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P

etosen Lehden toukokuun numerokaan ei tipahda normaaliin tapaan postiluukuistanne,
vaan se julkaistaan poikkeuksellisesti
nettilehtenä. Voimassa oleva koronatilanne on aiheuttanut sen, että
mainostajia on yksinkertaisesti liian
vähän painetun lehden kustannusten kattamiseen. Paluu paperiseen
versioon tapahtuu toivon mukaan
jo kesän aikana, mikäli tilanne sen
vain sallii. Toivomme, että myös tämä sähköinen lehti tavoittaa mahdollisimman monta lukijaa alueelta
– muistattehan, että lehteä saa myös

Asukasyhdistyksen elämä jatkuu
jakaa eteenpäin sosiaalisessa mediassa.
Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys toimii edelleen aktiivisena.
Kävimme äitienpäivän alla paistelemassa makkaraa Petosen ostoskeskuksella ja oli ilahduttavaa nähdä
paikalla runsaasti väkeä ja myös lukuisia kerhoaktiivejamme. Kerhotoimintomme Petosen vapaa-ajantiloissa Pinarilla päättyivät kevään osalta
harmittavan aikaisin, mutta tarkoitus
on aloittaa syksyn kerhot normaalisti

elokuun alusta lähtien.
Ja vaikka perinteinen Petosen kevättapahtuma peruuntuikin, olemme
jo aloittaneet pohdinnan syksyn toimintojen ja tapahtumien osalta. Tarkoituksenamme on järjestää vuotuisen Petosen Hölkän yhteyteen jälleen
saappaanheittoa ja muuta mukavaa
touhua koko perheelle yhteistyössä
Petosen Nallejen ja Niiralan Kulman
kanssa.
Pinarin kahvio ei vielä ole avoinna
asiakkaille normaalisti, mutta kesä-

kuun alusta tilanne voi olla toisin.
Siihen asti kahvio tarjoaa herkullista
ja edullista takeaway-lounasta, jota voi käydä poimimassa mukaansa
lähes jokaisena arkipäivänä. Valmistamme tilauksesta myös muun muassa täytekakut, suolaiset ja makeat
piirakat, salaatit sekä voileipäkakut
myös pienempiin kokoontumisiin tai
vaikkapa perheiltoihin.
Asukasyhdistyksen toiminta on
riippuvainen alueen yritysten, järjestöjen ja asukkaiden hyvinvoinnista.
Tämän vuoksi suosittelemme tuke-

maan paikallisia yrittäjiä käyttämällä
heidän tarjoamiaan palveluja. Pidetään yhdessä huoli siitä, että myös
naapureillamme on hyvä olla ja tarjotaan heille tarvittaessa auttavaa kättämme. Sillä Petonen on meille kaikille hyvä paikka asua, elää ja toimia.
Aurinkoista kesän odotusta kaikille
lukijoille niin asukasyhdistyksen väeltä kuin lehden toimitukseltakin!
Kalle & Jukka
PPAY ry

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys

Petosen vapaa-aikatilat, Pinari,

MEIDÄN PETONEN

Pyörönkaari 19 70820

Puh: 044 752 6425

- 30 vuotta asukastoimintaa

Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen
juhlahistoriikki
Osta itsellesi tai lahjaksi!

Lukuisiin henkilöhaastatteluihin pohjautuva värikäs tarina siitä,
miten Petoselle syntyi vahva ja aktiivinen asukasyhteisö!
Kirjaa elävöittämässä on runsaasti upeaa kuvamateriaalia
kuluneiden vuosikymmenten varrelta.

Tilaa omasi osoitteesta www.ppay.fi
Kirjan hinta:

(+ postitettaessa toimituskulut 6,00 €)

Kirjaa saatavilla myös Pinarin kahviosta

(Petosen vapaa-ajan tilat, Pyörönkaari 19)
Kirjasta saatu myyntituotto käytetään yleishyödylliseen toimintaan Petosen alueella
- ostamalla tuet suoraan alueesi hyvinvointia. Kiitos!

Huom! Nouto Pyörön koulun puoleiselta ulko-ovelta!*
Käytössämme on mobiilimaksupääte, joten sekä nouto että
maksu onnistuvat ulkona - tervetuloa!

Voit tilata aterian etukäteen soittamalla 044 752 6425
RUOKALISTAN LÖYDÄT NETTISIVUILTAMME: KAHVIO.PPAY.FI

Tulevaa lounastarjontaa:

Pe 15.5.: Pannupizzaa
Ma 18.5.: Lohilaatikkoa
Ti 19.5.: Jauhelihapihvit
Ke 20.5.: Porsaanfilepataa
TILAA JA NOUDA HERKUT KOTIISI!
Meiltä edullisesti kakut, piirakat,
leivonnaiset, salaatit ym.
makeat ja suolaiset tarjottavat
Kysy lisää kahviostamme
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Petosen Apteekki valmistaa käsidesit itse
Kuopion vähäisestä tautitapausten määrästä johtuen Petosen Apteekki on voitu pitää
auki normaalien aukioloaikojen mukaan ja asiakkailla on
edelleen vapaa pääsy itsepalveluosastolle.

Apteekkari Pekka Kaukonen kiittää turvaväleistä ja
käsihygieniasta huolehtineita asiakkaitaan.

– Apteekin reseptipalvelupisteille on asennettu heti maaliskuun puolessa välissä Lasilinkin valmistamat pleksisuojat.
Pidämme itsepalveluosastolla suojavisiireitä ja pyrimme
huolehtimaan riittävästä etäisyydestä asiakaskontaktitilanteissa. Jokainen apteekkilainen on huolehtinut tavallista
perusteellisemmin omasta käsihygieniasta ja lisäksi työpisteitä on puhdistettu useasti
päivittäin. Riskiryhmään kuuluville on tarjolla mahdollisuus
hankkia lääkkeet kotiin taksin välityksellä ja haluttaessa
olemme tehneet lääketilaukset
apteekkiin valmiiksi noudettaviksi.

M

uutaman kuukauden jatkunut poikkeustila on vaikuttanut myös Petosen Apteekin
toimintoihin. Apteekkari Pekka Kaukosen mukaan mm. käsidesin ja suojamaskien kysyntä kiihtyi voimakkaasti.
– Koronaepidemiaan varautuminen alkoi näkyä meillä
selvästi maaliskuun puolivälissä. Apteekilla kävi asiakkaita
huomattavasti tavallista enemmän ja tyypilliset itsehoitoon
tarkoitetut parasetamoli- ja
ibuprofeenivalmisteet menivät joinakin päivinä varastojen
osalta hyvin pieniksi. Samanaikaisesti suomalaisilla lääketukuilla oli logistisia vaikeuksia,
kun jokainen apteekki tilasi
yhtäkkiä moninkertaisen määrän kyseisiä lääkkeitä.

– Hetkittäin oli siis pula yksittäisistä tuotemerkeistä. Tilanne normalisoitui kuitenkin
jo muutamassa viikossa. Samoin asiakaskäyntien suhteen
huhtikuu oli jo hiljaisempi,
koska lääkkeet haettiin mahdollisuuksien mukaan jo maaliskuussa. Käsidesejä ja suojamaskeja kysyttiin päivittäin
paljon.
– Käsidesien osalta meillä oli
valmius valmistaa niitä myös
itse. Ongelmana oli vain yksittäisten aineiden ja pakkauksien saatavuus. Huhtikuun
puolesta välistä lähtien käsidesiä on ollut saatavilla katkottomasti ja omavalmistuksesta
johtuen olemme voineet pitää hinnat edullisina, selvittää
Kaukonen.

Toimintatavat uusiksi
Koronan aiheuttama tilanne
tuli Petosen Apteekille, aivan
kuten muillekin täysin uutena
asiana. Se aiheutti luonnollisesti epätietoisuutta.
– Maaliskuussa viranomaisilta tuli ohjeita, suosituksia ja
määräyksiä. Uudet toimintatavat oli otettava käyttöön nopealla aikataululla.
– Apteekissa on pyritty tekemään kaikki sen eteen, ettemme saisi itse tartuntaa tai
ettemme olisi mahdollisen
taudin siirtäjiä. Seuraamme
aktiivisesti Kuopion koronavirustilannetta ja muutamme
toimintatapoja myös tästä lähtökohdasta, jos tarvetta ilmenee.

– Jokainen meistä suhtautuu eri tavalla koronaviruksen
aiheuttamaan terveysuhkaan
ja pyrkii luonnollisesti minimoimaan oman riskinsä saada tartunta. Suurista paineista
ja poikkeusoloista huolimatta
olemme voineet palvella asiakkaita lähes normaaliin tapaan,
kertoo apteekkari.

Suojavarusteiden
saatavuus
kangertelee
Pekka Kaukonen on tyytyväinen myös siihen, että asiakasrakenne on kaikesta huolimatta pysynyt ennallaan.
– Asiakasrakenne on pysynyt
kohtuullisessa määrin samana,
joskin joidenkin yksittäisten
asiakkaiden lääkkeet ja muut

Kirkon ovet viimeinkin auki
Koronaviruksen takia myös
seurakuntien toiminta on ollut hiljaista koko kevään ajan.
Piispojen ohjeistuksen ja valtioneuvoston lieventämien kokousrajoitusten mukaan jumalanpalveluksia ehtoollisineen
voidaan järjestää kesäkuun
alusta lähtien kuitenkin niin,
että kirkossa voi olla enintään
50 ihmistä.
Monissa seurakunnissa esimerkiksi hääjuhlia ja kastetilaisuuksia on järjestetty ulkona. Rukoushetkiä on pidetty
virtuaalisesti, seuraavan kerran ensi sunnuntaina eli Kaatuneiden muistopäivänä 17.5.
klo 12. Hartauden toimittavat
kirkkoherra Matti Pentikäinen ja Richard Nicholls; se on
nähtävissä Kallaveden seurakunnan YouTube –kanavalla.
Kuopion Tuomiokirkon jumalanpalvelukseen voi osallistua
internetin välityksellä osoitteessa virtuaalikirkko.fi.

Sielunhoitoa etänä
Kallaveden

seurakunnan

kirkkoherra Matti Pentikäisen
mukaan seurakuntalaiset ovat
ymmärtäneet hyvin poikkeustilan aiheuttamat rajoitteet.
– Kyllä he ovat ihan rauhallisesti suhtautuneet ja ymmärtävät tilanteen vakavuuden.
Meillähän on annettu puhelimitse sielunhoitoa sitä tarvitseville. Keskusteluissa on luonnollisesti käsitelty pääasiassa
koronavirukseen ja poikkeustilaan liittyviä asioita.
– Kallaveden kirkossa pidetään pitkästä aikaa jumalanpalvelus sunnuntaina 7. kesäkuuta. Sitä on todella kaivattu,
sanoo kirkkoherra Pentikäinen.

Kallaveden seurakunta järjestää yhdessä kaupungin sosiaalitoimen kanssa APUVA –
hankkeen, jonka tarkoituksena
on auttaa koronaviruksen takia
syrjäytyneitä perheitä monin
eri tavoin. Hanke on saanut
ESR:n (Euroopan sosiaalirahasto) 185 000 euron avustuksen.

– Monet perheet ovat kevään
aikana joutuneet paitsi taloudelliseen niin myös henkiseen
ahdinkoon. Seurakunta ja kaupunki haluavat ilman muuta
olla mukana helpottamassa ja
tukemassa näiden perheiden
arkea kaikin mahdollisin tavoin.

Rippileirit siirtyvät
syksyyn
Kuopion ev.lut. seurakunnat
siirtävät nykyisten suositusten
mukaisesti kesän leirijaksot
myöhempään ajankohtaan.
– Tällä haluamme turvata
nuoria, perheitä ja työntekijöitä tässä poikkeustilanteessa.
Rippikoulut järjestetään yhdistelmänä intensiivijaksoa ja
leiriä. Intensiivijaksot järjestetään seurakunnan tiloissa päiväkouluna tai etäopiskeluna.
Leirit järjestetään myöhemmin, valottaa kirkkoherra Pentikäinen.

Kesän rippikoulut toteutetaan siten, että niihin kuuluu
intensiivijakso arkisin sekä
myöhemmin järjestettävä leirijakso. Konfirmaatiot pidetään
leirijaksojen jälkeen ja niistä
tiedotetaan leirikohtaisesti lisää.
– Rippikoulujen työntekijät ovat olleet yhteydessä rippikoululaisiin ja huoltajiin jo
huhtikuussa. Pyrimme siihen,
että jokainen 15 vuotta täyttävä voi osallistua turvallisesti
rippikouluun ja tulla konfirmoiduksi.
Leirikesä ja Kesis on peruttu.
Jos tilanne sallii, kesällä voidaan järjestää perheille kesäkahvila tai vastaavaa toimintaa.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Kirkkoherra Matti Pentikäinen iloitsee, kun Kallaveden kirkon ovet
Kaatuneiden muistopäivänä viimein avautuvat seurakuntalaisille.

hoitotarvikkeet on hankkinut
joku toinen henkilö. Apteekilla on pitkät aukioloajat ja
olemme avoinna joka päivä
poislukien muutamat arkipyhät. Pitkien aukioloaikojen
johdosta asiointi on voinut olla
mahdollista sellaisena hetkenä,
että apteekissa ei ole juuri sillä
hetkellä muita asiakkaita.
– Suojavarusteiden saatavuus
on ollut vaikeaa koko epidemiaan varautumisen alusta lähtien. Käsidesien saatavuus on
puolestaan nyt erinomainen.
Suojamaskeja
tiedustellaan
päivittäin. Odotamme suurempaa suojamaskilähetystä
saapuvaksi apteekkiin lähiaikoina.
Koronaepidemiaan varautuminen on johtanut jo nyt sii-

hen positiiviseen asiaan, että
antibioottien myynti ja varsinkin lasten antibioottien myynti
on vähentynyt merkittävästi.
Tämä on seurausta jokaisen
parantuneesta käsi- ja muusta
hygieniasta. Oma osansa on
luonnollisesti myös hoitopaikkojen ja koulujen vähemmällä
käytöllä.
– Haluammekin kiittää jo nyt
asiakkaitamme siitä, että turvaväleistä on huolehdittu itsestään selvyytenä ja käsihygienia
on hoidettu hyvin, päättää apteekkari.
Pekka Kaukonen vastasi lehtemme esittämiin kysymyksiin
sähköpostitse.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Pirjo Kiiski
www.petosenapteekki.fi

Miten korona on vaikuttanut lääkäriasemiin?
Saaristokaupungin Lääkäriasema
- Lääkäriasemamme ulko-ovet ovat nyt lukossa, ja otamme sisälle odotustiloihin vain yhden potilaan kerrallaan. Näin potilaat eivät joudu odottelemaan tiloissa yhtä aikaa, kertoo vastaava lääkäri Annamaija Wallin.
- Palvellaksemme potilaita myös nykyisessä tilanteessa, olemme aloittaneet uuden palvelun eli lääkärin, fysioterapeutin,
ravitsemusterapeutin sekä psykologin videovälitteiset etävastaanotot. Etävastaanotolla potilaan on mahdollista tavoittaa
ammattilainen turvallisesti, vaikka kotisohvalta käsin. Ajanvaraus etävastaanotoille onnistuu helposti verkkoajanvarauksestamme ja etävastaanottosovelluksen käyttämiseen saa henkilökunnalta apua.

Kunnanlääkärit Oy
- COVID19- epidemia on näkynyt meillä selvänä asiakasmäärän vähenemisenä ja olemme vastaavasti supistanut aukioloaikoja, kertoo vastaava lääkäri Janne Forsberg. Olemme avoinna
sopimuksen mukaan eli ennakkoajanvarauksella. Ajanvarauksen yhteydessä voimme samalla varmistaa, ettei potilaalla ole
hengitystietulehdusoireita ja näin suojata muita asiakkaitamme.

Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 13.5.2020
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Nyt kun meillä on aikaa...

Koronan aiheuttamat turvatoimet saivat meidät siirtymään sisätiloihin. Matkasuunnitelmat, menot ja sosiaalinen
elämä ovat käyneet läpi täysmuutoksen. Yhdellä jos toisellakin on kulutettavanaan
kotipäiviä neljän seinän sisällä.
Kotona vietetyn ylimääräisen
ajan voi kuitenkin ottaa myös
mahdollisuutena omaan henkiseen kasvuun. Kuinka elämäntahtia hidastamalla voisi
lisätä positiivisia vaikutuksia
omaan hyvinvointiin?

1. Keskity olennaiseen
Kaikki ylenmääräinen touhottaminen ei ole tärkeää hy-

vinvointimme kannalta. Valitse rohkeasti vain ne asiat, jotka
ovat sinulle tärkeitä. Keskittyminen rauhoittaa mieltä ja
parantaa lopputulosta. Lapset,
vanhukset ja lemmikit osaavat
hidastaa, ota heistä oppia. Jos
ei huvita tehdä mitään, muista, että jo pelkkä oleminen on
tekemistä. Vähemmän voi olla
enemmän.

2. Suunnittele
elämää ja haaveile
Suunnittelu auttaa karsimaan
elämästä kaikkea turhaa. Kartoita asiat, joita oikeasti haluat
elämässäsi. Minkälaiseksi ihmiseksi haluat tulla? Pidä kiin-

ni suunnitelmistasi ja jätä tilaa
myös haaveille ja unelmille.

3. Iloitse
'Mikä tuo sinulle hyvää oloa?
Kuuntele sisäistä ääntäsi ja tee
asioita, joista pidät. Tekomme
muokkaavat toistojen myötä
aivojamme. Aistien aktivointi
ja käsillä tekeminen tehostavat
aivojen tiedonkäsittelyä lievittämällä stressiä ja parantamalla samalla keskittymiskykyä.

4. Karsi
Kaikkea ei tarvitse elämässä
saada tai saavuttaa. Tee vastuullisia valintoja. Luopuminen ja kierrättäminen edellyttävät vaivaa, mutta antavat
samalla vapauden turhien
asioiden, esineiden ja asenteiden pakosta. Irrottaudu välillä
sähköisen tiedonvälityksen ja
sosiaalisen median lähteistä.
Anna tilaa omille ajatuksille ja
tunteille.

5. Jaa
Sinulla on paljon hyvää, jota voit laittaa kiertoon, kuten

osaamistasi ja aikaasi. Ole rohkea jakamaan omastasi. Yhdessä tekeminen tuottaa iloa
ja lujittaa yhteenkuuluvuutta.
Hyvän jakaminen moninkertaistaa elämänilon.

Ihan oikeaa tekemistä
Kun kaipaa henkisten pohdintojen ohelle ihan konkreettistakin tekemistä kotosalla,
voi helpotusta löytyä vaikkapa
nettitreenistä. Verkko on tulvillaan erilaisia treenipalveluita, halusit sitten joogata,
tanssia tai hikoilla kunnolla.
Komeron kätköistä voi kaivella esiin nostalgisia aerobictallenteita. Kotona jumpatessa
säästyy rahaa ja matkakuluja.
Nyt voisi olla myös otollinen
aika kaikenlaiseen kodin järjestelyyn. Komeroiden siivous,
ikkunoiden pesu, suursiivous,
kukkien mullanvaihto ja rikkinäisten vaatteiden huoltaminen ovat vain odottaneet
sopivaa ajankohtaa elämässäsi.
Harjoittele verhoilemaan jokin
huonekalu tai piristä pintaa
uudella maalilla.
Mahdollisten pihatöiden tai

Ravintoloitsija Veli Markkanen:

– Take away on pitänyt nenän pinnalla

R

avintola Käskynkän ja
Mualiman navan ravintoloitsija Veli Markkanen on varovaisen odottavalla
kannalla alkavan kesän suhteen. Valtioneuvoston viime

viikkoinen päätös kokousrajoitusten höllentämisestä 50:een
ihmiseen antaa toiveita siitä,
että terveellä pohjalla toimivat pienet ravintolat voisivat
selvitä
koronakurimuksesta

suhteellisen kuivin jaloin. Mualiman navankin on tarkoitus
avata tori-terassinsa kesäkuun
ensimmäisenä, säästä riippumatta kuten Markkanen uskaltaa luvata – ellei hallitus sitä

ennen muuta ilmoita.
– Onhan tämä ollut ennen
näkemätöntä selviytymistaistelua paitsi virusta niin myös
aikaa vastaan. Maaliskuun
puolivälin jälkeen tilaukset
tyssäsivät ja meidän juhlasalin
varanneet hää- ja synttärijuhli-jat peruivat tulonsa. Take
away –tilauksia on onneksi ollut kohtuullisesti, jopa 80 päivässä mutta eihän se meidän
normaalia myyntiä korvaa. Se
on kuitenkin pitänyt talon pystyssä.
– Työntekijät pitivät lomansa jo aiemmin keväällä sen
jälkeen, kun hallituksen päätökset enintään kymmenen
hengen kokoontumisista saatiin. Kyllähän tämä on rassannut paitsi yrittäjää niin myös
työntekijöitä. Kun yrittäjä
tuntee heidät ja heidän perhe-

parvekkeen ja terassien kesäkuntoon laittaminen tarjoaa
myös puuhaa. Suunnittele jo
kesäistutuksia.
Huonekalujen paikan muuttaminen, tekstiilien vaihtaminen sekä muut pienet somistukset muuttavat kodin
ilmettä, ja niiden parissa saa
mukavasti kulutettua aikaa.
Nyt on myös aikaa vaikkapa
leipoa tai kokeilla uusia reseptejä. Inspiraatioita on netti pullollaan.

Opettele uusi taito?
Espanjan kieli tai kitaransoitto? Uuden taidon opiskeluun
on oiva mahdollisuus verkon
ja sovellusten kautta. Kokeile
vaikkapa vesiväreillä maalausta, neulomista, vaatteiden ompelua tai askartelua. Laula, lue
tai kuuntele äänikirjoja.

leffat on jo nähty, on aika tutustua suoratoistopalveluiden
stand up -tarjontaan. Myös
hauskat podcastit keventävät
tunnelmaa.
Kaiva vanhat suosikkipelit
esille. Milloin viimeksi pelasitkaan vaikkapa korttia, Afrikan
tähteä tai Monopolia?
Oletko haaveillut omasta blogista, sivustosta tai jopa kirjasta? Nyt kannattaa pistää idea
käytännön toteutukseen. Runoile. Kokoa valokuvistasi kuvakirja digitaalisesti tai askartele oma leikekirja.
Haukkaa välillä happea, kyllä
me tästä selvitään!
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
Lähde: hidastaelamaa.fi

Pidä huolta läheisistäsi. Tartu
kerrankin puhelimeen ja soita
kuulumisia. Tai yllätä ystäväsi
ja kirjoita oikea käsinkirjoitettu kirje.
Kun uutisointi ahdistaa ja

elämänsäkin läpikotaisin, niin
yhdessä tässä ollaan taisteltu.

Jynkän Salen purusta
lisämyyntiä
Käskynkkään?
Käskynkän naapurissa sijaitsevan lähikauppa Salen
purkaminen uudisrakennuksen tieltä hankaloittaa hieman
jynkkäläisten kauppa-asiointia, mutta antanee ravintolalle
mahdollisuuden lisätuloihin.
Markkasen mukaan oheismyynti voi tuoda uusia asiakkaita Käskynkkään: limppareiden, jäätelöiden ja muiden
herkkujen kysyntä kun ei koronasta huolimatta lopu.
– Se jää toki nähtäväksi, mutta voisi helposti olettaa että
kaikilla ei ole mahdollisuutta
eikä liene edes järkevää mennä isoihin marketteihin pikkuostoksille. Kaikki mahdollisuudet pitää hyödyntää mikäli
meinaa pärjätä, sanoo jo 1990
–luvun lamavuodetkin ravintoloitsijana kokenut pitkän linjan yrittäjä.

– Jos ei hallitus tällä välin muuta päätä, niin Käskynkkä ja Mualiman napakin avataan heti kesäkuun ensimmäisenä, lupailee
ravintoloitsija Veli Markkanen.

Veli Markkanen on myös hakenut lain sallimaa avustusta
Business Finlandilta, mutta tätä kirjoitettaessa päätöstä vielä
odotellaan.
Koronarajoitteiden kurittamille ravintola-alan yrityksille
ollaan siis myöntämässä valtion lisätukea. Sitä annetaan
sekä palkkoihin että kuluihin,
jotka on ollut pakko maksaa
4. huhtikuuta alkaneena kiinniolo- ja take away –aikana.
Ravintolat voivat avata ovensa
rajoitetusti kesäkuun alussa.
Työministeri Tuula Haatainen on luvannut, että yritys voi
saada palkkatukea 1 000 euroa
vakituista työntekijää kohden.
Reunaehtoja tähänkin toki sisältyy.
Lisähyvitystä on määrä maksaa niille yrityksille, joiden
huhtikuun myynti on jäänyt
alle tammi-helmikuun keskimääräisestä myynnistä. Tämä
hyvitys on enintään 15 prosenttia myynnin laskusta. Ministerin mukaan pienet yritykset hyötyisivät näistä tuista
suhteellisesti enemmän kuin
suuret ravintola-alan yritykset.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko
www.kaskynkka.net
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Asumisneuvonnasta apua vuokralaisille
tilanteen selkenemisessä. Meihin voi ottaa yhteyttä puhelimitse, viestillä ja sähköpostilla,
kannustaa Elisa Hämäläinen
selvittelemään ongelmia heti
alkuvaiheessa.
Neuvonta tapahtuu Puijolan
asumisneuvojien luona tai asiakkaan kotona. Yleensä ajan
saa samalle viikolle tai viimeistään seuraavalle. Avain-asumisneuvonta sijaitsee keskustassa, osoitteessa Puijonkatu
45, entisen linja-autoaseman
rakennuksessa.

Koti on tärkeä asia,
toimi ajoissa

Puijolan asumisneuvojat Elisa Hämäläinen ja Marjut Rantala
rohkaisevat ottamaan yhteyttä heti ongelmien ilmaantuessa.

H

uolestuttaako sinua,
kuinka selviät seuraavasta vuokrasta? Onko taloustilanteesi epätasapainossa?
Ongelmien kanssa ei kannata jäädä painiskelemaan yksin
tai jättää laskut kokonaan hoitamatta. Sekä Kuopion Setlementti Puijola että Niiralan
Kulma tarjoavat asumisneuvontaa.
- Asumisneuvonta auttaa
Kuopiossa vuokralla asuvia
asumiseen liittyvissä haasteissa. Mietimme yhdessä asiakkaan kanssa, mitä vaihtoehtoja tilanteessa on. Lähdemme
esimerkiksi selvittämään, miten vuokrarästi on mahdollis-

ta hoitaa tai neuvottelemme
vuokranantajan kanssa, jotta
asuminen voisi jatkua, kertovat
Elisa Hämäläinen ja Marjut
Rantala Setlementti Puijolan
Avain-asumisneuvonnasta.

asiakkaan talouden hallintaan
saamiseksi. Teemme yhteistyötä eri tahojen kanssa, joten tarvittaessa pystymme ohjamaan
myös muihin palveluihin, toteaa Rantala.

Asiakkaiden ongelmat voivat liittyä vaikeuksiin selvitä
asunnon hoidosta, puutteisiin
asumisviihtyvyydessä tai avuntarvetta asunnon haussa. Myös
häädön tai häätöuhkan selvittelyyn annetaan apua.

Asiakkaat ovat antaneet toiminnasta myönteistä palautetta.

Asunnonhakutilanteissa
käymme yhdessä läpi tahot,
joista voi hakea vuokra-asuntoja Kuopiossa sekä avustamme hakemusten tekemisessä.
Taloushaasteissa
mietimme
yhdessä konkreettisesti keinoja

- Koska emme ole viranomaistaho, yhteydenotto tapahtuu matalammalla kynnyksellä. Myös asiakkaiden tunne
siitä, he saavat tukea haastavassa elämäntilanteessa, on koettu
hyväksi.
- Ota rohkeasti yhteyttä pienemmässäkin asiassa. Joskus
jo yksi puhelinsoitto voi auttaa

Lippumäen luolan remonttitilanne
- Luolan sisäliikuntahallin remontointityöt ovat jo käynnissä, ja
valmistuvat vuoden 2020 lopulla. Sisäliikuntahalli tehdään ennen jäähallina toimineeseen tilaan, kertoo rakennuttaja Marko
Väätäinen Kuopion Tilakeskuksesta.
Uimahallin puolen purkutyöt ovat myös käynnissä ja töiden on
arvioitu valmistuvan kesällä 2021, jonka jälkeen aloitetaan hallin käyttöönottotoimet esimerkiksi vedenkäsittelyn osalta. Asiakkaiden käytössä uimahalli tulee olemaan syksyllä 2021.
Koronatilanne saattaa vaikuttaa remontin etenemiseen.
Teksti: Pirjo Kiiski

- Niiralan Kulman asumisneuvojan pääasiallinen työ on
auttaa yhtiössä asuvia turvaamaan asumisensa jatkuminen.
Pyrimme aina ensisijaisesti siihen, että yhtiömme ei tarvitsisi
käyttää oikeuttaan vuokrasopimuksen purkamiseen vuokrarästien takia. Käytännössä
tämä on esimerkiksi vuokrarästien selvittelyä yhdessä
asukkaan kanssa tai yhteistyössä Kelan ja sosiaalitoimen
kanssa. Voimme tapauskohtaisesti tehdä maksusuunnitelman rästistä tai vaikka
vaihdon halvempaan tai pienempään asuntoon, Niiralan

Kulman asumisneuvoja Tiina
Kaitamäki kertoo.
Yleisin syy hakeutua asumisneuvontaan on jokin äkillinen
maksukyvyn tai toimintakyvyn heikkeneminen tai liian
kallis asunto perhekoon muuttuessa. Vuokranmaksu viivästyy ja voi rästiytyä jopa niin että asukasta saattaa uhata häätö
asunnosta.
- Mitä aikaisemmassa vaiheessa asiaa päästään yhdessä
selvittämään, sitä paremmin
on aikaa saada apua myös
muilta tahoilta. Usein käy niin,
että ei uskalleta olla yhteydessä, maksukehotukset tuntuvat
loputtomilta ja omat voimatkin alkavat heiketä vyyhden
selvittelyyn. Asumisneuvojaan
voi asukkaan luvalla ottaa yhteyttä myös joku ulkopuolinenkin taho, mikäli omat
voimat eivät riitä. Tähän tarvitaan kuitenkin todisteellinen
lupa tai valtakirja. Jos on pelko asunnon menettämisestä
ja asunnottomaksi jäämisestä,
kannattaa asiasta aina kertoa
jollekin ja pyytää apua, rohkaisee Kaitamäki.

tapahtuvat aina ajanvarauksella ja ne voidaan järjestää joko
Niiralan Kulman toimistolla
tai vaikka yhteistapaamiseksi
sosiaalitoimen tai muun tukitahon kanssa muuallekin.
Tarvittaessa tehdään myös kotikäyntejä. Asiat pyritään ottamaan käsittelyyn heti, kun on
tarvetta.
- Pyrimme myös itse ottamaan kontaktia asukkaisiin
joiden tilanne näyttää huolestuttavalta ja tarjoamme mahdollisuutta
asumisneuvojan
palveluihin. Useimmiten asiakkaamme ovat olleet hämmästyneitä ja tietämättömiä,
että vuokranantajalla on tällainen palvelu. Moni on ollut hyvin helpottunut, kun tilanne ei
olekaan niin toivoton, kuin he
olivat kuvitelleet. Vaatii rohkeutta ottaa yhteyttä, kun mielen
päällä on monta muutakin asiaa. Koti on kuitenkin ihmiselle
elinehto ja ankkuri sujuvaan
arkeen, siitä kannattaa pitää
hyvää huolta.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Setlementti Puijola /
Katja Hedberg

Niiralan Kulman asumisneuvojaan voi olla yhteydessä
nettisivun kautta, puhelimitse
tai sähköpostilla. Tapaamiset

Lisää Vilkkuja Etelä-Kuopioon

P

ohjoismaiden
ensimmäinen, sähköavusteinen, asematon kaupunkipyöräjärjestelmä
Vilkku,
otettiin käyttöön Kuopiossa
noin vuosi sitten. Vilkku -fillareita on lisätty tälle kaudelle
sata edellisestä vuodesta, joten
pyöriä on nyt yhteensä 250 ja
asemia 34. Uudet asemat eteläisen Kuopion alueella otettiin
käyttöön 1.5.2020 alkaen Lippumäkeen uudelle liikuntapaikalle, Petosen Pyörönkaarelle
sekä Jynkän ostarin läheisyyteen. Ajankohtaiset tiedot pyörien sijainnista ja asemista löytyvät Freebike -sovelluksesta ja
kaupunkipyörät.fi -sivustolta.
Freebike -sovellukseen on tehty muutoksia ja rekisteröinti
on nyt aiempaa yksinkertaisempaa. Käyttöoikeus on kertamaksu, jonka voimassaolo-

aikana voit tehdä rajattomasti
enintään 30 minuutin matkoja, lisämaksusta pidempiäkin.
Kolmen kuukauden käyttöoikeus maksaa 40 euroa, koko
kesän 60 euroa.
Kaupunkipyörät on siis tarkoitettu ensisijaisesti lyhyisiin
siirtymiin eri kohteiden välillä
niin, että käytön jälkeen pyörä
on heti muiden käytettävissä.
Tavoitteena on, että pyöriä olisi hyvin saatavilla ja mahdollisimman moni kaupunkialueella liikkuva voisi käyttää niitä
päivittäin.
Kaupunkipyörillä on yhtenäinen ja omaperäinen ulkoasu, jonka perusteella ne on
helppo tunnistaa. Kaupunkipyörien runkoratkaisut, säätömahdollisuudet ja hallin-

talaitteet on toteutettu siten,
että pyörät soveltuvat mahdollisimman laajalle käyttäjäkunnalle.
Kaupunki tiedotti toukokuun
alkupuolella Vilkkujen mahdollista jarruongelmista, joten
pyöräilijöiden kannattaa testata toimintaa ennen käyttöönottoa. Ongelmista pyydetään
ilmoittamaan Freebike -sovellukseen tai Vilkku -fillareiden
asiakaspalveluun. Muistathan
käyttää käsineitä ja huolehtia
hyvästä käsihygieniasta ajaessasi Vilkku -fillareilla.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen
Lähde: kaupunkipyorat.kuopio.fi

