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Tuettua polkua pitkin

K

asvunpolku Oy on
vuonna 2005 perustettu yritys, joka tarjoaa
monipuolisesti
lapsiperheiden ja lastensuojelun palveluja
Pohjois-Savon alueella. Omistajuus on myöhemmin siirtynyt perustajalta Hannu Timoselta uusille yrittäjille. Salla
Kolmakow on toiminut yrittäjänä ja toimitusjohtajana vuodesta 2015 ja muina omistajina
ovat Tuomas Laitinen, Antti
Kostilainen, Piia Nissinen ja
Olli Turunen. Kasvunpolulla
on kaksi nuortenkotia, joista
toinen sijaitsee Riistavedellä ja
toinen Kuopion Kurkimäessä.
Yrityksellä on tuettua asumista Pihlajalaaksossa, sosiaali- ja
terveydenhuollon avopalveluita Kuopion keskustassa Sepänkadulla sekä Hevostoimintatalli Koivumäen kartanon
pihapiirissä Hiltulanlahdessa.
Kasvunpolussa työskentelee
50 sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaista, ja se tarjoaa koulutusta nepsy-, Green
Care- ja kiintymyskeskeisyysteemoilla.

Eläin hoitaa mieltä

erityisvaikeuksia ovat ADHD
ja ADD, autismikirjon häiriöt,
kielenkehityksen
erityisvaikeudet ja Touretten oireyhtymä. Nepsy-vaikeuksiin liittyy
usein käytöksen, oppimisen,
unen ja motoriikan haasteita,
mielialavaihteluja, ahdistusta
ja pakko-oireisuutta sekä aistiherkkyyttä. Eläinten kanssa
toimittaessa voidaan paneutua jokaisen asiakkaan omiin
tavoitteisiin omista lähtökohdista.

Eläinavusteisen toiminnan
ja luontoympäristössä tapah-

- Työskentely lähtee aina asiakkaan yksilöllisistä tarpeista

Green Care-toiminnalle. Se
on alkujaan Yhdysvalloissa
kehitetty psykologisen teorian
ja käytännön haara, jossa ihminen nähdään osana muuta
luontoa. Tällöin myös ihmisen ja luonnon hyvinvointi
ovat yhteydessä toisiinsa. Tavoitteena on ehkäistä ihmisen
vieraantumista luonnosta ja
rakentaa kestävän kehityksen
mukaista elämäntapaa.

Toiminnassa ihminen kohdataan fyysisellä, psyykkisellä
ja sosiaalisella tasolla, ja toiminnoissa asetetaan tavoitteet
kaikille näille osa-alueille. Tärkeää on hyvä ja luottamuksellinen suhde asiakkaan ja työntekijän välillä.
- Tämän ajan lasten, nuorten ja perheiden haasteena on
luonnollisten verkostojen ja
yhteisöjen puuttuminen. Avun
saaminen lasten- ja nuorten
nepsy-haasteisiin ja mielenterveyden pulmiin on pitkittynyt,
ja ongelmat pääsevät kasautumaan. Erityispiirteitä omaavat
lapset ja nuoret kiinnittyvät
heikommin koulu-, opiskelu- ja työelämän polkuihin ja
tarvitsevat tukea sekä kuntoutusta.

- Kasvunpolku on erikoistunut Green Care -painotteisiin kuntoutus- ja terapiamenetelmiin eli hyödynnämme
vahvasti luonto- ja eläinavusteisuutta. Koivumäessä sijaitsevalla hevostoimintatallilla
ovat käytössä hevosavusteiset
palvelut sekä talli alueineen
toimii terapeuttisena Green
Care ympäristönä, avaa Kolmakow ja jatkaa:
- Hevosten kanssa toimiessa,
upean kuopiolaisen luonnon
ympäröimänä, voidaan hyödyntää monipuolisesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan,
neuropsykiatrisen valmennuksen, toimintaterapian ja muiden toiminnallisen kuntoutuksen muotoja.
Ekopsykologia muodostaa
keskeisen perustan kaikelle

Hevostoiminnassa eläimen kanssa ollaan tiiviissä vuorovaikutuksessa, kertoo Salla Kolmakow. Kuva: Salla Kolmakow
tuvan toiminnallisen kuntoutuksen on tutkitusti todettu
helpottavan esimerkiksi neuropsykiatrisia erityispiirteitä
omaavien ihmisten elämää.
Yleisimpiä neuropsykiatrisia

PÄÄKIRJOITUS

T

Eläimen tuella voi ylittää pelkoja. Kuva: Pirjo Kiiski
kow.

ervehdys hyvät lukijat, tässä
jo vuoden päivät eläkevaarina olleena mutta silti hyvissä
voimissa teille tekstejä kirjoitelleena
lienee aika antaa palstatilaa nuoremmille. Kuudella vuosikymmenellä
toimittajan töitä tehneenä ja kolmella vuosikymmenellä Petosen Lehteen
kirjoittaneena voipi viimein olla oiva hetki istahtaa siihen kuuluisaan
kiikkustuoliin ja seurata perheemme
nuorimmaisen, vuoden ikäisen tyttärentyttäreni touhuiluja.

ja toiveista. Meillä on käytössä menetelmiä elämänhallinnan, arjen sujumisen, oman
hyvinvoinnin tiedostamisen
sekä esimerkiksi tunnetaitojen
työstämiseen, kertoo Kolma-

Kasvunpolun tiimistä löytyy
sosionomeja, sairaanhoitajia,
toimintaterapeutteja, opettaja, erityisopettaja, nuoriso- ja
vapaa-ajan ohjaaja ja sosiaalityöntekijä.
- Käytetyt menetelmät valikoituvat aina asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan.
Eläinavusteisin keinoin voidaan auttaa tehokkaasti myös
muun muassa mielialan haas-

teita, pelkotiloja, pitkittynyttä
stressiä, traumataustaista oireilua, tunne-elämän haasteita
ja vuorovaikutuksen pulmia.
Jokaiselle asiakkaalle valitaan
hänen tilanteeseensa soveltuva
työntekijä.

Koko perheen tukena
Eläinavusteinen kuntoutus
on tutkitusti tehokas muoto
auttaa lapsia, nuoria ja perheitä.
- Sosiaalipedagogisen eläinavusteisen toiminnan vaikutukset nuortenkodeillamme ovat
olleet aivan huikeita. Nuortenkodeilla vierailevat koulukoirat auttavat niin aamuherätyksissä kuin koulutyön paineen
kestämisessä. Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen tukee
myös lasten ja nuorten omaa
hyvinvointia ja avaa ikkunaa
itsestä huolehtimisesta keskusteluun, Kolmakow iloitsee.
Eläin on herkkä ja rehellinen
peili tunnemaailmalle. Eläimen läsnäolo lisää mielihyvän
kokemusta ja auttaa palautumaan. Eläin vaatii läsnäoloa
tässä hetkessä. Eläimen kanssa
voi harjoitella monia elämän
perustaitoja. Omasta itsestä
huolehtimista voi peilata suoraan eläinten perustarpeista

Aika sanoa näkemiin, Petonen!

Vaan eihän tätä kirjoitusta voi ihan
tähän päättää.

En kuitenkaan poistu tyystin taustalle, sivulla 7 on kolumnini joita
voinen toimituksemme luvalla tehdä
jatkossakin. Podcastit ovat myös olleet kuunneltuja, niitä teen vielä aina
kun mielenkiintoisia haastateltavia
mikrofonin eteen saan. Ja heitähän
on todellakin ollut.

Kalle, PPAY:n monitoimimies pitää
langat käsissään, suunnittelee lehteä
kuukausia eteenpäin ja ideoi aina
uutta. Tarjoaa vapaita käsiä toimitustyöläisille. Menestyisi lehtialalla minkä tahansa julkaisun palveluksessa.
Jukka, tämä paikallishistoriaan antaumuksella vihkiytynyt kirjailija.
Meidän Petonen -historiikin primus
motor, olihan se valtaisa urakka mutta eiväthän kirjailijat ikinä helpolla
pääse. Tästä on hyvä jatkaa, eikä sitä
tiedä mitä seuraavaksi kansien väliin
saatkaan puristettua.
Naisnäkökulmaakin artikkeleihin-

Aktiivinen toimitustyö jääkin sitten
jatkossa Pirjon hellään huomaan.
Työyhteisömme on ollut kerrassaan
mainio, eikä lehteä julkaisevan Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen

johdonkaan suunnalta ole kauheasti
motkotusta toimituksen tekemisistä
korviini kantautunut.
Töitä on tehty suurella sydämellä:
tosissaan, vaan ei turhan vakavasti. Jos olemme voineet kertoa eteläkuopiolaisille tärkeistä asioista ja
jakaa lukijoita kiinnostavaa informaatiota, niin olemme onnistuneet.
Ja jos olemme osaltamme auttaneet
paikallisten yritysten ja yhteisöjen
pyrkimyksissä näiden vaikeiden aikojen yli ja ohi, niin hyvä me, ja hyvä
Etelä-Kuopio!

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
Toimistovastaava Kalle Lillinen
p. 044 729 5233
petosenlehti@ppay.fi
http://petosenlehti.ppay.fi
Eteläisen Kuopion ikioma lehti. Jaetaan Petoselle, Jynkkään ja
Saaristokaupunkiin. Painos 12 000 kpl.
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Ilmoitushinnat 2021: 0,65 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.
Ilmoitusmyynti:
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huolehtimiseen, ja eläinten
kanssa voidaan harjoitella esimerkiksi tunnetaitoja ja kaverisuhteissa tarvittavaa vuorovaikutusta.
- Eläinavusteisella kuntoutuksella olemme saaneet hyviä
tuloksia myös lapsen ja vanhempien
vuorovaikutuksen
tukemiseen. Eläimen avulla
yhteyden rakentaminen on
lempeää ja tehokasta. Eläinavusteinen toiminta tarjoaa
myös erityislasten vanhemmille levähdyksen ja virkistymisen keitaan.
Kasvunpolussa pyritään antamaan asiakkaille työkaluja
omien tavoitteiden saavuttamiseksi ja auttamaan niitä
osaksi asiakkaan arkea.
- Kasvatus- ja kuntoutustyössä palkitsevinta on nähdä asiakkaan edistyminen.
Asiakkaan omien taitojen ja
valmiuksien kehittymistä on
mahtavaa seurata ja sydäntä
sykähdyttää hetket, jolloin on
saavutettu jokin asiakkaan itse itselleen asettama tavoite.
Haasteet on tehty ylitettäviksi,
eli ne me kohdataan yhdessä
uteliain mielin.
Teksti: Pirjo Kiiski

sa löytänyt Pirjo on vuosien mittaan
kehittynyt työssään isoin harppauksin. Toimituksen palaverissa sanottua: ”Tää on Pirjo niin simppeli juttu
ni aattelin että jos sinä hoitaisit”.
Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä
Karri, lehtemme ulkoasusta ja monesta muustakin vastaava multi-task.
Ilman häntä olisi moni tietotekninenkin ongelma jäänyt toimitukselta
ratkaisematta. Eikä deadlinesta tingitä!
Siispä näkemiin, hyvät lukijat ja yhteistyökumppanit, vaan ei kuulemiin!
Heikki Kokko, toimittaja (eläk.)

Paino: Lehtisepät oy, Pieksämäki
Lehden jakelu: Suora Lähetys oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran 8.9.2021
Aineistot viimeistään 31.8.2021
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PETOSEN APTEEKKI

PETOSEN APTEEKKI TOIVOTTAA
ASIAKKAILLEEN JA
YHTEISTYÖKUMPPANEILLEEN
AURINKOISTA JA RENTOUTTAVAA KESÄÄ!
Palvelemme asiakkaitamme kesän
jokaisena päivänä normaalien
aukioloaikojen mukaan (poikkeuksena pe 25.6.
avoinna klo 9-12 ja la 26.6. suljettu)
Uudistunut verkkoapteekkimme palvelee
osoitteessa www.apteekkinettikauppa.ﬁ
(myös kotiinkuljetusmahdollisuus!)
Ota seurantaan Petosen apteekin tapahtumat myös
sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Instagram)

KINGS SC vs sapa

!

2.7. klo 19:45 | RAUHALAHTI

KINGS SC vs pk-37
9.7. klo 19:45 | RAUHALAHTI

!

KINGS SC vs sc riverball
16.7. klo 19:45 | RAUHALAHTI

KINGS SC vs lehpa
20.8. klo 19:45 | KETTULANLAHTI
Otteluihin vapaa sisäänpääsy!

!
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Pesäpallo kehittää monia taitoja

E

hdottomasti
parasta
tässä lajissa on sen monipuolisuus,
toteavat
Puijon Pesiksen valmennuspäällikkö Ismo Huotari ja junioripäällikkö Tilda Tuomi.
Pesäpallo kehittää taitoja niin
juoksemisessa, heittämisessä,
pallon kiinniotossa kuin liikkuvan pallon lyömisessä mailalla. Laji on myös peliälyä
kehittävä sekä opettaa ryhmätoimintaa ja sosiaalisia taitoja.
Sekä Huotari että Tuomi innostuivat lajista jo lapsuudessa seitsemän ikävuoden kieppeillä.
- Kun kaverit harrastivat lajia, niin sille tielle jäin. Yksi
lajin parhaita anteja on joukkueessa toimiminen ja ryhmähenki. Tämän lajin kautta
olen saanut paljon elämyksiä ja
kokemuksia, Porista Kuopioon
muuttanut Puijottarien edustusjoukkueessa pelaava Tuomi
sanoo.
Kajaanista kotoisin oleva
Puijon Pesiksen miesten edustusjoukkueessa pelannut Huo-

tari ehti lyödä palloa 26 vuoden ajan ennen aktiivikauden
päättämistään viime syksynä.
Nykyisin hän toimii valmentajien sparraajana, vetää valmentajakerhoja, hoitaa markkinointia, videoi pelejä ja toimii
”jokapaikanhöylänä”.
- Tildan kanssa teemme
myös paljon yhteistyötä. Esimerkiksi kiersimme toukokuussa kouluissa kertomassa
lapsille suunnatusta kesäajan
toiminnasta. Kun kokoontumisrajoituksia sopivasti muutettiin, mahdollistui näiden
toteuttaminen ja ilmoittautuneita on kerääntynyt mukavasti, Huotari kertoo.
Toukokuussa käynnistyi yhteistyössä Kuopion K-Marketkauppiaiden kanssa viiden
viikon mittainen Oman kylän
korttelipesis -kiertue. Tarkoituksena oli tarjota eri kaupunginosien lapsille mahdollisuutta ohjattuun liikuntaan
lähikentillä ja samalla tuoda
tutuksi kansallispeliämme.

Pesiskesä toimintaa
täynnä
Tuomi on mukana vetämässä Pesisliikkaria, joka on 3-6
-vuotiaille lapsille tarkoitettu liikuntaleikkikoulu. Kuusi viikkoa kestävä Pesiskoulu
on suunnattu 6-12-vuotiaille.
Pääsyvaatimuksia ei ole, vaan
tärkeintä on liikunnallisuuteen
kannustaminen ja ryhmässä
toimimisen opettelu. Ilahduttavasti Petosen oman Lippumäen kentän Pesiskouluun on
muodostunut isoin ryhmä, yli
30 innokasta liikkujaa.
- Lasten kanssa työskennellessä mukavaa haastetta on ottaa huomioon lapsen ikätaso ja
sopeuttaa ohjaus sen mukaan.
Meiltä voi lainata pesäpallovälineitä, ja jos harrastaminen
alkaa kiinnostamaan, voi lajia
tulla kokeilemaan ilmaiseksi
kuukauden ajan, Tuomi lupaa.
PuPe:n junioriryhmiä on
F-C-tasoilla. Pelaamiseen ja
harjoitteluun sitoudutaan tiiviimmin C-juniori-iässä eli
noin 15-vuotiaina. Vanhempi-

Tilda Tuomi Ja Ismo Huotari toivovat aktiivista pesiskesää.
en rooli juniori-iässä pelaavan
lapsen tai nuoren tukijoukkona ja autokuskina nousee tärkeäksi.
Aikuisille harrastajille löytyy
Höntsäpesis-ryhmä, joka on
lähes viidenkymmenen pesäpallosta innostuneen rinki. Siihen ovat tervetulleita eri ikäiset aikuiset ja nuoret. Aiempaa
pesäpallokokemusta ei tarvita
vaan tarkoituksena on ylläpitää peruskuntoa liikunnallisen

harjoittelun muodossa. Höntsäpesis pyörii Koulupuiston
kentällä maanantaisin klo 1720. Naisten Lady-pesis pyörii
kerran viikossa läpi kesän.
- Mikäli pesiksen parissa haluaa toimia muutenkin kuin
pelaamalla, seuran parissa riittää monenlaista talkootyötä
halukkaille, Huotari vinkkaa.
Sekä miesten edustusjoukkueen että Puijottarien pelejä

voi seurata kesän aikana Puijon pesäpallostadionin lisäksi
striimien kautta. Otteluaikataulu ja tarkemmat tiedot kesän harrastetoiminnasta löytyy
osoitteesta puijonpesis.fi.
- Tervetuloa mukaan PuPe:n
toimintaan, Huotari ja Tuomi
toivottavat.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Saaristo Martat – iloa yhdessä tekemisestä
A
lueellinen yhteisöllisyys. Yhdessä tekeminen. Mahdollisuus
toteuttaa jäseniemme näköistä
toimintaa. Nämä seikat viehättävät marttailussa Saaristo
Marttojen hallituksen puheenjohtaja Sanna Laitista.
Vuonna 2008 perustettuun
Saaristo Marttoihin kuuluu
tällä hetkellä Saaristokaupungin alueella yli 60 jäsentä.
Marttojen yhtenä arvona on
olla tukemassa asuinalueen
yhteisöllisyyden kehittymistä
ja lisäämässä perheiden hyvinvointia. Martat kokoontuvat
seurakunnan kerhohuoneen
tiloissa osoitteessa Lehtoniementie 107.
- Kulunut koronavuosi vaikutti voimakkaasti meidänkin
toimintaamme. Korona-aikana
pääpaino on ollut Martta-Akatemian webinaareissa, Martat
vinkkaa -Facebookin Live-lähetyksissä ja Savon Marttojen

tuottamissa yhteisissä etätapaamisissa, Laitinen kertoo.

- Paikallisesti olemme kuluvana vuonna pikkuhiljaa käynnistelleet kasvokkain tapahtuvaa toimintaamme. Meille
ominaista on ollut hyvin vahvasti jäsenistöltä tulevien toiveiden pohjalle rakentuva
sisältö. Lisäksi haastamme jäsenistöä jakamaan omaa osaamistaan, joten yhdessä oppien
ja yhdessä tehden toteutetaan
monia sisältöjä. Lähialueella
meillä on paljon lapsiperheitä
ja meille onkin aina perheen
lapsi tai lapset tervetulleita
oman aikuisen mukana tapaamisiin.

Kesä on jäsenille usein mökkeilyn ja lomamatkojen aikaa,
joten toiminnassa pidetään kesätauko. Koulujen alkamisen
jälkeen alkaa taas syystoiminta.
- Käytäntönämme on ollut,

että yksittäisen kerran voi tulla
tutustumaan ennen jäseneksi
liittymistä.

Monipuolisia teemoja

Voit heittää romukoppaan
ajatukset tärkätyt essut päällä
hilloja keittelevistä emännistä,
sillä myös Marttajärjestö elää
täysin ajan hermolla. Viimeisten vuosien varrella on tehty
monenmoista.
- Olemme esimerkiksi vierailleet Kuopion Palolaitoksella, sisustusliikkeessä sekä
vaateliikkeessä
toteutetussa
muotinäytöksessä. Meillä on
ollut myös kauneus- ja pukeutumisilta yrityksessä ja pääsimme kurkistamaan kulisseihin teatterilla.
Tapaamiskerroilla on harrastettu pilatesta ja kehonhuoltojumppaa sekä kuunneltu tietopuolisia luentoja arjen
ensiavusta, ekosiivouksesta ja

parisuhdeasioista. Kädentaidot
yhdistetään vahvasti marttailuun ja sitä myös Saaristo Martat harjoittavat käsitöiden ja
askartelun merkeissä.
- Olemme tehneet pehmoleluja KYSille lahjoitettavaksi,
askarrelleet koruja klipseistä,
himmeleitä lasipilleistä, ystävänpäiväkortteja, joulukoristeita ja pääsiäisaskartelua.
Kotioloissa valmistettavaa kosmetiikkaakin on kokeiltu.

Ryhmä on tehnyt paljon retkiä lähialueilla, esimerkiksi on
vietetty saunailtaa Pilpan majalla, käyty viinitilalla ja teatteriesityksissä, kokoonnuttu
retkitulille ja järjestetty linnunpönttöjen ripustusretki.
Mitään erikoisvaatimuksia
marttailusta kiinnostuneille ei
ole, vaan oma kiinnostus riittää. Etukäteen ei siis tarvitse
miettiä omia taitojaan, vaan
mukaan voi lähteä rohkeasti.

- Ota vain rohkeasti yhteyttä
esim. Facebookin tai Instagramin yksityisviestin kautta tai
sähköpostitse: saaristomartatkuopio@gmail.com. Olet lämpimästi tervetullut mukaan,

Laitinen toivottaa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Marttajärjestö

OPISKELIJA!
ONKO OPINNÄYTETYÖN AIHE

Haemme Pinarin lounaskahvilaan
Työtehtävinä mm. ruoan ja leivonnaisten valmistukseen

osallistuminen sekä kassanhoito ym. asiakaspalvelutehtävät.
Toivomme hakijoilta omatoimisuutta ja reippautta.

TAI TYÖHARJOITTELUPAIKKA

MIETINNÄSSÄ?
Tule mukaan toteuttamaan
Meidän Petonen-valokuvanäyttelyä,
joka käsittelee Pitkälahden
ja Petosen historiaa.
Näyttely tarkoitus toteuttaa

Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.

alkuvuonna 2022.

Työt alkavat huhtikuussa 2021. Työaika 20-25h/vko.

Työt alkavat syksyllä 2021

Huom! Edellytyksenä mahdollisuus työkokeiluun,

sopimuksen mukaan.

tai työ–/oppilaitosharjoitteluun

Hakemukset ja yhteydenotot: toimisto@ppay.fi

Hakemukset:

toimisto@ppay.fi
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”Huomioi tavallista
tasokkaammat
yhteistilat!”
Siru Talvinen,
asuntomyyjä

Asunto Oy Kuopion Pyörön Kukkanen
Pyörönkatu 2, 70820 Kuopio

KUVAT OVAT HAVAINNEKUVIA.

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

ETU! Kun ostat kodin
Pyörön Kukkasesta, maksamme
nykyisen kotisi myynnin
välityspalkkion, kun välittäjä on
yhteistyökumppanimme OP Koti.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
opkoti.kuopio@op.fi tai
010 258 8505.

Pitkästä aikaa aivan uutta Pyörölle!
Petosen keskustan runsaiden palveluiden äärelle nousee laadukkaita omistuskoteja todella reiluin varastotiloin. Pyörön Kukkaseen rakennetaan hyvin suunniteltuja
parvekkeellisia kaksioita ja kolmioita. Raikkaiden uusien kotien lisäksi tulossa on kiva pihatalo, josta löytyvät viihtyisät tilat esimerkiksi saunomiseen, perhejuhliin,
vieraiden lyhytaikaiseen majoittamiseen tai vaikka taloyhtiön kisakatsomoon. Tartu tarjoukseemme ja kysy Sirulta lisää!
Huoneistoesimerkki: 2h+kt, 38,0 m², mh. 42.058 €, vh. 139.000 €. Energialuokka B2018. Arvioitu valmistuminen kesä 2022.

Peab Asuntomyynti, Siru Talvinen
p. 040 137 6900, asuntomyynti.kuopio@peab.fi
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Mitä jos?

S

itä tapahtuu kulmien takana, kotimatkoilla, somessa, muiden silmien
alla ja täysin piilossa. Koulukiusaamisen kohteeksi voi
joutua kuka tahansa. Elämän
olosuhteet voivat puolestaan
muokata kenestä tahansa kiusaajan. Nämä molemmat osapuolet tarvitsevat aikuisten
välittämistä ja puuttumista asiaan. Koska aihe on ajankohtainen vuodesta toiseen, on
Kuopiossa otettu käyttöön uusia välineitä kiusaamisen vastaiseen työhön. Vaikka kiusaamista on vaikea kitkeä täysin
pois, yläkoululaisten tekemä
video voi herätellä nuorten
empatiakykyä ja auttaa löytämään uusia toimintatapoja.
- Koko videoprojekti lähti
liikkeelle siitä, kun kuopiolainen yritys Teho-Posako lahjoitti tuhat euroa kiusaamisen
ennaltaehkäisevään työhön,
kertaa Kuopion kaupungin
nuorisonohjaaja Olli Koivumies.
Koivumies ohjasi Jynkänlahden yläkoulun tukioppilaiden ryhmää yhdessä opettajien kanssa, ja heitti oppilaille
haasteen – miten tuo summa
käytettäisiin? Koulun tukioppilaat kokoontuivat työpajois-

sa suunnittelemaan, ja lopulta
haaste poiki Koivumiehelle
materiaalia kolmenkymmenen
”aanelosen” verran. Kun tukea
hankkeelle saatiin vielä lisäksi Kuopion kaupungin nuorisopalveluilta ja hyvinvoinnin
edistämisen palvelualueelta,
sai toteutus lisävauhtia.
- Oppilaiden ideariihessä
kypsyi lopulta ajatus videosta, jossa kerrottaisiin tarinaa
kiusatun ja kiusaajan näkökulmasta. Saimme verkostojemme kautta kerättyä hanketta toteuttamaan mahtavan
tiimin, jossa on mukana Kuopion kaupungin draamakasvattaja Anni Marin, Kuopion
kaupunginteatterin yleisötyöntekijä Matti Halmetvaara ja
näyttelijä Atte Antikainen.
Kuvauksesta ja leikkauksesta
vastasi videokuvaaja Johannes
Teppo. Videolla näyttelee parisenkymmentä Jynkänlahden
koulun 8.- ja 9.-luokkalaista
tukioppilasta.

Välittävää aikuista
tarvitaan
Erityisen ison painoarvon
videossa saa aikuisten suhtautuminen asiaan. Jos opettaja
on välinpitämätön reagoimaan
kiusaamiseen tai sitten päin-

Atte Antikainen ja Olli Koivumies ovat ylpeitä
nuorten osallisuudesta projektissa.
vastoin silmät ja korvat auki,
voi lopputulos olla hyvinkin
erilainen. Siitä video sai nimensäkin, Mitä jos?
- Kun minuun otettiin kevättalvella yhteyttä, lähdin innolla
tärkeään projektiin mukaan.
Minun oli helppo samaistua
nuoriin ja palauttaa esiin se
teini-ikäinen Atte ja hänen ajatusmaailmansa, kun saavuin
tähän kouluympäristöön. Kouluaika pysyy tallessa jossain
kehomuistissa, toteaa luokanopettajaa esittävä Antikainen.

Sekä Antikainen että Koivumies pohtivat, että kiusaaminen voi kuulua joskus osana
kasvamiseen, kun omia tunteita ei vielä osata hallita ja
käsitellä. Monet nuorena kiusanneet ovatkin aikuisena katuneet käytöstään ja ovat ehdottomasti sitä mieltä, että ei
olisi kannattanut. Myös videon kiusaajalla on käytöksensä
taustalla omat syynsä.
- Ratkaiseva rooli käsikirjoituksessa on koulun tukioppilastoiminnalla. Tätä videota
on tarkoitus käyttää työkaluna,

kun tukioppilaat keskustelevat
tukiluokkansa kanssa kiusaamisesta, Koivumies kertoo.
Ensiesitys pidetään Kuopion
kaupunginteatterilla 26.8.2021
projektissa mukana olleille ja
kutsuvieraille. Mukana olleet
oppilaat pääsevät astelemaan
punaista mattoa pitkin elokuvatähtien tapaan. Julkaisun jälkeen video on hyödynnettävissä kaikilla kouluilla.
- Videon tarina on vaikuttava, ja on ollut mahtava seurata
nuorten innokkuutta. He ovat

ottaneet hyvin vastaan ohjausta, ja olen ylpeä heistä, Antikainen kehuu kanssanäyttelijöitään.
Sekä Koivumies että Antikainen haluavat myös kiittää
koulun henkilökuntaa yhteistyöstä. Terveiset nuorista välittämisestä lähtevät kaikille
aikuisille:
- Olkaa kiinnostuneita ja
kuunnelkaa tarkalla korvalla,
mitä nuorilla on mielen päällä!
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Pyörön väessä potkua kuin kossupullossa

K

untavaalit tulivat ja menivät. Kuopiossa vallan kahvassa jatkavat
Keskusta ja Kokoomus, mutta
miten vaalit menivät meidän
PPAY:n ydinalueella, Petosella? Siihen lukeutuvat äänestysalueet Pyörö, Pitkälahti ja
Hulkko-Kieloranta.

Äänestysaktiivisuushan putosi koko maassa ja niin se
teki myös Kuopiossa, jossa
romahdusta tuli lähes kolme
prosenttiyksikköä ja kokonaisaktiivisuus oli nyt vain 49,7 %.
Siis alle puolet äänioikeutetuista kävi uurnilla. Luvussa on
mukana myös hylätyt äänet.
Petosen alueella noistakin lukemista saatiin vain haaveilla,
sillä alueen äänestysprosentti

oli vaisu 43,0. Tästä saamme
kiittää eniten pyöröläisiä, joille
äänestys maistui vain himpun
kossupullon vahvuutta paremmin. Pyörön äänestysaktiivisuus 38,6 % oli koko kaupungin huonoin ja ainut alueista,
joka jäi alle 40 %:n. Ei HulkkoKieloranta ja Pitkälahtikaan
rehvastelemaan pääse, mutta
niissä prosentit olivat sentään
45,6 ja 45,5. Aktiivisuus putosi kaikilla alueilla verrattuna
neljän vuoden takaisiin kuntavaaleihin. Näin kävi myös
Kuopion aktiivisimmalla äänestysalueella,
Kettulanlahdessa, jossa prosentti hiipui
65,4:stä 62,7:ään.
SDP on edelleen Petosen ykkönen, se sai eniten ääniä kai-

äänestyspaikalle vaivautuneista. Edelleenkin kannattaa huomioida, että Nukkuvien puolue
nappasi äänistä 57 %. Petosen
kaikilla kolmella äänestysalueella eniten kannatusta ehdokkaista sai Kokoomuksen Marko Kilpi.

killa kolmella äänestysalueella.
Toiselle sijalle yltänyt puolue
vaihteli niin että Pyöröllä se
oli Perussuomalaiset, Pitkälahdessa Keskusta ja HulkkoKielorannassa
Kokoomus.
Yhteenlaskettuna SDP:n ääni-

osuus oli 21,4 %. Sen jälkeen
tuli tasainen kolmikko, Kokoomus 17,8 %, Keskusta 17,5 %
ja Perussuomalaiset 17,4 %.
Víhreitä Petosella äänesti
10,1 %, Vasemmistoliittoa 7,3 %
ja Kristillisdemokraatteja 5,0 %

Parastahan tässä on se, että
seuraaviin vaaleihin on vain
puoli vuotta aikaa. Hallituksemme paljon parjattu Soteuudistus tuo alkuvuoteen 2022
mukanaan
maakuntavaalit,
joilla äänestetään aluevaltuustoihin valtuutettuja. He tulevat
päättämään asioista, joista ei
ole vielä hallituksellakaan varmuutta mitä ne voisivat olla tai
onko maakunnilla rahoitustakaan.

Meidän tavan tallaajien murheita ne eivät vielä ole elleivät
sitten eduskuntavaalit jostain
syystä aikaistu. Ennen kevättä
2023 on siis tarjolla nuo maakuntia koskevat aluevaalit.
Jos vaikka koronan seuraavan
aallon takia nekin siirretään
kesään, niin voidaan olla tyytyväisiä mikäli äänestysaktiivisuus ylittää 30 %. Demokratian
juhla-ajat siis ovat käsillämme.
Pasi Louhelainen
Huolestunut kansalainen
PPAY:n hallituksen pj.
Kuva: Pixabay

Oppia ja onnistumisia – hyvän mielen eväitä kansalaisopistolla

L

ukuvuonna
2021-22
Kuopion kansalaisopiston teemana on korostaa
onnistumisen hetkiä oppimisessa ja oppimisen tuottamaa
hyvää mieltä. Oppimisen ilo
syntyy myönteisessä ilmapiirissä, jossa syttyy kiinnostuksen kipinä itselle merkityksellisiin asioihin. Aidot
kohtaamiset ja vuorovaikutus
opettajan ja opiskelijoiden kesken antavat hyvää mieltä kaikille.
Oppimisen iloa ja hyvää
mieltä tuottavia kursseja eri
ikäisille ihmisille löytyy mo-

ta- ja pihapelejä Lippumäen liikuntakeskukseen (105034041S
Ulkopelejä senioreille A, Lippumäki)
Onko äijäjooga jo sinulle tuttua? Kurssilla haetaan kehoon
lisää liikkuvuutta ja rentoutta monipuolisilla venyttävillä,
hengitykseen yhdistettävillä
liikkeillä (105030021S Äijäjooga A syksy ja 105030031S Äijäjooga B syksy)
nelta eri ainealueelta myös Etelä-Kuopion alueella.

Kaipaatko ulos liikkumaan?
Tule opettelemaan ja pelaamaan yhdessä helppoja liikun-

Haluatko aktivoida aivoja ja
muistia? Muistikoulu – huolla
aivot virkeiksi -kurssilla tutustutaan monipuolisesti aivojen

harjoittamiseen ja aktivointiin
sekä aivoterveyden osa-alueisiin (106310031S Muistikoulu
- Huolla aivot virkeiksi B syksy)
Aivoja voit aktivoida myös
opiskelemalla kieltä. Uudella
matkailuenglannin kurssilla
harjoitellaan
monipuolisesti arkielämän puhetilanteita,
tutustutaan matkailu- ja ruokasanastoon sekä opiskellaan
englannin kielen perusrakenteita (102512041S Matkailuenglantia Petosella syksy)
Eri ikäisille lapsille on tarjolla

Käsityökoulu Taiturin ja Kuvataidekoulu Värikkään järjestämiä käsityö- ja kuvataidekursseja Pirtin, Aurinkorinteen ja
Martti Ahtisaaren kouluilla.
Entä oletko jo kokeillut opiskelua verkon välityksellä? Laajasta
kurssitarjonnastamme
löytyy jokaiselle jotakin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu mukaan: opistopalvelut.fi/
kuopio
Kuopion
kansalaisopiston
koulutussuunnittelija Marjo
Markkanen
Kuva: Kuopion kansalaisopiston arkisto
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Messu su 22.8. klo 10. Matti
Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Messu su 29.8. klo 10. Sanna
Alanen, Mari Vuola-Tanila.
Perheitten ilta ma 30.8. klo
17.30. Perheillat kokoontuu
maanantaisin.
Messu su 5.9. klo 10.
Arkinen ateria alkaa ke 8.9.
klo 11.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Juhannuksen sanajumalanpalvelus la 26.6. klo 10. Veli
Mäntynen, Mari Vuola-Tanila.
Konfirmaatiomessu H1 su
27.6. klo 10. Veli Mäntynen,
Johanna Isokangas.
Konfirmaatiomessu H3 su
4.7. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Panu Pohjolainen, SiljaMaria Paimen.
Konfirmaatiomessu H4 su
4.7. klo 14. Rauni Tarvonen,
Silja-Maria Paimen. Tiia Volotinen ja Anu Viippola.
Konfirmaatiomessu
Tievatupa la 10.7. klo 10. Raija
Jokela, Richard Nicholls. Hanna Kärsämä.
Konfirmaatiomessu H5 su
11.7. klo 10. Matias Koponen,
Sanna Saarenpää. Eija Niiranen, Susanna Pakkala-Koskelainen.
Konfirmaatiomessu H6 su
11.7. klo 14. Matias Koponen,
Sanna Saarenpää. Eija Niiranen, Jari Alanen.
Konfirmaatiomessu H7 su
18.7. klo 10. Veli Mäntynen,
Sirpa Nummenheimo, Jarkko
Maukonen. Henri Mäki-Kah-

ma.
Konfirmaatiomessu H9 su
25.7. klo 10. Miia Gabel, Olli
Viitaniemi, Anna-Mari Linna.
Konfirmaatiomessu H10 su
25.7. klo 14. Miia Gabel, Veli
Mäntynen, Anna-Mari Linna.
Eija Huuskonen.
Konfirmaatiomessu
H11
su 1.8. klo 10. Elina Räisänen,
Rauni Tarvonen, Silja-Maria
Paimen. Katri Heikkinen.
Konfirmaatiomessu
H12
su 1.8. klo 14. Elina Räisänen,
Rauni Tarvonen, Silja-Maria
Paimen. Riikka Kukkonen.
Konfirmaatiomessu
H13
su 8.8. klo 10. Veli Mäntynen,
Sirpa Nummenheimo, Leena
Rautakoski. Tuula Hoffrén.
Kouluun lähtevien siunaaminen su 8.8. klo 18.
Sirpa Nummenheimo, Sanna
Saarenpää.
Messu su 15.8. klo 10. Miia
Gabel, Richard Nicholls.
Lapsikuoron harjoitukset
alkaa ke 18.8. klo 17. Mari Vuola-Tanila. Harjoitukset keskiviikkoisin. Uudet ja entiset
laulajat lämpimästi tervetuloa!
Kuoronjohtaja kanttori Mari
Vuola-Tanila, p.040-4848368/
mari.vuola-tanila@evl.fi

Petosen pihaseurat to 8.7.
klo 18. Sanna Alanen, AnnaMari Linna. Lauri Juutilainen.
Kouluun lähtevien siunaaminen su 8.8. klo 16.
Sirpa Nummenheimo, Sanna
Saarenpää.
Nuortenstartti ke 18.8. klo
17. Matias Koponen, Richard
Nicholls. Nuorten syyskauden
avajaistapahtuma kaupunkialueen
nuorille.
Luvassa
mukavaa yhdessä olemista
ja tarjoilua, tietoa isos- ja
avustajakoulutuksista ja nuorisokuorosta sekä uusien kerhonohjaajien ilmoittautuminen.
Nuorten lauluryhmän harjoitukset alkaa to 19.8. klo
17. Mari Vuola-Tanila. Harjoitukset torstaisin. Uudet ja
entiset kuorolaiset lämpimästi
tervetuloa!
Kuoronjohtaja
kanttori Mari Vuola-Tanila,
mari.vuola-tanila@evl.fi , p.
040-4848368
Kaakaokirkko su 29.8. klo
16.
Pulinapaja ma 30.8. klo 10.
Pulinapaja kokoontuu ma, ti
ja to.
Muskarit 1-2 vuotiaille
ja vanhemmille pe 3.9.
klo 9.30. Mari Vuola-Ta-

nila. Muskari kokoontuu
perjantaisin.1.ryhmä klo 9.3010.00 ja 2.ryhmä klo 10.3011.00. Ilmoittautumiset: mari.
vuola-tanila@evl.fi.
Kallaveden seutu - muut
Lauluilta ke 14.7. klo 18. Veli
Mäntynen, Leena Rautakoski.
Marja-Leena ja Kari Kaukosella, Lintulanlahti 29, Hirvilahti.
Lauluilta
Tammenrannan kesäteatterilla ke 21.7.
klo 18. Sirpa Nummenheimo,
Sanna Saarenpää. Liljantie,
Vehmasmäki. Kallaveden kirkkokuoron järjestelmä kahvitarjoilu, vapaaehtoinen maksu.
Haloo Hiltulanlahti !!! to
26.8. klo 17.30. Matti Pentikäinen. Kallaveden seurakunta järjestää illan kaikenikäisille
kyläläisille
Hiltulanlahden
koululla torstaisin klo 17.30 –
19.30 kerran kuussa. Seuraavat
kerrat ovat 23.9., 28.10., 25.11.
Luvassa iltapalaa, iltahartaus,
erilaista
toimintaa
esim.
askartelua, pelejä, kisailua ja
visailua lapsille, nuorille kuin
vanhemmillekin kyläläisille.
Iltaan ovat tervetulleita kaikki.
Illassa ei ole lastenhoitomahdollisuutta. Pienemmät oman
aikuisen kanssa iltaan. Lisätietoja: Kallaveden seurakunta,
lapsityönohjaaja Katri Heikkinen puh. 040 4848 334
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Kouluun lähtevien siunaaminen su 8.8. klo 15.
Rauni Tarvonen, Annuliina
Ikäheimo.
Messu su 15.8. klo 13. Matias
Koponen, Mari Vuola-Tanila.

Kuka muistaa Timantti-Villen?

O

lemme keräämässä aineistoa Tuusniemellä 1887 syntyneestä
seikkailija ja mainari Paavo
Mikkosesta, alias TimanttiVillestä.
Kirkonkirjoista löytyy merkintä, joka kertoo TimanttiVillen lähteneen s/s Polaris
-aluksella ensimmäiselle matkalleen syksyllä 1910 Hangosta Englannin kautta Kanadan
Port Arthuriin (nyk. Thunder
Bay), josta hän palasi Tuusniemelle 1920. Toinen matka
mainariksi Atlantin taakse oli
edessä 1923.
Kuopion Männistöön Mikkonen palasi vuonna 1935, ja
kaupungissa hänet tunnettiin
varsin laajasti aina kuolemaansa Harjulan vanhainkodissa 1959 saakka. Mainari koki
Euroopan kansainvaelluksen
Amerikkaan ja oli rakentamassa Kanadan vaurautta – ja
hämmästytti kaupunkilaisia timanttitarinoillaan.
Vuosikymmeniä
Kanadan
kultakaivoksissa
työskennellyttä Mikkosta pidettiin
Suomeen ja Kuopioon Port
Arthurista palattuaan varsin
outona kulkijana; tarinansa
kulta- ja timanttilöydöksistä, kuten myös vuoristoros-

voista olivat kaupunkilaisille
mieluisia – joku niihin saattoi
uskoakin. Hän oli varma, että
timantteja löytyy myös Kuopiosta ja Tuusniemeltä.
Kaikki mahdollinen tiedonmuru 1940-1950 -luvuilla Kuopiossa ja Tuusniemellä
asuneiden ja kenties Timantti-

Villen tavanneiden aikalaisten
muistinsopukoista on tervetullutta, jotta saisimme myös heidän tarinansa ylöskirjoitettua.
Ja mikäli sinulla on tietoja Suomesta Amerikkaan aikoinaan
muuttaneista siirtolaisista, niin
otamme nekin mieluusti vastaan.
Tietosi voit lähettää alla ole-

vaan sähköpostiosoitteeseemme.
Heikki Kokko
toimittaja, tietokirjailija
Jukka Kytöjoki
tietokirjailija, filosofian maisteri
ville.timantti@luukku.com
Kuva: Pixabay
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Heikki Kokko

Varjoon, suojaan...
…alta polttavan auringon!
Näin lauloi keväällä edesmennyt Matti Siitonen, alias
Fredi
euroviisukappaleessaan vuonna 1967. Vaikka
tuon Lasse Mårtensonin säveltämän ja Alvi Vuorisen
sanoittaman laulun sanat
kertovat ihan jostain muusta
kuin minä nyt, niihin kannattaa uskoa mikäli maltat
lukea hieman eteenpäin.
Sitä kun penskana joskus
1960 -luvun auringonkultaamina kesäpäivinä kärvensi
nahkansa joka ikinen paahteinen suvi, niin maksun aika
koitti nyt, kymmeniä vuosia
myöhemmin.
Puoli vuosisataa sitten ei
ollut tietoakaan auringonvalon haitoista; kevään aurinkoisina pakkaspäivinä lapsukaisten poskiin siveltiin
auringolta muka suojaavaa
vesipitoista Vitalista, joka
ihon alla jäätyessään aiheutti
pieniä paleltumavammoja. Ja
kesällä polskittiin mökkirannassa aamusta iltaan. Yöt olivatkin sitten yhtä tuskaa, kun
tulipunaisina hehkuvia auringossa palaneita hartioita
ja päänahkaa yritti viilentää
märillä pyyhkeillä.
Sain ihosyöpädiagnoosin
viime syksynä, onnekseni
melanoomaa lievemmästä
okasolusyövän esiasteesta.
Hoitamattomana sekin voi
levittää etäpesäkkeitä ja johtaa isompiin ongelmiin.
Kerronpa hieman KYS:n
ihotautiosastolla saamistani
hoidoista, ihan vaan varoituksen sanoina kaikille auringonpalvojille – en suinkaan pelotellakseni noista
hoidoista, vaan UV -säteilyn
vaaroista meille pohjoisen
vaaleahipiäisille kalpeanaamoille.
Alkuhoitona päänahkani
spreijattiin miinus 196 C -asteisella nestemäisellä typellä
ja hoito toistettiin muutaman
viikoin välein. Sen jälkeen
lääkärin määräämät kahdeksan viikkoa kestäneet myrkkysalvakuurit kahdesti, mutta kun nekään eivät tautia
taltuttaneet, niin siirryttiin
järeämpiin konsteihin: fotodynaamiseen valohoitoon,
PDT:een.
Varsin kivuliaaseen sellaiseen.
Päänahka hiottiin karheaksi ja siihen levitettiin pikkuriikkinen tuubillinen satojen eurojen hintaista valolle
herkistävää linimenttiä. Sen
jälkeen pää verhoiltiin muovikelmulla ja komennettiin
odottamaan kolmeksi tunniksi ennen varsinaista hoitoa, jotta tuo kallisarvoinen
salva ennättäisi vaikuttaa.
Pään yläpuolelle asetettiin

pari lamppua – ei siis mitään
yhdeksän watin energiansäästäjiä, vaan jotain paljon
tehokkaampaa ja kuumottavampaa loistetta.
Kymmenen minuuttia kestäneen hoidon aikana päänahka ritisi ja rätisi. Pari
viimeistä minuuttia olivat
lievästi sanottuna kiputoleranssini äärirajoilla.
Jos kuvittelet, että päätäsi
pommitetaan terävillä lasinsiruilla, niin saanet aavistuksen mistä puhun.
Tämä hoito tehtiin minulle
uudestaan pari viikkoa myöhemmin. Nyt odottelenkin
syksyistä kontrollia, saapi sitten nähdä miten hoidot ovat
purreet.
Niin ihanasti kuin kesäinen auringonlämpö ja valo
ihoa ja mieltä pimeän talven
jäljiltä hellivätkin, niin pysytelläänhän varjossa aina kun
mahdollista. Ja jos varjopaikkoja ei löydy, niin sanloussonin suojakerroin vähintään 30, mieluimmin 50. Ne
pienemmät numerot purkin
kyljessä kun ovat ihan yhtä
tyhjän kanssa etenkin herkkäihoisille, valisti lääkärini.
Samaa minulle vakuutteli
apteekkarimme Pekka Kaukonen Petosen Apteekista:
jos et kertakaikkiaan voi pysytellä auringolta piilossa,
käytä tolkun suojakertoimia!
Hän myös muistutti, että melanoomaan sairastuu vuosittain tuhansia suomalaisia
– suurin syypää tähän löytyy
150 miljoonan kilometrin
päässä porottavasta auringostamme.
Mutta mitä kertookaan
helsinkiläisen yksityisen lääkäriasema Ihosairaalan nettisivusto: ”Fotodynaamisella
hoidolla on monelle mieluisa
nuorentava vaikutus ja sitä
on alettu käyttää myös puhtaasti esteettisenä hoitona.”
Vaan enpä noiden hoitojen
jälkeen koe juurikaan mieluisasti nuorentuneeni, saati
habitustani yhtään esteettisemmäksi.
Siispä: nautitaan lyhyestä
kesästämme kaikki lämpö
minkä aurinko meille suo,
mutta varjon puolella!
Kirjoittaja on vuosikymmenten mittaisen työuran
tehnyt, nyttemmin eläkkeelle
siirtynyt media-alan ammattilainen ja tietokirjailija.
kolumni1.kokko@luukku.com
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Vuokra-asuntoja ikäihmisille

Huom! Bingo ja pubivisa tauolla toistaiseksi.

Hoitokoti Liito-orava valmistuu Petoselle
syksyllä 2021. Taloon valmistuu tehostetun
palveluasumisen asuntoja sekä 16 vuokraasuntoa ikäihmisille.

• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin klo 17.30

Hakuaika vuokra-asuntoihin on 4.-22.8.2021

• Erikoisoluet hanassa ja pullossa

Lue lisää kohteesta:
www.niiralankulma.fi/liito-orava

• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!

• Pubivisat perjantaisin klo 19

facebook.com/karhunpesakuopio
karhunpesakuopio.fi

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

Lisätietoja:
Niiralan Kulma/hakijapalvelu
017-2655 305 (ma-pe klo 9-12)
hakijapalvelu@niiralankulma.fi
Pyörönkaari 3

Koivumäenkuja 10, Hiltulanlahti

Kasvunpolun hevostoimintatallin keskiössä on
hevosen lajityypillinen elämä. Hyvinvoivien hevosten
avulla tuotamme hyvinvointipalveluita
Koivumäen kartanon kauniissa pihapiirissä.

Palveluihimme
kuuluvat eläinavusteiset:
- kuntoutus- ja terapiapalvelut
- työhyvinvointipalvelut ja työnohjaus
- juhlapalvelut ja eläimelliset elämykset
- ratsastus- ja hevostaitotunnit
- HeLMi®-hetket
(hevosavusteinen mindfulness)
- leirit, kurssit ja kerhot

www.kasvunpolku.fi/kasvunpolun-hevostoimintatalli/
www.facebook.com/kasvunpolunhevostoiminta/
Lisätietoa: https://hopoti.com/stable/KasvunpolunHevostoimintatalli

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

