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Kohdatuksi tulemisella on väliä

K

aikki eivät pysty olemaan oman onnensa
seppiä. Elämässä tapahtuu jatkuvasti asioita, joita
ei ole etukäteen suunniteltu, ja
joiden ilmaantumiseen ei yksinkertaisesti pysty vaikuttamaan. Voi sairastua vakavasti,
jäädä työttömäksi, velkaantua tai menettää läheisensä ja
musertua surun alle. Onnettomuudessa loukkaantuminen
voi ajaa kipulääkekoukkuun.
Turhautuminen ja yksinäisyys
saattavat johtaa tunteiden turruttamiseen alkoholin voimalla. Joskus syrjäytyminen
yhteiskunnan rattaista on hiuskarvan päässä, ja silloin voi
riittää, että tapaa oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ihmisen,
joka kohtaa sinut aidosti. Tällaisia ihmisiä ovat Ulla Särkkä ja Sini Viertokangas, jotka
löytää Pyörönkaarelta Petosen
Apu ja Tuki (PATu) -hankkeen
tiloista, osoitteesta Kypäräkatu
7. Hankkeessa toimii mukana
myös kolme vapaaehtoistyöntekijää, Jani, Jaska ja Sanna.
PATu-hanketta on tukemassa Euroopan sosiaalirahasto,
Kansalaistoimijalähtöinen paikallinen kehittäminen Kuopion kaupunkialueella (Kake
-ohjelma), Etelä-Savon ELYkeskus ja Sirkkulanpuiston
toimintayhdistys. Toiminnan
kohderyhmänä ovat syrjäytymisuhan alla olevat tai jo syrjäytyneet työelämän ulkopuolella olevat aikuiset. Petosen
tukipisteellä pyritään vastaamaan siihen tarpeeseen, mikä
on asiakkaan elämäntilanteessa keskeisintä.
- Haluamme ennen kaikkea
antaa asiakkaille tunteen, että olemme täällä heitä varten.
Käytännössä se tarkoittaa, että
aloitamme tutustumalla toisiimme kahvikupposen äärellä,
kuuntelemme ja keskustelemme. Asiakkaan huolenaiheita
puretaan pikkuhiljaa, Särkkä
kertoo.

Ulla ja Sini kannustavat tutustumiskäynnille tukipisteelle.
Tukipisteellä annetaan neuvontaa vaikkapa hakemusten
tekemisessä tai varataan aikoja
virastoissa asiointiin. Asiakas
voi käyttää tietokonetta tai puhelinta ja tulostaa. Tarvittaessa
asiakasta voidaan ohjata myös
terveyspalvelujen tai sosiaalihuollon pariin.

Koronatilanne
vaikuttanut syvästi
Yksinäisyys ja sen mukanaan
tuomat ongelmat ovat tällä
hetkellä Petosellakin arkipäivää. Pandemian myötä eristyneisyys, ahdistus ja pelkotilat
ovat lisääntyneet. Työttömyys,
taloudelliset ja terveydelliset
ongelmat sekä mahdollinen
päihderiippuvuus
altistavat
syrjäytymiselle. Arjenhallinta
voi mennä sekaisin, kun tietyt rutiinit ja pakolliset menot
puuttuvat. Aikakaudelle on
myös ominaista, että perheen
sisäinen väkivalta on lisääntynyt, ja monessa kodissa seinät
tuntuvat kaatuvan päälle.
Lokakuussa 2020 käynnistyneen PATu -hankkeen pe-

PÄÄKIRJOITUS

K

oskelan taannoinen teinisurma on nostanut otsikoihin lasten ja nuorten
tekemät väkivallanteot. Kynnys jo
sinänsä tuomittavasta koulukiusaamisesta suoranaiseen väkivallan
käyttöön näyttää olevan matala.
Opettajien ja muun henkilökunnan mahdollisuudet puuttua tilanteisiin ajoissa ovat rajalliset, teot
kun eivät aina tapahdu kouluaikaan koulun alueella.
Ilmiö ei kuitenkaan ole aivan uu-

rustaman tukipisteen yksi
tärkeimpiä tavoitteita oli toimia paikkana, jossa voi tavata
ihmisiä ja saada vertaistukea.
Kun toimitila avattiin, joulukuun 2020 ja tammikuun 2021
kävijämäärät olivat jopa 50 asiakasta viikossa. Sitten Kuopion pandemiatilanne paheni ja
jouduttiin ottamaan rajoitteita
käyttöön.

esimerkiksi Facebookista.

- Välillä toimimme vain ajanvarausperiaatteella,
jolloin
kaksi asiakasta pääsi kerrallaan tunnin ajaksi käymään.
Nyt tilanne on taas parempi, ja
toimitila on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-13.
Toimintatapamme on joustava ja yritämme koko ajan keksiä uusia tapoja työskennellä.
Tarvittaessa voimme jalkautua lähiympäristöön tai antaa
asiointiapua. Yksi avustamismuoto on puhelinkeskustelut
kanssamme. Ihmiset ovat nyt
paljon kotonaan ja yritämme
parhaamme mukaan auttaa
heitä löytämään tämän hankkeen palvelut. Koronatilanteen
mukaan tukipisteen aukioloajat päivitetään ja ne löytyvät

- Suuntaamme katseemme
tulevaan, emmekä jää vellomaan rajoitusten puristamaan
tilanteeseen, Särkkä vakuuttaa.

Maaliskuulle 2022 kestävän
hankkeen aikana aiotaan toteuttaa myös virkistystoimintaa, joka toisi asiakkaille vaihtelua arkeen. Suunnitelmissa
on perustaa sekä äijä- että naisryhmä, ja toteuttaa niissä omaa
ohjelmaa, vaikkapa yhdessä
grillausta.

Työtä tehdään koko
persoonalla
Sirkkulanpuiston
toimintayhdistyksen yksiköiden ja
hankkeiden työ syrjäytymisuhan alla olevien kohderyhmien hyväksi on vahvaa ja pitkäjänteistä. Niissä tehdyn työn
tulokset eivät ole numeroilla
mitattavissa, sillä yksilön elämänlaadun kohentumista ei
voi arvottaa. Auttavat teot voivat olla pieniä tai jopa koko
elämän suuntaa muuttavia, silti aina yhtä tärkeitä. Sekä hoi-

toalalla toiminut Särkkä että
yhteisöpedagogiksi valmistuva
Viertokangas kertovat olevansa synnynnäisiä auttajaluonteita. Suurimman tyydytyksen
työstä saa, kun saa välitettyä
asiakkaalle tunteen, että häntä
kohdellaan tasavertaisena ihmisenä.
- Tätä työtä tehdään omalla
persoonalla ja täällä unohdetaan tittelit. Vuosien kokemuksella, omassa työssäni ajattelen,
että pieni on suurta. Onnistumista on se, että joku tulee tukipisteelle pitkän epäröinnin
jälkeen ja jää asiakkaaksi. Tai
asiakkaan asunnon irtisanominen perutaan, kun on saatu
hoidettua nopeaan tahtiin Kela
ja sosiaalitoimi mukaan. Apua
voi olla viiden maskin ojentaminen ovelta asiakkaalle, joka
pelkää kovasti sairastuvansa,
tai se voi olla yksinkertaisesti
vain hymy, Särkkä selittää.
Viertokangas saa onnistumisen elämyksiä vaikkapa siitä,
että huomaa ennen sulkeutuneen ihmisen alkavan pikkuhiljaa avautuvan ja hymyilevän:
- Kun alkaa saada asiakkailta
lempinimiä, tietää saavuttaneensa tietyn luottamuksen tason. Tahtoisin myös painottaa,
että toimipisteelle voi tulla sellaisena, kuin on. Emme harrasta porttikieltoja tai asiakkaiden
valikointia.

Jos olis valta,
niin kuin on mieli
Jos rahaa ja resursseja olisi käytettävissä tarpeeksi, niin
miten Särkkä ja Viertokangas
parantaisivat syrjäytyneiden
asemaa?
- Petoselle perustettaisiin
kiinteä keskus, jonka toiminta olisi taattu ilman jatkuvaa
stressiä rahoituksesta. Toimintakeskuksessa tarjottaisiin asiakkaille mahdollisuutta pestä
ja kuivattaa vaatteet, käydä
suihkussa ja ruokailla. Myös
neulanvaihtopiste olisi tärkeä. Koska asunnottomuus on

Lasten ja nuorten väkivalta puhuttaa
si. Kirjoitin aiheesta artikkelin jo
reilut 40 vuotta sitten (Viikkosavo
24.4.1980). Syytä keskusteluun oli
tuolloin, aivan kuten tänäänkin.
”Hiljattain eräässä koulussa pari
oppilasta päätti kiivetä koulunsa
katolle huutelemaan hävyttömyyksiä ohikulkijoille. Haistatteluja tehostettiin vielä ilkeännäköisen leipäveitsen heiluttelulla.”
- Yläasteen oppilaat ovat eräässä
elämänsä tärkeimmässä vaiheessa,

murrosiässä. Tuolloin etsitään itseään, omia rajojaan. Epävarmuus
saattaa sitten purkautua väkivaltaisuutena, kertoi artikkeliin haastattelemani koulupsykologi Aila
Karppinen.
- Murrosikäisten on vaikea puhua
ongelmistaan edes omille vanhemmilleen, saati sitten opettajalle tai
koulukuraattorille. Jengissä ei uskalleta puhua omista huolistaan,
pelätään leimaantumista ”nynnyksi”.
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Koulupsykologin mukaan oppilas ei useinkaan pysty kertomaan
syytä käyttäytymiseensä eikä erittelemään tekonsa tarkoitusta. Ongelmaa ei kokonaan pystytä poistamaan, ennen kuin siihen johtaneet
syyt on selvitetty.
Näin siis neljä vuosikymmentä
sitten. Mikään ei taida olla muuttunut, ikävä kyllä.
PS.
Hyvät

eteläkuopiolaiset,

käyt-

yksi alueen ongelmista, voisi
keskuksessa tarpeen mukaan
myös yöpyä, ja kenties siellä
olisi myös tuettua asumispalvelua, naiset ideoivat.
- Nyt jos koskaan apua tarvitaan. PATu:n kaltaisten hankkeiden ongelmana on rahoituksen jatkuminen, sillä usein
siinä projektin vaiheessa, kun
asiakkaat ovat löytäneet meidät ja alkaneet hyötyä palveluista, rahoitus päättyy, Särkkä
harmittelee.
- Toivomme kovasti, että
Petosen asukkailta ja yrittäjiltä löytyisi yhteishenkeä läheisten auttamiseen. Petonen
on vähän niin kuin oma pieni
kaupunki. Täällä on hyvin toimeentulevia kansalaisia sekä
niitä, joilla menee heikommin.
Jos yhdistäisimme voimavarojamme, pienistä avunannoista
saisimme koottua kokonaisuuden, jossa kukaan ei uuvu liikaa työtaakan alle.
Paljon muutosta kaivattaisiin
myös asenteisiin, joita syrjäytyneitä kohtaan on valloilla.
Esimerkiksi päihteiden käyttö
nähdään monesti heikkoluonteisuutena, josta pitäisi päästä
eroon tahdonvoimalla. Usein
päihteisiin siirtyminen on valitettavasti
lääkitsemistapa,
jolla helpotetaan pahaa oloa.
Kun jo päihdekierteessä oleva hakee ulkopuolista apua,
sen saanti vaikeutuu tai jopa
evätään täysin. Kun vaikeassa
elämäntilanteessa olevan kohtaa tasavertaisena ihmisenä,
jonka asemaan kuka tahansa
meistä voisi joutua olosuhteiden muuttuessa, voi se sytyttää
läheisessä alkukipinän muutokselle.
- Kun apu on oikea-aikaista
ja tuki pitkäjänteistä, asiakas
voi saada uutta voimaa elämänhallintaan.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

täkää alueen lähipalveluja omien
tarpeidenne ja kykyjenne mukaan,
niin voimme pitää kotikulmamme
edelleen elinvoimaisena. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ja Petosen Lehti tukevat näitä yhteisiä talkoita kaikin voimin, joten eiköhän
tästäkin koronakeväästä selvitä!
PS.PS. Muutama viikko vielä, niin
saamme (!) taas siirrellä kellon viisareita tunnilla eteenpäin kohti kesää.
Heikki Kokko
toimittaja
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Puruvoimalla on vaikutuksensa

Y

ön pimeinä tunteina
voimat jylläävät. Yönarskuttelijan hampaat
tekevät jauhamistyötä ja aamuun herätään puremalihakset kipeänä. Kokoonsa nähden
ihmisen puremalihaksissa on
paljon tehoa ja narskutellessa
voima on jopa suurempi kuin
syödessä. Yöpureminen eli
bruksaus voi olla joko hampaiden voimakasta yhteen puremista tai narskuttelua, ja se
on vain yksi purentaelimistön
toimintahäiriöihin liittyvä löydös.
- Purentaelimistön toimintahäiriöiden hoidontarvetta
esiintyy noin seitsemästä yhdeksällä prosentilla osuudella suomalaisista. Hampaiston
purentasuhteet, kudosten kipuherkkyys, psykososiaaliset
tekijät sekä esimerkiksi poistettujen hampaiden määrä voivat altistaa oireilulle, kertoo
hammaslääkäri Varpu Heikkinen Petosen Hammaskeskus
Vilhelmistä.

Bruksaus kuluttaa hampaiden pintoja ja aiheuttaa kipua
pään alueelle sekä niska- ja
hartiaseudulle. Se voi johtaa
jopa nielemisvaikeuksiin tai
aiheuttaa korvakipua. Joskus
potilaan lihakset ovat niin arat,
että pelkkä koskettaminen sattuu
- Vastaanotollamme yöpurijoita käy lähes päivittäin. Yöpureskelu näkyy potilaiden
suussa hampaiston kulumisena, madaltumisena, kiillehalkeamina sekä täytteiden ja
kruunujen jatkuvana lohkeiluna. Yöpurenta saattaa lisätä
vihlomista ja kipeyttää hampaan. Se lisää juurihoitoja ja
hampaiden menetyksiä koska
purentavoimat saattavat halkaista jopa ison takahampaan
ja sen juuren, täsmentää Heikkinen.

Taustalla usein
stressiä
Bruksismi on vahvasti perinnöllinen ominaisuus ja se on

yleisempää naisilla kuin miehillä. Oireet ovat yleisimpiä
35–50 vuoden iässä. Purentaa
tapahtuu usein silloin, kun ihminen siirtyy syvästä unesta
kevyempään uneen.
- Yöpureminen voi joillain
potilailla olla kausittaista ja
liittyä tilapäiseen stressiin, esimerkiksi opiskelijoilla tenttikauteen. Myös unenaikaisilla
hengityskatkoksilla eli uniapnealla ja yöpuremisella on todettu yhteys. Mikäli taustalla
on uniapneaa, se on hoidettava
ensisijaisesti.
Stressin hallinta, erilaiset
rentoutusmenetelmät ja monipuolinen liikunta voivat siis
vähentää bruksismia. Jatkuva purukumin käyttö puolestaan voi lisätä bruksismin
aiheuttamaa purentalihasten
rasittumista, joten sitä on syytä
välttää. Purentalihasten rasittuneisuutta voi vähentää niiden hieronnalla, venyttelyllä
sekä lämpö- ja kylmähoidolla.

- Koska hampaiston yhteen
puremista ja lihasten jännittämistä on usein myös valveillaoloaikana, potilasta auttaa
ongelman tiedostaminen. Erilaiset rentoutusharjoitukset, lihasjumppa, liikunta, säännöllinen hieronta ja fysioterapia
sekä lihaslaser saattavat helpottaa tilannetta ja parantaa
samalla nukkumista, neuvoo
Heikkinen.

Purentakisko suojaa
hampaita
Bruksismin aiheuttamiin kipuihin voi käyttää tavanomaisia kipulääkkeitä. Unen laatua
voi parantaa erilaisin unihygieenisin keinoin. Tupakoinnin
lopettaminen sekä kahvin ja
alkoholin käytön vähentäminen voivat vähentää bruksismia.
- Vaurioiden ehkäisemiseen
hoitona on hammaslääkärin
valmistama yöpurentakisko.
Purentakisko rentouttaa puremalihaksia, säästää hampaistoa
ja leukaniveliä. Hammaslää-

Purukisko ei kaunista hymyä, mutta on iso apu yönarskuttelijalle.
käri saattaa myös tasapainottaa purentaa hiomalla varoen
hampaistoa. Joskus tehdään
purennan kuntoutus korottamalla kuluneita hampaita,
Heikkinen kertoo.
Hammaslääkäri sovittaa yksilöllisesti potilaan mittojen
mukaan tehdyn kiskon. Purentakisko on kahdesta neljään
milliä paksuinen kovasta akryylistä tehty, urheilijan hammassuojaa muistuttava esine.
Se naksautetaan kiinni yleensä ylähampaisiin, se ja lähtee
käyttäjän omin voimin pois.

Yleensä kiskoa pidetään pääasiassa öisin, mutta jos vaivat
ovat kovin kovat, kiskoa voi
alussa pitää myös päivisin silloin, kun ei tarvitse syödä, puhua tai olla ihmisten ilmoilla.
Syljen eritys lisääntyy kiskon
käytön alussa, kun suu luulee,
että sinne on tullut jotain outoa. Yleensä käyttöön sopeudutaan nopeasti ja motivaatio
hoitoon kasvaa, kun kivut helpottuvat.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Varpu Heikkinen

Kalakansaa jo kymmeniätuhansia vuosia

P

ilkkijät kevätauringossa ovat tuttu näky jäillä
liikkujille. Monelle talvikalastus on rentoa vapaa-ajan
puuhaa, eikä saaliin määrälläkään aina ole kovin suurta
merkitystä. Toisin oli aikoina,
jolloin kalaonnesta oli kiinni,
miten kotona syötiin.
Tuhansien järviemme maassa on kalastettu aina, tavalla tai
toisella. Monet nykyisistä kalastusmuodoistamme ovatkin
peräisin jo tuhansien vuosien
takaa. Vanhimmat asuinpaikka-, pyydys- ja kalanluulöydöt ovat noin 10 000 vuoden
ikäisiä. Esihistoriallisella ajalla
kalastus oli ihmisten pääelinkeino ja asuinpaikan valinnan
tärkein kriteeri oli antava vesialue. Suomea olisi tuskin tuolloin lähdetty asuttamaan ilman
täällä sijaitsevia kalarikkaita
alueita.
Kalaa pyydettiin pajusta
punotuilla verkoilla, sulkupyydyksillä,
keihästämällä,
silmuilla, haaveilla ja luukoukuilla. Pyydykset maatuivat
ajan saatossa, mutta Suomen
soista on kuitenkin löytynyt
joitakin tällaisia kalastusvälineitä, joista osa saattaa olla
kivikaudenaikaisia. Rautakau-

delta 1000-luvun taitteesta on
säilynyt kuparinen uistin, joka
kertoo silloisesta heittokalastustaidosta.

tarvitse suorittaa, kunhan pitää huolen, että ohjausnaru
pysyy avantojen ulkopuolella.
Verkoilla tavoitellaan suurempia saaliskaloja, kuten kuhaa,
madetta tai lohikaloja.

Catch and release? Kalastusharrastus on
muuttunut luontoystävällisemmäksi.

Hansakauppiaat rahtasivat
Suomeen 1300-luvulta lähtien suolaa, jota voitiin käyttää
kalan säilömisessä. Suolasilakasta tuli kansanruokaa. Sitä
myös vietiin hansakauppiaiden matkassa Eurooppaan.
Kaloilla pystyttiin maksamaan
esimerkiksi veroja. Keskiajalle
tultaessa isojen lohijokien padot olivat suurimpia ja kehittyneimpiä kalanpyydyksiä.
Ammattikalastus
yleistyi
1800-luvulla meri- ja jokialueilla sekä vuosisadan lopusta
alkaen järvialueilla. Kalastuksesta saadut myyntitulot auttoivat Suomea siirtymistä vaihtotaloudesta rahatalouteen.

Aukko kalojen
maailmaan
Koska kala oli niin tärkeä
ravinnon ja tulojen lähde, piti
myös pitkä talviaika hyödyntää
ja jään päältä kalastukseen kehiteltiin monia keinoja. Jää piti
joko rikkoa kalastusvälinettä varten tai ohutta läpinäkyvää jäätä hyväksikäyttäen kala

Ison avannon joutuu tekemään myös muille talvipyydyksille. Nuottakalastusta ja
katiskoja käytetään myös talvella. Nuotta on kalaverkko,
joka nostetaan vedestä kääntämällä, jolloin kalat jäävät nuotan sisään. Katiskalla ja rysällä havitellaan talvisin etenkin
madetta.
tainnutettiin jään läpi.
Jää rikottiin tuuralla eli isolla
suippoteräisellä kivikirveellä.
Kehittyneemmän tuuran varsi oli puuta ja teräosa metallia
ja vasta myöhemmin käyttöön
tulivat nykyiset teräskairat.
Akkukäyttöisistä kairoista ja
moottorisahoista esi-isämme
eivät olisi osanneet edes unelmoida.
Kalan iskeminen jään läpi,
eli kolkkaaminen, tapahtui
puu- tai kivipäisellä nuijalla.
Menetelmä oli käytössä jo kivikaudella. Pilkkiminenkin on

Haemme Petosen Lehteen
Työtehtävinä mm. lehtijuttujen suunnittelu ja kirjoittaminen,
henkilöhaastattelut, yhteistyö lehtityöryhmän kanssa sekä valokuvaaminen.
Vaadimme hakijalta hyvää suomen kielen taitoa
ja kykeneväisyyttä itsenäiseen työhön.
Kokemus toimittajan tehtävistä katsotaan eduksi.
2021. Työaika n. 25h/vko.
Työt alkavat huhtikuussa 2020.
Huom! Edellytyksenä mahdollisuus työkokeiluun,

työ– tai oppilaitosharjoitteluun tai täyteen 100 % palkkatukeen.

Hakemukset ja yhteydenotot: toimisto@ppay.fi

ikivanha pyyntimuoto, mutta
mittavia saaliita siitä harvemmin saa.
Verkoilla kalastaminen talviaikaan oli ja on yhä enemmän
saalista tuova menetelmä kuin
pienen pilkkiavannon tekeminen ja sen reunalla istuminen. Tämä kalastusmuoto on
kuitenkin työläämpi, koska
talviverkoille tarvitaan kaksi suurehkoa avantoa. Verkko
vedetään uittolautan ja ohjausnarun avulla aukkojen
välille. Kun verkko on kerran
vedetty jään alle ja paikka todettu hyväksi, ei uutta uittoa

Nykykalastaja
huomioi eettisyyden
Talviverkkokalastuksen
ja
pilkinnän lisäksi perinteisistä
kalastusmuodoista on yhä voimissaan myös iskukoukkukalastus ja mateen rysäpyynti.
Välineitä vanhoihin tuttuihin kalastusmuotoihin löytyy
hyvin. Yksi tärkeä seikka, kun
uusia kalastusvälineitä kehitellään, on se, että saaliille ei
tahdota aiheuttaa ylimääräistä
kärsimystä. Eettisyys on tullut
mukaan kalastukseenkin ja
esimerkiksi useissa pilkkikisoissa on sääntönä, että kala on

lopetettava heti ylös nostettua.
Mateen pilkinnässä käytetyt
välineet ovat muuttunut vuosien varrella vähemmän kalaa
vahingoittaviksi. Ennen madetta pilkittiin "ryöstäjäpilkillä" ja nykyään homma hoidellaan mademorreilla, joissa ei
ole kalaa vahingoittavia ryöstäjäkoukkuja.
Nykymaailmassa harrastajakalastuksessa tärkeintä antia
on yhdessä vietetty vapaa-aika,
ulkoilu ja se, että saalis on varsinaista luomulähiruokaa. Nykyhetken säännöt ja rajoitukset ovat lisänneet harrastajien
määrää.
Kalastusala on ollut viime
kevään koronaepidemian alkuajoista lähtien nosteessa. Syy
on varsin ymmärrettävä, sillä
kalastus ja ulkoilu on sitä turvallista tekemistä, mitä näinä
aikoina kaivataan.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen
Lähteet: kalastusmuseo.fi, fishinginfinland.fi

Haemme Pinarin lounaskahvilaan
Työtehtävinä mm. ruoan ja leivonnaisten valmistukseen
osallistuminen sekä kassanhoito ym. asiakaspalvelutehtävät.

Toivomme hakijoilta omatoimisuutta ja reippautta.
Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.
Työt alkavat huhtikuussa 2021. Työaika 20-25h/vko.
Huom! Edellytyksenä mahdollisuus työkokeiluun,
tai työ–/oppilaitosharjoitteluun

Hakemukset ja yhteydenotot: toimisto@ppay.fi

Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 10.3.2021

5

Pitkälahden ensimmäinen poliisi muistelee:
Pirtuporukan Dodge tuomittiin valtiolle ja siitä tuli poliisiauto
Artikkeli julkaistiin Petonen
-lehdessä toukokuussa 1992.

V

uosisatojen 1800-1900
vaihtuessa oli Suomessa voimassa kievarija kyytilaitosjärjestelmä. Tätä
tehtävää hoiti Pitkässälahdessa, rautatieaseman välittömässä läheisyydessä sijainnut
majatalo. Majatalo kuului Hiltulanlahden kylään ja oli lohkaistu erilliseksi tontiksi Koivumäen kartanon maasta.
Majatalon pitäjänä toimi
Huttunen -niminen pariskunta. Majatalon lakattua toiminnastaan, talosta muodostettiin
Kuopion nimismiespiirin poliisivankila. Kuopion nimismiespiirin alueeseen kuuluivat
Kuopion maalaiskunta ja Kuopion apulaisnimismiespiiriin
alueellisesti kuuluivat Siilinjärven ja Vehmersalmen kunnat.
Edellä mainituissa tehtävissä
poliisivankila toimi toiminnan
lakkautumiseen, vuoden 1968
loppuun saakka, jolloin Kuopion maalaiskunta liitettiin Kuopion kaupunkiin.
Tällöin kaikki nimismiespiirin toiminta oli loppunut ja
siirtynyt Kuopion poliisilaitokselle. Nimismiespiirin lakatessa henkilökunta pääosin
siirtyi uuteen perustettuun
Siilinjärven nimismiespiiriin,
jonne piirin silloinen nimismies Olavi Asikainenkin siirtyi.
Osa poliisimiehistä siirtyi
Kuopion
poliisilaitokseen,
Tuusniemen nimismiespiiriin
ja Kuopion kaupunginvoudin
ulosottomiehiksi. Nimismies
Asikaisen edellisenä nimismiehenä parin vuosikymmenen ajan toimi varatuomari
Onni Rudolf Ossian Hartio.
Pitkälahden poliisivankilassa, sen perustamisesta lähtien

toimi
vartijavahtimestarina
paikallinen kyläpolliisi. Tästä toimesta hän sai palkkioksi
vapaan asunnon, valon ja lämmön.

kenraali Simelius toimi myöhemmin
puolustusvoimain
komentajana. Simeliuksella oli
tyttökin, joka ennen eläkkeelle
siirtymistään toimi Pitkälahden koulun opettajana, nimellä
Kyllikki Vuorela.

Pitkälahden piirin kyläpoliisina toimi muun muassa edellä kerrotun majatalon pitäjän
poika Mikko Huttunen, joka
1930-luvulla siirtyi apulaisnimismieheksi Siilinjärvelle.
Oskari Peuranen siirtyi sotavuosien aikana Kuopion läänin
rikospoliisin palvelukseen.
Sotien aikana vartijavahtimestarina toiminut ylimääräinen poliisikonstaapeli Lauri
Hyvönen siirtyi 1945 Vesannolle.
Maaliskuun alusta 1945 vartijavahtimestarina toimi piirin
poliisimies Erkki Eskelinen
”kymmenen vuoden” ajan,
minkä jälkeen tehtävään otettiin poliisitoiminnan ulkopuolelta Pentti Halonen.
Nimismiespiirin lakkauttamiseen saakka Pitkälahdessa
poliisina toiminut edellä mainittu Erkki Eskelinen, siirtyi
kohta nimismiespiirin lakkauttamisen jälkeen eläkkeelle.
Alkuperäiseen Kuopion nimismiespiiriin kuuluivat silloinen Kuopion maalaiskunta
kokonaisuudessaan, Käsittäen
kaupungin ympäristösaariston
Rönöä myöten. Myös Päivärannan, Linnanpellon ja koko
Pappilan alueet kuuluivat Kuopion nimismiespiiriin.
Tehtäviä kaupungin välittömässä läheisyydessä vähälukuiselle henkilöstölle oli
varmaan riittävästi. Kuljetusvaikeudet olivat valtavat. Häiriötekijätkin
Rönönsaaren
tanssipaikalta oli kuljettava
Pitkälahden putkaan. Nimismiespiirissä ei alkuun ollut
minkäänlaista kulkuneuvoa,

Sotien jälkeen rautatien kuljetukset olivat kaikkein vilkkaimmillaan. Peuran sahan
toiminnan
lakkauttaminen,
radanoikaisu ja tunnelin rakentaminen kuitenkin hiljensivät Pitkälahden aseman toimintaa. Henkilökunta siirtyi
mikä minnekin ja rautatiePitkälahden rautatieasema oli vilkkaassa käytössä 1900-luvun
alkupuolella.
johon 1930-luvulla vähäksi ai- asema ja posti saivat nimensä
kaa tuli kuitenkin helpotusta, ainoastaan Pitkälahden nikun Pitkälahden eteläpuolella mestä, sillä minkään kyläkunpoliisit saivat kiinni pirtua sa- nan nimeä lahden ympäristön
lakuljettaneen porukan.
maantieteellisessä määrittelyssä ei ole voitu käyttää.
Heidän Dodge-merkkinen
henkilöauto sittemmin käräKun Savonrata Kuopioon
jillä tuomittiin valtiolle me- saakka valmistui vuonna 1889
netetyksi ja annettiin nimis- on Pitkälahden rautatieasemiespiirin käyttöön. Auto mankin nimi ollut lahden vevielä myöhemmin siirrettiin sistöön perustuva. Rautatietarpeellisempaan tehtävään, aseman perustamisen jälkeen
Kuopion poliisilaitoksen käyt- rautatiekuljetustoiminta alkoi
töön.
vilkkaana puutavaran kuljetusmuotona, sillä ympäristön
Muutama vuosi tämän jäl- puutavarafirmat tarvitsivat sen
keen, jolloin jo Kuopion ympä- käyttöä.
ristöalueet oli liitetty Kuopion
kaupunkiin, nimismiespiiriin
Sitä varten rautatieasemalle
annettiin valtion auto, jonka olikin varattu suuri välivarasvastaavana kuljettajana toimi toalue, jossa tapahtui puutaKurkimäessä asunut ylikons- varan lastausta. Lisäksi Peuran
taapeli Juho Jaakoppi Rissa- virman aloittamisen jälkeen
nen. Hänen kuolemansa jäl- sahan toiminta vilkastutti kulkeen tehtävää hoiti Kuopiossa jetustoimintaa, joten asemalla
asunut konstaapeli Toivo Kei- riitti toimintaa.
nänen, nimismiespiirin lakkauttamiseen saakka.
Pitkälahden rautatieaseman
vilkkautta todistaa sekin, etMaantieteellisesti Pitkälahti tä paikalla oli alusta alkaen
nimitys muodostui yksistään asemapäällikön lisäksi kolme
Pitkälahden (järven) johdosta. vakinaista kirjurivakanssia ja
Siihen lahden pohjukassa ra- kaksi asemamiestä. Mainitjoittuivat Hiltulanlahden, Ha- takoon, että vuosisadan alminalahden ja Leväsen kylien kupuolella asemapäällikkönä
alueet. Pitkälahden rautatie- toimi Simelius, jonka poika

asema sittemmin toimi vain
seisakejunien pysähdyspaikkana. Rautatietunnelin (1977)
rakentamisen yhteydessä aseman kohdalla ratapenkkaakin
nostettiin monta metriä. Sittemmin uuden moottoritien
rakentamisen yhteydessä kaikki asemarakennukset, virkailijoiden asuntoineen hävitettiin huutokaupalla. Rautatien
lastauspaikkakin toimii tällä
hetkellä valmiin ja puolivalmiin puutavaran varastointi ja
myyntipaikkana.
Alkujaan postin kuljetuksia
hoiti pääasiallisesti rautatiet.
Olihan postijunaksi kutsutussa, kerran vuorokaudessa
molempiin suuntiin kulkevissa junissa postivaunu ja vaunun sivussa lähetettyjä kirjeitä varten luukku. Pitkälahden
postikin vuosisadan alkukym-

meninä oli rautatieaseman
yhteydessä, jossa postilla oli
erillinen huone, aseman virastohuoneen vieressä.
Myöhempinä aikoina oli vakinainen postinhoitaja, joskin rautatieaseman virkailijat
joutuivat avustamaan ainakin
postin siirrossa junaan ja takaisin. Sotien jälkeen monta
vuosikymmentä Pitkälahden
postinhoitajana toimi Salmista siirtolaisena muuttanut Lilli
Rajahaltia, joka jatkoi tehtäväänsä monia vuosia rautatieaseman lopettamisen jälkeen

vuokratiloissa.
Petosen kaupunginosan rakentamisvaiheessa
vuonna
1990 posti lopullisesti siirtyi
Pitkälahdesta Petoselle. Pitkälahden postikin oli jo silloin
muutettu järjestelyjen mukaan
Kuopio 80 ja postinumero
70800 sulautettu Petoselle perustettuun uuteen postiin Kuopio 70820.
Edelläolevat muisteloni olen
luovuttanut Pitkälahti-Petosen
Asukasyhdistyksen keräämään
historiikkiin.
Erkki Eskelinen
Kuvelammentie 10
70800 Kuopio
Kuva: C. Angerer & Göschl /
Museovirasto

Petosen arkkitehtuuriakseli

Seuraava artikkeli on julkaistu Petonen-lehdessä 1.10.1997.

K

aupunkirakennustaide
tuntee jo muinaisten
kreikkalaisten
ajoilta akselisommitelman. Siinä
kaupunkilainen kulkee mielenkiintoisessa ja kauniissa katuympäristössä siten, että liikkumista sopivasti ryydittävät
erilaiset aukiot, puistot ja muut
kaupunkirakennustaiteelliset
tekijät.
Petosen keskustassa, Pyörössä on oikeastaan kaksi tällaista
akselisommitelmaa. Jousimainen Pyörönkaari on yksi, jolla
on komeana päätteenään Pelastusopiston torni ja jossa liikkuja esplanadimaisessa ympäristössä ohjautuu Pyöröntorin
muodostamaan keskipisteeseen. Toinen akseli muodostuu
tilasarjasta, joka alkaa oikeas-

taan jo Litmasen lammesta ja
sen ympäristön puisto- ja urheilukenttäsommitelmasta. Se
ja eteläpuoliset rakennetut alueet avautuvat kauniisti mäen
päälle nousijalle. Akselisommitelman eteläosa kaipaa vielä
suunniteltuja kesäteatteripengerryksiä ja vesiaiheita.

Kirjoitusvirhe parempi
Matka jatkuu kohti pohjoista pitkin raittia, joka on saanut nimekseen Pyörönaskel.
Nimen piti olla alun perin
Pyörön akseli mutta kaavan
kirjoitusvirhe tuotti oikeastaan paremman nimen. Tämä
raitti kaipaa vielä vieripuustoa
ja eteläiseksi päätteekseen jonkun kivan sommitelman. Itäpuolella sitä reunustaa ansiokkaasti hyvää rakennustaidetta
edustava Pyörön yläaste – ehkä

vielä joskus lukiokin…
Seuraava levähdyspaikkamme on koulujen kauniisti päällystetty edustori, jolla ei oikeastaan ole nimeä – Malinin
aukioksi sitä suunnitteluvaiheessa kutsuttiin. Molemmat
koulut reunustavat hyvin aukiota, mutta sen pohjoispuoli
odottaa vielä rakennuksiaan.
Lama vähensi, toivottavasti
hetkellisesti, kaupungin kiinnostusta Petoseen ja kouluaukion pohjoispuolen tulevat
palvelut odottavat yhä tulemistaan. Pientä liikehdintää on
seurakuntayhtymän piirissä
oltu havaitsevinaan – ehkä
muutaman vuoden perästä
näemme Männistön kirkon
veroisen rakennustaidesuorituksen Petosen keskustassa.
Silloin ei kaupunkikaan enää
kai ilkeä viivytellä muita palvelujaan ja pääsemme kävele-

mään akselistossamme oikeasti rakennetussa ympäristössä
eikä metsikössä hiiviskellen.
Tulemme Pyörönkaaren risteykseen, kohtaan, jolle joku
hurmahenkinen on keksinyt
nimeksi Vapaudenaukio. Jäljet johtavat kaupungintalon
sylttytehtaaseen. Mikäpäs siinä, katupojat ovat kauniisti
päällystäneet Vapaudenaukion
kuten sen jatkeena olevan Pyöröntorinkin.
Tori vaan ei valitettavasti ole
vielä oikea tori jo perinteisiksi muodostuneista toripäivistä
huolimatta. Toiselle puolelle suunnitellut myymälät kun
sattuneesta syystä sijaitsevatkin Kolmisopella. Yrittäkäähän petosasukkaat pitää huolta
siitä, että edes nykyiset kaupalliset palvelut säilyvät. Asuntorakentaminen sentään näyttää

täydentävän toria – toivottavasti rakennusten taso paranee
uudesta
nuorisoasuntolatulokkaasta ainakin yhtä hyvälle
tasolle kuin torinurkan tornimainen rakennus!
Siihen se akselivaeltelu sitten
loppuikin vaikka Petosentien
toisella puolella siintääkin Lippumäki uinti- ja jääluolastoineen. Alun perin on tuohon
kohtaan suunniteltu jalankulkusiltaa mutta taitaa jäädä toteuttamatta. Torilta on kovin
vaikeaa päästä suoraan akselimme päähän etenkin nyt,
kun tie on saamassa lisää ajoratoja ja kaistoja. Miten olisi

kaupunginosayhdistys, pitäisikö alkaa ajaa jalankulun sutjakoittumista ja liikennevaloja
tähän kohtaan?
Kotiseuturetkemme päättyy
keplotellen Lippumäen kovatasoisten palvelujen huomaan.
Lippumäkeen liittyy historian
havinaa – onhan Sandelskin
Suomen sodan aikoina nostellut lippujaan näillä main. Kylläkin pakomatkalla?
Suositellaan kaikille Petosen
Pyörön arkkitehtuuriakseliin
tutustumista.
Heikki Tegelman
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Nanopinnoite helpottaa auton huoltoa
M

lut ajan kuluessa yhä suositumpia. Eniten käsittelyjä liikkeessämme tehdään kesällä, mutta
myös keväällä ja syksylläkin,
Koponen selventää sesonkikautta.

iltä tuntuisi ajaa autoa, jonka tuulilasi hylkii vettä jopa
niin, ettei pyyhkimiä tarvitse
käyttää?
Nanopinnoite on auton pinnoille kehitetty käsittely, joka
perustuu kemialliseen nanoteknologiaan. Pinnoitusaine muodostaa vedeltä ja lialta
suojaavan kerroksen muuttamalla käsiteltävän pinnan pintajännitystä. Pinnoite antaa
pitkäkestoisen suojan, jolloin
epäpuhtaudet voidaan pyyhkiä
helposti pois. Käsittelyn jälkeen kohteen pinnalle syntyy
niin sanottu helmiefekti, jonka
ansiosta nesteet eivät tartu.
Pinnoitteita on olemassa
erilaisille materiaaleille, kuten maali-, metalli-, muovi-, lasi-, nahka-, kumi- sekä
tekstiilipinnoille. Pinnoitteen
ominaisuuksiin kuuluvat korkea kiilto, vettähylkivä pinta,
naarmuuntumisensuoja, kemikaalikestävyys, UV- suoja ja
korkea lämmönkestävyys, jopa
750 asteeseen.
- Pinnoitteet, joita asennamme ovat KochChemien 1K Nano ja Innokemin Ceramic 2000
UHTFT. Käsittelyjen etuina
on pitkäkestoisuuus ja auton

Tälle Volvo v40: lle on tehty myllytys ja Innokemin Ceramic 2000
UHTFT -käsittely Auto Hohde J. Koposella.
helppohoitoisuus, sillä maalipinta pysyy pitkään kiiltävänä,
kertoo Jenny Koponen Auto
Hohde J. Koposesta.
Auto tai moottoripyörä on
jatkossa vaivatonta puhdistaa.
Pinnoitekäsittely toimii ennalta ehkäisevänä toimintana,
sillä jatkossa säästyy aikaa ja
rahaa, kun jatkuvaa pesua ei
tarvita.

Naarmuja, likaa ja
säätä vastaan
Nanopinnoite kestää hyvin
voimakasta mekaanista kulu-

tusta ja tarjoaa tehokkaan suojan auringon säteilyä vastaan.
Etenkin auton maalipinta kärsii säteilystä, joka vaikuttaa värin kirkkauteen sekä kiiltoon.
Maali imee itseensä UV- säteilyn lisäksi ilmansaasteita ja
maantielikaa, jotka vahingoittavat pintaa vähitellen tehostaen lian vaikutusta. Vahingoittunut pinta on myös herkempi
naarmuuntumaan. Maalipinnan vaurioita pystytään kuitenkin korjaamaan, mikäli ne
ulottuvat korkeintaan päällimmäisiin kerroksiin.
- Pinnoitekäsittelyistä on tul-

Auton lasi- ja peilipinnoille sadesuojaksi sumutettava
nanopinnoite parantaa ajamisen turvallisuutta sateella.
Vesipisarat valuvat pois jättämättä jälkiä tuulilasiin, eikä
tuulilasinpyyhkijöitä välttämättä tarvitse käyttää. Käsittely parantaa olennaisesti näkyvyyttä, jonka voi parhaiten
todeta ajaessaan huonossa
säässä nopeudella 40 kilometriä tunnissa.
Myös auton istuimet voidaan
käsitellä likaa hylkiviksi tekstiileille tarkoitetulla nanopinnoitteella.

Kuinka se tapahtuu?
Pinnoitteen tekeminen aloitetaan aina auton perusteellisesta puhdistamisesta. Ensin
auto vaahtopestään. Sen jälkeen pintaa tarkastellaan uudelleen pienimpien pikitahrojen varalta, joiden poistoon
voidaan käyttää muovailuvahan näköistä ainetta, ”savea”.
Mikäli auton pintaan jää likaa,

se jää pinnoitteen alle. Pohjatöiden tekeminen huolellisesti
on siis erittäin tärkeää hyvän
lopputuloksen saavuttamiseksi.
Pesun jälkeen auto kuivataan
hyvin, minkä jälkeen myllytetään pyörivällä laikalla; auton
pinnassa olevat naarmut täytetään umpeen. Myllyttämisessä auton pintaan muodostuu
kuitenkin pyöreää, auringossa
erottuvaa ”halojälkeä”, minkä
vuoksi pyörrejäljet peitetään
vielä epäkeskokoneella hienompirakeista hiontatahnaa
käyttäen.
Säännöllinen,
mielellään
kahden viikon välein tapahtuva auton pesu lisää pinnoitteen
kestoa.
- Pinnoitteet suojaavat maalipintaa maantiesuolalta, ilmansaasteilta, lintujen ulosteelta, puiden mahlalta sekä
uv- säteilyltä. Pinnoitteen
asentamisen jälkeen autoilijan
muistettavaksi jää vain auton
säännöllinen pesu, muistuttaa
Koponen.
Keraaminen pinnoite voi
kestää auton pinnassa kolmekin vuotta, mikäli auto pestään
hellävaraisesti käsin. Harjal-

lisen konepesun mekaaninen
hankaus ja lumiharjan ronski
käyttö voivat puolestaan lyhentää pinnoitteen käyttöikää.
- Molempien käyttämiemme
pinnoitteiden kestoksi arvioidaan kolme vuotta, mutta toki
kestoon vaikuttaa myös kulutus. Esimerkiksi taksit ovat
kovalla käytöllä, niillä on päivittäiset pesut sekä paljon ajoa.
Tällöin kesto on paljon lyhyempi, tarkentaa Koponen.

Mitä on nanotekniikka
Nanoteknologiassa valmistetaan nanometrin mittakaavassa rakenteita siten, että uusi
rakenne tuottaa jonkun uuden
ominaisuuden tai toiminnon.
Yksi nanometri on vain miljoonasosa millimetristä. Nanotekniikkaa sovelletaan esimerkiksi lääke-,elektroniikka- ja
kemianteollisuudessa. Nanopinnoitteita käytetään ajoneuvojen käsittelyn lisäksi esimerkiksi meri- ja lentoliikenteessä
sekä rakentamisen, teollisuuden ja kotitalouksien erilaisissa tarpeissa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Auto Hohde J. Koponen

Liito-oravan hoitokoti valmistuu syksyllä

N

iiralan Kulma rakennuttaa parhaillaan pitkäaikaista laitoshoitoa korvaavia asumispaikkoja
Pyöröön. Näissä asunnoissa
palvelujen tuottajana toimii
kaupunki.
- Liito-oravan hakukriteerit

ja hakuaika tarkentuvat kesään
mennessä. Kannattaa seurata Niiralan Kulman kanavia,
muistuttaa asukasisännöinnistä vastaava palvelupäällikkö
Joni Mäenpää.
- Rakennustyöt edistyvät aikataulun mukaisesti. Kaikki

rakennukset ovat tällä hetkellä sääsuojattuna ja lämmitetty
kaukolämpöpuhaltimilla, joten sisällä on lämmintä työskennellä.
- Rakennukset etenevät
kolmessa vaiheessa, jossa Alohkon pintavalut on tehty ja

niiden kuivumista odotetaan,
että päästään kylpyhuoneita
laatoittamaan.
Vesikattokin
on jo paikallaan. B-lohkossa
tehdään väliseinämuurauksia
ja kattotöitä viimeistellään. Clohkossakin on jo katto ja väliseinät valmiina ja siellä aloitellaan pinta-lattia asennuksia,

selvittää Mäenpää.
Pyörön palvelutalon lisäksi
Niku rakennuttaa parhaillaan
20 asunnon rivitalokohdetta
Särkiniemeen ja 8-kerroksista
pistetaloa Päivärantaan. Kohteet valmistuvat syksyllä 2021.

Liito-oravan hoitokotia rakennetaan osoitteeseen Palomiehenkatu 2.
Teksti: Joni Mäenpää, Heikki
Kokko
Havainnekuva: Niiralan Kulma

MEIDÄN PETONEN

PPAY Podcast

- 30 vuotta asukastoimintaa
Osta itsellesi tai lahjaksi!

Noin 10 minuutin kuunnelmia Petosen
ja Etelä-Kuopion alueen historiasta,
yrityksistä ja muista kiinnostavista aiheista.

Lukuisiin henkilöhaastatteluihin ja upeaan
kuvamateriaaliin pohjautuva värikäs
historiikki kertoo, miten Petoselle syntyi vahva
ja aktiivinen asukasyhteisö!

Tilaa omasi osoitteesta www.ppay.fi
Kirjan hinta:

Käy kuuntelemassa osoitteessa:

www.ppay.fi/podcast

ILMOITUSTILAA
Petosen Lehden kautta tavoitat
20 000 lukijaa Etelä-Kuopion alueelta.

(+ postitettaessa toimituskulut 6,00 €)

Ota yhteyttä: petosenlehti@ppay.fi

Kirja saatavilla myös Pinarin lounaskahvilasta
(Petosen vapaa-aikatilat, Pyörönkaari 19)

Teemme tarpeisiisi räätälöidyn tarjouksen.

Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 10.3.2021

Rakennamme Kuopioon

kunnon
koteja
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”Huomioi tavallista
tasokkaammat
yhteistilat!”
Siru Talvinen,
asuntomyyjä

Asunto Oy Kuopion Pyörön Kukkanen Pyörönkatu 2, 70820 Kuopio
HAVAINNEKUVA

Uutta ja upeaa Petosen keskustaan!
Petosen runsaiden palveluiden äärelle nousee laadukkaita omistuskoteja reiluin varastotiloin. Muun muassa kauppa, terveyspalvelut, kirjasto,
apteekki ja ravintoloita sekä uima- ja jäähalli sijaitsevat uuden yhtiön lähipiirissä. Lisäksi Pyöröltä on hyvät julkiset yhteydet Kuopion keskustaan.
Kukkaseen rakennetaan kaksioita ja kolmioita kooltaan 38,0–60,5 m2. Raikkaiden uusien kotien lisäksi tulossa on kiva pihatalo, josta löytyvät
viihtyisät tilat esimerkiksi saunomiseen, perhejuhliin, vieraiden lyhytaikaiseen majoittamiseen tai vaikka taloyhtiön kisakatsomoon.
Ilmoittaudu ennakkorekisteriin verkkosivuillamme peabkoti.fi, niin pääset halutessasi varaamaan ensimmäisten joukossa!
Asuntovaraukset ovat mahdollisia kevättalvella 2021.

Peab Asuntomyynti, Siru Talvinen
p. 040 137 6900, asuntomyynti.kuopio@peab.fi
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Tieto on kuin lehmänlantaa

N

iinpä.

Elämme Tutkitun
tiedon teemavuotta 2021. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian
ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen ponnistus.
Kohderyhmänä ovat kaikki
kansalaiset, päättäjät ja elinkeinoelämä. Vuosi on suunnattu
erityisesti lapsille ja nuorille,
joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta
ja uskoa tulevaisuuteen.
Faktaa, fiktiota ja viihdettä on meille kaikille tarjolla
ylen määrin. Jokainen valitsee
lähteensä mistä kukakin haluamaansa tietoa ammentaa
- lehdet, radio, tv, kansainväliset uutistoimistot, suoratoistopalvelut, kirjat, tiedejulkaisut, netti, some, kuulopuheet,
trollitehtaat… lista on loputon.
Kaikkea tietoa löytyy napin
painalluksella ja sitä on bittitaivas täynnä.
Ja jos löytämäsi tieto ei miellytä tai se ei kohtaa juuri sinun
arvomaailmaasi, sen voi kuitata erään entisen presidentin
tiuhaan toistamalla hokemalla
”fake news.”
Medialukutaito on yksi aikamme tärkeimmistä taidoista, mutta kuka lopulta päättää
– jos et sinä itse – mihin tietoon uskoa ja mihin ei?

Niinpä niin
”Teemavuonna nostamme
esille tutkitun tiedon lähteitä,
kuten tutkimustietoa, tilastoja,
selvityksiä ja analyysejä sekä
tiedon luonnetta, johon kuuluu tiedon päivittyminen uusien tutkimustuloksien myötä.”
”Tutkittu tieto avaa maailman täynnä mahdollisuuksia.
Se yllättää ja innostaa ajattelemaan uudella tavalla. Tutkittu
tieto luo uskoa tulevaan epävarmoinakin aikoina ja auttaa
ratkomaan omaan arkeemme
ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä.”
Näin julistaa siis Tutkitun
tiedon nettisivusto osoitteessa
tutkittutieto.fi.
Mutta mutta: jos edellä mainitut teemavuoden arvovaltaiset järjestäjätahot luottavat siihen, että lapset ja nuoret ovat
erityisen kiinnostuneita tiedon
lähteistä, analyyseista, selvityksistä, tutkimustuloksista ja
tilastoista, niin lycka till. Äkkiseltään uskon, että olisi jotakuinkin tärkeämpää korostaa
medialukutaitoa, mikä tuntuu
joskus olevan hukassa meiltä
aikuisiltakin. Se kuuluisa painettu sana, se kun ei aina ole
kiveen hakattua faktaa.

Painettu sana
silti ykkönen
Monet

tutkimukset,

mm.

IRO Researchin parisen vuotta sitten julkaisema Tuhat suomalaista -tutkimus osoittaa, että sanomalehden uutisointiin
uskotaan. Uutis- ja ajankohtaismedian tärkeimmäksi ominaisuudeksi mainitaan juuri
luotettavuus: nuorten aikuisten mielestä se toteutuu parhaiten sanomalehdissä.
-Todennäköisesti luotettavuuden merkitys korostuu,
koska ihmiset joutuvat luovimaan mitä hämäräperäisempien viestien ja tuntemattomien algoritmien suodattamien
sisältöjen keskellä. Luotettavuus on ydinarvo, josta sanomalehdistön on pidettävä ehdottomasti kiinni jatkossakin.
Näin toteaa Sanomalehtien
Liiton markkinointi- ja tutkimusjohtaja Sirpa Kirjonen
Turun Sanomissa 30.10.2018.
Samainen tutkimus myös
kertoo, että verkon uutisportaaleihin, Googleen, sosiaaliseen mediaan ja blogeihin tai
vlogeihin luotettavuutta ei juurikaan liitetty.
Silti somet, blogit ja vlogit
puhuttavat, niitä siteerataan ja
jaetaan eteenpäin.
Sanomalehdistön valta-asema näyttäisi tutkitun tiedon
mukaan olevan vankkumaton.
Tammikuussa 2021 julkaistun
Kansallisen Mediatutkimuk-

ravintola Käskynkässä!

• lounas ma-pe klo 10-15
• à la carte ateriat
Käskynkästä mukaan
• pizzat
TAKE AWAY RUOKAA
• hampurilaisateriat
kaikkia annoksia, sekä
myös oluet, siiderit ja
• astiaston vuokrausta
lonkerot.
• kesäterassi, A-oikeudet
• saunakabinetti

Juhlatila Wanha Kirjasto

PITOPALVELUA perhe- ja yritystilaisuuksiin, ympäri
maakunnan. Teemme juhlasi toiveesi mukaan, myös
”avaimet käteen” -periaatteella.
Soikkokuja 12,
Jynkän palvelukeskus, Kuopio
www.kaskynkka.net

017 361 3411
10-19
10-22
12-22
12-20

Hämmennetään
hieman
Kuinka luotettavia nämä tutkimukset sitten ovat, jos tiedeyhteisökään ei niihin kaikkiin luota? Tähän tarvitaan sitä
peräänkuuluttamaani medialukutaitoa. Otetaan esimerkki.
Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n
tutkimusjohtaja Mikko Villin
mukaan perinteisten tiedotusvälineiden vertaaminen sosiaaliseen mediaan ei ole mielekästä, koska sosiaalinen media
on ennemminkin tila kuin media.
– Jos lähden vaikka baariiltaa viettämään kavereideni
kanssa, en mieti niinkään sitä,
kuinka luotettavia kavereiden
jutut ovat. Se on vähän sama
asia sosiaalisessa mediassa. Somesta ei samalla tavalla lähdetä hakemaan kovaa tietoa kuin
perinteisistä tiedotusvälineistä.
Tämän sanoi siis tutkimusjohtaja Mikko Villi YLE:lle

Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämän ja Suomen johtavan markkinatutkimusyritys
Kantar TNS Oy:n toteuttaman kyselytutkimuksen tulokset julkistettiin näyttävästi ja
kuuluvasti tammikuussa 2021.
Siinä YLE:n tv- ja radiouutiset nousivat luotettavimmiksi
(81%), kun lehdistön luotettavuus (HS 65%, oman maakunnan päivälehti 62%) jäivät
paitsi YLE:n, niin myös STT:n
ja MTV:n varjoon.
Samaisen tutkimuksen mukaan 59% vastanneista pitää
oman kaupungin tai kunnan
paikallislehden
uutisointia
luotettavana. Luottamus uutisointiin lisääntyy kuntakoon
pienentyessä. Taajaan asutuissa
ja maaseutukunnissa paikallislehden uutisointi koetaan yhtä
luotettavaksi kuin maakunnan
ykköslehden uutisointi.
Tuolla edellä kerrottu IRO
Researchin tutkimus antoi
tyystin toisen järjestyksen eri
tiedotusvälineiden luotettavuudesta. Tässä kohtaa medialukutaitokaan ei taida auttaa,
kun arvovaltaiset tutkimuslaitokset kertovat kuka mitäkin.
Tässä pitäisi huutaa apuun
Tutkitun tiedon teemavuotta.

Vastuullinen journalismi elää
ja voi hyvin, kaikesta huolimatta.
PS.
Silloin muinoin, kun tärkeä
tieto kulki kylästä toiseen hevoskyydin tai hangessa sivakoineen hiihtäjän mukana ja
tavoitti kuulijansa hyvässä lykyssä ehkä jo huomenissa, niin
viestintuojalla saattoi kenties
olla tottakin kerrottavanaan.
Onkohan tänään näin, vaikka informaatio saavuttaa sinut
valon nopeudella, missä sitten
ikinä oletkin.
Tieto - ja ennen kaikkea oikea tieto - on kuin lehmänlantaa. Se on hyödyllistä vain levitettynä.
Lisää infoa Opetus- ja kulttuuriministeriön,
Suomen
Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan Tutkitun
tiedon teemavuodesta löydät
osoitteesta tutkittutieto.fi.
Teksti: Heikki Kokko

Maksutonta toimintaa kouluikäisille
Pinari auki maanantaista perjantaihin:
alakoululaiset klo 14.30-17.00, yläkoululaiset klo 17.30-20.45
Varmista paikkasi toimintoihin ilmoittautumalla sähköpostilla
pinari@kuopio.fi tai tekstiviestillä puh. 0447182664 / 0447182687

KESKIVIIKKO 10.3.2021
Minilumiveistoksia sisällä klo 14.30-16.30
Päiväkisa klo 15.30 ja 18.30
Haasta ohjaaja -ilta klo 18.00-20.30

TORSTAI 11.3.2021

Tilassa on mitä mainioin järjestää häitä, syntymäpäiviä, muistotilaisuuksia, yritystilaisuuksia, pikkujouluja, kokouksia yms. pitopalvelutilaisuuksia.
Kuvia Käskynkän Facebookissa.

ma-to
pe
la
su

Näin vanhan liiton lehtimiehenä tähän mielellään uskoisi,
mutta mennään eteenpäin.

Hämmennetäänpä lisää.

Toivotankin Opetus- ja kulttuuriministeriön,
Suomen
Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteiselle
Tutkitun tiedon teemavuodelle näinä epävarmoina trollien,
väärien tietojen ja vähemmän
luotettavien viestittäjien aikoina mitä parhainta menestystä
ennen kaikkea mediaan kohdistuvan tutkitun tiedon saralla.

HYPERHIIHTOLOMA PINARILLA

Viihdy Jynkässä,

puh.

sen mukaan yli 15 vuotiaista
peräti 95% lukee sanomalehteä – ei välttämättä paperille
painettua, vaan näköislehteä
verkossa.

antamassaan
haastattelussa
7.7.2014. Asian pointti on sama vielä vuonna 2021, kunhan
moni meistä sen vain oikein
oivaltaisi.

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

Kännykkäteline askartelu klo 14.30-15.30 ja 17.30-18.30
Päiväkisa klo 16.00 ja 19.00
Seinäkiipeily klo 14.30-15.15 / 15.30-16.15 / 17.30-18.15

PERJANTAI 12.3.2021
Fiilisseinien tuunaus klo 15.00-17.00 ja 18.00-20.30
Kioski auki klo 14.30-15.30 ja 17.30-18.30
Päiväkisa klo 15.30 ja 18.30
Bingo! klo 16.00 ja 19.00

@petosenpinari

Petosen Vapaa-aikatilat Pinari

Petosen Pinari

Pyörönkaari 19, 70820 KUOPIO

Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 10.3.2021

Uimahallin remontti valmiiksi kesällä
toimisesti Liikkuva Kuopio
-rannekkeilla. Ulko-ovi avautuu rannekkeen heilautuksella
lukijalaitteella ja kuntosalilla
olevat kulunvalvontaportit toimivat samoin.

Lippumäen uimahallin allasosaston laatoitustyöt
ovat parhaillaan käynnissä.

L

ippumäen uimahallin remontointityöt ovat edistyneet aikataulussa. Entisen jäähallin tilalle rakennetut
uudet sisäliikuntatilat avattiin
käyttäjille loppuvuodesta 2020.
Halliin sijoittuu noin 1400 m²
alue- ja pistejoustavaa sisäliikuntatilaa, jossa on mahdollista pelata esimerkiksi salibandya, futsalia ja sulkapalloa.
Avattavissa katsomoissa on ti-

laa noin 250 katsojalle.
Uusituissa Lippumäen tiloissa sijaitsee myös uusi 370
m² kuntosali, joka avattiin remontin jälkeen uudestaan 13.
helmikuuta. Kuntosali toimii
Lippumäen uimahallin avaukseen saakka ns. kylmäsalina.
Tämä tarkoittaa sitä, että kassahenkilöstöä ei ole paikalla
ja kuntosalille kuljetaan oma-

Kertalippuja kuntosalille ei
tällä hetkellä myydä, mutta
kuntosalin käyttöön oikeuttavia sarja- ja kuukausirannekkeita voi ostaa Kuntolaakson
uimahallilta tai Kuopio-hallilta. Kertakäyttö Lippumäessä
mahdollistuu jälleen kesä-heinäkuussa, kun uimahallinkin
puoli avautuu. Pukuhuoneet
ovat yhteiskäytössä liikuntasalin käyttäjien kanssa. Kaikkien
Lippumäessä liikkujien tulee
huomioida Kuopion kaupungin sisäliikuntapaikoilla voimassa olevat maskisuositukset
erityisesti pukutiloissa.
Myös uimahallin remontointityöt edistyvät, parhaillaan
on meneillään allastilojen laatoitus. Kaupungin liikunta-

KUNTAVAALIEHDOKAS

RAUNO AIRAS

paikkapalveluista
vastaavan
työnjohtaja Seppo Happosen
mukaan urakka on edennyt
suunnitellusti.

Kunnallisneuvos
Eläkeläinen

AJASSA MUKANA -

- Työmaa on pysynyt aikataulussa eikä näköpiirissä ole enää
mahdollisia yllätyksiä, jotka
voivat viivästää uimahallin
avaamista.
- Tarkkaa päivämäärää milloin halli on asiakkaiden käytössä emme voi vielä sanoa,
mutta pyrimme avaamaan hallin, kun Kuntolaakson uimahalli sulkeutuu vuosihuollon
vuoksi.
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KATSE TULEVAISUUTEEN

ÄÄNI JOKA KUULUU

TEKIJÄ
OSALLISUUDEN
PUOLESTA
EI OLE KOSKAAN VÄÄRIN TOIMIA OIKEIN

- Remontin lähestyessä loppuaan tiedämme avausajankohdan ja siitä tiedotamme
medialle ja sosiaaliseen mediaan, lupaa Happonen.
Lähde: Kuopion kaupunki
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Ari Niemi

Pyörön kirjaston kevät

K

oronatilanne elää, ja
sen mukaan Pyörön
lähikirjastossakin toimitaan turvallisuus huomioon
ottaen: asioidessa pidetään yli
kahden metrin turvavälit, kasvomaskeja käytetään, hyvästä
käsihygieniasta huolehditaan
ja noudatetaan kirjaston turvaohjeita. Näin kirjastossa asiointi on mahdollisimman riskitöntä.
Pyörön kirjaston haasteena
on pienet tilat, ja sen vuoksi
siellä suositellaan ripeää asiointia. Kirjastosta voit noutaa
varauksia sekä lainata ja palauttaa aineistoa automaattien
avulla omatoimisesti. Maksut voi hoitaa verkon kautta.
Mikäli maksaminen verkossa
tuntuu hankalalle, apua löytyy
opasvideolta osoitteesta kuopio.finna.fi.
Henkilökuntaa on paikalla viitenä päivänä viikossa.

Maanantaista keskiviikkoon
Pyörön kirjastossa on omatoimitunti kello 12-13, jolloin
asioidaan itsenäisesti. Jynkän
omatoimikirjastossa voi asioida myös iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Sisään
pääset kirjastokortilla ja PINkoodilla.
Kirjastolla on myös oma
chat-kanava, jonka kautta voi
kysyä neuvoja. Chat-ikkuna
aukeaa automaattisesti verkkokirjaston etusivulle (kuopio.
finna.fi). Henkilökunta auttaa
myös puhelimitse.

Oopperaan omalta
kotisohvalta
Etätoimintaa on tarjolla
vaikkapa lukupiirien muodossa. Esimerkiksi luontokirjalukupiiri kokoontuu kerran
kuukaudessa. Keväällä 2021
käsiteltävänä aiheena on ilmastonmuutos eri näkökul-

PITKÄLAHDEN PUUTARHAKERHO
mista. Lukukoira Sylvin voi tavata milloin vain virtuaalisessa
lukuhuoneessa (bit.ly/sylvinhuone). Kirjaston sivuilta löytyy myös kirjavinkkivideoita
ja lasten sivujen videokanavia.
Kirja eläväksi! -tapahtumissa
jaetaan lukuvinkkejä ja esitellään poimintoja kirjaston kokoelmista. Tapahtumat järjestetään Zoom -ohjelman kautta
etänä, ja ne kestävät noin puoli
tuntia. Mukaan voi tulla yhdelle tai useammalle kerralle,
eikä erillistä ilmoittautumista
tarvita.

- E-aineiston lainaus on nyt
nosteessa. E-kirjapalvelu Bibliossa on tarjolla myös e-äänikirjoja, Viddlassa elokuvia ja
Naxoksessa klassista musiikkia
sekä Naxos Video Libraryssa
oopperaa ja balettia. E-aineistosta löytyy myös vieraskielistä
materiaalia monella eri kielellä, esimerkiksi saksaksi tai arabiaksi, Pyörön lähikirjastonjohtaja Helena Pohjolainen
vinkkaa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay

Lääkkeitä kotiinkuljetuksella

P

etosen apteekki tarjoaa
asiakkailleen
yhdessä
Kuopion Taksiykkösten
kanssa palvelua, jolla lääkkeet
saa tilattua suoraan kotiin.
Apteekissa asiointia välttävien
määrä on kasvanut pandemian
myötä, kun esimerkiksi pienistäkin flunssaoireista on suositeltavaa jäädä kotiin.
- Olemme järjestäneet lääkkeiden kotiinkuljetusta yhteistyössä Kuopion Taksiykkösten
kanssa maaliskuusta 2020 alkaen eli heti koronapandemian
alettua. Tuolloin tilanne hankaloitti useiden asiakasryhmien apteekkiasiointia. Samaan
aikaan
lääkeviranomainen
Fimea hyväksyi poikkeusmenettelyn, mikä mahdollisti
asiakkaan tunnistamisen puhelimitse lääkkeiden toimitta-

Petosen apteekin proviisori Anna Poutiainen toimittaa
lääketilausta Taksiykkösten Jani Turusen kuljetettavaksi.

Tiedustelut ja lisätiedot:
plpuutarhakerho@gmail.com

www.pitkalahdenpuutarhakerho.fi

Olemme myös Facebookissa!

Pitkälahden Puutarhakerhon kevätkokous
Ti 23.3 klo 18.00 Pinarilla Toimela -salissa
Perinteinen laavuretki nokipannukahville
Su 28.3 klo 12.00 Nurmisaaren laavulle
Rautaniemeen

Tervetuloa mukaan!
henkilötiedot, toimitusosoite,
puhelinnumero ja tiedot tilattavista lääkkeistä. Palvelun
kautta voi tilata niin resepti- ja
itsehoitolääkkeitä kuin muitakin valmisteita.

Kiireelliset tilaukset
toimitetaan heti

miseksi, kertoo proviisori Tiia
Sasinsaari Petosen apteekista.
Kotiinkuljetuspalvelun kuljetusmaksu on Petosen, Saaris-

tokaupungin, Jynkän, Leväsen
ja Pitkälahden alueilla asuville
12 euroa. Myös näiden alueiden ulkopuolelle lääkkeitä
toimitetaan, jolloin Kuopion

Taksiykköset perii kuljetuksesta taksan mukaisen maksun.
Tilaukset tehdään puhelimitse
numerosta 044 777 0206. Tilausta varten täytyy ilmoittaa

Ei-kiireelliset lääketilaukset
kerätään arkipäivisin apteekilla yhteen, ja Kuopion Taksiykköset toimittaa ne asiakkaille samana tilauspäivänä
kello kuudestatoista alkaen.
Kiireelliset tilaukset saadaan
toimitukseen saman tien. Kun
lähetys saapuu perille, vastaanottajan henkilöllisyys tarkastetaan toimituksen yhteydessä
Kela-, henkilö- tai ajokortista.
Lääkkeet kuitataan vastaanotetuiksi, ja maksu suoritetaan
tilauksen mukana tulevalla laskulla.
- Yhteistyö Taksiykkösten

kanssa on sujunut erittäin hyvin, ja myös asiakkaat ovat
olleet tyytyväisiä tähän joustavaan palveluun. Tällaisenaan kotiinkuljetuspalvelu on
käytettävissä toistaiseksi, niin
kauan kuin Fimean hyväksymä poikkeuslupa on voimassa,
Sasinsaari vakuuttaa.
Petosen apteekissa kehitetään
parhaillaan myös verkkoapteekkia, apteekkinettikauppa.
fi, jotta jatkossa voidaan hyödyntää vahvaa tunnistautumista ja ottaa reseptilääkkeiden tilaukset verkkoapteekin kautta
vastaan.
- Verkkoapteekkitoimintaan
on tarkoitus liittää tämä lähialueen asiakkaita erinomaisesti palveleva kotiinkuljetusyhteistyö.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Petosen apteekki
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Petosen vapaa-aikatilat Pinari
Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio
email: toimisto@ppay.fi
puh: 044 729 5233 (ti-to klo 10-13)

PPAY:n kaikille avoimet ja maksuttomat kerhotoiminnot
Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla, Pyörönkaari 19:

MA:

KÄDENTAIDOT-KERHO

KLO 10:00 – 14:00, kokoushuone

TI:

BILJARDI

KLO 11:00 – 13:00, pelitoimela

TIISTAIKERHO

KLO 11:45 – 14:00, kerhohuone

KE:

ASKARTELUKERHO

KLO 11:00 – 14.00, kokoushuone

TO:

BILJARDI

KLO 12:00 – 15:00, pelitoimela

PE:

BILJARDI

KLO 09:00 – 13:00, pelitoimela

NEULEKERHO

KLO 11:30 - 13:30, kerhohuone

SEKASÄHLY

KLO 16:00 - 18:00, sali

SU:

Huom! Osa kerhoista on tauolla koko kevään:
Rivitanssi (ma), Tuolijumppa (ti), Neuvokkaat naiset (ti), Pinarin Pohtijat (ti)
Syksyn 2021 kerhovuorojen hakuaika päättyy 30.4.2021

PPAY ry, Hallitus 2021
Pasi Louhelainen
Martti Miettinen
Jukka Kytöjoki
Kalle Lillinen
Karri Auer
Marjut Ronkainen
Anne Ruotsalainen
Jan-Patrik Vartiainen
Raili Koivistoinen
Mika Pesonen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri
Taloudenhoitaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen varajäsen
Hallituksen varajäsen

33$<P\|V

,QVWDJUDPLVVD

-XONDLVHPPHXSHLWDNXYLD
3HWRVHOWD-\QNlVWl

VHNl6DDULVWRNDXSXQJLVWD

#SSD\BNXRSLR

PHLGlQSHWRQHQ
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Lisätietoa toiminnasta, PPAY Podcast ja paljon muuta osoitteessa www.ppay.fi

7,00 €
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Kallaveden seurakunta

Mennään metsään ja myös Pölhön laavulle

H

punginmetsänhoitaja Seppo
Jauhiainen Kuopion kaupungilta.

elmikuun lopulla uutisoitiin, että Pölhön
laavun katto on palanut. Saaristokadun varrella
Pölhön saaressa sijaitseva laavu on yksi Kuopion suosituimmista laavuista.

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21

040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Seurakuntalaisia pyydetään seuraamaan seurakunnan tapahtumatiedotusta Kallaveden seurakunnan internet-sivulta, sosiaalisessa
mediassa ja seurakunnan ilmoitustauluilta 28.4.2021 saakka.
https://www.kuopionseurakunnan.fi/kallaveden-seurakunta
https://www.instagram.com/kallavedenseurakunta/
https://www.facebook.com/kallavedensrk/
Toimitukset, esim. kasteet hoidetaan AVIn suosituksia noudattaen.
Koronavirusepidemian vuoksi Kallaveden seurakunnan seurakunnantoimisto avoinna Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie 21,
maanantai-keskiviikko klo 9-15. Torstaisin ja perjantaisin asiointi
vain puhelimella 040 4848 327 tai sähköpostilla: eija.rasanen@evl.fi
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Kuopion retkikohteista lisätietoja osoitteessa https://www.
retkikartta.fi tai LiikkuvaKuopio -verkkosivuilta https://
liikkuvakuopio.fi/

Laavun katto on nyt saatu
uusittua juuri sopivasti Pohjois-Savon talvilomaviikolle.
Samalla vanha tulisija korvattiin uudella.
Pölhön laavu on nyt käyttökunnossa ja odottaa aktiivista
käyttöä.
Myös muut kaupungin laavut
ja nuotiopaikat ovat talvilomalaisten käytössä ja kaikissa paikoissa on polttopuut valmiina.
Nyt kannattaakin lähteä
metsään tai järvelle virkistäytymään ihan vaan nauttimaan kuopiolaisesta luonnosta. Hiihdon ohella voi mennä

Kaupungin hyväkuntoisia nuotiopaikkoja kannattaa hyödyntää.

lumikenkäilemään, maastopyöräilemään tai ihan vaan
jalkapatikalla tallattuja polkuja pitkin metsään tai järvelle.
Muistettava kuitenkin on, että
hiihtoladuille ei sovi mennä
kävelemään. Paikoin voi olla
liukasta, joten nastakengät tai
liukuesteet voi olla tarpeen.

Ulkona liikkuessa on turvaetäisyyksistä helppo pitää
huolta, joten koronavaaran
pystyy ulkona helpommin
välttämään.
Lähdetään ulos luontoon
nauttimaan ja pidetään itsestämme huolta. Mukavaa talvilomaa kaikille, toivottaa kau-

Lisätietoja:
Auvo Lempinen, monikäyttömetsuri, Kuopion kaupunki
puh. 0400 876 943
auvo.lempinen@kuopio.fi
Seppo Jauhiainen, kaupunginmetsänhoitaja,
Kuopion
kaupunki
puh. 0400 577 330
seppo.jauhiainen@kuopio.fi
Teksti: Kuopion kaupunki
Kuva: Kalle Lillinen

Vauhtia ilman vaaratilanteita

K

ilpa-autoilun hurma
tempaa mukaansa kokemattomankin kuskin
Kuopion Drive Clubin tiloissa
Petosella Koppelonkuja 9:ssä.
Ja mikä parasta, se tapahtuu
täysin turvallisesti ja ilman
pakokaasun katkua. Ajosimulaattoreiden avulla pääsee niin
mikroauton kuin Formula ykkösten auton rattiin. Kisata voi
kahdeksan henkeä kerrallaan,
ja aiempaa kokemusta simulaattoreista tai oikean auton
kuskina olosta ei tarvita.

Lipposen opastuksella ensikertalainenkin pääsee helpolla
kisaan mukaan. Alussa harjoitellaan, sitten otetaan aika-ajot,
joiden nopeuksien mukaan kisajärjestys määritellään, ja viimein aloitetaan itse kisa. Kisailuun voi yhdistää ruokailua
ja saunomista ulkopaljuineen.
Toimitilalta löytyy myös upea
klubitila, jossa illanviettoa voi
jatkaa vaikkapa musiikin merkeissä. Drive Club on saanut
kehuja helposti löydettävän sijaintinsa vuoksi.

- Parasta tässä työssä on ehdottomasti asiakkaiden innostuminen ja eläytyminen. Silloin desipelit saattavat nousta
korkeallekin, kun otetaan tosissaan mittaa parhaimmasta kuskista, naurahtaa Drive
Clubin kisaemäntä Virpi Lipponen.

- Asiakkaat ovat myös arvostaneet viihdykettä, jollaista ei juuri muualta Kuopiosta
löydä. Meillä on ollut vieraina
kaikenikäisiä lapsista aikuisiin.
Täällä voi järjestää vaikkapa
kaverisynttärit, polttarit tai
työporukan illanvieton. Omien tarjoamisten tuominen onnistuu, mutta meidän kautta

voi myös tilata ruokaa, esimerkiksi tortilloja, vinkkaa yrittäjä
Jarmo Savolainen.
Oikeiden kartingautojen parissa pitkään työskennellyt
Savolainen ymmärtää, miten
vauhdikas ajaminen simulaattorillakin voi imaista mukaansa:
- Kyllä ajopeliratin takana
viihdyn itsekin. Joustamme
myös asiakkaiden toiveiden
mukaan, sillä usein käy niin,
että porukka viihtyy täällä pitempään kuin ennalta on aikaa
varannut.
Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi yritysten täytyy
seurata asetettuja rajoituksia ja
elää mahdollisten sulkujen aiheuttaman uhan alla. Ennaltaehkäisyssä Drive Club pitää tilojensa siisteyttä ja puhdistusta

tärkeänä. Savolaisen etuna on
toimia kahden erityyppisen
yrityksen omistajana. Samoissa tiloissa Drive Clubin kanssa
toimii nimittäin Kuopion Kotiruokapalvelun, Savolaisen toisen yrityksen, toimisto. Ruokapalvelu on ollut toiminnassa
jo vuodesta 2001 alkaen.
- Palvelumme kautta ruuan
voi tilata lämpimänä keittiöltä
suoraan kotiin tai työpaikalle.
Ruuan valmistaa Eines Marjatta oy ja ruokalalista vaihtuu
viiden viikon välein. Annokseen sisältyy aina lämmin kotiruoka, salaatti ja jälkiruoka.
Ruuan kotiinkuljetuksella on
nyt ollut erittäin paljon kysyntää, Savolainen toteaa.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
Virpi Lipponen tietää, miten simulaattorin kyytiin eläydytään.

Uudistunut vapaaehtoistyö.fi -palvelu kerää yhteen vapaaehtoistyöntekijät ja työtä tarjoavat tahot
Vapaaehtoistyö.fi -palvelu kokoaa yhteen monipuolisesti erilaista vapaaehtoistoimintaa Kuopion alueelta. Tavoitteena on tuoda vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet näkyviksi kaikille. Palvelussa
järjestö-, seurakunta- ja kuntatoimijat voivat ilmoittaa avoimia vapaaehtoistehtäviä ja löytää näin innostuneita vapaaehtoisia. Kuntalaisille palvelu
tarjoaa alustan, jonka kautta voi kootusti tutustua
erilaisiin tarjolla oleviin tehtäviin ja hakea itseään
kiinnostaviin tehtäviin ja toimintoihin.

Kuopion kaupungin vanhuspalveluissa verkkosivusto on koettu erittäin hyödylliseksi. Uudistusten myötä palvelua on mahdollista käyttää entistä
laajemmin.

jolla olevat tehtävät on koottu yhteen paikkaan
helpottaa niiden löytämistä. Vapaaehtoistyö tuottaa hyvää mieltä laajasti, niin tekijälleen kuin koko
yhteisöön.

”Palvelun kautta on haettu esimerkiksi ikääntyneille ulkoiluystäviä. Vapaaehtoistyö.fi -sivuston
kautta ulkoiluystävätoimintaan on saatu viikoittain
uusia vapaaehtoisia”, kertoo vanhusten parissa toiminnanohjaajana toimiva Jaana Myller.

Vapaaehtoistyö.fi -palvelu on uudistunut loppuvuoden 2020 aikana, jonka myötä se palvelee
käyttäjiään aiempaa paremmin. Kuopiossa vapaaehtoistyötä palveluun ovat tähän mennessä ilmoittaneet laajasti eri toimijat, järjestöt, seurakunta ja
kaupunki.

Korona-aikana vapaaehtoistyön tekeminen ja auttamishalu on selvästi lisääntynyt. Viitisenkymmentä
ikäihmistä hyötyy tälläkin hetkellä viikoittaisista ulkoiluista vapaaehtoisen kanssa.

”Muistisairaan treffaaminen kerran viikossa ulkoilun
merkeissä tuo meille molemmille mielenvirkistystä
ja kroppakin pysyy paremmassa kunnossa. Sattumoisin ollaan lähtöisin samalta suunnalta LänsiSuomesta, niin juttukin luistaa”, iloitsee ikääntyneiden ulkoiluystävänä toimiva Raumalta Kuopioon
muuttunut Tuire Hartikainen.

”Moni järjestö ei ole kuitenkaan vielä löytänyt palvelua ja meillä onkin tavoitteena parantaa palvelun
tunnettuutta jatkossa”, kertoo Kuopion kaupungin
hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen.

”Ikäihmisten liikkumattomuus on askel kohti laitoshoitoa, joten vapaaehtoiset tekevät uskomattoman
arvokasta työtä”, kiittää Jaana Myller.
Palvelun kautta myös moni kuopiolainen on
löytänyt mielekästä tekemistä arkeen. Se, että tar-

Lisätietoja: Hyvinvointikoordinaattori Tanja TillesTirkkonen, tanja.tilles-tirkkonen@kuopio.fi, 044 718
2506
Etsitkö innostavaa tekemistä tai innostunutta
tekijää vapaaehtoistyöhön? Tutustu uudistuneeseen sivustoon: www.vapaaehtoistyö.fi
Teksti: Kuopion kaupunki
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Mestarinkatu 8 70700 Kuopio

• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin klo 17.30
• Pubivisat perjantaisin klo 19
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
facebook.com/karhunpesakuopio
karhunpesakuopio.fi

Arto Hyvärinen Oy
Teemu Hyvärinen
Arto Hyvärinen
Jani Simonen,
Markku Savolainen

kuljetus@artohyvarinen.fi
purku@artohyvarinen.fi
Kuljetukset
Toimitusjohtaja
Urakkalaskenta,
Timantti– ja purkutyöt
Taloushallinto:

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

044 037 2992
040 037 2992
045 344 3300
040 900 9723

Avoinna ma-to 14-22, pe-la 9-24, su 9-22

Pyörönkaari 3

Pyörönkaari 7 p. 050 573 0733
ma
08:00 - 21:30
ti-la
08:00 - 21:30
su
08:00 - 21:30

RENNOSTI UUDISTUNUT

Pääsiäisenä palvelemme:

pe
su
ma

2.4.
4.4.
5.4.

08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00

LOUNAS ARKISIN
8.3. ALKAEN
KLO 11-14
Osallistumme vähävaraisten lapsiperheiden
hyväntekeväisyyskampanjaan keräämällä tuotelahjoituksia.
Toimitamme ostamasi lahjoitukset Hope ry:lle 31.3.2021.
Tehdään yhdessä iloinen pääsiäinen lapsille!
Lämmin kiitos osallistumisestasi.

T. Ärrän väki

TULE VIIHTYMÄÄN UUTEEN PUBIIN
ILTARAVINTOLA
AVOINNA
19.3. ALKAEN

SEURAA MEITÄ JA
TAPAHTUMAUUTISIA
SAWOHOUSE

SABORHOUSE

SAWOHOUSE

UNDERGROUND
TARHAKUJA

1,

KUOPIO

010

338

WWW.SAWOHOUSE.FI

9490

