennen kaikkea
ikääntyneille henkilöille, joiden elämä
on kriisiytynyt pitkäaikaisen päihteiden käytön seurauksena. Seiskaan saa
tulla myös päihtyneenä, mikä sulkee
alaikäiset palvelun ulkopuolelle. Yhdet osaavat tulla suoraan Seiskaan,
toiset tavoittaa viidakkorumpu, mutta asiakkaita etsitään myös aktiivisesti jalkautuvalla ympäristötyöllä eli
sanalla sanoen menemällä näiden ihmisten luo.

Yksinäisyys on pahinta

S

irkkulanpuisto, viralliselta nimeltään Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry, on kuopiolainen raittius- ja kansanterveysjärjestö,
joka on tuttu Petosella ainakin Miten
selvitä seuraavaan päivään -hankkeestaan vuodesta 2015. Hankkeella
oli jonkin aikaa jaetut tilat PitkälahtiPetosen asukasyhdistyksen hankkeen,
Pömpelin, kanssa Pyörönkaarella,
kunnes ensin mainittu muutti Haarakastielle. Maaliskuussa Miten selvitä seuraavaan päivään palasi takaisin
keskelle kylää, Kelan toimiston viereen, ja ovessa lukee Seiska. Toiminta
jatkuu näillä näkymin tämän vuoden
loppuun.

Liiallista oma-aloitteisuutta
päihdeongelmaisilta?
Sirkkulanpuiston historiasta ovat
kirjoittaneet Mari Suonio, Elina Pekonen, Laura Meriluoto, Petri Ruuskanen ja Urpo Mönkkönen Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seuran
julkaisussa Sirkkulanpuisto ristipaineiden aallossa vuonna 2015. He kertovat, että alussa Sirkkulanpuiston

PÄÄKIRJOITUS

M

M-kisat, ne ovat kohta täällä taas. Tai siis vihdoin, ne
kun järjestetään vain joka
neljäs vuosi. Olin vain pikkuinen natiainen, kun kesällä 1982 osallistuin
kotikylän palloseuran järjestämään
jalkapallokouluun. Saimme hauskalla
appelsiinilogolla varustetut paidatkin. Se oli Espanjassa samana kesänä
pelattavien MM-kisojen mainospaita.
Paita oli minulla mukana myös keskussairaalassa, jossa olin kisojen aikaan leikkauksessa. Olisin halunnut
nähdä sairaalan tv:stä Italian ja Brasilian välisen jatkolohkon ratkaisuottelun, mutta hoitaja ajoi minut nukku-

Jalkautuvan työn myötä Seiskaan
ovat tulleet Puustinen ja Mauri.
Hankkeella nimittäin oli Huuhkajankujan pihapiirissä jalkautuvan työn
tuloksena avattu, parina päivänä viikossa avoinna ollut kohtaamispaikka,
ja sitä kautta molemmat miehet ovat
nyt olleet mukaan noin vuoden.
toiminta epäilytti viranomaisia. Se
nimittäin alkoi siten, että sosiaaliviranomaisten vaikeimmat asiakkaat alkoivat omaehtoisesti tukea toisiaan ja
hoitaa yhdessä asioitaan vapaaehtoispohjalta. Tämä sai byrokraatit varpailleen, sillä toiminta ei ollut minkään
virallisen organisaation valvonnan
alaista.

jonkun ulkopuolisen tahon mielestä
olla tai millaisiksi muuttua.

Ratkaisuja heti

Sittemmin käytännöt vakiintuivat,
viranomaisyhteistyökin alkoi sujua,
saattin omat tilat ja palkattuja työntekijöitä. Toiminta ikään kuin ’tuotteistui’, mikä seurauksena Sirkkulanpuistoa alettiin karsastaa jotakuinkin
päinvastaisesta syystä kuin alussa eli
liiasta järjestelmällisyydestä ellei suorastaan markkina-ajattelusta.

Seiskassa ei ruveta asiakkaiden sisään astuessa pohtimaan, miksi heistä kukin on vaikkapa nyt alkoholisti.
Tätä ei pidetä olennaisena. Lähtökohta on, että kyseinen ihminen on juuri
sellainen kuin on. Tästä hyväksytyksi
tulemisesta seuraa sitten jossain vaiheessa, ehkä parinkin viikon Seiskassa
käymisen jälkeen, sen verran luottamusta, että asiakas kertoo ongelmistaan. Ja sillä siunaaman sekunnilla
niihin ryhdytään hakemaan ratkaisuja
periaatteella ’mitä voidaan tehdä heti
eli seuraavan 24 tunnin aikana’.

Tänä päivänä Sirkkulanpuiston toiminnan ytimeksi Seiskan hanketyöntekijä Hannu Huttunen määrittelee
inhimillisten olosuhteiden luomisen
ihmisille näiden elämäntilanteesta –
kuten päihdeongelmista – riippumatta. Sirkkulanpuisto on huono-osaisten
puolestapuhuja näiden itsensä kannalta eikä sen, millaisia näiden pitäisi

Jos ja kun selviä päiviä alkaa tulla
eteen ja niiden määrä lisääntyä, tämä
näkyy Seiskan työntekijäiden Jarkko
Hakulisen, Hannu Huttusen ja Juanita Hofdahlin mukaan henkilön
olemuksessa nopeasti. Liikuntakyky
paranee ja jopa päihteiden käyttöön
liittyvät muistiongelmatkin saattavat
hellittää. Asiakkaan voimavarojen ja

Katkeran rakkaat MM-muistot
maan puoliajalla. Olin katkera. Eikä
olo helpottanut aamulla ollenkaan,
kun kuulin Brasilian hävinneen.
Seuraavan kerran missasin MMottelun tv-lähetyksen, kun olin harjoittelemassa tappamista isänmaan
puolesta. Tosin silloin USA:ssa pelatut kisat näkyivät Suomessa öisin.
Toki monena yönä pyysin päivystäjää
herättämään minut peliä katsomaan.
Kömmin sitten tyynyn kanssa kasarmin tv-huoneeseen. Ja ne kisat Brasilia voitti! Niin, voitte vain kuvitella
ne fiilikset neljä vuotta sitten välierän
aikaan, kun tuolle taitojalkapallon

emämaalle ei kotikisoissaan ihan yhtä hyvin käynyt...
No, onhan se rakkaus jalkapalloa
ja sen MM-kisoja kohtaan toki tasoittunut vuosien varrella. Nykyään
ymmärtää että se on osa elämää, eikä
toisinpäin ja ehkä ihan kaikkia turnauksen pelejä ei tarvitse enää katsoa.
Ehkä. Kisajännäreille lisävirikettä on
tarjolla mainiosta MM-veikkauksesta, joka avautuu 26.5. osoitteessa
www.ppay.fi. Ja ehdottomasti kannattaa käväistä Kotikulmalla tuona lauantaina kevättapahtuman aikaan!

Puustinen oli paikalla nyt jo heti
aamuyhdeksältä, jolloin Seiska aukeaa. Hän korosti hankkeen toiminnan
merkityksellisyyttä omalla kohdallaan
etenkin siinä, että näin hän on päässyt
eroon yksinäisyydestään. Yksinäisyys
onkin ykköskohtana siinä ongelmien
luettelossa, jossa Miten selvitä seuraavaan päivään -hanke määrittelee, miksi sitä ylipäätään tarvitaan.
Mauri puolestaan nostaa esiin hankkeen aktiviteetteja. On kokkailtu, saunottu ja tehty retkiä. Sirkkulanpuistolla on Niittylahdessa oma mökki, jossa
etenkin nyt kesän tulleen voidaan käydä. Ja mökeillähän tunnetusti riittää
talkootekemistä niin, ettei kukaan
pääse vahingossakaan tuntemaan itseään tarpeettomaksi.

Digitaalisuuden
kurimuksessa
Keskustelun kuluessa muiden asikakaiden taholta muistutetaan, että ennen kaikkea Seiskasta saa apua asioiden hoitamiseen. Seiskan työntekijät
vahvistavat havainneensa sen saman,

Mutta kisojen tai liigapelien lisäksi
jalkapallo tarjoaa paljon muutakin.
Kuten yhden halvimmista liikuntamuodoista itse kunkin harrastettavaksi. Kuopiossakin on tämä pikku
hiljaa ymmärretty ja kenttien määrä
on kasvamaan päin. Ja mikä parasta,
kasvu on ollut hämmentävän suurta juuri täällä Petosella. Lippumäen
monen kentän kompleksi ja Litmasen
kenttä tarjoavat jo mukavasti sijaa
kuningaspelin harjoittelemiseen monella eri tasolla. Vaikka ne ovatkin tekonurmikenttiä, on se huomattavasti
lähempänä oikeaa alustaa kuin ikiaikaiset hiekkakentät.
Viime kesänä alkanut asukastupien

minkä pömpeliläisetkin aikanaan, että mitä pidemmälle digitaalisuus etenee, sitä enemmän väkeä se syrjäyttää.
Samalla, kun tietyn ihmisryhmän elämästä tulee kätevämpää verkkopalveluiden myötä, samat verkkopalvelut
työntävät toisaalla ihmisiä yli yhteiskunnan laidan.
Seiskassa on tietokone, jonka käyttämiseen saa apua, samoin puhelin,
jota voi käyttää ajanvarauksiin ja tällaiseen. Seiskan työntekijät auttavat
myös virastoissa asioimisessa, lähtevät
jopa mukaan käynneille.
Pääasia on kuitenkin luoda päihdeongelmien kanssa elävien vertaistukiryhmiä.

Päihteiden pirullisuudesta
Hankkeen työntekijä Juanita Hofdahl korostaa, että kuka tahansa voi
ajautua päihdeongelmaan eikä kukaan eritoten päätä ryhtyä vaikkapa
alkoholistiksi. Ryyppääminen voi olla
kivaa noin vuoden, kun sen aloittaa,
mutta sitten se vain muodostuu tavaksi ja lopulta vieroitusoireiden lievittämiseksi. Nekin meistä, joiden on
vaikea käsittää, miten vuoden ryyppääminen voisi edes olla kivaa, saattavat tästä näkemyksestään huolimatta päätyä päihdeongelmaan: näin voi
käydä esimerkiksi siten, että kolarin
tai ison leikkauksen jälkeen joutuu
syömään vahvoja kipulääkkeitä, ja
näihin sitten syntyy riippuvuus. Päihdeongelmien suhteen kukaan ei voi
luottaa olevansa koskematon.
Raitistuminen on sitten pitkä prosessi. Senkin jälkeen, kun päihteiden
käyttäminen on saatu täysin loppumaan, on hyvin yksilöllistä kuinka
kauan aikaa vie, ennen kuin itsensä
saa kasaan, kertoo Hofdahl.
Seiska on auki myös kesällä tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo
9 lähtien niin pitkään kuin asiakaita
riittää. Osoite on Jalkasenkatu 7 – Kelan vieressä.
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää

järjestämä vapaamuotoinen pallonpeluuvuoro jatkuu tänäkin kesänä
juhannuksen jälkeen. Eli 26.6. alkaen
tiistaisin klo 14.30-16.30 on mahdollista tulla Litmasen kentälle potkiskelemaan, olivat omat taidot millä
tasolla tahansa. Allekirjoittanut on
paikalla myös. Suureksi ilokseni sain
lukea maanantaisin yli 15-vuotiaille
naisihmisille tarkoitetusta vuorosta
Lippumäessä. Pallon perässä juokseminen on terveellinen ja sosiaalinen
harrastus, joten kaikki vuorot ovat
plussaa. Hieno juttu, Pallokissat!
Pasi Louhelainen
Lähiötyöntekijä, Kotikulma
Hallituksen jäsen, PPAY
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Viihdy Jynkässä,

ravintola Käskynkässä!
• lounas ma-pe klo 10-15
• à la carte ateriat
• pizzat
• hampurilaisateriat
• astiaston vuokrausta
• kesäterassi, A-oikeudet
• saunakabinetti

Kesäisen
Kuopion keskeisin
kohtauspaikka

Juhlatila Wanha Kirjasto
Tilassa on mitä mainioin järjestää häitä, syntymäpäiviä, muistotilaisuuksia, yritystilaisuuksia, pikkujouluja, kokouksia yms. pitopalvelutilaisuuksia. Tilaan
mahtuu maksimissaan 180 vierasta.
Kuvia Käskynkän Facebookissa.
PITOPALVELUA perhe- ja yritystilaisuuksiin, ympäri
maakunnan. Teemme juhlasi toiveesi mukaan, myös
”avaimet käteen” -periaatteella.
Soikkokuja 12,
Jynkän palvelukeskus, Kuopio
www.kaskynkka.net
puh.
ma-to
pe
la
su

017 361 3411
10-20
10-23
12-22
12-21

keittiö 10-19
keittiö 10-21
keittiö 12-21
keittiö 12-20

Tilaisuuksissa palvelemme -02 asti.

Terassilla A-oikeudet
ja raikkaita kesäisiä
juomia.
Aukioloajat:
ma-la 9-22,
säävarauksella ja
sunnuntaisin
aurinkoisilla ilmoilla
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Petosella oli
asukastupia tuplaten
Asukastoiminta, asukasyhdistys, kyläyhdistys, asukastuvat, lähiötyö… Tässäpä sanastoa, jota löytyy, kun alkaa selvittää, mitä erityispiirteitä oli yhtaikaa Petosella sijainneissa, Kuopion ensimmäisiin kuuluneissa asukastuvissa.

K

yläyhdistyksiä ja -toimikuntia
on Suomessa melkein 4 000.
Eniten niitä perustettiin 80-luvulla, mutta jo 90-luvulla ne alkoivat
yhdistyä isommiksi kokonaisuuksiksi. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
syntyi vuonna 1988 jatkamaan suoraan Pitkälahden kylätoimikunnan
toimintaa laajentuneella alueella.

nimellä Teollisuusseutujen Evankelioimisseura. Luontevaa – diakoniatyö
on ollut vanhastaan kirkkojen tehtäväkenttää.

Maaseudun kylien yhdistykset ovat
olleet aktiivisen väestön yhteistyötä
oman yhteisön sisäisen koherenssin
ylläpitämiseksi esimerkiksi erialaisia
tapahtumia järjestäen sekä oman kylän etujen ajamiseksi. Kyläyhdistysten
agendaan ei varsinaisesti kuulu sosiaalityö.

Ensin asukastuvan Petoselle perusti Setlementti Puijola vuonna 1998,
ja sen hyvin ymmärtää: Petonen oli
ajautunut vakaviin sosiaalisiin ongelmiin, ja setlementtiliikkeen perusidea
on puuttua tähän.

Lievitystä kaupunkien
ahdinkoon
Setlementtiliike on urbaani liike,
joka sai alkunsa 1800-luvun lopun
Lontoossa. Sen lähtökohta on nimenomaan sosiaalityö. Tuolloin yliopistoopiskelijat havahtuivat huomaamaan
teollisuuskaupunkien
slummien
epäkohdat. Kun kyläyhdistystoiminta on ollut aktiivisten ja pärjäävien
omaehtoista keskinäistä yhteistyötä,
setlementtiliike oli ainakin alussa oppineiden hyväosaisten ylhäältä ojennettua apua. Setlementtiliikkeen periaate kuitenkin oli, että jos mieli auttaa
köyhälistöä, piti itse muuttaa näiden
pariin asumaan ja tuta luissaan ja
ytimissään, millaista oikeasti oli elää
köyhälistökortteleissa.
Näille alueille perustettiin sitten
kansalaiskeskuksia, setlementtejä, eräänlaisia asukastupia, joissa
tarjottiin tukea köyhyyden kanssa
kamppaileville. Hyväosaisia kehoitettiin antamaan rahan sijaan
pikemminkin itsensä, ts. aikaansa, työtään ja osaamistaan köyhien hyväksi. Mukana on pysynyt
pitkään oppimisen korostaminen,
mistä mainittakoon esimerkkinä, että tänäkin päivänä Heinolan kansalaisopisto on Jyränkölän
Setlementin ylläpitämä.

kaikki aiheutti hämmennystä kaupungin hallinnossa. Penttinen kirjoittaa
itse Petosen Lehdessä: ”Kaupungin
heräämistä odoteltiin ja tulihan se
sieltä, mutta ensin meiltä kysyttiin, ollaanko me oikeasti innostuneita. Kysymys oli aiheellinen ja vastaus, että
olemme ja tahtotila on voimakas”.

Kuopiolainen Setlementti Puijola on
perustettu 1995.

Asukastupatuplat

Penttinen myönsi siis itsekin kysymyksen aiheelliseksi, sillä johan
Petosella oli yksi asukastupa. Asiaa ihmeteltiin varmaan siksikin, että kyläyhdistyspohjalle rakentuvan
asukasyhdistyksen ei oletettu olevan
kiinnostunut sosiaalityöstä, jollaiseksi
kaupunki asukastupatoiminnan kaiketikin mielsi lähtien setlementtityön
perinteestä.

Mauno Penttinen, Petosen kyläpäälliköksikin tituleerattu, oli luopunut Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen puheenjohtajuudesta vuonna
1997, mutta hän ilmestyi nuijan varteen takaisin vuonna 2000. Petosen
Lehden jutuista näkyy, että tuohon
mennessä hän oli jo kaavaillut Petoselle asukasyhdistyksen omaa asukastupaa. Hän oli myös ollut vuonna
2000 mukana Kuopion kaupungin Joensuuhun tehdyllä vierailulla, jolla oli
tutustuttu sikäläiseen asukastupatoimintaan. Sitä oli pyörittänyt jo vuosia Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, ja Kuopioon oltiin hakemassa
sieltä mallia.

Penttinen puolestaan arveli, että
setlementtiliikkeen toiminnan alkaminen alueella oli merkki siitä, että
Petosen ongelmalähiöksi ajautumisen
suhteen oltiin nostettu kädet pystyyn.
Hän lienee aprikoinut myös, että asukastupa on niin hyvä idea, että toisen
sellaisen voi hyvin perustaa kyläyhdistyksen talon tyyppisellekin periaatteelle, jolloin se palvelee kaikkia, ei
vain niitä, joilla menee erityisen huonosti.

Ja sitten alkoi tulla tulosta

Asukasyhdistys oli jo ennen tuota
Joensuun vierailua ryhtynyt toimeen
rahoituksen saamiseksi asukastupaa
varten, mutta Joensuun vierailun jälkeen ponnistuksia lisättiin. Kaupungiltakin toivottiin vihreää valoa. Tämä

Asukasyhdistyksen asukastupa eli
Toiminnalla tulokseen -hanke aloitettiin vuonna 2001. Se sai priimaosoitteesta Pyörönkaari 10 tilan, johon oli
oma sisäänkäynti suoraan kadulta.
Nyt kaikki asukasyhdistyksen toi-

Vaikka setlementtiliikkeen ajatus on olla uskonnollisesti ja ideologisesti vapaata, Suomen Setlemettiliitto on perustettu alkujaan

minta keskitettiin hankkeen tiloihin
– myös Petosen Lehti.
Asukasyhdistyksen
asukastuvan
kohderyhmäksi muodostuivat syrjäytymisuhan alaiset, eivät niinkään ne,
jotka olivat jo syrjäytyneet. Tyypillisiä
asukastuvalla kävijöitä olivat kotiäidit
ja työttömät sekä pitkästä sairaudesta
toipujat, jotka asukastuvan kautta saivat helpon väylän ihmisten ilmoille.
Hankkeen nimen mukaisesti uskottiin toimintaan, ja asukasyhdistyksellähän oli vahva tausta toimijana. Asukasyhdistyksen asukastupa painotti
atk-osaamista kansalaistaitona. Tietokoneita asukastuvalla oli kuusi tuona
aikana, jona varsinkaan Petosella ei
joka kodissa ollut omaa tietokonetta
eikä älypuhelimia vielä oltu keksitty,
ja sitä paitsi toiminnassa oli mukana
ihmisiä, jotka pystyivät avustamaan
tietokoneiden käytössä. Asukastuvalla
kävi myös nuorisoa kuten opiskelijoita, jotka tekivät asukastuvan koneilla
opinnäytetöitään.
Asukastuvalla tehtiin perinteistäkin
talkootyötä. Oheisen graafin pohjana on hankkeen alussa porukalla rakennettu pöytä. Se sijaitsee tätä nykyä
Pinarin toisen kerroksen keittiössä,
jonka nurkassa pidetään asukasyhdistyksen toimistoa. Asukasyhdistys asukastupineen muutti siis vuonna 2003
valmistuneelle Pinarille, jonka rakentamiseen ja jäsentymiseen asukasyhdistys oli vaikuttanut reippaasti.
Asukasyhdistyksen asukastupa ei

PPAY

siis kilpaillut Setlementti Puijolan ylläpitämän asukastuvan, Kotikulman,
kanssa vaan ne täydensivät toisiaan.

Myöhempää
asukastupatoimintaa
Toiminnalla tulokseen -hankkeen
myötä perustettu Petosen asukastupa
siirtyi kaupungin hoteisiin hankkeen
loputtua. Se tuli toimimaan näin reilut
kymmenen vuotta lisää tullen yhdistetyksi Kotikulman kanssa joulukuussa 2016. Tuolloin Setlementti Puijola
luopui Kotikulman hallinnoinnista, ja
kaupunki päätti yhdistää Petosen tuvat Kotikulmalle. Lopulta kaupunki
päätyi vuonna 2017 ottamaan kaikkien Kuopion asukastupien päivittäistoiminnan hallinnoimisen kokonaan
omaksi tehtäväkseen, mutta Kotikulma on jatkanut Petoselle jo varhain
asettunutta tietotekniikkapainotusta.
Ensimmäisen kerran asukasyhdistys sai mahdollisuuden tehdä jotain
isompaa myös heikoimmassa asemassa olevien hyväksi Pömpelinä
tunnetussa osallisuushankkeessa vuosina 2015-2017. Tähänkin hankkeeseen jouduttiin rahoitusta hakemaan
useita vuosia ennen kuin tärppäsi.
Pömpelin
toimintaperiaatteen peri kuluvan vuoden alussa Kallaveden seurakunta, jonka
puitteissa nimi on muuttunut Pulinapajaksi. Pömpelin nimi on kuitenkin seurannut Pulinapajan atk-pisteeseen, jota nimitetään Pömpeliksi.
Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan aktivoinnin yksikön kehityspäällikkö Mirja Wihuri toteaa
Kuopion kaupungin Asukastupa- ja
kylätalotoiminnan kehittämissuunnitelmassa 10.6.2014: ”[…] työssäkäyviä asukastupatoiminta ei oikein
tavoita”. Se ei ehkä tavoita suurinta
osaa työttömistä ja pitkäaikaissairaistakaan. Nyt, kun kaikki Setlementti Puijolankin aiemmin hoitama osuus asukastupatoiminnasta
on siirtynyt kaupungille, kaupunki
pyrkii lisäämään eri kansalaisryhmien vuorovaikutusta mm. tarjoamalla asukastupien tiloja ilmaiseksi järjestöjen käyttöön.
Teksti ja grafiikka: Saija Sillanpää
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KOLMISOPENTIE 3
70780 KUOPIO
PUH. (017) 264 8100

Fiilus Arkeen 30 tabl./kaps.

Avoinna ma-pe klo 9.00 - 13.00

Petosen vapaa-aikatilat,
Pinari, Pyörönkaari 19
Puh: 040 462 7068
toimisto@ppay.fi

Maitohappobakteerivalmisteet
kaikenikäisille. Mansikan ja persikkavadelman makuiset purutabletit sekä
neutraalin makuiset kapselit.

9,90

(618,75–775,00/kg)

Norm. 12,40 (942,86–1090,95/kg)

Multivita Magnesiumsitraatti +B6 90 tabl.
Magnesiumsitraatit nieltävinä ja
greipin sekä lime-sitruunan makuisina
purutabletteina.

12,40

(67,03–101,64/kg)

Norm. 15,50 (83,78–127,05/kg)

Tarjoukset ovat voimassa 23.5.–30.6.2018.

Työkokeilupaikkoja avoinna
- ota yhteyttä toimisto@ppay.fi!
Huom! Meillä käy vain käteinen!

*Ateriaan sisältyvät pääruoka,
salaatti, leipä sekä juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

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

PALVELEMME: ma–pe 9–20 | la 9–18 | su 11–17

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

€

Pinari, Kotikulma, Tukikohta srk,
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry,
Kuopion kaupunginkirjasto, Petosen Nallet,
Kuopion eläkkeensaajat ry, K-Market Pirtti,
Veneveistämö Kuusela sekä
ilahduttavan suuri joukko vapaaehtoisia!

Lisätiedot tapahtumasta:
toimisto@ppay.fi
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Vappuna saattoi kirkossa tavata sekä papin että Pepin
Gospelmessu Kallaveden kirkossa 30.4.2018.

V

appuisessa gospelmessussa
Kallaveden kirkossa saarna
käsitteli sitä, miten kaiken
tarvitsemansa saa, kun rukoilee. Tähän Matti-pappi kylläkin heti lisäsi,
että nyt joku varmaan alkaa rukoilla Porschea, ulkona parkkipaikalla
kun oli sellainen. Mutta tämä vaatii
lisäksi paljon työtä, mutta voi se onnistua, senkin saaminen, hän totesi.
Eturivin lapsen kommentti tähän oli

antaa Matti-papille pieni kimalletarra. Matti-pappi otti tämän seikan mukaan puheeseensa ja kiitti kysyen, että
mihinkäs hän sen nyt laittaisi ja liimasi sen sitten nenäänsä. Tarra oli sen
verran tulkittavissa kirkolliseksi symboliikaltaan, että se esitti sateensuojaa.
Kanttori Mari Vuola-Tanila oli miehensä työn takia viettänyt parikin
rupeamaa Yhdysvalloissa. Siellä hän
oli huomannut sikälaisten kirkkojen
olevan mestareita yhteisöllisyyden

luomisessa. Miten vastaavaa saisi tuotua Suomeen? 13 vuotta sitten syntyi
keittiön pöydän ääressä idea vapputapahtumasta, jonka loisivat seurakuntalaiset itse. Alettiin ideoida, mitä
tapahtumassa voisi olla, ja jokaikinen
ideoista toteutettiin.
Tuula Holmlund on tullut ensimmäiseen Kallaveden seurakunnan
vappujuhlaan 12 vuotta sitten heti
Kuopioon muutettuaan, jolloin hänen Niilo-poikansa oli ensimmäisissä vappupippaloissaan 12-viikkoinen.
Pia Karjalainen on ollut mukana
alusta asti. Hänellä on itselläänkin
kokemusta ’amerikanmeiningistä’, ja
hän myöntää tässä Kallaveden seurakunnan tapahtumassa olevan paljon
sitä, mutta amerikkalainen imelyys
on vältetty. Tuula Holmlund tuo esille seurakuntalaisten omaehtoisuuden
mielenkiintoisin sanoin: tämän tapahtuman seurakunnan jäsenet pääsevät
tekemään itse, kun seurakunnan toiminta tavanomaisemmin on sitä, että
seurakunnan työntekijät suorittavat
sen. Tämä on selvästikin se viisasten
kivi: kirkko oli vihoviimeistä paikkaa
myöten täynnä. Tapahtuma oli siirretty pari vuotta sitten kirkolle juuri
siksi, että Kallaveden seurakuntatalo
oli osoittautunut vapputapahtumalle
liian pieneksi.
Tapahtuman eri osat ovat tekijöidensä itsensä suunnittelemia ja
toteuttamia. Lapsetkaan eivät pääse
vain osallistumaan vaan saavat myös
vastuuta. He lukevat messussa tekstejä, mutta ovat mukana myös esimerkiksi tarjoilujärjestelyissä. Pia Karjalaisen Kaisla-tytär on aiemmin ollut
tekemässä makeaa kattausta – tapahtumassa nimittäin on suolainen kattaus pääruoka-paelloineen ja ikään kuin
jälkiruoaksi makea kattaus myöhemmin – mutta tänä vuonna hän jakoi
bingolehtiä.

nilaistyttöjen
tanssiesitys.
Tämä tapahtui, kun väki lähti
jonottamaan suolaisen kattauksen ruokaa, joten valitettavan harvat näkivät esityksen.
Esityksestä hohti aivan erityinen ilo, ja tämä kirvoittikin
kanssani sitä seuranneen Mari Vuola-Tanilan sanomaan,

että kun ihmiset tulevat kovista oloista, suhde uskoonTapahtumassa
hyödynnetään myös osallistujien
ammattitaitoa kuten erään

eläkkeelle siirtyneen kukkakauppiaan tekemät somistukset, joissa tänä vuonna
oli afrikkalaisteema.
Toistakymmentä
vuotta
mukana olleiden Holmlundin ja Karjalaisen mukaan
kaiken tämän aikaan saaminen ei enää 13 vuoden jälkeen vaadi edes paljoa ohjeistamista, kun jokaisessa
eri osa-aluetta toteuttavassa
ryhmässä on niitä, jotka ovat
olleet alusta asti niiden lisäksi, jotka
ovat mukana ensimmäistä kertaa. Mari Vuola-Tanilakin sanoo ikään kuin
vain heittävänsä palloja, ja sitten ihmiset ottavat kopin ja tekevät.
Musiikkiesityksiä on runsaasti ja eri
ikäisten esittäminä. Maahanmuuttajatkin on integroitu mukaan, ja ainakin näin ilman odotuksia tapahtumaan tulleen silmään pisti erityisesti
Myanmarista lähtöisin olevien kare-

kin on vähän erilainen.
Kallaveden seurakunnan vappu gospelmessuineen on niin perheettömien
kuin koko perheittenkin tapahtuma,
jossa pysytään talkoolaisina mukana
vuodesta ja ikäkaudesta toiseen, usein
vaikka vaihdettaisiin seurakuntaa.
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää
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Aamupäiväbasaari Ala-Pyöröllä
Perjantaina 6.4. oli Ala-Pyörön koululla hauska tapahtuma. Liikuntasaliin
oltiin perustettu 5.- ja 6.-luokkalaisten kauppapaikka, basaari, aamupäivän
ajaksi.

Lotalla, Nooralla, Ainolla ja Maisalla oli runsas myyntipiste.

Ellin, Olivian, Lauran ja Carmenin
pöytä oli hehkuvan sininen ja turkoosi.

Helmi, Milja ja Elina myivät täytettyjä patonkejaan
ennakkoon enemmän kuin olivat olettaneetkaan!
Miro teki hattaraa, ja neljäsluokkalaiset Saima ja Iida olivat ostoksilla.
Organisoivia opettajia basaarin taustalla olivat Maarit Oikarinen, Anja
Siltakoski ja Anna Marjava-Pöllänen.

6 F-luokan opettaja Anna Marjava-Pöllänen kertoi basaari-projektin toteutuksesta, että 5.-6. luokkien
luokkien oppilaat ideoivat sitä varten
omia yrityksiä, joiden tuotteiden piti
olla itse tehtyjä tai hankittuja. Ideat
hyväksyttiin oppilaskunnassa, mitä
varten piti tehdä hakemus. Täten saatiin luvat 37 yritykselle, joista suurin
osa valmisti ja myi leivonnaisia, mutta mukana oli myös mm. arpajais- ja
kirpputoritoimintaa sekä ainakin yksi
tee- ja lettukahvila.
Paitsi koulun sisäistä, oppilaiden
keskistä yhteistyötä, tässä toteutettiin myös koulun ja kodin välistä
yhteistyötä, sillä tokihan tämä vaati
panostusta vanhemmilta, mistä Marjava-Pöllänen antaakin näille suurkiitoksen.

Oppitunneilla opittu
hyötykäyttöön

A

jatuksen takana oli yksinkertaisesti opetussuunnitelma,
siihen kun kuuluu yrittäjyyskasvatus. Yrittämistä käsitellään eri
oppiaineissa tilanteiden ja opettajien

harkinnan mukaan, mutta Ala-Pyörön koulun 5.- ja 6.-luokkien opettajat
päättivät tehdä tämän hiukan toisella
tavalla.

Iloiset naamiaiset
Pinarilla

P

inarilla kävijöitä piristivät pitkin vappua edeltänyttä viikkoa
mielenkiintoiset hahmot, mm.
prinsessat, merirosvot ja erilaiset
eläimet. Tällaisiksi nimittäin olivat
pukeutuneet kerholapset ja heidän
ohjaajansa, jotka piipahtelivat välillä
näyttäytymässä musiikin säestyksellä
Pinarin kahviossakin. Päiväkerhotoimintaan nimittäin kuuluu ottaa huomioon erilaiset juhlat, ja nyt oli siis
edessä vappu naamiaisperinteineen.
Päiväkerhotoiminta on tarkoitettu 2-5 vuotiaille kotihoidossa oleville
lapsille. Yksi kerta kestää kolme tuntia. Tämä on täysin maksutonta, ja
kukin lapsi voi osallistua siihen 1-2
kertaa viikossa, kunhan on ilmoittauduttu etukäteen (https://peda.net/
kuopio/varhaiskasvatus/leikkitoiminta). Kerhossa leikitään, ulkoillaan,
tehdään retkiä ja harjoitetaan käden-

taitoja musiikkia unohtamatta.
Päiväkerhot ovat Pinarilla maanantai-, tiistai- ja torstaiaamuisin klo
9-12.
Avoin päiväkoti puolestaan toimii
Pinarilla keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-12. Sinne voi tulla ennakkoon ilmoittautumatta koko perheen
voimin. Vauvaperheille on lisäksi olemassa omat ryhmänsä. Toiminnan
sisältö on samantyyppistä kuin kerhoissakin. Avoimessa päiväkodissa on
Pinarilla aina klo 10 ohjattu laululeikkihetki, joka kestää noin 20 minuuttia.
Sekä kerhoja että avoimia päiväkoteja toimii useita, eri puolilla Kuopiota.
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää

Basaarin puitteissa jouduttiin sitten
hyödyntämään käytännössä monenlaista osaamista. Esimerkiksi päästiin
harjoittamaan matematiikkaa, kun
piti laskea, mitä tuotteiden valmistaminen raaka-aineineen maksoi ja
millä hinnalla ne voitiin myydä ulos,
että saatiin kohtuullinen voitto. Anna Marjava-Pölläsen lisäksi basaarista
vastuuta kantaneeseen opettajaryhmään kuuluivat Maarit Oikarinen ja
Anja Siltakoski, joiden mukaan basaari loi paljon suurempaa intoa kuin

vaikkapa luokkaretkivarojen kerääminen. Tässä nimittäin oli mahdollista
tehdä voittoa itsellekin. Mutta koska
kyseessä oli yhteinen hanke, kaikkea
voittoa ei voinut pitää itsellään kuten
aikuisten yhteiskunnassakaan ei voi.
Ala-Pyörön koulun kokeilubasaarin
yhteydessä noudatettiin helposti laskettavaa ’50%:n tasaveroa’, eli puolet
voitosta piti luovuttaa oppilaskunnalle, joka saaduilla varoilla hankkisi
kouluun sellaisia liikunta- ja välituntivälineitä, joita oppilaat itse halusivat
ja joita koulu ei kustantanut.
Ja tosiasiahan on sekin, että mitään
ei kannata tuottaa, ellei tiedä, kuka
tuotteen tai palvelun voi ostaa ja mistä
nämä mahdolliset ostajat saavat siitä
tietoa. Niinpä yrityksille piti suunnitella markkinointia. Joka ryhmä teki
oman mainoksen, missä tulivat esi-

merkiksi äidinkielen taidot aktiiviseen käyttöön. Kuvaamataidon kykyjäkin tarvittiin viimeistään siten, kun
toimipisteitä laitettiin esille.

Erilaisia ideointiprosesseja
Koko basaari oli houkutteleva kaikkine hienoine ideoineen. Koska kaikista 37:stä ei voi tällaisessa jutussa
kertoa, esiteltäköön nyt kolme erilaista idean kiteytymisen kulkua.
6B-luokkalaiset Helmi, Milja ja Elina olivat onnekkaita, sillä idea tuli
kertaheitolla. Helmin isosisko oli tehnyt täytettyjä patonkeja, jotka oltiin jo
käytännössä todettu mainioiksi. Silti
niiden nyt saama suosio muodostui
yllätykseksi, kun jo ennakkotilauksia
tuli 12. Itse basaaripäivänäkin myynti
oli hyvää.
6B-luokan oppilaiden Ellin, Olivian, Lauran ja Carmenin tie oli vähän
mutkaisempi: he joutuivat luopumaan
yhdestä ideasta todettuaan sen lopulta aivan liian kalliksi. Viime metreillä
kehitetty uusi idea oli näyttävä, kun
pöytä muodosti turkoosin ja ultramariinin lähisävyharmonian, ja jo puolen tunnin jälkeen ainakin yhtä tuotetta oli myyty kolmasosa pellillistä.
Todella suosittu näytti olevan 5Cluokkalaisten Lotan, Nooran, Ainon
ja Maisan pöytä, jonka vetonaula olivat kakkutikkarit, mutta muutakin oli
kaupan tässä lähes professionaalisen
näköisessä myyntipisteessä. Itsestään
tämäkään idea ei syntynyt. Tytöt kertoivat, että he olivat joutuneet miettimään ideaa jonkin aikaa, ja senkin
jälkeen, kun se oli periaatteessa saatu, he kehittivät sitä yhdessä edelleen
kunnes päätyivät lopulliseen.
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää

Petosen Kevätkirmaus
-toritapahtuma
La 26.5.2018 klo 10-14
Pyörön torilla
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Villejä vihanneksia kotinurkilta

T

oukokuun loppupuolesta päättyy meidän kattilakunnassa
ostosalaattien käyttö. Silloin
nimittäin tulevat luonnon ilmaiset
ja paljon ravintorikkaammat versiot
saataville. Jokamiehenoikeudella niitä voi kerätä joka paikasta, kunhan
ei tunkeudu kenenkään pihapiiriin.
Ihan tienposkesta tai muista paikoista, joissa kasveihin on saattanut tulla
myrkyllisiä aineita, niitä ei tietenkään
kannata kerätä.

Happy hour ma-pe klo 17-19

Maitohorsman versot harmaantuvat höyrytettyinä valjuiksi kuten
kuvan vasemmassa laidassa, mutta ulkonäkö ei huononna makua.

Poimulehti
Salaattikasveista kiistatta paras –
kaikki maailman lehtisalaatit mukaan
lukien – on poimulehti. Sitä vain ei
pidä kerätä aukilevinneenä piparkakkuna vaan suppuisena. Makua voisi
luonnehtia vähän pähkinäiseksi.
C-vitamiinimäärä poimulehdessä
on nelinkertainen appelsiiniin verrattuna. Siinä on hiukan salisyylihappoa,
joten se lievittää kipua ja tulehduksia.
Se myös supistaa limakalvoja, eli se on
koivuallergikolle oivaa apetta näin kevätkautena.
Poimulehtisesonki loppuu sen kukkimiseen. Silloin lehdistä tulee kuituisia ja karvaita. Mutta jos on oma
poimulehtiapaja jossain, kukkimisen
voi estää yksinkertaisesti vain poistamalla kukkavarret, ja jos paikka vielä
on varjoinen, poimulehtisatoa saa pitkään.

Voikukka
Poimulehti peittoaa maussa voikukan, vaikka voikukkaa niin suuresti
pidetään puheissa esillä. Syötäväksi ei

Puh. 0440 775 000

Kesäkauden avajaiset 1.6. - 2.6.

facebook.com/karhunpesakuopio

kelpaa voikukka kuin voikukka, vaan
vain sileäreunaiset lajit. Voikukanlehdet eivät maistu oikeastaan yhtään
miltään, joten ne vastaavat tavallisia
kaupan lehtisalaatteja. Voikukka hakkaa kuitenkin viljellyt salaatit siinä, että sen lehdissä ei ole nitraatteja.
Mutta vahvasti sahalaitaisistakin
voikukista soveltuvat syötäviksi kukkanuput. Nuput pitää kerätä tiukkoina vihreinä helminä, vaikka jos jostain joku yksittäinen keltainen karva
on jo pilkottanut, minä olen sen kyllä kelpuuttanut. On oltava tarkkana,
ettei vartta tule mukaan, sillä se on
kirpeä ja pilaa koko satsin, joka paistetaan matalalla lämmöllä oliiviöljyssä, maustetaan suolalla ja ehkä hitusella pippuria. On vaikea luonnehtia
makua sanoin, mutta ehkä lähimmäs
maultaan tulee keitetty ruusukaali.
Todella hyviä!

Maitohorsma
Villivihannesharrastajain
mielestä paras Suomen villivihanneksista
on maitohorsma, ja etenkin suurena
herkkuna pidetään alta kymmensenttisiä, punaisia, juuri maasta purskahtaneita tupsuja. Höyrytän niitä ainakin kerran joka kevät, mutta minusta
ne maistuvat kyllä heinälle. Horsmasta kelpaavat myöhemminkin keväällä
vaaleanvihreät latvat. Itse käytän niitä
esimerkiksi keittoihin, jolloin se vastaa pinaattia. Maitohorsma ei kestä
keittämistä, ja höyrytettäessäkin se
muuttuu rumannäköiseksi; keittoonkin se kannattaa lisätä viimeisiksi.

Nokkonen
Suurinta huutoa on nokkonen, ja
sen siemenet ovat ilmaantuneet jopa
Hyötykasviyhdistyksen siemenluette-

• 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

loon. Ravintoarvoltaanhan se on niin
hirmuinen, että ellei siinä olisi polttavia karvoja, eläimet olisivat syöneet
sen sukupuuttoon.
Naistenlehdet ovat yrittäneet syöttää
kansakunnalle nokkoslettuja jo vuosikymmenet. Syötäväksi nokkosista
kelpaavat pienet alut tai kukkimattomat latvat. Kuten poimulehdenkin
kohdalla, jotain tietyä keruupaikkaa
kannattaa vaalia. Kun nokkosen latvan katkaisee, se kasvataa haaroja eli
siitä saa kaksin ellei kolminkerroin lisää latvoja seuraavalla kerralla.
Nokkosen valmistaminen ruoaksi
on hiukan työläämpää kuin edellämainittujen muiden villivihannesten.
Se pitää ryöpätä eli keittää 3-5 mi-

nuttia, mutta keitinvesikään ei mene
hukaan. Sillä voi kastella mahdollisia
viljelyksiään tuhohyönteisten karkottamiseksi. Jotkut käyttävät keitinveden hiustenhuuhteluun. Parhaimmillaan nokkonen on mielestäni pestona,
eli oliiiviöljyn, parmesaaniraasteen,
pinjansiementen ja valkosipulin kanssa muhennettuna, hitusella suolaa
maustettuna.
Nokkonen lisää verenkiertoa etenkin aivoissa, ja se onkin luonnon
muistilääke. Sitä on ammoisina aikoina käytetty myös suolistovaivoihin ja
jopa kohottamaan mieskuntoa.
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää
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Vaaleanpunaista jalkapalloilua
Pallokissojen toiminnanjohtaja Jonna Heikkinen, valmentaja Outi Pulliainen ja
Pia Lippumäen tekonurmella.

Muisto vuosien takaa:
SAVUA JA TULTA

L

omalta työasemalle palattuani
havaitsin, että Kuopion kaupunkiorganisaatio on julistautunut savuttomaksi poissa ollessani.
Ja hyvähän se asia on, savuttomuus,
terveys, työnantajan huolenpito ja
kaikki muu. Tarkempia ohjeita odotellessa voisin asiantuntijana valaista
sitä toista näkökulmaa – eli ilmaista kysymättä tupakoitsevan ihmisen
mielipiteen.
Oikeasti kyse on ihan tärkeästä ja
hyvästä asiasta, mutta sillä on tupakoitsijan näkökulmasta katsottuna
toinenkin puoli. On hyvä, että kaupunki satsaa henkilöstönsä hyvinvointiin ja tukee tupakasta luopujia.
Mutta sitten on meitä, jotka kärytämme edelleen, koska meillä se paha tapa on ja koska kaupasta saa ihan laillisesti tupakkaa ostaa. Polttaahan ei
kyllä saa enää nykyään juuri missään.
Rajoitukset ovat ihan aiheellisia, on
suojeltava etenkin lapsia tupakansavulta ja muilta haittavaikutuksilta.
Tupakoitsijoiden on myös itse huolehdittava jätöksistään niin, etteivät
ne aiheuta esteettisiä tai muita haittoja muille ihmisille. Suositukset sekä tuki tupakasta eroon haluaville
ovat myös myönteisiä asioita. Mutta
kun rajoitukset, sanktiot ja tuomitseminen lisääntyvät, on vaara, että
ihmiset syyllistetään turhan rankasti
sinänsä henkilökohtaisen elämän ja
valintojen piiriin kuuluvasta asiasta.
En pidä sellaisesta. En pidä piikkilanka-aidoista enkä ihmisten eriarvoistamisesta, perustuupa se sitten mihin
hyvänsä.
Se on selvää, että jos työaikaa tuhlaantuu tupakilla käyntiin enempi
kuin tupakoimattomilla kahvitauoilla
istuskeluun, on se huomioitava. Eli
olen valmis kyllä vähentämään tunneistani ne minuutit, jotka ylittävät

lakisääteisten kahvi- tai ruokailutaukojen kestoajan. Väitän silti, että
niistä noin viidestä pariminuuttisesta
päivässä ei synny minkäänlaista etua
tai ylimääräistä vapaata minulle suhteessa heihin, jotka eivät polta. Minä
en malta istua kahvilla hetkeä pidempään sillä kahvin jälkeen tekee mieli
tupakkaa. Sen sijaan tiedän kokemuksesta, että tupakoimattomat voivat istuskella kahvipöydässä rupattelemassa ihan pitkäänkin. Mikä sekin
on hyvä, en halua ryhtyä ainakaan
ketään moralisoimaan. Ihan tarpeeksi on työssään uupuneita ihmisiä jo
nytkin, ihan hyvä että maltetaan välillä ottaa rennommin. Ja sitä paitsi
työasioita sitä puhutaan niin tupakkapaikalla kuin kahvipöydissäkin.
Sen verran stigmatisoituneita taidamme me tupakoitsijat olla, että
kritiikkiä rajoituksiin ja sanktioihin
ei ole juuri missään näkynyt tai kuulunut. Jotta ilkeääkö sitä vielä tunnustaa olevan nikotinisti.
Kyllä ilkeää, itse asiassa on ihan
vastuullista se tunnustaa ja myöntää.
Tupakointi ei ole terveydelle hyvästä
mutta ei ole liiallinen painostus, paheksunta ja huomiotta jättäminenkään. Meilläkin on oikeus elää, tehdä
työtä ja tulla kuulluiksi meitä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Tiedämme
kyllä terveyshaitat, tunnemme kyllä
säännöt ja rajoitukset mutta olemme
myös tasavertaisia työyhteisöjen jäseniä ja teemme työmme yhtä hyvin
kuin ei-nikotinistitkin. Ehkä joskus
jopa paremmin kun vain saamme välillä käydä tupakilla.
18.8.2009 Nikotinisti Riitta Katajamäki
PS. lopetin sauhuttelun 12.3.2017
lopullisesti

Lisäjännitystä kesän MM-turnaukseen:

Osallistu jalkapallon

MM-veikkaukseen
Voita pokaali ja 100 euron
lahjakortti Budget Sportiin!

Kisaveikkauksen järjestävät PPAY
ja Kuopion kaupungin asukastuvat

L

ippumäen keinonurmen tienoilla oli maanantaina 14.5. klo
18 värikästä: koivut olivat puhjenneet heleän vihreisiin lehtiin, valo
oli illansuussa oranssia, taivas turkoosi ja kenttä täynnä iloisenvärisiin vaatteisiin pukeutuneita jalkapalloiijoita
jokaista mahdollista ikää.
Yksi jalkapalloiluryhmä oli Pallokissojen, kuopiolaisen naisten ja tyttöjen jalkapalloseuran, Jalkapallosta
elämäniloa! -hankkeen palloilijat. Rahoitus on saatu Euroopan sosiaalirahastolta, ja tarkoitus on puolentoista
vuoden aikana saada niin kantaväestöön kuuluvat kuin maahanmuuttajataustaisetkin yli 15-vuotiaat tytöt tai
nuoret naiset innostumaan jalkapallosta.
Toiminnanjohtaja Jonna Heikkinen kertoo, että jalkapallo ei ole vain
liikuntaa vaan myös sosiaalinen harrastus. Siinä saa kavereita. Jonnan
mukaan jalkapallo on siitäkin hyvä
laji, että aika pitkälle saadaan mennä,

ennen kuin pelaajien keskiset tasoerot
alkavat vaikuttaa pelaamiseen. Eli pelaamisen ilolla pärjää pitkälle.
Jalkapallosta elämäniloa! -porukassa
ei näin ollen lähdetäkään liikkeelle välineet edellä, vaan tavalliset liikuntakelpoiset vaatteet ja lenkkarit riittävät
hyvin. Hankkeeseen mukaan tullut
Pia laittaa kylläkin nappulakengät jalkaan, koska oli sellaiset löytänyt Iisalmen lähetyskirppikseltä. 24-vuotias
Pia on potkiskellut aiemmin lähinnä
koulunpihalla, eikä hänkään siis ole
koskaan pelannut varsinaisessa joukkueessa.
Valmentaja Outi Pulliainen on
paikalla nimenomaan lenkkikenkävarustuksessa – käsissä kylläkin on
yllättävät siteet, mutta ne eivät liity
jalkapalloon vaan siihen, että hän on
käynyt tätä ennen soutamassa ja kiipeilemässä. Tyttöjen valmennuksesta
Outilla on kokemusta kolmelta vuodelta ja sitä ennen junnuista.

Ja siitä sitten alkavat harjoitukset.
Pallot ovat tietenkin vaaleanpunaiset, ja melkein säälittää, kun tuollaisia
ruusunnuppuja aletaan potkia! Mutta
ennen potkimista on ohjelmassa pallojen kanssa muunlaisia harjoituksia,
jotka näyttävät niin tehokkailta näin
jalkapalloa ikinä harrastamattoman
silmään, että näinköhän tässä pitää
hankkia itselleen ainakin se jalkapallo.
Jonna ja Outi toivottavatkin tervetulleiksi kaikki nuoret naiset maanantaisin klo 18-19 Lippumäen tekonurmelle. Ilmoittautua ei tarvitse, vaan
voi tulla katsomaan, vaikka yhden
kerran tai käydä vain silloin, kun itselle sopii, eikä maksa mitään. Outi
vakuuttaa, että ohjelma joustaa aina
osanottajien mukaan.
Kannattaa lähteä kokeilemaan, vaikka vain nähdäkseen nuo herttaiset jalkapallot!
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää

ILMOITUSTILAA!
Pyydä tarjousta ilmoitusmarkkinoijaltamme Pekka Hämäläiseltä
soittamalla 040 524 2600 tai sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi
Mediatiedot netissä http://petosenlehti.ppay.fi
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Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10
- Limpun loukkua pelataan torstaisin
- SPR:n terveyspiste kesätauolla

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

Asukastuvan neulekerho jää kesätauolle ja jatkuu taas elokuussa.
Kiitokset neulojille, teette arvokasta hyväntekeväisyystyötä!

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

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

26.5.

TAIMIKIRPPIS Petosen torilla. Myynnissä runsaasti kookkaita perennojen taimia, yrttejä sekä puita ja
pensaita. Tervetuloa edullisille ostoksille! Esittelypisteessämme pomppulinnan edessä lapset saavat
istuttaa itselleen samettikukan taimen.

30.5.

TAIMIEN MAAHANPANIJAISET Hallaparressa. Kimppakyyti lähtee ABC:ltä klo 9.00.

Tiistaisin PUUHAPAJA Monarilla, Aittolammentie 11.

www.ppay.ﬁ • toimisto@ppay.ﬁ • 044 729 5233

Kaikki asukasyhdistyksen järjestämät
avoimet toiminnot ja kerhot jäävät
tauolle kesäkuun alusta alkaen.
Kiitokset osallistujille ja toimintojen vetäjille.

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 20.6. Aineistot lehteen 12.6.
Petosen Lehti myös netissä: petosenlehti.ppay.fi
Juttuvinkit: petosenlehti@ppay.fi
Haluatko että kirjoituksesi (esim. runo, mielipide, kolumni)
julkaistaan Petosen Lehdessä? Ota yhteyttä!

Toiminnot jatkuvat taas syksyllä,
tarkemmat ajankohdat elokuun lehdessä.

KivaKesä!
Maksutonta toimintaa kouluikäisille. Petosen Vapaa-Aikatilat / Pinari
Ma 4.6.

9-11
-Pallopelit
-Mosaiikkiruukut
11.30-13.30
-Suihkupommi
-Pelitalo Muikku 4-6
luokkalaisille
14-16
-Askartelua

Ti 5.6.

9-11
-Paperin kuviointi
11.30-13.30
-Vaahtokarkkien
valmistus
14-16
-Aikakausilehti –
askartelu
-Bottipaja Robotteja
ja ohjelmointia

Ke 6.6.

9-11
-Liskoja ja muita
eläimiä helmistä
11.30-13.30
-Pelitalo Muikku 4-6
luokkalaisille
14-16
-Cheerleading kokeilu

Ke 13.6.

Ma 11.6.

Ti 12.6.

9-11
-Liikuntaseikkailu

9-11
-Seinäkiipeily

9-11
-Slime -askartelu

11.30-13.30
-Luontoliikuntaa
keholle ja mielelle

11.30-13.30
-Seinäkiipeily
-Kokkailumeksikolainen eväs

11.30-13.30
-Pelitalo Muikku 4-6
luokkalaisille

-Pelitalo Muikku 4-6
luokkalaisille
14-16
-Paidan tuunaus

14-16
-Pinjata

13-15
-Tutustumista
sirkuksen saloihin

To 7.6.

9-11
-Liikuntaseikkailu
11.30-13.30
-Rauhallista
luontoliikuntaa
14-16
-Jättimajan rakennus

Pe 8.6.

9-11
-Mosaiikkiruukku askartelu
11.30-13.30
-Pelitalo Muikku 4-6
luokkalaisille
-Mosaiikkiruukut
14-16
-Mosaiikkiruukut

To 14.6.

Pe 15.6.

11.30-13.30
-Pinjata -askartelu
-Pallopelejä salissa

11.30-13.30
-Katusähly
-Pelitalo Muikku 4-6
luokkalaisille

14-16
-Kaupunkisota

14-16
-Katusähly

9-11
-Pinjata -askartelu
-Kaupunkisota

9-11
-Katusähly

Ma 18.6.

9-11
-Sarjakuvapaja,

9-11
-Seinäkiipeily

11.30-13.30 Sarjakuvapaja,

11.30-13.30
-Seinäkiipeily

-Pelitalo muikku 4-6
luokkalaisille

14-16
-Seinätaide

Ke 20.6.

Puistopäivä
Lippumäen
lähiliikuntapuistossa
14-20
Mukavaa toimintaa
kaikenikäisille koko
päivän ajan!

14-16
-Pinjata -askartelu

Ilmoitettujen toimintapajojen lisäksi joka päivä
myös pihapelejä, kisailuja ja muuta mukavaa
lomatekemistä! TERVETULOA!

14-16
-Cheerleading kokeilu
-Pyörätuolicruising

4. - 20.6. KivaKesä –ruokailut ma-pe (viim. lounas ke 20.6)
Lapsilla on mahdollisuus ruokailla Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen lounaskahvilassa Petosen Pinarilla. Lasten aterian hinta 4,50 €.

Petosen vapaa-aikatilat / Pinari
Pyörönkaari 19
Sähköposti: pinari@kuopio.fi
Puhelin: 044 718 2687

Ti 19.6.
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

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

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Edellytyksenä on mahdollisuus työkokeiluun.
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
EI MESSUA su 27.5. klo 10. Osallistumme Lähetysjuhlien juhlajumalanpalvelukseen klo 11 Kuopion torilla.
Messu su 3.6. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Matti Pentikäinen, Mari
Vuola-Tanila.
Messu su 10.6. klo 10. Sanna Alanen,
Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Messu ja päivärippikoulaisten
konfirmaatio su 17.6. klo 10. Sanna Alanen, Juha Määttä, Richard
Nicholls. .
Kallaveden seutu - Muut
Lauluilta ke 13.6. klo 18. Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna. Niemisjärven kylätalon rannassa.
Kesäseurat Sikasella su 17.6. klo 16.

Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Eemilän kotimuseolla.
Muuta
Sydämellinen Kiitos Sinulle osoittamastasi lähimmäisenrakkaudesta
ja osallistumisestasi Yhteisvastuukeräykseen 2018. Kiittäen Kallaveden
seurakunnan diakoniatyö.
Senioripysäkki - keskusteluryhmä Ryhmä alkaa syksyllä 2018.
Ryhmässä on mahdollisuus jakaa
omia ajatuksia ja tunteita. Tavoitteena on yksinäisyyden ja alakulon
lieventäminen. Ryhmä kokoontuu 15
kertaa ja ryhmää ohjaa Tiina Halonen
ja Maarit Kirkinen. Kysy lisää Maarit
Kirkinen p. 0404848 369, maarit.
kirkinen@evl.fi

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.

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

Tiistai-kerho
Tämän kevään kerhot ovat loppuneet. Kiitos kaikille mukana olleille. Jatkamme taas
syyskuussa, päivä ilmoitetaan lehdessä. Oikein ihanaa, mukavaa ja lämmintä kesää teille
kaikille. Nauttikaa kesän lämmöstä. Iloisella mielellä taas sitten tapaamme.

Pekka Hämäläinen, kuka oikein olet?

M

iten niin... joka päivähän
minä täällä Pinarilla käyn.

Mikä on suhteesi Petoseen?

Asuin kymmenen vuotta Petosella,
nyt Kurkimäessä.
Millaisissa tehtävissä olet toiminut
asukasyhdistyksessä?
Vakavan sairauden jälkeen 2005,
toipumisaikaan, rupesin käymään
asukastuvalla. Lopulta kävin melkein joka päivä kahvilla, ja kohta
rupesi tuntumaan, että voisi ruveta
tekemään jotain aivotyötä. Asukastuvan työnohjaajana silloin ollut Katajamäen Riitta tiesi, että minulla on
kaupallinen tausta, ja hän kertoi, että
yhdistyksellä menee huonosti. Rupesin sitten 2009 tekemään yhdistyksen lehden eli Petosen Lehden ilmoitusmyyntiä. Siitä lehti sitten lähti
muiden asioiden kanssa yhteispelissä
nousuun.
Yhdistyksen hallituksessa olen ollut
vuodesta 2010 vuoteen 2017. Vuosina
2010-2011 ja vuonna olin 2013 varapuheenjohtaja.

Miten ilmoitusmyyntiä oikein tehdään? Monethan ovat sitä yrittäneet
ja epäonnistuneet.
Asiakaspalvelija pitää olla. Parasta olisi, jos olisi itse ollut yrittäjä tai
muuten liike-elämässä, että tietää, miten homma toimii. Mutta kyllähän se
niin on, että ei ne yrittäjät ilmoituksia
lahjaksi anna, kyllä ne näkee, mitä artikkeleita on sitten myyty ja milloin,
minkä ilmoittelun jälkeen.
Vaikka paljon myyntityötä tehdään
puhelimessa ja sähköpostilla nykyään, niin kyllä yrityksille on tärkeää,
että niitä käydään säännöllisesti morjestamassa. Petosen Lehteähän ei olisi ilman näitä yhteistyökumppaneita.
Kiitokset heille.
Mitä pidät tärkeimpänä yksittäisenä aikaan saamanasi asiana asukasyhdistyksessä?
Koiratarha. Eli vuonna 1992 perustetun Litmasenlammen koirapuiston
kunnostustalkoiden järjestäminen.
Parhaimmillaan niissä oli 12 henkilöä, ja ajallisesti se vei kaksi kesää,
2015 ja 2016. Kaikki uusittiin, aidat ja
portit ja kaikki.

Mitä ajattelet Petosen Lehdestä?
Tämä on niin iso alue, että tämä tarvitsee oman lehden. Minä väitän, että
Petosen Lehti on tämän alueen luetuin näistä Kuopion ilmaisjakelulehdistä. Jakelua voisi ulottaa kauemmas
etelään, sillä täällähän porukka vaikka Kurkimäestä apteekissa ja muuten
ostoksilla käy.
Miten luonnehtisit Petosta yhdellä
virkkeellä?
Eihän tässä mitään vikaa ole, vaikka
ihmiset puhuvat…. Nimi vain pitäisi
muuttaa: Pehmoinen.
Mikä on elämisen tarkoitus?
Perhehän se on. Itsellä on neljä lasta.
Ja lapsenlapsia…2..4…5…6…Kyllä
minä olen sitä mieltä, että kahdeksan
niitä on. Mutta kun tästä elämästä ei
selviä hengissä, se on otettava vaan
siihen asti. Elämän tarkoitus on touhuta tämä eläminen jotain tehden,
jotain toimintaa on oltava, vaikka
tällainen lehti. Ja lasten pihoissa on
hommia sitten lisää.
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Aihetta
hymyyn!

PYSÄKÖINTIÄ

TORIPARKISSA

24/7

Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

Helppoa ja vaivatonta
pysäköintiä keskellä kaupunkia.

TERVETULOA!

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

UUTTA! Autopesu K2-kerroksessa.

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

32967900
vilhelmi.fi
Teknoksen
ulkomaalauspäivä
00

Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
Ägget-lepotuoli
kpl

Tutustu lisää kotisivuillamme:

017 363 4757
029 123 1152 Yhteisvaraus

kätevä
ajanvaraus
netissä!

www.kuopionpysakointi.fi

/kuopionpysakointi

(pvm/mpm)

KESÄK AMPANJA

259

00

kpl
Pihavaja M-koko
100 x 100 x 215 cm

105

alk.

00

9 l (11,67/l)
Uula Roslagin
Mahonki

63

70

10 l (6,37/l)
Falu Vapen Svart
Rödvärg
Musta keittomaali

199

00

kpl
Pihavaja S-koko
80 x 80 x 190 cm

97

alk.

90

9 l (10,88/l)
Tikkurila
Valtti Plus Kesto

28

75

10 l (2,88/l)
Falu Vapen
Rödvärg
Punainen keittomaali

alk.

50

alk.

95

alk.

54

10 l (5,45/l)
Fasad Pohjuste

70

alk.

9 l (7,88/l)
Fasad Classic
Kuullote

92

alk.

20

9 l (10,24/l)

Fasad
Pellavaöljymaali

69

90

• Kun ostat 2 x 9 litraa ulkomaalia,
saat kaupan päälle Arabia
Suomi 100 -mukin (arvo 18,90 €).
• Kun ostat 4 x 9 litraa ulkomaalia,
saat kaupan päälle Iittala Mariskoolin (arvo 47,50 €).
Tarjous yksityiselle kuluttaja-asiakkaalle,
(ei punamulta- eikä punamaalista).

9 l (7,77/l)
Fasad Solid
Peittosuoja

72

70

9 l (8,08/l)
Fasad Akva
Talomaali

7

104

alk.

90

9

90

9 l (11,66/l)
1l
Kirjo Aqua
Rensa Steel
Peltikattomaali
Peltipesu

30
1l

Fasad
Levä-ja homepesu
Kuopio: Tehdaskatu 8 Puh. (017) 550 2600
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15,
rakennustarvikemyynti: ma – pe 7 – 17, la 9 – 15

