9/2018 • 14.11.2018
30. vuosikerta

Kuva: Pirjo Kiiski

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

• Petosen uusi hoivakoti
• 10-vuotias Saaristokatu
• Vapaus valita
• Juhlalehden kisa ratkesi

s. 2
s. 3
s. 4
s. 5

Petonen • Pirtti • Pitkälahti • Saaristokaupunki • Jynkkä

NOUTOPIZZERIA PETONEN
KUUKAUDEN TARJOUS!

MAUKAS KERROSHAMPURILAINEN

LAPSILLE OMA MENU

3,50 €

PIZZAT
SALAATIT
GRILLIANNOKSET
KEBABIT
HAMPURILAISATERIAT

VOIMASSA 30.11.2018

AVOINNA MA-KE 14-21, TO-SU 11-21 PYÖRÖNKAARI 7 PETONEN, KUOPIO PUH: 044-363 3405 NOUTOPIZZERIA@GMAIL.COM WWW.NOUTOPIZZERIA.COM

KATSO HERKULLINEN RUOKALISTA WWW.NOUTOPIZZERIA.COM
KOTIINKULJETUS MA-KE 14-20:30, TO-SU 11-20:30 ALK. 2,5 €
Puh. 0440 775 000

Pikkujoulut 5.12.

- Rengashotelli
-Ohjauskulmien

säätö

MEILTÄ PARHAAT RENGASMERKIT

15-17
Ruokaa ja juomaa
17.30
Kinkkubingo
19-21.30 Duo Nukkuneen Rukous
• 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.
• Pubivisat pe 9.11., pe 23.11., pe 7.12.,
pe 21.12. (jouluvisa) ja pe 4.1.
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
facebook.com/karhunpesakuopio

Leväsen
Huoltamo
Laiturit Ay
(017) 2647 100
Mika Laituri
0400-372221

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734

Pyörönkaari 3

Avoinna ma-to 10-22, pe-la 9-24, su 9 -21
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VetreaElo Mariassa kodinomaista rivitaloelämää

P

etosen keskustaan valmistunut
uusi palvelukoti tuoksuu vielä
tuoreelle rakennusmateriaalille.
Edessäni avautuu upea metsämaisema, sekä ikkunassa että isossa maisematapetissa. Valaisimet muistuttavat
tammenterhoja ja vihreys luo rauhoittavaa tunnelmaa.

– Sisustus on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Siinä on
otettu huomioon myös esteettömyys,
äänimaailma ja valaistus. VetreaElo
Marian sisäilmeen on suunnitellut
kuopiolainen arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuo Oy. Asiakkaiden
viihtyvyyden kannalta ei ole aivan
sama, mitä ympärillä näkyy, kertoo
Vetrean toimitusjohtaja Laura Airaksinen.
Se, että asumisyksikölle löydettiin
sopiva sijainti, on ollut omanlainen
prosessinsa, koska paikan täytyy täyttää niin monia kriteerejä. Palveluasumispaikan tulee olla palveluiden
lähettyvillä, mutta myös sopivasti
luonnon ja ulkoilumahdollisuuksien
keskellä. VetreaElo Marian kohdalla vaatimukset täyttyvät ja lisäksi sen
etuna on, että aivan sen lähettyville
tulee nousemaan kuntoutustalo VetreaNeuron.
– Tulen juuri suoraan suunnittelupalaverista. Kuntoutuslaitoksen välitön läheisyys tulee luonnollisesti
hyödyttämään Marian asukkaiden
kuntoutuksen toteuttamista. Rakennuksen avajaisia voidaan näillä näkymin viettää lokakuussa 2019, Airaksinen toteaa hymyillen.

Tapa nähdä ihminen
Petosen yksikkö on tarkoitettu ympärivuorokautiseksi tehostetun palvelun asumispalveluyksiköksi. Talossa on tilaa 30 asiakkaalle. He tulevat
asumaan omissa yksiöissään, joissa on
omat wc:t ja suihkutilat, osassa myös
minikeittiöt.
Marian

asunnot

on

tarkoitettu

PÄÄKIRJOITUS

”

Sinulla on kauniit hiukset.” tai
”Olet pukeutunut tänään epätavallisen kauniisti”. Kuulostavatko
lausahdukset loukkauksilta? Nämä
kommentit ovat nimittäin Oikeusministeriön pääluottamusmiehen Kari
Lehtosen mukaan työpaikalla tapahtunutta seksuaalista häirintää.
Kun Me too -kampanjasta tuli kahvipöytien puheenaihe, ei häirintä
enää pysy vaiettuna tabuna. On hyvä,
että oikeaan häiritsevään käytökseen
puututaan ja siitä rohkaistaan puhumaan. Mutta missä menee raja? Mikä on oikeaa häirintää, mikä kuulijan
väärinymmärrystä ja mikä tahallisesti viattomasta lauseesta elein muotoiltu vihjaileva viesti?

täysi-ikäisille henkilöille, jotka ovat
vammautuneet esimerkiksi liikenneonnettomuudessa tai neurologisen
sairauden seurauksena. Mariassa järjestetään myös omaishoitajien vapaiden ajaksi hoivaa kotihoidettaville eli
niin sanottua intervallihoitoa.

me työssämme, jos asukas kuntoutuu
niin, että pärjääkin itsenäisesti. Aina
tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja
siksi Mariassa voi asua vaikka lopun
elämänsä, Airaksinen selventää.

Asukkaaksi voi tulla akuuttikuntoutusvaiheen jälkeen, suoraan kotoa tai
myös muista palveluyksiköistä. Hakeminen tapahtuu oman kotikunnan
vammaispalveluiden tai palveluohjauksen kautta.
– VetreaElo-konsepti on tapa nähdä
ihminen yksilönä. Täällä moniammatillinen työryhmä vastaa asiakkaiden
tarpeista ja turvallisuudesta ympäri vuorokauden. Kullekin asukkaalle
laaditaan oma yksilöllinen päiväohjelma, jota rytmittävät yhteiset ruokailut. Kuntouttava ote on aina läsnä ja
mahdollisuuksien mukaan asiakasta
ohjataan omatoimisuuteen, avaa liiketoimintajohtaja Sanna Aleksejev konseptin arvoja.

Teknologiaa hoidon tukena
VetreaElo Maria tarjoaa saunotuspalvelua tilanteissa, joissa oma kunto
ja asunnon suunnittelu eivät kohtaa,
esimerkiksi liian jyrkät rappuset voivat estää saunomisen. Asumispalveluyksikköön voi tulla lounaalle tai
kahville, ja aterioita myös toimitetaan
kotipalvelun kautta asiakkaille. Yksi
tärkeä palvelumuoto on myös omaishoidon tuuraus tilanteissa, joissa
omaishoitaja tarvitsee vapaata vaikka
asioinnin ajaksi.
Mariassa käytetään terveysalan teknologiaa kuntoutuksen ja hoidon tukena. Asukkailla on käytössä Yeti- eli
jättitabletit. Univalve-rytmiä ja aktiivisuutta seurataan Vivago-hyvinvointirannekkeilla, joilla voi myös kutsua
hoitajaa. Rannekkeet tarkkailevat
asukkaan hyvinvointia ja voivat ennustaa esimerkiksi epilepsiakohtausta. Erilaisten apuvälineiden joukossa
on myös fysioakustinen tyyny, jonka

Suut suppuun
Yksittäinen kommentti irrotettuna
asiakokonaisuudesta ei kerro koko
totuutta. Viestintä tapahtuu kahden
ihmisen välillä ja tilanne perustuu
heidän tulkintaansa. Kehonkielellä
puhutaan 55 prosenttia viestinnästä
ja äänensävyllä 38 prosenttia. Eli vain
seitsemän prosenttia viestinnästä on
varsinaisia sanoja. Päivän piristykseksi tarkoitettu ”kauniit hiukset”kohteliaisuus voi kääntyä kuulijan
mielessä loukkaukseksi, jos äänen
sävy tai eleet eivät vastaa neutraalia
kohteliaisuutta.
Jos omassa ulkomuodossa on kipupisteitä, voi niiden esiin ottaminen
kehuissa olla erittäin tuskallista. Kun
puututaan toisen olemukseen, liiku-

VetreaElo Mariassa on avoimet ovet torstaina 15.11. klo 13-17.
avulla äänen voi kirjaimellisesti tuntea.
– Teknologia ei koskaan korvaa ihmistä. Henkilökuntamme rakentuu
25-27 alan ammattilaisesta, naurahtaa
Sanna Aleksejev kysymykselle, onko
reservissä myös hoivarobotteja.

Marian pihalla ei ole aitoja,
älä sinäkään rakenna!
Tämä talo on rivitalokoti, jonka
asukkaita yhdistää rankat kohtalot.

Vammautuminen on voinut tapahtua
nopeastikin ja elämä on muuttunut
kertaheitolla. Kuntoutumisen matka
voi olla pitkä, niin kuntoutujille kuin
omaisillekin.
– Kuka tahansa voi koska tahansa
joutua tilanteeseen, että itse tai läheinen vammautuu pysyvästi. Omaisten
opastaminen on osa meidän toimintaa, sillä meidän tavoitteenamme on,
että kotonakin on vierailujen aikana
turvallista ja omaisella tunne siitä,
että pärjää. Koemme onnistuneem-

Kuntoutujat harjoittelevat normaalia elämää omien voimavarojensa mukaan. Tämä tulee näkymään Petosen
katukuvassa siten, että asukkaat voivat osallistua yhteisiin tapahtumiin,
harjoitella asiointia ja käyttää palveluja. Neuropsykologiset vammat
voivat näkyä ulospäin haasteellisen
liikkumisen lisäksi puheentuoton ja
-ymmärryksen vaikeutena ja totutusta
poikkeavana käytöksenä.
– Toivomme sallivaa ja avarakatseista asennetta. Erilaisuuden sietäminen
ja tunneäly ovat tarpeen, kun kohtaa
vammautuneen ihmisen. Kukaan ei
voi tietää, mitä kaikkea kyseinen henkilö on elämässään joutunut kohtaamaan, ja tällainen kohtalo voi osua
kenen tahansa kohdalle, Airaksinen
toteaa lopuksi.
Teksti ja kuvat:
Pirjo Kiiski

Sanna Aleksjev (vas.), Laura Airaksinen sekä markkinointi- ja viestintäkoordinaattori
Laura Äimälä-Heiskanen avajaistunnelmissa.

taan heikoilla jäillä, vaikka tarkoitus
olisi oikeasti kehua. Kun laihduttaneelle sanotaan, että onpa tosi hienoa, että olet laihtunut, voi sen kääntää niinkin, että en siis lihavampana
ollut yhtä hyvä kuin nyt. Ollakseen
hyväksytty, pitää siis olla hoikka. – ”
Minä olin tuossa vaiheessa raskautta paljon suurempi.”, voidaan tulkita
nuoren äidin mielessä, että vauva ei
taida kasvaakaan normaalia tahtia ja
– ”Äitisikin oli nuorena nätti.” sitä, että eipä ole enää ja sinua odottaa sama
kohtalo.
Joskus kommentoija voi ihan tahallisesti heittää kateellisen nuolen
kehuun verhottuna. Kun suututtaa,
että toisella on jotain, mitä itsellä ei,
voi sen aina letkauttaa: ”Ihana pusero, minulla ei kyllä olisi varaa ostella

noin kalliita merkkituotteita, ennemmin satsaan lapsiin”. ”Pirtsakka hiusmalli, itse en kyllä ikinä uskaltaisi,
kun on nämä pyöreät posket.”- ”Minä
kyllä jätän tämän pullan väliin, kun
on pakko vahtia kiloja, mutta ottakaa
te vaan, kun voitte”. Jälkipiikki kirvelee mielessä pitkään ja se antikehujan
päällimmäinen tarkoitus onkin.

lun opettajakin kirjoitti meille varoituksena kissankokoisin kirjaimin
taululle: ”Puhuminen on hopeaa ja
vaikeneminen kultaa.” Nyt siten pitäisikin osata puhua kauniita ja tietää
vielä, milloin lopettaa. Kun aletaan
leikkimään mannereurooppalaisia
tapoja, unohtuu vanha viisaus ja metsään mennään:

– ”Sinulla on kauniit hiukset.” lause kuulostaa minusta harvinaisen
onnistuneelta suomalaiseksi kehuksi. Seksuaalista häirintää se kuitenkin oli. ”Jonka mesi kielessä, sen on
myrkky mielessä” totesi jo vanha kansa, joka asian oikeaksi tiesi. Kannattaa siis olla sanoissaan varovainen.
Tätä kansaa kun ei vaan ole tarkoitettu kohteliaisuuksia latelemaan, eikä
myöskään vastaanottamaan. Alakou-

– ”Sulla on kyllä kaunis tukka! Ja
oothan sä muutenkin nätti. Me Pertsan kanssa on monesti aiheesta puhuttu. Kyllä, kyllä. Sussa sitä kateltavaa riittää. Etenkin noi ...”
Oli sillä kuin olikin, ketunhäntä
kainalossa.
Pirjo Kiiski
toimittaja
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Hiltulanlahti kasvaa vauhdilla:

Uuteen kouluun tilat lähes 500 lapselle

E

nsi kesäksi valmistuvaan Hiltulanlahden uuteen koulurakennukseen tulee tilat 300 oppilaalle, yli 70 esikoululaiselle ja 120
päiväkotilapselle. Mikäli kaupunki
myöntää varat rakennuksen kakkosvaiheeseen, oppilasmäärä lisääntyy
vielä 150 koululaisella. Ennusteiden
mukaan lapsimäärä kasvaa Hiltulanlahdessa ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä jopa 400:lla joten
nykyinen, viimeistä lukuvuotta käytössä oleva 180 oppilaan ja 12 opettajan koulu kävisi väistämättä liian ahtaaksi. Hiltulanlahden asukasmäärän
odotetaankin ensi vuosikymmenen
aikana kasvavan nykyisestä vajaasta
800:sta jopa 3000 asukkaaseen.

Etelä-Kuopiolla
pitkä kouluhistoria
Kuopion eteläisiä kuntia varten perustettiin koulu Vehmasmäkeen jo
vuonna 1884. Kauppaneuvos Gustaf
Ranin ja tohtori G. Nylander olivat

tukemassa koulun perustamista Hiltulanlahteen, mutta lopullisessa äänestyksessä hanke hylättiin.
Lasten koulumatkaa Vehmasmäkeen pidettiin kuitenkin hankalana,
joten kauppaneuvos Ranin perusti heille yksityisen kansakoulun. Se
aloitti toimintansa Lapinmäellä sijainneessa torpassa vuonna 1884; toiminta jatkui seuraavana vuonna Matkusjärven rannalle rakennetussa mökissä.
Vuonna 1886 oppilaita oli 31 aina Pitkälahtea ja Kostinkylää myöten.

Oppivelvollisuuslain astuessa voimaan vuonna 1921 opetus siirtyi
Koivumäen kouluun. Koulupiiriksi
päätettiin Hiltulanlahden kylä kokonaisuudessaan, osia Puutossalmen
kylästä sekä Haminalahden ja Leväsen kyliin kuuluvat Pitkälahden sahaalueet.
Uusi koulutalo valmistui elokuussa
vuonna 1926 nykyiselle paikalleen ja

Vuonna 1926 valmistunutta Hiltulanlahden koulua pidettiin
silloisen mittapuun mukaan varsin modernina.
rakennusta pidettiin silloisen mitta- tilana saatiin viime vuonna käyttöön
puun mukaan varsin nykyaikaisena. neljän opetusryhmän siirtoviipale.
Päärakennuksen rinnalle valmistui Vanulan seurantalo on toiminut kousyksyllä 2003 kaksi luokkatilaa, tek- lulaisten liikunta- ja juhlasalina.
nisen työn tilat käsittävä viipalerakennus sekä vuonna 2012 käyttöön otettu
Nyt rakenteilla oleva ja ensi kesänä
yksityinen päiväkoti. Uusimpana lisä- valmistuva Hiltulanlahden uusi kou-

lu aloittaa toimintansa syksyllä 2019.
Sen kustannusarvio on n. 17 miljoonaa euroa.
Teksti ja kuva:
Heikki Kokko

Saaristokatu täytti pyöreitä vuosia

K

iemurteleva tie, sininen vesi, upeat kivielementit sekä
kaislanvarsilla leikkivä auringon säde; Suomen kauneimmaksikin
tieksi nimetty Saaristokatu näyttäytyi
edukseen 10-vuotisjuhlissaan. Kadulla riitti autoilijoita, pyöräilijöitä ja
lenkkeilijöitä jopa rollaattorin kera.
Alueen asukkaat suhtautuivat katu-

hankkeeseen aluksi varauksella, mutta
sillan valmistuttua Pengertietä jo kiiteltiin. Kun Saaristokatu avattiin Kuopion kaupunkikuvaan tuli kauneuden
lisäksi nopeutunut reitti Saaristokaupungista keskustaan. Tällä hetkellä
Saaristokaupungissa asuu noin 12 500
asukasta ja määrä kasvaa edelleen.

24.10.2018 Pölhön ulkoilualueella
kansanjuhlana pidetyt synttärit avattiin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelän juhlapuheella.
Paikalla oli myös muistelemassa kadun historiaa ja rakentamista Kuopion entinen Saaristokaupungin projektipäällikkö Hannu Harjunheimo
sekä Kuopion entinen kaavoituspääl-

likkö Leo Kosonen. Alueella esiteltiin
myös Mestarin tiekalustoa, jota käytetään taas tulevanakin talvena Saaristokadun kunnossapitoon. Kuopion kaupungin uudet sähköavusteiset
polkupyörätkin oli poljettu paikalle
kokeiltaviksi.
Pölhön saaren grillikatoksen ääressä

yleisön tunnelma kohosi, kun tarjolla
oli lämmintä makkaraa, nokipannukahvia ja pullaa. Hanuristi Anssi K.
Laitinen viihdytti ulkoilijoita muun
muassa metsäaiheisilla lauluilla Mörrimöykystä lähtien.
Teksti ja kuvat:
Pirjo Kiiski

Pinari eli Petosen vapaa-aikatilat vihittiin käyttöön

V

iisitoista vuotta sitten, syksyllä 2003, vihittiin käyttöön
arkkitehtitoimisto Huotelin
& Kärkkäisen suunnittelema Petosen
asukkaille tarkoitettu hulppeankokoinen vapaa-ajantalo Pinari, joka sijaitsee osoitteessa Pyörönkaari 19. Talon
suunnittelu aloitettiin jo 1990-luvulla
kaupunginjohtaja Kauko Heurun aikana, ja suunnittelua jatkettiin Kari
Häkämiehen aikana. Talo rakennettiin viimein Petteri Parosen aikana.
Niin kääntyi yksi sivu historiankirjassa, sillä Pohjois-Savossa ei ollut
aiemmin, eikä myöhemminkään, rakennettu vastaavanlaisia vapaa-ajantiloja. – Harvassa kaupungissa tällaiset

tilat
muodostavat
erityistä
kokonaisuutta
ja hyvää yhtenäisyyttä. Kuopio haluaa olla
visionsa mukaan sellainen kaupunki,
joka viestittää, että huolehdimme itsestämme ja toisistamme, maaherra
Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen totesi
puheenvuorossaan.
– Toivon, että ulkoiset puitteet kykenevät antamaan mahdollisuuden
nähdä positiivisuutta, kaupunginjohtaja Paronen onnitteli vihkiäistilaisuudessa. – Talolla on edellytyksiä
hankkia ihmisille työelämäkokemuksia järjestämällä työllisyyskursseja sen
ohella, että toimintakeskuksella on
oma henkilökuntansa, kaupunginjohtaja suuntasi tulevaisuuteen.
Pinarin tiloja käyttää tänäkin päi-

vänä toistakymmentä eri toimijaa.
Päivittäin oven avaavat lisäksi useat
kymmenet kouluikäiset. Petosen nuoret olivat itse suunnittelemassa vapaaajantiloja. – Tämä on juuri sitä työtä,
jota pitäisi edistää. Haluamiensa asioiden eteen on tehtävä paljon töitä.
Hyvät nuoret, tehkää tästä elämäntapa ja jatkakaa vaikuttamista, vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtaja
Pekka Kantanen kannusti nuorisoa
vihkiäistilaisuudessa.

suuteen. Näin oli käymässä tälläkin
kertaa. Rakentaminen olisi alkanut
”ehkä” vuonna 2003.

Petosen vapaa-ajantalon rakentamista edelsi voimakas vääntö. Asukasyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Mauno Penttinen vaati
taloa rakennettavaksi useaan otteeseen. Petonen-lehden vuoden 1999
joulukuun numerossa hän kirjoitti
seuraavasti: ”Petosen vapaa-ajantilojen rakentaminen on siirtynyt muiden muka tärkeämpien hankkeiden
tieltä aina myöhäisempään tulevai-

Kohtelias kiitos on julkisesti lausuttava kaupunginvaltuutetuille Pekka
Pollarille, Niilo Kalsille ja Tapio Tiihoselle siitä, että otimme valtuustossa
Petosen vapaa-ajantilojen aikaistamisen esille. Julkisesti sanoen otimme
pesäpallokentän rakentamisen ”uhrilampaaksi”. Olimme valmiit sen kaatamiseen.

Kuitenkin kaksi hanketta oli sijoitettu pikaisesti vuoden 2000 talousarvioon. Pesäpallokentän ja harjoitusjäähallin rakentaminen oli yllättäen
nähtävissä, vaikka tietojemme mukaan virallista hankesuunnitelmaakaan ei ollut olemassa kummastakaan.

Taisipa taistelussa mennä yksi kah-

vitaukokin neuvotteluun, mutta lopputulos oli, että saimme vapaa-ajankeskuksen käsittelyn valtuustoon.
Pesäpallokenttä, sekä harjoitusjäähalli tulevat suunnitelmien valmistuttua.
Lisäksi saimme talousarvioon lisäyksenä, että Petosen vapaa-ajantilojen
rakentaminen aloitetaan vuoden 2001
aikana olemassa olevien hankesuunnitelmien mukaisesti kustannusarvion ollessa n. 12,4 miljoonaa markkaa.
Asiasta äänestettiin ja lopputulos oli
hankkeen puolesta 42 ääntä ja vastaan 16 ääntä. Lopputulos on siedettävä, mutta jälkivalvonnan on oltava
tehokasta.”
15-vuotiaan Pinarin tiloissa tapahtuvaa toimintaa esitellään laajasti seuraavassa Petosen Lehden numerossa,
joka ilmestyy 12. joulukuuta.
Teksti: Jukka Kytöjoki
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Asiantuntijat vastaavat:

Kuopio: Vaihtajamäärän kehitys
1800

Mitä valinnanvapauskokeilu oikein on?

S

OTE–uudistukseen liittyvään valinnanvapauskokeiluun on viime
keväänä valittu eteläisen Kuopion alueelta postinumeroiden 70800,
70820, 70840, 70870 ja 71160 eli Petosen, Saaristokaupungin ja eteläisen
maaseutualueen asukkaat. Näillä alueilla asuu runsaat 18 000 kuopiolaista,
joista kaupungin tekemällä rajauksella
4 500 voi halutessaan valita missä terveyttään hoitavat. Kuopiossa terveyspalveluja tarjoavat julkisen palvelun
lisäksi Mehiläinen Terveyspalvelut
Oy, Saaristokaupungin Lääkäriasema
Oy, Terveystalo Kuopio Oy sekä Kunnanlääkärit Pyörö Oy.
Olemme tähän artikkeliin koonneet kattavan tietopaketin siitä, mitä
valinnanvapauskokeilu kansalaisille
merkitsee. Kokeilua valottavat Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Markku Rossi,
kokeilusta vastaava projektipäällikkö
Laura Vuorensola Ylä-Savon SOTE
kuntayhtymästä, Mehiläinen Terveyspalvelu Oy:n vastaava lääkäri Maria Skön ja vastaava hoitaja Johanna
Paasisalo sekä Kunnanlääkärit Pyörö
Oy:n palvelupäällikkö Riikka Pietikäinen.

Markku Rossi:
– Valinnanvapauskokeilu
tuottaa tietoa
– Maakunta- ja sote -uudistus on
Suomen historian suurimpia julkisen
hallinnon uudistuksia. Sote -uudistuksen päämääränä on, että kaikki
Suomen asukkaat saavat sosiaali- ja
terveyspalvelut laadukkaasti ja yhdenvertaisesti, muistuttaa Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Markku
Rossi.
– Kokeilukulttuurin ideana on, että
isoja ja monimutkaisia ongelmia pilkotaan pienemmiksi palasiksi. Kokeilulla saadaan hyödyllisiä kokemuksia
siitä, miten eri asiat toimivat ja vaikuttavat toisiinsa.
Pohjois-Savon kokeilu starttasi YläSavon SOTE kuntayhtymän alueelta ja
on laajentunut Kuopion, Kysterin, Joroisen ja Varkauden alueille. Kokeilun
keskiössä on ollut erityisesti haja-asutusalueet suppeamman valikoiman
palveluilla.
– Sosiaali- ja terveyspalveluiden
valinnanvapauden laajentamisen tarkoituksena on lisätä jokaisen vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin
sekä parantaa palveluiden saatavuutta. Keskeisin tavoite on, että lääkäriin,
hoitajalle ja sosiaalityöntekijälle pääsee nopeammin.

Kokeilussa
myös haasteensa
Valinnanvapauskokeilu ei koske
suoraan sairaanhoitopiirin tuottamia erikoissairaanhoidon palveluita,
mutta vaikutuksien toivotaan yltävän
myös erikoissairaanhoitoon.
– Nopeamman ja helpomman lääkäriin ja hoitoon pääsyn tavoitteena on,
että ongelmiin puututaan ajoissa. Kun
tilanteet eivät pääse kärjistymään, pysyvät ihmiset terveempinä eikä sairaanhoitoon tarvitse tukeutua niin
usein, sanoo Rossi.
Rossin mukaan valinnanvapauskokeilulla saadaan myös tietoa erilaisten

riskien tunnistamisesta.
– Valinnanvapaudessa on myös
omat haasteensa. Tärkeimpiä puolia
on kuitenkin se, että asiakas valitsee
sote -keskuksen eikä toisinpäin. Muuten riskinä olisi ns. kermankuorinta,
eli sote -keskukset poimisivat asiakkaikseen vain terveimpiä henkilöitä.
Tämä johtaisi perusterveydenhuollon
resurssien vääränlaiseen kohdistumiseen, mikä näkyisi nopeasti erikoissairaanhoidossa potilaina, jotka olisi
voitu hoitaa jo aiemmin.

Laura Vuorensola:
– Jatkorahoitus varmistui
ensi vuodelle
Sosiaali- ja terveysministeriö
myönsi lokakuussa 1,28 miljoonan
euron jatkorahoituksen Ylä-Savon
SOTE kuntayhtymän hallinnoimalle
valinnanvapauskokeilulle.
– Alun perin valinnanvapauskokeilun oli määrä päättyä tämän
vuoden loppuun mennessä, mutta
jatkorahoitus turvaa kokeiluun osallistuneiden kuntalaisten valinnat
maakunnallisen pilotin alkuun asti.
Esimerkiksi Kuopiossa valinnanvapautta käyttäneitä oli lokakuun alussa lähes 1 600. Kaupunki on rajannut
vaihtajien määrän 4 500 henkilöön,
mutta on mahdollista että tuota
määrää voidaan pienentää. Näin
siksi, jotta järjestäjätahojen talous
ei kokeilun takia enempää kiristyisi,
kertoo vv –kokeilun projektipäällikkö Laura Vuorensola.
– Koska sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on viivästynyt
useaan otteeseen, tälle kuntalaisia
konkreettisesti koskettavalle kokeilulle on jatkorahoitus kuitenkin haluttu järjestää. Ja jos lainsäädäntöä
ei syystä tai toisesta saada aikaiseksi,
joudutaan miettimään miten ja millä ehdoin tästä jatketaan. Valinnanvapauslainsäädännön tulevaisuus on
siis edelleen jokseenkin epävarmaa,
muistuttaa Vuorensola.

Usein kysytyt kysymykset
Yksi vv–kokeiluun osallistuvista palveluntarjoajista Kuopiossa on
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy. Esitimme joukon kansalaisia askarruttavia kysymyksiä Mehiläisen Oma
Lääkärisi Kuopion vastaava lääkäri
Maria Skönille ja vastaava hoitaja Johanna Paasisalolle.
Jos haluan osallistua valinnanvapauskokeiluun ja vaihtaa palveluntarjoajaa, miten tulee toimia?
– Se käy helpoiten netissä osoitteessa terveyspalveluni.fi, josta voit
valita omat palvelusi joko yksityiseltä tai kunnalliselta puolelta. Valintapakkoa ei tietenkään ole, asiakkuutesi kunnallisen terveyspalvelun
piirissä jatkuu normaalisti.
Jos en ole tyytyväinen valintaani,
voinko vaihtaa palveluntuottajaa?
– Voit vaihtaa kokeilun aikana palveluntuottajaa niin usein kuin haluat, kuitenkin aikaisintaan vaihtoa
seuraavan kalenterikuukauden alussa. Kerrallaan voi olla vain yhden
palveluntuottajan asiakas.
Kunnanlääkärit Pyörö Oy palvelee ainoastaan valinnanvapausasiakkaita.
Heitä on jo noin 500, sanoo palvelupäällikkö Riikka Pietikäinen.

Entä kotisairaanhoidon asiakas,
voiko hän valita yksityisen palveluntuottajan?
– Kotisairaanhoidon asiakkaat eivät kuulu valinnanvapauden piiriin
vaan he käyttävät jatkossakin kotisairaanhoidon lääkärin palveluita.
Maksaako yksityisen puolen palvelut enemmän kuin julkisella
puolella?
– Ei maksa, hinta on sama riippumatta siitä minkä palveluntuottajan
asiakas olet.
Onko hoitoon pääsyyn hoitotakuu sama yksityisellä ja julkisella
puolella?
– Kyllä, laki on sama kaikille eli
kiireettömään hoitoon pitäisi päästä
3 kuukauden kuluessa. Meillä tosin
kiireettömään hoitoon pääsee muutaman päivän sisällä, joskus jopa saman päivän aikana.
Onko yksityisellä palveluntuottajalla käytettävissä samat terveystiedot asiakkaasta kuin esim. terveyskeskuksella?
– Kyllä, käytämme samaa potilastietojärjestelmään kuin kaupungin
terveyskeskukset. Lisäksi käytettävissä on kansallinen Kanta –arkisto,
johon asiakkaan tiedot kirjataan.
Entä tietosuoja, onko minulla oikeus tietää ketkä ovat tietojani katsoneet?
– Kyllä, tietojen katselusta jää aina
merkintä potilastietojärjestelmän lokiin.
Olen aiemmin lähettänyt sähköisen reseptin uusimispyynnön
OmaKanta.fi –portaalin kautta.
Onnistuuko tämä myös yksityisellä palveluntuottajalla?
– Sähköisen reseptin uusiminen
onnistuu myös yksityisellä puolella,
kunhan valitset reseptin uusintapyynnön vastaanottajaksi sen palveluntuottajan, jonka asiakas olet.
Voinko saada esimerkiksi fysioterapeutin palveluja yksityiseltä palveluntuottajalta?
– Mainitsemasi fysioterapeutin ohjaus ja neuvonta kuuluu valinnanvapauteen.
Entä muut perusterveydenhuollon palvelut?
– Saat samat palvelut yksityiseltä
palveluntuottajalta kuin oman terveyskeskuksen tiimistä. Muut palvelut, esimerkiksi silmänpohjankuvakset, erikoissairaanhoito, tähystykset
ja rasituskokeet, kuuluvat julkisen
terveydenhuollon piiriin myös valinnanvapauspotilaalle, joten asiakas
ohjataan sinne tarvittaessa lähetteellä.
Ketkä eivät voi osallistua valin-
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Valinnanvapauskokeiluun osallistuvien kuopiolaisten määrä on tasaisessa kasvussa. Kaupungin tekemällä rajauksella 4 500 henkilöä voi halutessaan valita
missä terveyttään hoitavat.

Mehiläisen Oma Lääkärisi Kuopion vastaava hoitaja Johanna Paasisalo ja vastaava lääkäri Maria Skön selventävät, mitä valinnanvapauskokeilu oikein on.
nanvapauskokeiluun?
– Kokeilu koskee vain tiettyjä
postinumeroalueita Kuopiossa ja
Ylä-Savossa. Kokeilun ulkopuolelle
on jätetty säännöllisen kotihoidon
asiakkaat, pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat sekä asiakkaat joiden
kotikunta on jokin muu kuin kokeilukunta.

Riikka Pietikäinen:
– Kunnanlääkärit Pyörö Oy
palvelee valinnanvapausasiakkaita
Kunnanlääkärit Pyörö aloitti toimintansa kesäkuussa Petosen Pyörönkaarella. Lääkäriaseman toiminta-ajatuksena on tarjota paikallinen matalan
kynnyksen vaihtoehto terveyskeskukselle, jossa asiakkaalla on mahdollisuus päästä kiireettömämmissäkin
asioissa lääkärin hoitoon ilman pitkiä
odotusaikoja ja ”portinvartijoita”.
– Palvelun saavutettavuutta on pyritty helpottamaan myös perinteistä
terveyskeskusta laajemmilla aukioloajoilla, kunnanlääkäriasema on auki
arki-iltaisin klo 18 saakka ja lauantaisin klo 10 - 14, kertoo palvelupäällikkö Riikka Pietikäinen.
Asemalla työskentelee kaksi lääkäriä, Teemu Takalo ja Janne Forsberg
sekä palvelupäällikkö, sairaanhoitaja
Riikka Pietikäinen.

FAKTA
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uopiossa
valinnanvapauskokeilussa ovat kunnallisten
terveyspalvelujen lisäksi Mehiläinen Terveyspalvelut Oy, Saaristokaupungin Lääkäriasema Oy,
Terveystalo Oy Kuopio sekä Kunnanlääkärit Pyörö Oy.
Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa osoitteessa www.terveyspalveluni.fi. Palveluun pääsee joko
verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla; vaihdon voi tehdä myös palveluntuottajan luona asioidessaan.
Kokeilu koskee terveyskeskustasoisia palveluita: lääkäri- ja hoitajavastaanottoa, näihin liittyviä

– Muista kokeiluun osallistuvista
yksityisistä palveluntuottajista poikkeavaksi toiminnan tekee se, että
palvelemme yksinomaan valinnanvapausasiakkaita, eikä asemalla tarjota
perinteisiä yksityislääkäripalveluja tai
työterveyshuoltopalveluja. Valinnalla
halutaan viestiä asiakkaille yhdenvertaisuutta maksukykyyn katsomatta,
muistuttaa Pietikäinen.
Asiakkaita kunnanlääkäriasemalle
on listautunut reilun neljän kuukauden aikana n. 500 ja määrä kasvaa
tasaisesti kohti tavoiteltua n. 1 200-1
500 asiakasta. Pietikäisen mukaan asiakkaiden ja lähiyhteisön palaute on
ollut lähes yksinomaan kannustavaa
ja palautteen perusteella toiminnalle
on olemassa selvä tarve.
Kokeilun toteutustapaan, käytännönjärjestelyihin ja yhteistyöhön
Kuopion kaupungin sekä kokeilun
hankeväen kanssa kunnanlääkäriasemalla ollaan tyytyväisiä.
Lähteet:
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä/projektipäällikkö Laura Vuorensola
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
Kunnanlääkärit Pyörö Oy
Kuopion kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Teksti: Heikki Kokko
Grafiikka: Ylä-Savon SOTE/kuntayhtymä
laboratorio- ja röntgenpalveluita,
fysioterapian ohjausta sekä jalka- ja
ravitsemusterapiaa
Erikoissairaanhoidon ja suun terveydenhuollon valinnanvapaus eivät
sisälly kokeiluun.
Ympärivuorokautisen päivystyksen
tuottaa edelleen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri.
Apuväline- ja hoitotarvikejakelu,
äitiys- ja lastenneuvola sekä kouluja opiskelijaterveydenhuolto jatkuvat
entisellään Kuopion kaupungin tuottamana palveluna.
Valinnanvapauskokeilulle
on
myönnetty jatkorahoitus vuodelle
2019.
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Teksti ja kuvat: Heikki Kokko

Kävelykisa ratkesi: 9:41!
PPAY:n, K-Supermarket Petosen, S-Market Petosen, Petosen Apteekin ja
Petosen Lehden lokakuussa järjestämä leikkimielinen kävelykisa on ratkennut. Kisaan osallistui nelisenkymmentä kävelijää, kiitos kaikille osallistuneille!
Tehtävänä oli arvata, kuinka kauan PPAY:n puheenjohtaja Anne Ruotsalaiselta kesti kävellä Pyörönkaari päästä päähän, matkaa kertyi noin 820
metriä. Annelta siihen kului aikaa 9 minuuttia 41 sekuntia ja kymmenykset päälle; lähimmäksi arvasi kisan voittaja Ville Tupitsa. Uskomattoman
kellontarkkaa työtä tehneen Villen arvaus heitti vajaalla sekunnilla, häneltä
matkaan kului aikaa 9 minuuttia 42 sekuntia!
Onnetar arpoi kuponkien joukosta tuotepalkintojen voittajiksi Soili Paananen-Toikkasen ja Alvar Savallammen. Onnittelut!
Voittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä.

Kirjailija Matti Kauppinen:
– Asiat tuppaavat unohtumaan

K

uopiolaisen - ja tarkemmin
petoslaisen - Matti Kauppisen
painotuore romaani Siiskonen
on kirjailijan kolmas julkaistu teos.
Aiemmin häneltä on ilmestynyt teokset Puro (Minerva Kustannus 2011)
sekä Salakaato (Kustannusosakeyhtiö
Hai 2014).
Normet Oy:llä Sales & Logistics
Coordinatorin tehtävissä työskentelevä Kauppinen nimittää itseään vapaaajan kirjailijaksi.
– Kirjoittaminen on minulle sopivaa vastapainoa työlle, jossa joudun
järjestelemään kuljetuksia kaivos- ja
tunnelikoneille eripuolille maailmaa
ja tekemään vientiä koskevia dokumentteja. Laskujen, vientipapereiden
ja alkuperäistodistusten kanssa ei voi
sooloilla, mutta kirjaa kirjoittaessa ei

ole rajoja. Hirvipassissa istuessa saattaa vierähtää tunteja, jolloin joutaa
miettiä työn alla olevan kirjan juonikuvioita, valottaa kirjailija. Muistiinpanovälineet ovat aina mukana.
– Sen olen huomannut, että jos et
laita asioita paperille tai puhelimen
muistiin, niin ne tuppaavat unohtumaan.

Mikä ihmeen Siiskonen?
Kirjan kannessa komeilee ihmisen
pääkallo. Navetan pohjaa valettaessa
löydetään pääkallo, ja sehän saa virkavallan täpinöilleen. Kaiken maailman
teoriat kallon alkuperästä vellovat valtoimenaan.
Voisi luulla, että kirjan päähenkilö
on Siiskonen, mutta näin ei ole.

5

Wellness Tropical
Perinteinen brasilialainen

Hieronta– ja
kosmetologipalvelu
Pyörönkaari 3, 70820 Kuopio
Ajanvaraus: 046 528 1384
– Nimen merkitys kyllä selviää kirjaa lukiessa. Voisi kai ympäripyöreästi
sanoa, että siiskonen on meillä päin
ääntä kuvaava ilmaisu. Monikaan ei
tuohon sanaan liene törmännyt.
Kirjan tapahtumat sijoittuvat 1960
–luvun pieneen savolaiseen kuntaan
ja sen Salokylän miljööseen. Löytynyt
pääkallo ei kuitenkaan ole seutukunnan ainoa tapaus: myös kirkonkylän
liepeillä asunut seppä on kuollut epäselvissä olosuhteissa. Onko navetan
työmaalta löytyneellä kallolla ja sepällä yhteyttä toisiinsa? Poliisi joutuu
myös tutkimaan tuoreen veikkausmiljonäärin edesottamuksia.
– Kieroksi mainittu savolainen huumori on kirjassa luontevasti mukana.
Totta on sekin, että joissakin uskomattomissa tarinoissa vastuu on kuulijalla, muistuttaa kirjailija. Salaperäisesti.
Omakustanteena julkaistu Siiskonen on painettu BoD:n toimesta; sitä
on saatavilla BoD:n verkkokaupasta ja
kirjailijalta itseltään.

Annen puhelimen kello pysähtyi kävelyn päätteeksi aikaan 9:41.2.

Kysely kaupunkimetsien hoidosta päättyy
Kuopion kaupunki on aloittamassa Petosen, Litmasen ja Pirtin kaupunginosan metsien käytön ja hoidon suunnittelun, johon alueen asukkailla on
nyt mahdollisuus vaikuttaa. Kyselyn tavoitteena on saada mahdollisimman
useilta asukkailta mielipide lähiympäristönsä hoidosta. Suunnittelua jatketaan asukkailta tulleiden palautteiden pohjalta.
Kyselyllä halutaan saada tietoa erityisesti tonttien lähimetsien kehittämisestä ja käsittelytarpeista. Kaupunki tekee palautteen pohjalta alustavan
suunnitelman, josta tiedotetaan myöhemmin.
Kaupungin nettisivuilta (www.kuopio.fi) löytyvään kyselyyn voi vastata
vielä torstaihin 15.11.2018 mennessä.
Petosen, Litmasen ja Pirtin asukkailta halutaan näkemyksiä siitä,
miten alueen metsiä tulisi hoitaa.

Matti Kauppisen kolmas romaani Siiskonen pohjautuu
suurelta osin todellisiin tapahtumiin.

Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Meri Kauppinen

Influenssarokotus kannattaa ottaa

I

nfluenssarokotukset alkoivat Kuopiossa eilen. Rokotuksen saa mm.
Pyörön neuvolasta (Pyörönkaari
26 E) maanantaina 19.11. klo 8-16 ja
Pyörön terveysasemalta (Pyörönkaari
26) tiistaina 20.11. klo 8-16. Lapset rokotetaan (rokote 1) tänään keskiviikkona 14.11. klo 17.30 saakka Pyörön
neuvolassa, Aurinkorinteen koululla
(Mutkankatu 2) ja Martti Ahtisaaren
koululla (Lehtoniementie 103). Rokote 2 annetaan em. paikoissa keskiviikkona 12.12. klo 12-17.30.

Seniorit ja pienet lapset
riskiryhmässä
Iäkkäiden, pienten lasten ja raskaana olevien riski sairastua influenssaan
on muita väestöryhmiä korkeampi.
Heillä on myös muita suurempi riski
sairastua vakaviin jälkitauteihin. Riskiryhmään kuuluvat myös sydän- ja
verisuonitauteja, diabetesta, keuhkosairauksia, maksa- ja munuaistauteja
sairastavat sekä potilaat, joiden vastustuskyky on sairauden tai sen hoidon vuoksi heikentynyt.

Lippumäen uimahallin
allasosastolle kuntotarkastus
Uimahallin allasosaston meneillään oleva kuntotarkastus pitää osaston
suljettuna ensi viikon maanantaihin eli 19. marraskuuta saakka, uimaan
pääsee tuolloin aamukahdeksalta. Hallin muut tilat – kuntosali, jäähalli ja
sauna – ovat avoinna normaalisti.

Tekojäärata vasta kevättalvella
Lippumäen uuden tekojääradan valmistuminen siirtyy arviolta helmikuun puoliväliin, sillä Saksasta tilatun kylmälaitejärjestelmän toimitus viivästyy. Alun perin radan piti olla valmiina joulukuuhun mennessä.
Tekojääradan kustannusarvio on n. 2,5 miljoonaa euroa.

Teksti ja kuva: Heikki Kokko

FAKTA

K

uopion kaupunki muistuttaa kuntalaisia rokottautumisesta. Vakavien sairauksien
ennaltaehkäisy korostuu iän myötä;
influenssa ja sen jälkitaudit voivat
viedä jopa sairaalahoitoon. Rokotteen hankkiminen on yksi parhaista
keinoista torjua vakavia infektioita.
Maksuttoman

influenssarokotuk-

Rokotteen hankkiminen on yksi parhaista keinoista
suojautua vakavilta infektioilta.

sen saavat kaikki:
-65 vuotta täyttäneet
-6 kk – 6 vuotiaat lapset
-raskaana olevat
-raskaana olevien perheenjäsenet
-alle 6 kk:n ikäisten lasten perheenjäsenet
-lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat
-varusmiespalvelukseen astuvat
-vakavalle influenssalle alttiiden lähipiirit

-sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö
-apteekin asiakaspalvelussa oleva
henkilökunta
-muut rokotuksen haluavat voivat
ostaa rokotteen apteekista joko omahoitajalta tai rokotusvastaanotolta
saadulla reseptillä
Lisätietoa rokotuksista: www.kuopio.fi/kausirokotukset
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KOKOUSKUTSU

Pitkälahti- Petosen asukasyhdistys ry:n syyskokous
torstaina 29.11. klo 17.00 Petosen vapaa-aikatilojen
kokoushuoneessa (Pyörönkaari 19, 2. krs)
Esillä sääntömääräiset asiat. Kaikki Petosen asukkaat ovat
yhdistyksen jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen järjestämät
kaikille avoimet ja maksuttomat toiminnot Pinarilla (Pyörönkaari 19):
Biljardi ma klo 9.30 - 13, to 9 – 14
Askartelukerho ke klo 11.00 - 14.00
Tiistai-kerho ti klo 11.45 - 14.00

Rivitanssi ma klo 11.00 - 13.00
Sekasähly su klo 16.00 - 17.30
Kuvataidekerho pe klo 11.00 - 14.00

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:

Kädentaidot-kerho ma klo 10.00 - 14.00
Neuvokkaat naiset ti klo 9.15 - 11.00
Lisätiedot:

www.ppay.fi

(huom. miehet parittomat viikot, naiset parilliset)

email: toimisto@ppay.fi

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10 (jos pelaajia)
- Limpun loukku ja Trivial Pursuit to
- SPR:n terveyspiste 3.12. klo 10-12

Pinarin Pohtimo to klo 12.00 - 14.00
puh: 044 7295 233 (9-13)

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

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

SPR:n terveyspisteessä voit mittauttaa verenpaineesi tai –sokerisi
tai keskustella luottamuksellisesti terveydellisistä asioistasi.
Kotikulman neulekerho kokoontuu pe klo 11.30-13.30 Pinarin 2. krs.
Neulontaa hyväntekeväisyyteen. Neulojille pullakahvit/-teet.

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
23.11.

KONSERTTI ”Ystävän laulu” slaavilaisten
laulujen konsertti Kuopion Musiikkikeskus

4.12. alk. klo 16

ASKARTELUA Puuhapajassa Monarilla

11.12. klo 17.30

Perinteinen PUUROJUHLA Tätilässä

15.12. klo 10 - 14

PETOSEN JOULUTAPAHTUMA Pinarilla

TERVETULOA MUKAAN KERHON TOIMINTAAN!

Markku Vottonen, kuka oikein olet?

K

uopiossa syntynyt, välillä 27
vuotta eräässä pohjoisen pikkukaupungissa asunut ja sen
jälkeen noin noin viiden vuoden aikana keskisen Suomen ja etelärannikon kautta vuoden 1989 lopulla
takaisin synnyinseudulle muuttanut
paljasjalkanen savolainen. Vuosi 1991
oli merkittävä vuosi elämässäni, silloin syntyi poikalapsi perheeseemme,
hänkin siis paljasjalkainen savolainen.
Olen toiminut eri autokouluissa
Suomessa liikenneopettajana ja sittemmin peruskoulussa koulunkäynninohjaajana. Myös tietokoneasiat
ovat tulleet tutuiksi paitsi opiskelun,
niin myös yrityksen ja erehdyksen
kautta. Nykyisin nautin eläkeläisen
päivistä ilman mitään kummempia
aikatauluja.
Mikä on suhteesi Petoseen?
Kuopioon vuonna 1989 muutettuamme asuimme Julkulassa, sitten
muutaman vuoden keskustassa Satamakadulla, ja Petosella vuodesta
1994 alkaen. Petonen on puistokaupunki. Täällä on paljon hyviä ulkoilumaastoja, hyviä rantoja, puhdasta
ilmaa hengittää, asumisen avaruutta
ja hyvät peruspalvelut. Poikani kanssa
tehdään silloin tällöin kävelyreissuja Petosen maisemissa. Koen Petosen turvalliseksi paikaksi olla ja elää.
Luonnon läheisyys tekee Petosesta
Kuopion, ja myös koko Suomen mit-

takaavassa, ehkäpä yhden parhaimmista kaupunginosista Suomessa.
Millaisissa tehtävissä olet toiminut Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksessä?
Asukasyhdistyksen
hallituksessa
olen ollut vuodesta 2014 alkaen. Siitä
lähtien sitten erilaisissa PPAY:n järjestämissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa
mukana. Kevät- ja joulutapahtumat
vaativat paljon työtä ja aktiivista osallistumista paitsi hallituksen jäseniltä,
myös monilta muilta vapaaehtoisilta
tapahtuman onnistumiseksi. Myös
yhteistyökumppaneiden panos on
tärkeä ja merkittävä osa järjestelyissä.
Miten rohkaisisit ihmisiä lähtemään asukastoimintaan mukaan?
Jos haluaa toimintaa ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin ja oman asuinalueensa tapahtumiin niin mukaan
vaan. Ei ole olemassa huonoja ideoita, rohkeasti mukaan sanomaan oma
mielipiteensä asioista ja alueen aktiviteeteistä. Ideoita tarvitaan ja niiden
toteuttamiseen ihmisiä. On paljon
asioita joita yhdessä voimme tehdä,
ja asioita, joihin yhdessä voimme vaikuttaa.
Mikä Petosella on hyvää, mitä tarvittaisiin lisää?
Niinkuin tuossa aikaisemminkin
tuli jo mainittua, Petonen on yksi par-

haista lähiöistä. PPAY:n järjestämät
tapahtumat kokoavat ihmisiä yhteen
ja kuuluvat suurimpiin yleisötapahtumiin Pitkälahti-Petonen alueella.
Mitä tarvittaisiin lisää, hmm… ehkä
metro Kuopion keskustaan, tai ratikka :) No jaa, yhteydet keskustaankin
toimivat hyvin paikallisbusseilla. Kelan palvelupiste kyllä tarvittaisiin. Petosellakin on vanhuksia ja henkilöitä
joille Kelan palvelupisteen tarjoamat
paikalliset palvelut olisivat ensiarvoisen tärkeitä. On joissain tapauksissa
kohtuutonta että rollaattorin kanssa
kulkeva, tai pyörätuolia käyttävä henkilö joutuu asioimaan yli 10 kilometrin päässä vain sen takia että pitää
käydä henkilökohtaisesti asioimassa
Kelassa. Kaikilla ei ole tietokoneita
käytettävissään, eikä tietotaitoa niiden käyttämiseen, ja heille paikallinen asiointi olisi mahdollistettava
mitä pikimmin. Onneksi paikalliselta
asukastuvalta saa hyvää palvelua ja
ohjausta Kelankin asioiden hoitoon
mutta siltikin paikallinen Kelan palvelupiste olisi enemmän kuin tarpeen.
Miten luonnehtisit Petosta yhdellä
virkkeellä?
One of the best.
Mikä on elämisen tarkoitus?
Elämä itsessään on tarkoitus. Shalom aleichem.

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

Hyvän hoidon päivä ke 28.11. klo
10.30. Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16. Omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille. Ilmoittautumiset Riitta Reimalle p. 0404848370
(Voit jättää myös viestin vastaajaan).
Niemisjärven olotilatorstai to 29.11.
klo 11.30. Sanna Alanen. Niemisjärven
kylätalolla, Niemisjärventie 773.
Koko perheen jouluaskarteluilta to
29.11. klo 17.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22. Illassa hartaus,
erilaisia askarteluja sekä pieni tarjoilu
Varaa mukaan omat nimikoidut sakset
ja pussi!
Rytkyn, Haminalahden ja Kaislastenlahden alueen piirien joulujuhla to
29.11. klo 18. Sanna Alanen, Anna-Mari
Linna. Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16..
Metsänväen joulurauhanjulistus su
2.12. klo 18. Lamperilan laavulla.
Haminalahden eränkäviöiden puurojuhla su 9.12. klo 14. Matti Pen-

kille avoin messu klo 16
Koko perheen jouluaskarteluilta ke
28.11. klo 17.30. Sanna Alanen, Richard Nicholls. Illassa hartaus, erilaisia
askarteluja sekä pieni tarjoilu Varaa mukaan omat nimikoidut sakset ja pussi!
Varikko-parisuhdeilta su 2.12. klo
17. Turvallinen tunneyhteys ja toimiva
vuorovaikutus, Raili Tiihonen.
Kauneimmat joululaulut su 9.12. klo
18. Veli Mäntynen, Richard Nicholls. ja
KNOT -nuorisokuoro.
Diakoniatyön joulupuurojuhla ti
11.12. klo 12. Sirpa Nummenheimo.
Tunnelmaa tuovat joululaulut ja yhteinen ohjelma

040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden seutu - Muut

Vaalipäivän sanajumalanpalvelus su
18.11. klo 10. Matti Pentikäinen, AnnaMari Linna. Jumalanpalveluksen jälkeen
alkaa seurakuntavaalien äänestys. Kirkkokuoro
Messu su 25.11. klo 10. Anni Tanninen, Mari Vuola-Tanila. ja Nuorten
lauluryhmä.
4 v. synttärit su 25.11. klo 16. Mari
Vuola-Tanila. Tuula Hoffrén ja Leena
Ollikainen.
Koko perheen jouluaskarteluilta ti
27.11. klo 17.30. Richard Nicholls. Illassa hartaus, erilaisia askarteluja sekä
pieni tarjoilu Varaa mukaan omat nimikoidut sakset ja pussi!
Lähetysmyyjäiset la 1.12. klo 11. Anni
Tanninen.
Messu ja torttumyyjäiset su 2.12. klo
10. Sanna Alanen, Mari Vuola-Tanila ja
lapsikuoro.
Suomalaisia virsiä yhdessä laulaen ja
kuunnellen ke 5.12. klo 19. Anna-Mari
Linna. Kallaveden kirkkokuoro.
Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus to 6.12. klo 10. Juha Määttä,
Mari Vuola-Tanila. Lippukunta Petosen
Polunetsijöiden lupauksen anto. Kirkkokahvit
Messu su 9.12. klo 10. Matti Pentikäin-

21

47

Kutsu yhteyteen -messu su 18.11. klo
17. Anni Tanninen.
“Kuin tulen läpi” - miestenpäivä la
24.11. klo 10. Mari Vuola-Tanila. Mukana Olli Seppänen, Mikko Väisänen ja
musiikissa Lähde-bändi. Lounas ja kahvit, tilaisuuden juontaa Veijo Olli. Kai-

48

Osmo Huopainen
Valmiuspäällikkö,
turvallisuustarkastaja

54

Pekka Niiranen
Teologian tohtori,
toimittaja

33

Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

22

Ari Asikainen
Erikoislääkäri

28

en, Anni Tanninen, Mari Vuola-Tanila.
Perheiden kauneimmat joululaulut
su 9.12. klo 16. Matti Pentikäinen, Mari
Vuola-Tanila, Lapsikuoro, Nuorten lauluryhmä. Aliisa Pehkonen, viulu, Nelli
Pehkonen, sello ja Sari Ahonen, rytmisoittimet.
Kauneimmat joululaulut su 9.12. klo
19. Anni Tanninen, Anna-Mari Linna. ja
kirkkokuoro
Varttuneen väen joulujuhla ke 12.12.
klo 12. Matti Pentikäinen, Anna-Mari
Linna. ja seniorikuoro
Varttuneen väen joulujuhlan hartaus ke 12.12. klo 12. Matti Pentikäinen,
Anna-Mari Linna. Seniorikuoro, Maarit
Kirkinen ja Riitta Reima. Joulupuuro ja
joululauluja.

29

23

Tuomo Ruuskanen
Aliupseeri

34
Maija Svärd
Apulaisrehtori,
eläkkeellä

N

eljän vuoden välein järjestettävien seurakuntavaalien ennakkoäänestys päättyi
viime lauantaina, mutta varsinainen
vaalipäivä on tulevana sunnuntaina 18. marraskuuta, jolloin valitaan
1.1.2019 alkavaksi nelivuotiskaudeksi jäsenet Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja kunkin seurakunnan
seurakuntaneuvostoon.

Kallaveden seurakunnan kirkkoherra
Matti Pentikäinen.

– Neljä vuotta sitten seurakuntayhtymän äänestysprosentti oli runsaat
12, tosin meidän seurakunnassa jäätiin tuosta pari prosenttiyksikköä.
Sunnuntain vaaleista odotan kuitenkin tulevan kohtuullisen vilkkaat, sillä ehdokkaita on tällä kertaa enemmän kuin jaossa on paikkoja, uskoo

Äänioikeutettuja ovat kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.
Äänestää voi Kallaveden kirkossa
(Rauhalahdentie 21) ensi sunnuntaina 18.11. klo 11-20.

49

55

30

24

35

Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Koko perheen jouluaskarteluilta to
29.11. klo 17.30. Anna-Mari Linna. Illassa hartaus, erilaisia askarteluja sekä
pieni tarjoilu Varaa mukaan omat nimikoidut sakset ja pussi!
Perhekirkko su 2.12. klo 15. Sanna
Alanen, Anna-Mari Linna.
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku ja
juhla to 6.12. klo 13. Juha Määttä, AnnaMari Linna.
Jouluhartaus ti 11.12. klo 9.15. Anni
Tanninen, Mari Vuola-Tanila.
Kauneimmat joululaulut ke 12.12.
klo 19. Sanna Alanen, Mari VuolaTanila, Aliisa Pehkonen, viulu, Nelli
Pehkonen, sello, Aliisa Nissinen, huilu
ja Joona Kujanpää, rumpu.

– Välillisesti kuopiolaiset luottamushenkilöt vaikuttavat myös koko
kirkon asioihin, sillä he äänestävät
Kuopion hiippakunnan edustajat kirkolliskokoukseen, muistuttaa Pentikäinen. Kallaveden seurakunnasta
kirkkovaltuustoon jäseniä valitaan 14
ja seurakuntaneuvostoon 16.

Teksti ja kuva: Heikki Kokko

25

57
Marjut Niemelä
Luokanopettaja

62

51

26

Sami Kantoluoto
Yrittäjä

56

Raili Tiihonen
FM, psykoterapeutti

Valkoinen numero kirkkovaltuustoon,
oranssi numero seurakuntaneuvostoon
Vaalipäivä 18.11.2018

50

Pekka Hämäläinen
Eläkeläinen

Jarmo Oksanen
Katsastusmies

61

tikäinen, Richard Nicholls. alueella
asuville Eräkalliolla, Annikki-veturintie
119.

Seurakuntavaalit sunnuntaina

Markku Huttunen
Seurakuntaneuvos,
rakennusmestari

Erkki Oinonen
Puutarhaneuvos

60

Miesten lenkkipiiri ti 20.11. klo 17.30.
Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16.
Rytkyn kylän lähetyspiiri to 22.11.
klo 13. Veli Mäntynen. Anni ja Onni
Krögerillä, Siltapuro 2.

7

36
Jouni Toikkanen
Postinjakaja

52

Maarit Kosunen
Talous- ja henkilöstöpäällikkö, diakoni

31

58

Jouni Palmu
Suunnittelupäällikkö

63

Kallaveden seurakunnan kirkkoherra
Matti Pentikäinen odottaa vilkkaita
seurakuntavaaleja.

37
Anne Tuomainen
Toimitusjohtaja

Kaikkien kirkko
www.seurakuntavaalit.ﬁ

64

27

53

Linta Laitinen
Sosionomi

32

59

Kari Pohjola
Tukkumyyjä

38

65

Tiina Viljakainen
Konttorinjohtaja, LKV

minun
kirkkoni

8
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Aihetta
hymyyn!
Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

EN
HAMPAID

SOODA- S
U
PUHDIST

49€

1/2h

5€)
(norm. 5

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
Tarjous voimassa 30.11.2018 saakka

• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu
Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
017 363 4757
029 123 1152
Yhteisvaraus (pvm/mpm)

ASTI
NOPE
ASEEN
UKKA
LAAD
ON
HOITO A.
IOSS
P
O
U
K

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

JUNIORITUKI

vilhelmi.fi

Avoinna ma-pe klo 10.00 - 13.00

Petosen vapaa-aikatilat,
Pinari, Pyörönkaari 19
Puh: 044 752 6425
toimisto@ppay.fi

SINULLA ON
VAPAUS VALITA
Voit valita Mehiläisen Oma Lääkärisi -aseman julkiseksi terveysasemaksesi. Terveysasemamme kokeneet lääkärit ja hoitajat pitävät
Sinusta hyvää huolta. Käynti Oma Lääkärisi -asemalla maksaa saman
verran kuin käynti julkisessa terveyskeskuksessa. Valinnanvapauskokeilun piiriin kuuluvat tällä hetkellä 71160, 70800, 70820, 70840
ja 70870 postinumeroalueilla asuvat kuopiolaiset.

LISTAUDU NÄIN:
1.

OSOITTEESSA
terveyspalveluni.fi

TERVETULOA MEHILÄISEEN!

2.

OMA LÄÄKÄRISIASEMALLA
os. Kauppakatu 39
Torstaisin kello 9–11

Työkokeilupaikkoja avoinna!
- ota yhteyttä toimisto@ppay.fi!

*Ateriaan sisältyvät pääruoka,
salaatti, leipä sekä juoma.

Huom! Meillä käy vain käteinen!

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviostamme sekä osoitteesta kahvio.ppay.fi

Oma Lääkärisi Kuopio, Kauppakatu 39, B-rappu, 2. krs.
Neuvonta ja ajanvaraus: 040 668 3777 (Ark. 8–16)
kuopio.omalaakarisi.fi

Pinarin kahvio, Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Petosen vapaa-ajantilat Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 044 752 6425 www.ppay.fi (email: toimisto@ppay.fi)

