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• Liikuntaa uhkarohkeille
• Doboile koirasi kanssa
• Eduskuntavaalien aikaa

s. 2
s. 3
s. 4-5

Petonen • Pirtti • Pitkälahti • Saaristokaupunki • Jynkkä

Puh. 0440 775 000

Aihetta
hymyyn!
Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi
• 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 perjantaisin klo 19
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
facebook.com/karhunpesakuopio
karhunpesakuopio.fi

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

Pyörönkaari 3

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

EN
HAMPAID

SOODA- S
U
PUHDIST

55€

1/2h

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

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

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

vilhelmi.fi
Pyörönkaari 3, Kuopio 017 363 4757
Yhteisvaraus 029 123 1152 pvm
/mpm

JUNIORITUKI
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Laji syntyi Pariisissa, mutta...

Seiska tyhjeni viime viikolla

Petonen hullaantui parkourista!

Miikka Räsänen on kuopiolainen parkour-pioneeri. Hän aloitti
lajin harrastamisen jo kymmenisen vuotta sitten.
kour Akatemiaa, joista yksi
siis Kuopiossa. Akatemian kotiluola on Särkiniemen Kaivotiellä sijaitsevassa hallissa,
jonne on rakennettu lajin vaatimat harjoitteluradat. Sulan
maan aikana lajin harrastajat
voivat kehittää taitojaan myös
ulkona.

Akatemian kotiluola on Särkiniemen Kaivotiellä sijaitsevassa hallissa, jonne on rakennettu lajin vaatimat harjoitteluradat. Miikka
Räsänen ja rehtori Alisa Nissinen vakuuttavat lajin sopivan kaiken
ikäisille; turvallisuus on lajissa aina etusijalla.

S

ulavuus, nopeus ja tehokkuus: siinä yksi määritelmä liikuntalajille nimeltä
parkour. Tämä Pariisin lähiöissä jo 1980-luvulla syntynyt laji
valloitti Suomen 2000-luvun
alussa, jolloin perustettiin Suomen Parkour ry. Tätä nykyä
lajin harrastajia on eri puolilla
maata useita tuhansia, heistä
kolmisensataa Kuopiossa – ja
reilusti yli sata yksinomaan Petosella.
– Kuopion Parkour Akatemian aktiiviharrastajista todellakin 40 % asuu Petosella. Syynä
tähän on varmaankin se, että
laji sopii kaikenikäisille. Täällä asuu paljon lapsiperheitä
ja monipuolisesta liikunnasta

kiinnostuneita nuoria aikuisia,
joille parkour antaa jotain uutta niiden perinteisten liikuntamuotojen lisäksi, selvittää Parkour Akatemian rehtori Alisa
Nissinen. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin muistuttaa,
että lajin harrastaminen ei ole
iästä kiinni.
– Meillä nuorin lajista innostunut on 2,5-vuotias ja vanhimmat siinä viidenkympin
tienoilla. Jokainen voi aloittaa
liikunnan omien mieltymystensä ja kykyjensä mukaan.

Liikuntavalmennusta
kaiken ikäisille
Suomessa toimii viisi Par-

PÄÄKIRJOITUS

M

ikä ihmeen oma elämä
kännykälläni oli alkanut?
Ruutuun tuli jatkuvasti ilmoituksia siitä, että jotain uutta
laitetta skannataan, mutta yhteys ei
toimi? Jopa puhelinliikkeen asiakaspalvelija hämmentyi ongelmasta,
mutta sitten asia yllättäen kirkastui! Katsokaas, olin alkanut säilyttää
pankkikorttia kännykän lompakkosuojassa. Älykäs puhelimeni oli tunnistanut toisen sirullisen otuksen
vieressään ja yrittänyt aloittaa keskustelua. Kun oikeanlaista sovellusta
ei ollut saatavilla, kännykkäni ilmoit-

– Akatemian tarkoituksena
on innostaa ja kannustaa ihmisiä liikkumaan kullekin sopivalla tavalla. Meillä annetaan
ammattitaitoista opetusta, jonka lisäksi kierrämme erilaisissa
tapahtumissa, kuten koulujen
liikuntapäivissä, kertoo lajia
pari vuotta aktiivisesti harrastanut Nissinen.
– Harrastajaryhmät on jaettu
iän ja taitojen mukaan. Lasten
ryhmissä lajitekniikoita opetetaan pelien ja leikkien kautta,
aikuiset taas saavat opetusta
haastavampiin tekniikoihin ja
lihaskunnon ylläpitoon.
– Monilla saattaa olla hieman väärä kuva parkourista,
emme suinkaan tee voltteja
katolta toiselle tai muita extreme-temppuja. Akatemian
tunneilla turvallisuus on aina ykkössijalla, kaikki liikkeet
opetellaan vaihe vaiheelta ja
pidetään huoli myös lihaskun-

toharjoituksista. Esimerkiksi
Youtubeen ladatut videoklipit, joissa tehdään vaarallisia akrobaattihyppyjä katoilla
kuuluvat enemmänkin lajiin
nimeltä free run, selvittää Parkour Akatemian rehtori. Valtakunnallinen parkour-yhdistys
onkin lanseerannut termin
”vastuullinen harrastaminen”,
jonka johtoteemana on itsensä ja ympäristön vastuullinen
huomioiminen.

Kaukana
välineurheilusta
Parkour ei vaadi isoja varusteinvestointeja,
ulkoharjoituksiin riittää säänmukainen
liikuntavarustus – verryttelypuku ja tavalliset lenkkikengät
tai tennarit. Saliharjoituksissa
asuksi käy t-paita, verkkarit ja
sisäkäyttöön tarkoitetut lenkkitossut tai sisäpelikengät.
Kauden kurssimaksu määräytyy tunnin keston mukaan,
esimerkiksi 45 minuutin viikkotunti maksaa koko kaudelta
135 € ja se sisältää myös vakuutuksen.
Perheparkour on tarkoitettu 3-8-vuotiaille lapsille ja
heidän vanhemmilleen. Ryhmässä vanhempi ja lapsi pää-

Siruni sykkii sulle
ti sitkeästi minulle, että hän kyllä
tunnistaa kumppanin, mutta ei pääse juttusille. Kuinka herttaista, nämä
kaksi toistensa läheisyydessä olevaa
tekoälyä olisivat halunneet kommunikoida keskenään, mutta yhteistä
kieltä ei löytynyt.
Minulla on myös älykäs pesukone,
joka ei vielä toistaiseksi ole yrittänyt
avata keskustelua. Näitä kodinkoneita, älykkäitä sellaisia, alkaa olla
markkinoilla yhä enemmän. Älyjääkaapin sisällön voi tarkistaa kaupassa etänä, pesukoneet ilmoittavat,

kun pyykki on puhdasta, ja älyuunit,
milloin ruoka on kypsää. Vanhoihin
asuntoihin voi asentaa älypistorasioita, joilla voi käyttää niihin kytkettyjä
älylaitteita etänä. Lattioihin, seiniin,
oviin ja ikkunoihin voi sijoittaa liiketunnistimia ja antureita, jotka varoittavat etänä, jos kotona tapahtuu
jotain tavallisuudesta poikkeavaa.
Ulko-oveen voi asentaa etäohjattavan älylukon ja asukkaat tunnistavan
turvakameran.
Kun nyt joku vielä älyäisi viedä
huippuunsa näiden älykkäiden lait-

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
Toimistovastaava Kalle Lillinen
p. 044 729 5233 (ti-to klo 10-13)
petosenlehti@ppay.fi
http://petosenlehti.ppay.fi
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin
sekä Jynkkään. Painos 11 600 kpl.

Toimittajat: Heikki Kokko, Pirjo Kiiski

Toiminta päättyi rahanpuutteeseen

J

alkasenkatu 7:ssä vuoden
päivän toiminut ja Sirkkulanpuiston hallinnoima,
pitkäaikaisen päihteidenkäytön seurauksena vaikeisiin
elämäntilanteisiin joutuneiden tukikohta on lopettanut
toimintansa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEA – entinen RAY – laittoi rahahanansa kiinni, joten
ainoaksi ratkaisuksi jäi ovien
sulkeminen Petosella.

vuoden aikana meillä oli kaksi
tuhatta asiakaskäyntiä ja vakioasiakkaitakin parisenkymmentä. Tyhjä olohan tästä jäi,
toteaa Seiskan ohjaaja Hannu
Huttunen (kuvassa vas.). Samaa mieltä on vakioasiakas
Jouni pakatessaan tukikohdan viimeisiä tavaroita muuttolaatikoihin. Hän on löytänyt
itselleen asunnon Itkonniemeltä, joten elämä jatkuu kaikesta huolimatta.

– Kyllähän tämä harmittaa,

Teksti ja kuva: Heikki Kokko

sevät liikkumaan, leikkimään
ja pitämään hauskaa yhdessä. Samalla lapsille opetetaan
liikkumisen ja parkourin perustaitoja ja vanhemmat pääsevät samalla kuntoilemaan
omien mieltymystensä mukaan. Harjoitukset koostuvat
leikinomaisista alkulämmittelyistä ja esteradoista, joita lapset tekevät yhdessä vanhempiensa kanssa. Hintaan sisältyy
yksi aikuinen ja yksi lapsi.
Lasten ryhmät on tarkoitettu 7-12-vuotiaille ja ne jakautuvat 7-9-vuotiaiden sekä
10-12-vuotiaiden
ryhmiin.
Ryhmät keskittyvät omien
fyysisten
mahdollisuuksien
löytämiseen ja parkourin perustekniikoiden
opetteluun
mm. leikkien ja pelien avulla.
Ryhmissä korostuu liikkumisen luovuus ja jokaisen omaa
liikettä arvostetaan. Samalla
opitaan parkourin henkeen

teiden sovellukset, niin nehän voisi
valjastaa palvelemaan vaikkapa tietynlaista elämäntapaa. Mitkä mahdollisuudet aukeaisivatkaan laihdutus- ja fitnessrintamalla? Kaikki
yhteistyössä vaan toiminaan, niin
valvova isoveli on kaikkialla! Lataat
terveyssovelluksen, jolloin älykäs
jääkaappisi kertoo, millaisia ruokia
voit sinne hankkia. Uuni kieltäytyy
ehdottomasti lämmittämästä pakastepizzaa. Kotiovi ei laske sinua sisälle
ennen kuin aktiivisuusrannekkeesi
kuittaa sinun käyneen tarpeeksi pitkällä lenkillä. Sovellus laskee kuvaamastasi ravintola-annoksesta kalorit,
ja pankkikortti hyväksyy oston vain,

kuuluvaa kannustamista ja tasa-arvoa.
Nuorten ryhmät on tarkoitettu 13-15-vuotiaille. Ryhmät keskittyvät parkourin perustekniikoihin ja turvallisen
ja vastuullisen harrastamisen
opetteluun.
Aikuisten ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisille
ja yli 15-vuotiaille nuorille.
Ryhmässä opetellaan parkourin perustaitoja, mutta myös
edistyneempiä tekniikoita harjoitellaan jokaisen oman tason
mukaan.
Lisätietoa Parkour Akatemiasta: parkourakatemia.fi
Teksti ja kuvat: Heikki Kokko

jos se mahtuu sinulle suunniteltuun
päivittäiseen kalorimäärään.
Mikään uusi asiahan kodin älykeskus ei ole. Perinteisesti se hallitsee
niin kodinhoidon, pyykkihuollon,
järkevän talouden suunnittelun, ruuan hankkimisen kuin valmistamisenkin. Sen ominaisuutena on kyky
havainnoida välittömästi, jos kodissa
tapahtuu jotain normaalista poikkeavaa ja se huolehtii uusimmista päivityksistä perheen osasten kesken.
Näitä älykeskuksia on ollut tapana
kutsua äideiksi.
Pirjo Kiiski, toimittaja

Ilmoitushinnat 2019: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:

Ilmestyy seuraavan kerran 15.5.2019
Aineistot viimeistään 7.5.2019 klo 12

petosenlehti@ppay.fi

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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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

Meillä palvellaan

Juhlatila Wanha Kirjasto
Tilassa on mitä mainioin järjestää häitä, syntymäpäiviä, muistotilaisuuksia, yritystilaisuuksia, pikkujouluja, kokouksia yms. pitopalvelutilaisuuksia. Tilaan
mahtuu maksimissaan 180 vierasta.
Kuvia Käskynkän Facebookissa.

Tervetuloa oikealle huoltoasemalle!
• pesukatu (aina opastus)
• kahvio
• huollot

• pankkiautomaatti
• renkaanvaihdot
• öljynvaihdot ym.

PITOPALVELUA perhe- ja yritystilaisuuksiin, ympäri
maakunnan. Teemme juhlasi toiveesi mukaan, myös
”avaimet käteen” -periaatteella.
Soikkokuja 12,
Jynkän palvelukeskus, Kuopio
www.kaskynkka.net
puh. 017
ma-to
pe
la
su

10-20
10-23
12-22
12-21

361 3411

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

Jouni Laituri
0400 671 734

Mika Laituri
0400 372 221

Marko Laituri
040 558 6952

Tilaisuuksissa palvelemme -02 asti.

Tassujen askellusta ja onnistumisen riemua

E

ntisen ikkunatehtaan lähes 4000 neliötä hallitilaa muokkaantui viime
kesänä tiukalla talkooponnistuksella Koiramekaksi. Elokuussa 2018 avattu, Siikarannassa sijaitseva rakennus on
nyt lämmitettyä, tekonurmella
päällystettyä tilaa, jossa koiraharrastajat voivat harjoitella
seitsemällä eri kentällä vaikkapa agilityä, tottelevaisuuskoulutusta tai näyttelyissä esiintymistä. Tiloista löytyy myös
kahvila Cafemekka ja oleskelutilaa.
– Tämä oli valtava voimanponnistus kuopiolaisilta koiraharrastajilta, jotka talkoovoimin tulivat kesälomillaan
avuksi laittamaan tiloja kuntoon. Yhdessä puserrettiin
900-kiloisia tekonurmirullia
paikoilleen, kiittelee eläintenkouluttaja Harri Katainen
kaikkia mukana olleita.
– Tällaiselle paikalle on ollut
jo pitkään tarvetta, ja nyt Koiramekka voi tarjota laadukasta
ja turvallista koiraharrastetilaa
keskellä Kuopiota. Tiloissa voi
harjoitella eri koiraharrastuslajeja sekä järjestää kansallisia
ja kansainvälisiä kilpailuja ja
tapahtumia. Näin uniikki kokonaisuus on jo lyhyessä ajassa
herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.Tämän kevään aikana tullaan järjestetään ainakin
pari agilityn peruskisaa-.Täällä
on pidetty myös kissanäytte-

lyjä, joten toiminta ei rajoittu
vain tiettyyn eläinlajiin, Katainen kertoo tilojen kisakäytöstä.

Doboa ja nenätyötä
Kentillä voi treenata kaksin
koiran kanssa, ostaa henkilökohtaista koulutusta tai osallistua seurojen järjestämiin
koulutuksiin. Koiramekassa
kokoontuvat ainakin Pro Perron ja Hukka-Putken ohjausryhmät.
Agilityvalmentaja Sanna Katainen naurahtaa, että hänen
työnsä on opastaa niin kouluttajaa ohjaamaan kuin myös
ohjata itse treenaavaa koiraa.
Koiramekasta löytyvät välineet myös toisenlaisiin koiraharrastuksiin: doboon ja nose
workiin.
Dobo on eräänlaista koirien kuntosaliharjoittelua, jossa sekä ohjaajan että koiran
lihaskuntoa, kehonhallintaa,
liikkuvuutta ja tasapainoa harjoitetaan. Samalla pyritään parantamaan suhdetta koiran ja
omistajan välillä. Harjoitukset
tehdään käyttäen apuna tasapainotyynyjä ja ovaalin muotoisia palloja, joiden muodot
sopivat koiralle parhaiten.
Nose work on taas nimensä
mukaisesti hajuaistinvaraista
harjoittelua, jolloin hajumerkitty esine piilotetaan, ja koira saa etsiä sen. Harjoittelu
perustuu samantapaiseen toimintaan, kuin vaikkapa huu-

mekoirien koulutus, tässä vain
etsittävänä on eukalyptuksen
tuoksuinen kohde.

eläimet käyttäytymään ihmisen tavoin, muistelee Katainen
hymyillen.

Työura eläinten
parissa

Koulutus eläintä
kunnioittaen

Harri Kataisella on mielenkiintoinen historia koirien sekä muidenkin eläinten parissa
työskentelystä. Koira on kuulunut tärkeänä osana elämään
nelivuotiaasta lähtien, ja jotenkin näyttää, että nuo nelijalkaiset ovat myös määritelleet urasuuntauksen.
– Olen valmistunut Suomen
agilityliiton
ensimmäiseltä
koulutuskurssilta agilityvalmentajaksi ja olen toiminut
YK-joukoissa koiranohjaajien
kouluttajana.

Katainen korostaa, että heidän kentillään koiraa motivoidaan postiivisuuden kautta. Palkintona voi olla lelu tai
naksutinpalkitseminen, mutta
kaikkein tehokkain keino on
hyödyntää koiraan sisäänrakennettua ihmissosiaalisuutta:

Kataisen laumaan on kuulunut vuosien varrella monen
rodun edustajia, tällä hetkellä
kolme sheltietä ja kaksi bordercollieta. Koirien lisäksi
muidenkin eläinten sielunelämään on tullut syvennyttyä,
sillä Katainen on opiskellut
eläintenohjaajaksi Kajaanissa
ja lisäksi kouluttanut PohjoisSavon opistolla eläintenkouluttajia. Työ eläinten kanssa on
vienyt mainostenkuvaustenkin
pariin.
– Erittäin haastava ja mielenkiintoinen työnanto oli mainos, jossa ihmiset käyttytyivät eläinten tavoin, ja minun
tehtäväni oli puolestaan saada

– Koiralle lajityypillistä käytöstä on se, että eläin nauttii
ohjaajan kehuista ja siitä, että
näkee ohjaajan olevan tyytyväinen. Taputus, rapsutus ja

iloisella äänenpainolla kehuminen kannustavat jatkamaan.
Rankaisukoulutusta ei hallilla
hyväksytä vaan eläintä tulee aina kunnioittaa.
Katainen esittelee tiloja aito
eläinrakkauden palo silmissään. Mieleeni tuli takauma,
kun yritin lapsena omatoimiagilitya marsuni kanssa,
kehnolla menestyksellä. Mahtaisikohan tällainen jyrsijäagility onnistua paremmin oikean
eläintenkouluttajan avustuksella?

jyrsijälle kannattavaa! Helpoiten se tapahtuu herkkupalojen
avulla. Eettisiin sääntöihimme kuuluu, että jyrsijänkin on
toimittava omasta vapaasta
tahdostaan, eikä temppuilusta
saa koitua sille haittaa. Juuri
tällä hetkellä meillä ei ole tarjota kursseja jyrsijöille, mutta
eihän sitä koskaan tiedä mitä tulevaisuudessa keksimme.
Kannattaa seurata Koiramekan
some-kanavia ja kotisivuja,
niin kuulee uusimmat jutut ensimmäisten joukossa, Katainen
vinkkaa lopuksi.

"Harri, kerrotko salaisuutesi,
miten se jyrsijä saadaan tottelemaan?"
– Tekemällä tottelemisesta

Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
Lisätietoja:
https://www.koiramekka.fi/
https://harrikatainen.com/

Koiramekan Harri Katainen, Janette Kinnunen
sekä Nano-koira radalla vauhdissa.
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EDUSKUNTAVAALIT 2019

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi tänään

Näin ehdokkaat vastasivat vaalitenttiimme
L
ähetimme 3. maaliskuuta
Savo-Karjalan vaalipiirissä ehdokkaita asettaneiden puolueiden piiritoimistoille sähköpostitse kahdeksan
kysymystä ja mahdollisuuden
kommentoida valitsemaansa
aihetta. Kyselyn vastaanottajina olivat vaalipiiristä Vihreät,
Kokoomus, Keskusta, Kristillisdemokraatit (KD), Liike
nyt, Seitsemän tähden liike,
Perussuomalaiset, Sininen tulevaisuus, Vasemmistoliitto ja
Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP). Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) ei
ole asettanut ehdokkaita SavoKarjalan vaalipiiristä.

Pia Pentikäinen, Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja

1. Työvoimapula-aloille eli
sosiaali- ja terveyspuoli sekä
konetekniikka, mm. hitsaus.
2. Valtion ja kaupungin palveluiden pitäminen alueella,
varhaiskasvatus- ja koulurakennukset kunnossa ja turvalliset, harrastemahdollisuudet,
infra kunnossa, julkiset liikenneyhteydet, kauppapalveluja
yms. Tähän voi vaikuttaa itsekin käyttämällä lähikauppaa.
Eija Vatanen, toiminnanjohtaja, Savo-Karjalan Vihreät

1. Tulevalla hallituskaudella
koulutuksen määrärahat pitäisi saada korkeammalle tasoille
kaikilla koulutuksen ja myös
tutkimuksen portailla. Useat
järjestöt sekä työntekijä että
työnantajapuolella, opiskelijoista ja korkeakoulussa ovat
esittäneet yhteisessä kannanotossaan, että tutkimuksen,
koulutuksen ja innovoinnin
budjetti olisi vuonna 2030 4
% BKT:sta. Vihreiden tavoitteena on miljardin euron lisäpanostus koulutukseen, joka
rahoitetaan leikkaamalla ympäristölle haitallisia tukia.
2. Alueiden elinvoimaisuuden kehittäminen tulee perustua alueiden omiin vahvuuksiin ja niiden tukemiseen.
Alueellisen tasa-arvoisuuden
muotoja on monenlaisia liittyen esimerkiksi terveyden- ja
sosiaalihuoltoon, koulutuk-

Sallimalla täydennysrakentaminen, kaavoituksella erilaisia rakennustontteja, erilaiset
omistusmuotoa asunnoissa,
alueen "me" - hengen ylläpitäminen - hyvänä esimerkkinä
Petosen Lehti.
3. Suomalainen tehtaan piippu ja suomalainen ruoka sekä
ruuan tuotanto on erinomaisia ilmastotekoja.
4. Nopea junarata Helsinkiin. Tiestön kunto. Turvallisuuden lisääminen, esim.
kevyen liikenteen väylien rakentaminen ja tasoristeyksien
poistaminen.
5. Ei tulisi. Tällä hetkellä on
samaa työaluetta EU-maat eli
seen jne. ja niihin pitää pyrkiä
vastaamaan niin, että osaaminen ja palvelujen mitoitus on
eri palveluissa kohtuullisella
tasolla.
3. Korvataan öljy, kivihiili ja turve auringolla, tuulella, maalämmöllä ja biokaasulla. Ei tueta yrityksiä
fossiilisten
polttoaineiden
käyttämisestä vaan puhtaiden
keksintöjen tekemisestä. Käytetään metsiämme vastuullisesti: tehdään metsähakkuita
maltilla ja käytetään puuta nykyistä enemmän rakentamiseen, suojellaan soita ja vanhoja metsiämme. Liikenteessä
kehitetään joukkoliikennettä,
parannetaan kevyttä liikennettä ja pyöräilyä ja henkilöautoliikenteessä suositaan
uusia, vähäpäästöisiä polttoaineita ja sähköautoilua.
Vihreät ovat ilmastonmuutoksen suhteen edelläkävijöitä. Puolueen ohjelmissa aihe
on ollut jo 90-luvulta lähtien.
Suomi tarvitsee selkeämpää ja
edelläkävijän otetta kansainvälisessä ilmastoneuvotteluissa sekä EU:ssa että globaalilla
tasolla. Tärkeimmät ilmastotoimet tapahtuvat energiantuotannon, asumisen energiankulutuksen ja liikenteen
saralla.

SDP.

Puolueet saivat valita, kuka
ehdokkaista vastaisi vaalitenttiimme. Kahdelta puolueelta
saimme useampiakin vastauksia, joista otimme mukaan
ensimmäisenä vastauksensa
lähettäneen ehdokkaan.

Muistutimme piiritoimistoja vaalitentistämme vielä 11.
maaliskuuta.
Lehtemme painoon mennessä vastaamatta jättivät Kokoomus, KD, Sininen tulevaisuus,
Liike nyt, Vasemmistoliitto ja

Näin me kysyimme:
1. Mihin koulutuksen rahoituksen painopiste tulisi järkevimmin suunnata?
2. Kuinka alueiden elinvoimaisuus ja alueellinen samanarvoisuus tulisi taata?
3. Mitkä ovat ne toimet, joilla puolueenne pyrkii hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia?
4. Mihin yhteiskunnan varoja
tulisi suunnata Itä-Suomen liikenneinfran parantamiseksi?
5. Tulisiko työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista
helpottaa?

vapaa pääsy Suomeen töihin.
Se on tuonut Suomeenkin ns.
halpatyömarkkinat, esim. rakennusalalle. Kotoutumista
helpottaa maahanmuuttajan
oma asenne ja kyky sopeutua,
raha tai sen lisääminen ei ole
tutkitusti auttanut kotoutumista.
Suomalaisten
työttömien
uuteen ammattiin kouluttautumista pitää tukea, niin se on
yksi ratkaisu työvoimapulaan.
Isoin ratkaisu on maksaa oikeaa palkkaa työstä.
6. Monimuotokoulutusta,
oppisopimusta, kisälli-oppihenkilökoulutusta ja siihen
vielä perhetilanteen huomioiminen sekä taloudellinen tuki.
7. Ei tulisi.

8. Koen gallup -tuloksista
johdetut päätelmät, jota pidetään totena jonkinlaisena häirintänä. Media luo mielikuvia
ja osaltaan nostattaa tai laskee
joitain puolueita. En usko, että
ulkomailta tulevaa häirintää
tapahtuu.
Vapaa kommentti:
Toivoisin saavan alueen
asukkaiden omia toiveita ja
huomioita oman asuinalueen
ja maakunnan kehittämisen
kannalta, sellaista mihin voi
vaikuttaa eduskunnassa. Niitä
kannattaa esittää eduskuntavaaliehdokkaille. Tällaisissa
kyselyissä voisi kysyä vaikka,
miten puolue huomioi lähiöiden korjausrakentamisen tarpeen ja niiden kustannukset.

4. Tärkein liikennehanke on
raideliikenteen kehittäminen
ja rataverkon kehittäminen,
joka tarkoittaa meillä käytännössä Savon radan toimivuuden parantamista. Toimia
olisivat tällöin Savon radan
nopeuden ja välityskyvyn nosto ja raskaan Oulusta Kotkaan
Vt5 menevän liikenteen saaminen raiteille. Tämä vähentää radikaalisti pääteiden kulutusta ja parantaa yhteyksiä
sekä Helsinkiin että muualle
maahan. Alemman tieverkon
kunto on tärkeää mm. bioenergian saamiseksi metsistä voimalaitoksille sekä myös
muulle maaseudun kuljetustarpeelle. Pidemmällä aikavälillä Itäradan oikaisu Kouvolasta Porvooseen ja Helsinkiin
on ajankohtainen tavoite, joka
palvelee laajaa aluetta - jotta
Itäradan oikaisusta saadaan
kaikki hyöty irti myös meillä,
tarkoittaa se Savon radan kuntoon laittamista.

turhien karenssien poistaminen ja lukukausimaksujen
poisto EU- ja ETA -maiden
ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.
6. Vihreät kannattaa perustuloa, joka mahdollistaisi
myös työttömälle opiskelun
tai yrittämisen aloittamisen ilman pelkoa toimeentulon menettämisestä. Työvoimapalveluja tulisi uudistaa tukemaan
yksilöllisemmin työnhakijan
tarpeita ja parantaa palvelujen
laatua luomalla laadullinen
kriteeristö.
7. Vihreät ajaa sitä, että äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden
ikäraja lasketaan kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteessa
16 vuoteen.
8. Turvallisuusohjeet on käsitelty ehdokkaiden kanssa
ja erilaisiin kasvokkain sekä
verkossa tapahtuviin häirintätilanteisiin on käyty läpi erilaisia toimintatapoja, kuten
kampanjointia ei saa koskaan
tehdä yksin. Joissakin tapauksissa ennaltaehkäisy ei riitä ja
poliisille on ilmoitettu tilanteista, joissa on ollut ehdokkaisiin kohdistuvaa uhkaavaa
käytöstä.
Vapaa kommentti:
Tulevissa vaaleissa päätetään
Suomen tulevaisuus: näytä
luontosi ja äänestä!

5. Työperäistä maahanmuuttoa ja kotouttamista tulee helpottaa ja erityisesti järkevöittää käytännöiltään esimerkiksi
täällä opiskelleiden kohdalla.
Toimenpiteitä ovat mm. saatavuusharkinnan poistaminen,
kotouttamispalveluiden piiriin pääsyn nopeuttaminen,

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla
Vaalipäivä on vaalivuoden huhtikuun kolmas sunnuntai, tänä
vuonna 14. huhtikuuta
Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään
vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset
Savo-Karjalan vaalipiiristä valitaan 15 kansanedustajaa
Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle
postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat
avoinna klo 9-20
Ennakkoäänestys kotimaassa 3.-9.4.2019 ja ulkomailla 3.6.4.2019
Ennakkoäänestyspaikat eteläisen Kuopion alueella: Petosen
seurakuntatalo (Pyörönkaari 21), Matkuksen kauppakeskus
(Matkuksentie 61), Kolmisopen kauppakeskus (Kolmisopentie 1-3)
Lisätietoa Oikeusministeriön vaalisivuilta osoitteesta vaalit.fi

FAKTA

6. Kuinka työttömien koulutusmahdollisuuksia tulisi lisätä?
7. Tulisiko äänioikeuden ikäraja alentaa 16 vuoteen?
8. Kuinka olette varautuneet

eduskuntavaalien alla mahdollisesti tapahtuvaan häirintään?
9. Vapaa kommentti

Ossi Rantonen, kansanedustajaehdokas, Seitsemän
tähden liike

4. Tiestön kunto on todella
huonoa ja sen kunnossapito,
ne näemme yhtenä suurena
parantamiskohteena raideliikenteen lisäksi.

1. Toisen asteen koulutuksesta on leikattu rajusti kahden viimeisen eduskuntakauden aikana, niihin täytyisi
panostaa lisää ja samalla saada ne ilmaisiksi.
2. Sote, poliisi ja postipalvelut kuntoon koko alueelle,
niin turvallisuus ja hyvinvointi paranee.
3. Koko maapallon isoimmat maatkaan eivät ole päässeet selvyyteen, miten ilmastoa suojellaan, mutta
Seitsemän tähden liike suosittelee aurinkoenergiaa ja biopolttoaineita.

Antti Kivelä, kansanedustajaehdokas, Keskusta

1. Ammatilliseen koulutukseen lisää opettajia ja lähiopetustunteja. Lisäksi peruskoulun koko toiminta pitää
arvioida: miksi liian monella
peruskoulunsa lopettavalla
on vajaat perustaidot?
2. Työllisyydestä on edelleen
pidettävä huolta koko maassa.
Saavutettavuuden täytyy olla
kohtuudella yhtä hyvä kaikkialla (runkotieverkko, raideliikenne). Koulutuspaikkoja
täytyy olla koko Suomessa.
3. Metsistä ja maataloudesta huolehtimalla ylläpidetään
ja lisätään hiilen sitomista.
Biopolttoaineiden käytön lisääminen. Hiilen polton lo-

Vaalisivun kokosi: Heikki
Kokko

5. Työperäinen maahanmuutto on hyvä asia, mutta
nykyinen haittamaahanmuutto ei, jos yksilö ei halua kotoutua, niin heti maasta pois tai
eristykseen.
6. Valtio maksaa koulutuksen uudelle alalle, jos koulutuksen jälkeen löytyy töitä.
7. Ei tulisi.
8. Yle, MTV ja valtamedia
tekee kokoajan häirintää, siksi
Paavo Väyrynen joutuu tekemään kaikkensa, että häirintä
saadaan estettyä.
Vapaa kommentti:
Paavo Väyrynen suosittelee
äänestämään Tähtiehdokas
Ossi Rantosen eduskuntaan.

pettaminen Suomessa 2029
mennessä.
4. Itärataan, valtateiden 5,
6 ja 9 perusparantamiseen ja
perustieverkon jatkuvaan ylläpitoon.
5. Kyllä. Itä-Suomessa samoin kuin koko Suomessa on
työvoimapula. Kotoutumisen
helpottamiseksi täytyy kieliopetusta parantaa ja työvoimapalveluita lisätä.
6. Räätälöidyllä ammatillisella koulutuksella. Useimmilla työttömillä on koulutus- ja/tai kokemuspohja joka
tulee ottaa huomioon koulutusta suunniteltaessa.
7. Kyllä. Tästä on Keskustan
puoluekokouksen linjaus.
8. Keskusta on ohjeistanut
ehdokkaita ja tukiryhmiä
häirintäviestinnän ja fyysisen
häirinnän varalle
Vapaa kommentti:
Kiitän
mahdollisuudesta
vastata kysymyksiin ja toivon
korkeaa äänestysaktiivisuutta!

EDUSKUNTAVAALIT 2019
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Maksaja: Savo-Karjalan ääni

PEKKA NIIRANEN
Ihmisen ja Itä-Suomen puolesta

Onko oikein, että eläkeläiset
maksavat ylimääräistä
raippaveroa ja työeläkkeissä
on yhä taitettu indeksi?
Työeläkkeiden tasoa on
tarkistettava ja indeksi
uudistettava.
toimittaja
VTM, teologian tri, dosentti
Pirtti
www.pekkaniiranen.ﬁ

Tuula Väätäinen
Inhimillinen ja rohkea

18

Kansanedustaja 2003-2015
Sairaanhoitaja
Kuopion kaupunginvaltuuston vpj.
Kuopion Invalidit ry pj.
AMK hallituksen jäsen
tuula@tuulavaatainen.fi

Tukitili: Tuulantie ry FI84 5600 0520 6623 08

Onko oma ehdokkaasi
vielä hakusessa?

Kansanedustaja, KTM
Äänesi minulle merkitsee
tukea turvalliselle lapsuudelle,
perheiden asemalle, ikäihmisten
arvostukselle, kestäville arvoille
ja vastuulliselle
talous- ja työllisyyspolitiikalle
sekä Savo-Karjalan elinvoimalle.

Testaa vaalikoneita osoitteessa:

117

Meillä taitaa olla sama suunta
Eduskuntavaalit 2019

www.tuulantie.fi

Tuula Väätäinen 125x100 18.3.2019.indd 1

Sari
Essayah

www.essayah.fi

31

5

www.ppay.fi/vaalit

18.3.2019 19.29

Kaveria ei jätetä, ei ikääntyvääkään

EI nuorten
syrjäytymiselle

129

Rauno
Taskinen

Omaista ei jätetä, eikä omaisen hoitajaa
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen (PPAY) järjestämät,
kaikille avoimet ja maksuttomat toiminnot Pinarilla (Pyörönkaari 19):

Biljardi ma klo 9.30-13, ti 12-14, to 9-14
Askartelukerho ke klo 11.00 - 14.00
Tiistai-kerho ti klo 11.45 - 14.00

Edellytyksenä on mahdollisuus 100%
palkkatukeen tai työkokeiluun.

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

Työtehtävinä mm. asiapapereiden käsittelyä, sähköposti- ja
puhelinliikenteen hoitoa, laskutusta, postitusta sekä Petosen
Lehden ilmoitusmyyjän ja toimituksen avustavia tehtäviä.
Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, atktaitoja, omatoimisuutta sekä halua kerätä työkokemusta
mukavassa työyhteisössä.

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:

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

Kädentaidot-kerho ma klo 10.00 - 14.00 Tuolijumppa ti klo 13.15 - 14.00
Neuvokkaat naiset ti klo 9.15 - 11.00
Pinarin Pohtimo to klo 12.00 - 14.00
8XVLWXWNRWLVLYXPPHRVRLWWHHVVD

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

ZZZSSD\IL

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
email: toimisto@ppay.fi
puh: 044 7295 233 (klo 10-13)

/LLW\P\|VDVXNDV\KGLVW\NVHQU\KPllQ)DFHERRNLVVD

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10 (jos pelaajia)
- Limpun loukku torstaisin
- SPR:n terveyspiste ti 7.5. klo 10-12

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
Avoinna ma-pe klo 8-14.30

K

Suomalaisissa tuntuu olevan kahta koulukuntaa: osalle meistä asia on yhdentekevä, osalle

Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan
ja leivonnaisten valmistus sekä muut kahvion tehtävät.
Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.

ILMOITUSTILAA!
Petosen Lehdellä tavoitat yli
10 000 taloutta ja 15 000 lukijaa.
Pyydä tarjous sähköpostilla
petosenlehti@ppay.fi

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.

ellonviisareita siirrettiin viime sunnuntaina tunnilla eteenpäin. Näin on tehty
jo vuodesta 1981 – ja tuosta alkoi kansalaisia ihastuttanut/vihastuttanut jako kesä- ja
talviaikaan.

Edellytyksenä on mahdollisuus 100%
palkkatukeen tai työkokeiluun.

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

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

PETOSEN PORUKKAA

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ

Mediatiedot netissä
https://petosenlehti.ppay.fi
Tiedustelut, lisätiedot ja ilmoittautumiset:
sähköposti: plpuutarhakerho@gmail.com
puhelin: 044 512 3137
www.pitkalahdenpuutarhakerho.fi
Olemme myös Facebookissa!

Kesäaika alkoi taas:
Mitkä tunnelmat?

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

viisareiden edestakaisin siirtely keväisin ja syksyisin on turhaa näpertelyä.
Kysyimme petoslaisilta, mitä mieltä asiasta oikein ollaan – ja pitäisikö Suomessa pysyä
normaali- eli talviajassa vai siirtyä pysyvään
kesäaikaan?

Suomen vanhin puutarhakerho,
Pitkälahden Puutarhakerho täyttää 60 vuotta!
Tule mukaan toimintaan kohti uusia vuosikymmeniä!

Petosen Lehti 30 vuotta!

Yritysuutisia neljännesvuosisadan takaa:

P
Vesa Leinonen

Erja Korhonen

Liisa Puhakka

– Ihan on järjetöntä touhua.
Itse en ole oikein ymmärtänyt, mitä hyötyä siitä
on. Tuntuu hölmöltä koko
viisareiden siirtely.

– Olen syntynyt keväällä,
joten tykkään valoisan ajan
lisääntymisestä. Itse olen
diabeetikko, joten mittareiden ja kellojen siirtäminen
tunnilla eteen- tai taaksepäin
häiritsee päivärytmiä.

– Turhaa touhua koko kellojen siirtely, kyllähän siitä
pientä haittaa on, Meilläkin
on monta kelloa ja ne on
muistettava siirtää oikeaan
aikaan. Muuten asialla ei ole
vaikutusta minun päivärytmiin.

– Minulle on itse asiassa
sama
ollaanko
vuodet
läpeensä kesä- vai talviajassa.

– Pidän kuitenkin talviaikaa
parempana.

– Nyt alkanut kesäaika on
minusta parempi.

PS. Euroopan parlamentti päätti viime viikolla kellojen siirtelyn lopettamisesta. Suomen on nyt
päätettävä, käytämmekö vuoden 2021 jälkeen kesä- vai talviaikaa.
PPS. Lisätietoa aiheesta löydät osoitteesta petosenlehti.ppay.fi/artikkelit/

Heikki Kokko

etonen–lehti kertoi helmikuussa 1995 Kirveslahden kioskin avanneen ovensa pienen tauon
jälkeen. Yrittäjät Ari Hämäläinen ja Pertti Tapanila lupasivat asiakkailleen entistä
parempaa palvelua ja korkeatasoisia grilliherkkuja.
Tarkkasilmäisimmät lukijat
huomannevat kuvan oikeassa
alareunassa ison oluen maksaneen 15 markkaa, pienen
tuopin sai kympillä. Savukkeetkin olivat vielä näkyvästi
esillä.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Petosen Lehden arkisto
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi
Messu su 7.4. klo 10. Sanna
Alanen, Sasu Kallio, Anna-Mari
Linna.
Olavi Kares ja herännäisyyden
muutos ma 8.4. klo 18. Aiheesta
alustaa Kimmo Ylikangas.
Keskiviikon
raamattutunti
ke 10.4. klo 17. Juha Määttä.
Seuraavan kerran 24.4.
Koko kansan perhekirkko su
14.4. klo 10. Johanna Porkola,
Markku Virta, Mari Vuola-Tanila. Aliisa Pehkonen viulu, Nelli
Pehkonen, sello ja Nuorten lauluryhmä. Lapsille toimintaa ja lounas, (vapaaehtoinen maksu).
Lasten
ja
perheiden
pääsiäishartaus ke 17.4. klo 9.30.
Markku Virta, Anna-Mari Linna.
Varttuneen väen ahtikirkko ke
17.4. klo 12. Sanna Alanen, AnnaMari Linna. Seniorikuoro. Kahvitarjoilu.
Kiirastorstain messu to 18.4.
klo 19. Juha Määttä, Matti Pentikäinen, Richard Nicholls.
Pitkänperjantain sanajumalanpalvelus pe 19.4. klo 10. Sasu Kallio, Johanna Porkola, Anna-Mari
Linna. Kirkkokuoro.
Pääsiäispäivän messu su 21.4.
klo 10. Juha Määttä, Johanna
Porkola, Anna-Mari Linna. Kirkkokuoro.
Kutsu yhteyteen messu su 21.4.
klo 17. Juha Määttä, Markku Virta.
2. pääsiäispäivän perhemessu
ma 22.4. klo 16. Juha Määttä,
Markku Virta, Mari Vuola-Tanila.
Lapsikuoro
Messu su 28.4. klo 10. Juha
Määttä, Johanna Porkola, Mari
Vuola-Tanila.
Messu su 5.5. klo 10. Sanna
Alanen, Matti Pentikäinen, Mari
Vuola-Tanila.
Koko kansan perhekirkko neuloen su 12.5. klo 10. Sanna Alanen,
Johanna Porkola, Anna-Mari
Linna.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

J

Pulinapaja to 4.4. klo 9-11. Pulinapaja kokoontuu maanantaisin,
tiistaisin ja torstaisin, ei vk. 16.
Ystäväpiiri to 4.4. klo 12-13.30.
Piiri kokoontuu torstaisin
Toiminnan miehet pe 5.4. klo
13-1. Miesten omaa toimintaa perjantaisin. Martti Olsen.
Parisuhteen Varikko su 7.4. klo
16. Liisa Survo alustaa aiheesta:
Parisuhteen vuorovaikutus. Lastenhoito.
Varikkomessu su 14.4. klo 16.
Juha Määttä. Kaikille sopivassa,
lämminhenkisessä ja perheystävällisessä Varikkomessussa on
myös aikuisille Raamatun opetusta. Lapset pääsevät pyhäkouluun
saarnan aikana. Tilaisuus alkaa klo
16 kahvituksella. Messu alkaa klo
16.30. Mukana yhteisöllistä messua tekemässä ovat Varikkomessun vapaaehtoiset, pappina Juha
Määttä.
Nuorten Ahtikirkko ti 16.4. klo
17. Sasu Kallio, Richard Nicholls.
Lasten
ja
perheiden
pääsiäishartaus to 18.4. klo 9.30.
Johanna Porkola, Mari VuolaTanila.
Kerhokirkko su 28.4. klo 16.
Markku Virta. Ota oma eväsreppu
ja tossut mukaan !
Kallaveden seutu - muut
Haminalahden työseura ma
8.4. klo 18.30. Matti Pentikäinen. Sirkka ja Väinö Savolaisella,
Pyörönkaari 22 B 40.
Turinatupa avoin kohtaamispaikka kaiken ikäisille ti 9.4. klo
13-14.30. (parittomien viikkojen
ti) Ravintola Käskynkän kabinetissa (Soikkokuja 12).
Olotilatorstai to 11.4. klo 11.30.
Veli Mäntynen. Niemisjärven kylätalossa, Niemisjärventie 773
Rytkyn kylän lähetyspiiri to
11.4. klo 13. Johanna Porkola. Erkki ja Kirsti Oinosella, Poikkimäki 6
Miesten
Raamattupiiri
to
11.4. klo 18.30. Jynkänvuoren
kerhohuoneella, Isännäntie 22.
Seuraavan kerran 18.4.
Lasten
ja
perheiden

pääsiäishartaus
Uppo-Nallen
puolella ma 15.4. klo 10. Matti
Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila.
Jynkänvuoren
kerhohuoneella,
Isännäntie 22.
Miesten lenkkipiiri ti 16.4. klo
17.30. Rytkyn leirikeskuksessa,
Rytkynrannantie 16. Lähtö lenkille
17.30, sauna, iltapala, iltaohjelma.
Hyvä hoidon päivä ke 24.4.
klo 10.30. Omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille
Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset Maarit Kirkiselle p.
040-4848 369 (Voit jättää myös
viestin vastaajaan).
Rytkyn, Haminalahden ja
Kaislasenlahden alueen piirien
kevätjuhla. to 25.4. klo 18. Veli
Mäntynen. Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16.
Va p p u s e u r a t / R y t k y n
leirikeskus ke 1.5. klo 18. Johanna
Porkola. Puhujina Simo Juntunen,
Simo Korkalainen ja Heikki Hyvärinen.
Miesten lenkkipiiri ti 7.5. klo
17.45. Rytkyn leirikeskuksessa,
Rytkynrannantie 16. Lähtö lenkille
17.30, sauna, iltapala, iltaohjelma.
Miesten Raamattupiiri to 9.5.
klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22.
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Lasten
ja
perheiden
pääsiäishartaus ti 16.4. klo 9.30.
Sasu Kallio, Mari Vuola-Tanila.
Pääsiäispäivän messu su 21.4.
klo 13. Markku Virta, Richard
Nicholls.
Muut
Miesten Sauna- ja Sanailta to
4.4. klo 17. Poukaman leirikeskuksessa, Poukamantie 105. Ari
Huusko alustaa "Te olette maailman suola".
Perheraamattupiiri su 7.4. klo
16.30. Kallaveden kirkon alakerrassa. Lisätietoja: tuula.holmlund@gmail.com.
Donkkis-ilta pe 26.4. klo
17.30. Petosen seurakuntatalolla,
Pyörönkaari 21
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Kerhot
Petosella ja Jynkässä
TI I S TAI S I N
P I N A RI L LA

TORSTA ISIN
MONA RIL LA

Sä h l y k er h o 7 - 1 2 v . k lo. 1 7- 1 8: 3 0

Mo ni to imi ke rho 7-12 v. kl o. 17-19

L a s t e n ke r h o 6 - v . k lo. 17- 1 9
k e rh os s a mm. a s ka r r e l la a n ,
l e i k i t ä ä n , r et k e i l l ä ä n ja
s a a da a n u u s i a ka v e r e it a

K erhossa mm. ko kk ail laan,
pe lataan sählyä, askarrel laan,
viete tään le ff ailtoj a, lei ki tään,
retk eil lään ja saadaan
uusi a kavarei ta!

T U L E MU K A A N !
Lisätietoja kerhoista: savo@nuoretkotkat.fi/puh. 050 5912749

HAUTAKIVET
(varaa suunnitteluaika!)

LISÄNIMEN KAIVERRUSTYÖT
ENTISÖINNIT,
KIVEN PUHDISTUSTYÖT
PRONSSITUOTTEET
KIVILYHDYT

Avoinna arkisin
klo 9.00 - 16.00
Myös muina aikoina
sopimuksen mukaan

Kivipaja Sari Kämäräinen, Jääskelänkatu 1, Jynkkä, Kuopio
puh. 050 575 0004 myynti@kivipajasarik.fi www.kivipajasarik.fi

Petosen Apteekista nyt omia tuotteita

uuri saapunut lähetys Petosen Apteekin omavalmisteita on purkuvaiheessa.
Nämä ravintolisävalmisteet,
melatoniini, sinkki ja foolihappo, ovat valikoituneet tuotteiksi, joilla vastataan niin alueen
asukkaiden kuin muidenkin
suomalaisten tarpeeseen. Apteekin lisäravinteet valmistetaan
Etelä-Pohjanmaalla
Töysässä. Jo tablettien suunnitteluvaiheessa on otettu huomioon, että ne tulevat olemaan
kilpailukykyisiä hintamarkkinoilla, sopiviin annoskokoihin
pakattuja ja sopivat suomalaisille valittujen makujen puolesta.
– Leikkisästi voidaan sanoa,
että omavalmisteurani lähti aikoinaan liikkeelle kalliina
"harrastuksenani", naurahtaa
Petosen Apteekin apteekkari
Pekka Kaukonen, joka jo Töysän apteekkarina toimiessaan
valmisti omaa päänsärkypulveria sopimusvalmistuksena
Suomen apteekeille.
2000-luvun puolivälissä Suomeenkin alkoi rantautua melatoniinin käyttö nukahtamista
helpottavana aineena. Tuolloin
tuotteen matka asiakkaalle eteni niin, että lääkäri kirjoitti re-

septin, apteekki hankki aineet
ja valmisti tuotteen. Aluksi
melatoniinit olivat vielä kapselimuodossa.

män ihmisen ikääntyessä ja
stressaantuessa, uniongelmat
alkavat vaivata usein juuri siinä vaiheessa elämää.

Kollegoiden yllyttämänä, ja
tablettikoneen
hankittuaan,
Kaukonen alkoi itse valmistaa
tablettimuotoista melatoniinia,
ensin 5 kilogramman erän.
– Kädet ristissä odotin ja
jännäsin, mitenkähän tuotteet
vetävät markkinoilla ja, että
tuliko tehtyä hukkainvestointi,
Kaukonen muistelee.

– Melatoniinituotteiden käytöllä on ollut valtava yhteiskuntaa hyödyttävä vaikutus,
Kaukonen toteaa.

Melatoniinista alkoi tulla
paljon myönteisiä käyttökokemuksia. Etenkin vanhustenhoitolaitoksien
hoitajat
antoivat positiivista käyttäjäpalautetta. Kun nukahtamislääkkeet korvattiin melatoniinilla,
vanhusten aamutokkuraisuus
väheni, tapaturmat vähenivät
ja heidän omatoimisuutensa
päiväsaikaan lisääntyi. Ja mikä
tärkeintä, he nukkuivat yönsä
hyvin.
Melatoniini on elimistön oma
yöhormoni, joka säätelee vuorokausirytmiä edistäen unensaantia. Se myös vahvistaa elimistön puolustusjärjestelmää
ja vaikuttaa vireystilaan. Koska
melatoniinia erittyy vähem-

Uusien tuotteiden kehittelyssä on ollut tärkeää kuulla, mitä
asiakkaat kaipaavat, kertoo apteekkari Pekka Kaukonen.

Sinkkiä flunssaan,
foolihappoa raskautta
suunnitteleville
– Huomasimme apteekissa,
että asiakkaat antoivat usein
palautetta joidenkin sinkkivalmisteiden huonosta mausta.
Halusimme kehittää sellaisen
sinkkitablettisarjan, joka on
sekä hyvänmakuinen että sinkin metallisen maun peittävä.
Niinpä apteekin valmistusohjelmaan valikoituivat sinkkitabletit, Kaukonen kertoo.
Monipuolista ravintoa nauttivat saavat sinkkiä esimerkiksi vehnätuotteista, sisäelimistä erityisesti maksasta,
riistalihasta ja siemenistä.
Sinkin puutoksen on havaittu laskevan testosteronitasoja.
Sinkillä on elimistössä useita
neurologisia ja muita suojaavia
vaikutuksia.

Suurten
alkoholimäärien
käyttäminen ja ripuli lisäävät
sinkin poistumista kehosta,
jolloin sinkin lisätarve kasvaa.
Myöskin runsas liikunta, lapsuuden kasvu sekä raskaana
oleminen nostavat sinkin tarvetta kehossa.
– Sinkin käytöstä on paljon
kokemuspohjaista tietoa. Sen
kerrotaan auttavan flunssaoireissa tai ajoissa otettuna jopa
estävän flunssan puhkeamisen.
Sinkkikuuri tulisi aloittaa vuorokauden sisällä ensimmäisten

oireiden ilmaannuttua, Kaukonen neuvoo.
Petosen, Pitkälahden ja Saaristokaupungin alueella asuu
runsaasti lapsiperheitä. Varsinkin odotusaikana suositellaan käytettäväksi foolihappoa tavanomaista enemmän.
B-ryhmän vitamiineihin kuuluvan folaatin, eli valmistemuodossa foolihapon, riittävä
saanti on tärkeää sikiön normaalin kehityksen kannalta.
Riittävän foolihapon saannin
on useissa väestöpohjaisissa

tutkimuksissa todettu vähentävän synnynnäisten epämuodostumien vaaraa. Kaikille
raskautta suunnitteleville naisille suositellaan monipuolisen
ruokavalion lisäksi päivittäistä foolihappovitamiinilisää jo
kaksi kuukautta ennen ehkäisyn poisjättämistä.
Kuuntele lisää Pekka Kaukosen ajatuksia Heikki Kokon
haastattelemana netissä ppay.
fi/podcast/
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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