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Yksinäisyys ympärillä joskus ottaa hahmon ihmisen
ja siksi asiasta voi olla vaikeaa
avautua muille.

sitä huomiseen, Holopainen
rohkaisee.

- Ihminen saattaa ajatella,
että hän on jotenkin epäonnistunut elämässä, jos hän ei
ole saanut luotua sosiaalisia
suhteita. Yksinäisyys ei kuitenkaan ole yksinäisen itsensä
syy, eikä yksinäisyys ole kiinni
ihmisen sosiaalisista taidoista,
Yksinäisyystyö Pohjois-Savossa – hankkeen projektipäällikkö Hanna Holopainen painottaa.

Yksinäisyyden
kokemukseen pystyy siis vaikuttamaan,
mutta joustavamman ajattelun
opetteleminen yksin voi tuntua haastavalta ja raskaalta.

Yksinäisyyden kokemukseen
liittyy usein myös ajatus, että
asiaan ei voi mitenkään vaikuttaa. Myös surun ja toivottomuuden tunteet voivat tuntua
ylitsepääsemättömiltä sietää.

Inka Pironetti ja Hanna Holopainen
auttavat yksinäisyydestä kärsiviä.

K

un arjessa ei ole ketään, kenen kanssa sen
jakaisi. Kun ympärillä on liikaakin ihmisiä, mutta
ei yhtäkään, jolle puhua. Kun
tänäänkin olit elossa vain somessa.
Se, miten yksinäisyyteen
päätyy, voi johtua mitä erilaisimpien elämän sattumien
seurauksena. Muutto toiselle
paikkakunnalle,
eroaminen
kumppanista, eläköityminen,
läheisen kuolema tai vakava
sairastuminen voivat johtaa
yksinäisyyteen. Joskus taustalla voi olla myös ikäviä elämänkokemuksia, kuten koulu- tai
työpaikkakiusaamista väkivaltaa ja luottamuksen menettämistä ihmisiin.
Kesällä 2021 julkaistun Finsote -tutkimuksen mukaan 11
prosenttia kuopiolaisista yli
20-vuotiaista kokee yksinäisyyttä, ja korona-aika on lisännyt kokemusta räjähdysmäisesti. Uusimpien tutkimusten

mukaan jo jopa kolmas kokee
arjessaan yksinäisyyttä. Yksinäisyys voikin osua kohdalle
riippumatta iästä tai sosioekonomisesta asemasta, mutta
erityisesti nuorten aikuisten ja
senioreiden keskuudessa se on
yleistä.
Yksinäisyystyö Pohjois-Savossa on elokuussa 2021 käynnistynyt hanke, joka tarjoaa
maksutonta apua yksinäisyyttä
kokeville täysi-ikäisille. Työskentely toteutetaan Helsinki
Mission toimintamallilla, johon kuuluvat yksilökeskustelut
työntekijän kanssa sekä ohjattu
työkirjatyöskentely.

Yksinäisyys sydämessä, katkeriksi pisaroiksi tiivistyy
Yksinäisyyden tunne on monesti hyvin kipeä kokemus,
jossa yksilö haluaisi tulla nähdyksi ja kuulluksi. Tuntemukseen voi liittyä myös häpeää ja
alemmuuden tunnetta itsestä,

PÄÄKIRJOITUS

V

uosi 2021 on ollut täynnä
hienoja urheiluhetkiä kuopiolaisille jalkapallofaneille. Lokakuun lopussa pelattiin Väre
Areenalla miesten Suomen mestaruudesta Kuopion Palloseuran ja
Helsingin Jalkapalloklubin kesken.
Tunnelma ottelussa oli ainutlaatuinen. Iltavaloissa pelattua ratkaisuottelua oli saapunut katsomaan
kaikkien aikojen suurin yleisömäärä
Kuopiossa, kokonaista 7890 katsojaa.
KuPS tarvitsi ottelusta voiton. Ottelu päättyi tasaisen väännön jälkeen

- Yksinäisyys on meille haitallista monella tapaa. Ulkopuolisuuden tunne heikentää
merkittävästi ihmisen hyvinvointia, ja pitkään jatkuessaan
sen on todettu olevan monien
psyykkisten ja fyysisienkin sairauksien taustalla.

Siinä yksinäisyyden
on seuraus, siinä on
sen syy
Useasti yksinäisyyden taustalla on vääristyneitä ajatuksia
itsestä ja muista. Nämä ajatukset voivat johtaa siihen, että
alkaa välttelemään sosiaalisia
tilanteita. Nämä toimintamallit ylläpitävät yksinäisyyden
kokemusta ja noidankehä on
valmis.
- On ensiarvoisen tärkeää
oppia tunnistamaan, kuinka yksinäisyys voi vaikuttaa
tapaamme ajatella. Yksinäisyyden värittämiä ajatuksia ja
tulkintoja on mahdollista opetella muokkaamaan. Muutos
voi lähteä liikkeelle suhteesta
itseensä ja siitä, kuinka päätämme haluta itsellemme hyvää. Tänään on aina parempi
päivä muutokselle kuin lykätä

- Yksinäisyyttä ei välttämättä
voida kokonaan poistaa, mutta
omien ajatusten ja tunteiden
tutkailulla tunnetta voidaan
oppia ymmärtämään, jolloin
se ei ole enää niin hallitsevaa
tai satuttavaa, vakuuttaa Holopainen.

Kunpa sinut tuntisin
paremmin, silloin
ehkä oppisin itsenikin
Muiden ihmisten parissa oleminen ja heidän seuraansa hakeutuminen ei automaattisesti
ratkaise yksinäisyyttä, mutta
ihmisiä säännöllisesti kohdatessa voi muodostua tilaisuuksia solmia kestäviäkin ihmissuhteita. Paikalliset järjestöt
tarjoavat monenlaista ryhmätoimintaa ja myös yksilöllistäkin tukea. Toiset viihtyvät
erilaisten harrasteiden parissa,
toiset taas voivat löytää merkityksellistä toimintaa vapaaehtoistyön parista.
- Kannattaa pohtia, mikä toiminta olisi itselle mielekästä.
Mikäli tuntuu, että kaipaisi tukea oman yksinäisyyden kokemuksen kanssa ja olisi utelias
tutkailemaan tunteitaan, voi
Yksinäisyystyöskentely olla se
keino. Siinä pääsee myötätuntoisen ja rohkaisevan ammattilaisen kanssa keskustelemaan
omasta tarinastaan. Työskentelyn tavoitteena on löytää toimivia työkaluja, joiden avulla
yksinäisyyden kokemus ei olisi
enää niin hallitseva.
Kaikilla meillä on päivittäin
mahdollisuuksia tehdä toistemme elämää miellyttävämmäksi ja hälventää hieman

KuPS ansaitsee stadionin
tasapeliin 1-1. Tämän myötä HJK
vei mestaruuden, eivätkä kuopiolaiset päässeet tällä kertaa nostamaan
mestaruuspyttyä vuoden 2019 tapaan, vaan saaliiksi jäivät hopeiset
mitalit. Mitalisija oli jo KuPS:n viides
putkeen. Tämä on myös seuran uusi
ennätys. Aiempi ennätys oli 1970-luvulla saavutetut neljä perättäistä mitalia.
Keväällä Kuopiossa saatiin juhlia miesten Suomen Cupin voittoa,
syksyllä naisten historiallista ensimmäistä Suomen mestaruutta, sekä

myös poikien A-junioreiden Suomen mestaruutta. KuPS:lla on 1700
rekisteröityä pelaajaa, tyttöjä ja poikia, sekä noin 500 vapaaehtoista toimijaa. Lisäksi on satakunta suoraan
jalkapalloon liittyvää työpaikkaa.
Ottelutapahtumat yhdistävät myös
sukupolvia – katsojia on pikkulapsista vanhuksiin. KuPS on tällä hetkellä suomalaisen jalkapalloilun suurseura.
Euroopan kentillä KuPS on menestynyt jo useana vuonna luoden Kuopiolle positiivista imagoa. Erityisesti
tänä syksynä se esiintyi edukseen.

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
Toimistovastaava Kalle Lillinen
p. 044 729 5233 / petosenlehti@ppay.fi
https://petosenlehti.ppay.fi
Eteläisen Kuopion ikioma lehti. Jaetaan Petoselle,
Jynkkään ja Saaristokaupunkiin. Painos 12 100 kpl.

Toimittajat: Pirjo Kiiski, Anu Piironen
Kolumni ja podcast: Heikki Kokko

Yksin, mutta ei yksinäinen
Yksinäisyys ei ole vapaaehtoista, toivottua yksinoloa,
vaan negatiivinen olotila. Yksin vapaaehtoisesti oleminen
puolestaan voi olla tärkeäkin
voimavara ja mieluisa tapa
viettää aikaa.
Yksinolon tarve vaihtelee
temperamenteittain, olemmehan introvertteja ja ekstrovertteja tai jotain siltä väliltä.
Kaipuu yksinoloon korostuu
etenkin silloin, kun arki on
täyttä ja kiireistä. Työelämän
ja perheen vaatimusten vastapainoksi moni kaipaa omaa
aikaa ja rauhaa itsensä kanssa.
Vaikka suomalaisessa kulttuurissa periaatteessa arvostetaan kykyä olla yksin,
ihannoimme yhä enemmän
ulospäin suuntautuvia ja seurallisia ihmisiä. Tämä näkyy
jo varhaiskasvatuksessa, kun
itsekseen leikkivää ja yksin
viihtyvää lasta tyrkitään väkisin muiden lasten seuraan.
Pakkoseurallistamalla kasvamme peilaamaan ajatuksia
muiden kautta. Olenko kiinnostava, älykäs, seurallinen,
huumorintajuinen tai menestynyt? Mitä muut ajattelevat
minusta muokkaa siis omaa
käsitystä siitä, millainen olen.
Vaikka oikeasti se, mitä itse
ajattelet itsestäsi, tekee sinusta
erillisyyden kokemusta.
- Tutkitusti pienilläkin teoilla, katseilla, hymyllä ja ystävällisillä sanoilla voimme edistää
toisen henkilön kokemusta
yhteenkuuluvuudesta ja merkityksellisyydestä, Holopainen
kannustaa arjen pieniin hyviin
tekoihin.
Yksinäisyystyö Pohjois- Savossa hankkeeseen voi osal-

Se putosi Konferenssiliigasta vasta
neljännellä kierroksella Saksan korkeimman tason, Bundesliigan, Union Berliniä vastaan Adolf Hitlerin
vuoden 1936 Berliinin kesäolympialaisiin rakennuttamalla stadionilla.
Kuopion surkeista stadionolosuhteista johtuen KuPS pelasi euro-otteluitaan Helsingin Olympiastadionilla, jossa puitteet olivat hulppeat,
mutta kyllä tällaiset ottelut pitäisi
pystyä pelaamaan Kuopiossa savolaisen kotiyleisön edessä.
Suomen mittakaavassakin Kuopion olosuhteet ovat ala-arvoiset. Tämän totesin käytyäni katsomassa
Seinäjoella ottelun SJK-KuPS. Siellä
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sellaisen, kuin olet.
Ennen kuin itsensä oppii
tuntemaan kunnolla, on vietettävä aikaa oman itsen kanssa. Aivan niin kuin muihinkin
ihmisiin tutustuminen ottaa
oman aikansa, ei oma minäkään tule tutuksi ilman tiivistä
seurustelua.
Saattaakin olla, että mitä
vähemmän ihminen on viettänyt aikaa oman itsensä seurassa itsestään oppien, sitä
vaikeampi hänen on olla yksin omien ajatustensa kesken.
Silloin pienetkin yksinäisyyden hetket voivat nostaa pintaan epämiellyttäviä asioita,
jotka olisi helpompi hukuttaa
sosiaalisen kanssakäymisen
hälyyn. Pahimmillaan yksinolosta ahdistuva voi olla jopa
läheisriippuvainen, joka täyttää kalenterinsa aukottomaksi
hiljaisista hetkistä.
Kyky olla yksin on tärkeä
taito, jota voi opetella. Varaa kalenteriin aikaa yksinoloon, äläkä täytä kaikkea
omaa aikaasi suorittamisella.
Tee yksin asioita, joista nautit ja jotka rentouttavat sinua.
Muista kuunnella itseäsi ja
mitä tunnet tarvitsevasi juuri
nyt. Anna aikaa luovuudelle ja
oivalluksille. Ajatuksesi ovat
tärkeitä!

listua varaamalla ajan netissä
ajanvaraus.kuopionkriisikeskus.fi taikka ottamalla suoraan
yhteyttä 044 714 6020, hanna.
holopainen (at) kuopionkriisikeskus.fi tai 050 557 6714, inka.pironetti (at) kuopionkriisikeskus.fi.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Hanna Holopainen
Väliotsikot Juice Leskinen:
Kaksoiselämää

6000 hengen stadion on rakennettu
tasapainoisesti jalkapallokentän ympärille, kaikki paikat olivat katettuja
istumapaikkoja. Myös myyntipisteitä
oli Seinäjoen stadionilla kiitettävästi.
Ottelun puitteet olivat hienot.
Kuopion stadionia ollaan ajanmukaistamassa. Toivottavasti hanke etenee nopeasti, eikä kulu enää monta
vuotta siihen, kun pääsemme nauttimaan kuopiolaisesta jalkapallomenestyksestä hyvissä katsomo-olosuhteissa.
Jalkapallo on parasta paikan päällä!
Jukka Kytöjoki
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Suosituimmat kirjat, lukuhaaste ja digikirjasto

S

yksy on kiireistä aikaa
kirjastoissa iltojen pimetessä. Petosen Lehti kysyi
Pyörön kirjastosta, minkälaiset
kirjat ovat juuri nyt suosiossa.
Lapsiperheiden osuus näkyy
Pyörön kirjaston lainatuimmissa kirjoissa, jotka ovat ovat
Tatu ja Patu -kirjat. Varatuimmat kirjailijat ovat puolestaan
Lucinda Riley ja Hanna Brotherus.
Kuopion kaupunginkirjastossa on meneillään lukuhaaste. Vastaa lukuhaasteeseen, hae
lukulista ja uppoudu kuukausiteemoihin netissä tai kirjastossa.
Kirjastokortin numerolla ja
kirjastosta saadulla pin-koodilla mahdollistuu myös sähköisen aineiston, e-kirjojen,
e-äänikirjojen, musiikin ja elokuvien lainaus verkossa.

Lukuhaasteen teemat
ja kirjavinkit
Kirjastot ovat aloittaneet lukuhaasteen lokakuussa Aleksis
Kiven päivänä, joka on myös
lukemisen teemapäivä. Lukuhaasteessa jokaiselle kuukaudelle on oma teemansa.
Teemoja on kaikkiaan 12. Esimerkkinä Tapahtui kirjastossa,
Ympäristö ympärillämme, Filmatisoituja kirjoja, Rokkarin
kynästä sekä Outoja aikoja,
outoja tapoja. Lisäksi on kuu-

Pyörön kirjaston henkilökunta vinkkaa
mielellään sopivaa lukemista.
si muuta teema-aluetta. Jokaisesta teemasta on ehdolla
noin kymmenkunta teemaan
sopivaa kirjaa. Lukuhaasteen
kirjalistan voi katsoa netistä
kuopionkirjasto.fi tai hakea
kirjastosta.

jat-teemakirjoissa
vaikkapa
Tove Janssonin teos Taikatalvi. Lastenkirjanostalgiaa-teeman kirjoista voi monen kirjan
joukosta valita Jules Vernen,
Kapteeni Nemo merten syvyyksissä.

Ympäristö ympärillämmeteemassa on valittavana esimerkiksi Johanna Sinisalon
kirja Ukkoshuilu. Kylmät kir-

Lasten kirjat ovatkin Pyörön
kirjaston lainatuimpia. Se kertoo osaltaan Etelä-Kuopion
asuinalueiden lapsiperheval-

taisuudesta. Lainatuin kirja
on Aino Havukaisen ja Sami
Toivosen Tatu ja Patu - Kauhea
Hirviö-Hirviö ja muita outoja
juttuja. Toisena Tatu ja Patu Kovaa menoa kiskoilla ja kolmannesta eteenpäin Ryhmä
Hau -kirjat.

jastojen kulttuurimuutoksen.
Hän puhuu kirjastoverkostoista, jotka kirjastoille oli luotu jo
ennen kuin nykyisiä verkostoja
alettiin kehittämään. Kehityksen painotus on koko maan
kattavassa kirjastolaitoksessa
ja hyvissä verkostoissa.

Pyörön varatuimpien teosten
top 5 alkaa Lucinda Rileyn kirjasta Oliivipuu. Toisena Hanna
Brotheruksen Ainoa kotini ja
kolmantena Enni Mustosen
Näkijä. Neljänneksi varatuin
on Lucinda Rileyn toinen teos,
Kadonnut sisar ja viidentenä
Mari Jungstedtin Viimeisen
lampun loisteessa.

Palatessaan elämässään nuoruuden suuntaan 40 vuotta,
ensimmäiseen työhönsä kirjastossa, Pohjolainen ei olisi
saattanut kuvitellakaan mitä
digitaalisuus tuo tullessaan.

Kirjastokortilla ja pinkoodilla e-aineistoja

- Niillä alkutaidoilla olisi nykyisin tekemistä, kun tekniikka
on kehittynyt koko ajan. Digitaalisuus näkyy muun muassa
digiopastuksina ja digitaalisissa aineistoissa. Meillä on myös
paljon henkilöstökoulutusta.
Olen tehnyt kirjavinkkivideoita alakouluikäisille ja jonkin
verran myös isommille. Kirjastot ovat olleet jatkuvasti ajan
hermolla.
Biblio-palvelusta
löytyy kieltenopiskelijoillekin
paljon. Siellä on hyvä kokoelma ruotsin- ja espanjankielistä
aineistoa. Italian-, ranskan- ja
arabiankielistäkin aineistoa on
saatavilla. Maahanmuuttajat
voivat tulla kirjastoon ja toivoa omankielistä kirjallisuutta.
Kirjastoon tilataan aineistoa
Helsingin monikielisestä kirjastosta harvinaisimmilla kielillä.

Pohjolainen on nähnyt kir-

Kirjaston kuopio.finna.fi si-

Helena Pohjolainen ja Veera
Pekkarinen Pyörön kirjastosta
kertovat, että varattuja kirjoja
tuodaan Pyöröön laatikoittain
muista kirjastoista. Silti varauskirjan saaminen voi kestää
viikkoja. He mainitsevat, että
kolmena päivänä viikossa tulee
muutamia varauslaatikollista
kirjoja, joissa on noin 30 kappaletta kussakin. Kirjan, josta
on paljon varauksia voi saada
myös viikon pikalainana.
- Hanna Brotheruksen kirjasta koko kirjastossa on 199 varausta, kertoo Pekkarinen.

vuston verkkopalvelut e-aineistoihin, musiikkiin ja elokuviin ovat laajat ja ilmaiset.
Kirjastokortti ja pin-koodi
avaa monenlaiset lainausmahdollisuudet. E-kirjat ja e-äänikirjat ovat lainattavissa Bibliosta ja Ellibsistä. Viddla.fi on
elokuvien suoratoistopalvelu.
Naxospalvelu
mahdollistaa
klassisen musiikin kuuntelun.
Kirjaston
digiaineistoihin
pääsee valitsemalla kirjaston
verkkosivun kautta kohdan eaineistot.
Pyörön kirjastossa on lainattavissa myös lautapelejä ja liikuntavälineitä, muun muassa
kahvakuulia, jumppakeppejä,
hierontarullia ja luistelutukia.
Syyslukemisena
Pekkarista sykähdyttää Emiko Jeanin
kirja Tokion prinsessa ja Pohjolaista Pablo Nerudan runot.
Pohjolainen toivoo, että asiakkaat varmistavat kirjaston
aukioloajat kuopio.finna.fi sivuston kautta.
- Googlen kautta haettaessa
aukioloajat ovat usein vääriä.
Jos et tiedä mitä lukisit, henkilökunta vinkkaa mielellään
mukavaa lukemista.
Teksti: Anu Piironen
Kuva: Kalle Lillinen

Onko hävikkiruoka syömäkelpoista?

S

elkeästi yleisin syy ruuan
pois heittämiseen on ruuan pilaantuminen. Parasta ennen -merkintä sotketaan
usein viimeinen käyttöpäivä
-merkintään. Ruoka voi olla
täysin syömäkelpoista, jos se
ei haise eikä maistu pahalta, ei
ole homeinen tai sen rakenne
ei ole muuttunut.
Tilastokeskuksen
mukaan
Suomen kotitalouksissa heitetään vuosittain syömäkelpoista ruokaa jätteisiin 20–25
kiloa henkilöä kohden. Tämä
tarkoittaa, että joka viides ostettu ruokakassi päätyy roskiin
eli noin sadan euron arvosta
syötävää päätyy biojätteeksi
jokaisen kotitalouden jäsentä kohden. Yllättäen juuri kotitaloudet ovat ruokahävikin
tuottamisessa suurin tekijä, 33
prosenttia.
Kaupoissa
ruokahävikkiä
syntyy vuosittain 57 miljoonaa kiloa, ja kauppojen osuus
elintarvikeketjussa syntyvästä ruokahävikistä on noin 16
prosenttia. Kaupan hävikki on
suurinta tuoretuotteissa, kuten
leivissä, hedelmissä ja vihanneksissa.

Kauppiaan ennakointi
tärkeässä asemassa
Tärkeintä kauppojen hävikin hallinnassa on tuotteiden
menekin ennakointi mahdollisimman tarkasti ja se, että tila-

taan oikea määrä sellaisia tuotteita, joita asiakkaat kulloinkin
haluavat ostaa. Kaupoissa hyödynnetään tilausautomatiikkaa, joka tekee ennusteet menekistä.
S-market Petosen marketpäällikkö Samu Salminen
toteaa, että ruokahävikin vähentäminen on globaali asia
ja niin kauppiaiden yritysten
kuin asiakkaiden etu:
- Elintarvikkeiden menekkiä osataan melko hyvin ennustaa ja suhteuttaa tilauksiin.
On myös asioita, joihin emme
voi mitenkään vaikuttaa. Niitä
ovat esimerkiksi sää ja muut
tuotantoon liittyvät olosuhteet. Esimerkiksi kesän mansikkakausi vaihtelee vuosittain
kasvuolosuhteiden mukaan, ja
tilaukset tietenkin sovitetaan
sen mukaan. Tarkan tilaamisen
lisäksi meillä hävikkiä hillitään
myös alennuskäytännöllä, jossa lähipäivinä vanhentuvat
tuotteet myydään alennetuilla
hinnoilla.

Jätemäärän vähentäminen tavoitteena
K-Supermarket
Petosen
kauppias Jyrki Huttunen pitää
jatkuvaa ennakointia menekistä tärkeänä päivittäisenä toimena, jolla on vaikutusta myös
kertyvään biojätteeseen:
- Olemme pystyneet vähen-

tämään biojäteastioiden määrän kesän aikana seitsemästä
kahteen astiaan. Encore Ympäristöpalvelut antavat ohjeet
biojätteen käsittelyyn myymälässä ja hyödyntävät jätteen
eteenpäin esimerkiksi energiana.
Parasta ennen –merkintä tarkoittaa, että valmistajan mielestä tuote näyttää ja maistuu
parhaalta ennen pakkaukseen
kirjattua päivämäärä.
Sekä K-Supermarket Petonen
että S-market Petonen hinnoittelevat parasta ennen- päiväyksellä merkittyjä tuotteita alennukseen, kun päivämäärä on
umpeutumassa.
- Näiden laputettujen tuotteiden ostokäyttäytymisessä
on tapahtunut suuri murros.
Niiden ostaminen on taloudellinen ja ekologinen valinta,
jota ei hävetä, Huttunen huomauttaa.

Nirsoilua?
Hävikkiruuan määrän kasvussa ongelmana on, että kuluttajat eivät uskalla tutkia
tuotteiden käyttökelpoisuutta
omiin aisteihin luottaen, vaan
elintarvike päätyy roskiin.
Ruokaa heitetään pois myös
varmuuden vuoksi, vaikka se
vaikuttaisikin syömäkelpoiselta.

Kuluttajat ovat yhä enemmän
tottuneet valitsemaan tuoretuotteet ulkonäön mukaan, ja
se vaikuttaa siihen, mitä myymälän hedelmävihannes-osastolta kelpuutetaan ostoskoriin.
- Myymme myös erikseen
ei niin esteettisiä, mutta aivan käyttökelpoisia hedelmiä
edullisesti. Näitä, vaikkapa
pilkullisia banaaneja, voi hyödyntää mainiosti esimerkiksi
smoothieissa, Salminen vinkkaa.
- K-Supermarketissa hieman
ruttuiset omenat ja muut ulkonäöltään kärsineet, mutta
täysin syömäkelpoiset hedelmät myydään alepussitettuina,
Huttunen kertoo.

Ailahteleva
ostoskäyttäytyminen
Aina menekkiä ei pystytä arvioimaan, siihen vaikuttavat
valmistusmäärissä sattuneet
virhearviot, asiakkaiden epäsäännölliset ostotavat, omat
tai kilpailijoiden kampanjat tai
tuotteiden epäedullinen asettelu kaupan hyllyllä. Joskus jokin
vallalla oleva dieettitrendi voi
vaikuttaa myös myymälässä
hylättyihin ja haluttuihin tuotteisiin jakautumiseen.
- Haastavaa tässä työssä on
ottaa huomioon kaikki ne seikat, jotka vaikuttavat ostoskäyttäytymiseen. Ensimmäi-

Viimeinen käyttöpäivä -merkintä ja parasta ennen -merkintä sotketaan usein.
nen vuoden aikana uutena
kauppiaana toimiessa menekki tulee varmasti tutummaksi,
Huttunen sanoo.

Huttunen kertoo, että heidän
myymälän tuotteita lahjoitetaan järjestöjen lisäksi eläinten
käyttöön:

Kauppojen aukioloaikojen
vapauttaminen on vähentänyt
hävikkiä, kun menekki on tasaisempaa ja ruoan hamstraus
ennen pitkiä juhlapyhiä on vähentynyt.

- Leipää, vihanneksia ja salaatteja menee hevostalleille,
maatiloille lampaiden syötäväksi sekä kauriiden ruokintaan.

Käyttökelpoinen
kiertoon
Osa elintarvikkeista päätyy
myös jaettavaksi tarvitseville hyväntekeväisyyden kautta,
mutta silloinkin ne ovat täysin
käyttökelpoisia.
- Viimeisen käyttöpäivän
ylittäneitä tuotteita ei myydä
eikä lahjoiteta lainkaan, Salminen vakuuttaa.

- On kaikkien etu, että tuotteet päätyvät käyttöön, eivätkä
lisää biojätekuormaa, Salminen toteaa.
Lue lisää hävikkiruuasta Syötävää vai biojätettä? nettiartikkelista osoitteessa petosenlehti.ppay.fi/artikkelit/. Mukana
muun muassa Marttojen vinkkejä.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen
Lähde: havikkitieto.fi
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Pyörön opettaja Ilkka Kokkonen ei anna kiusata ketään

P

yörön ja Pitkälahden
koulut muodostavat yhtenäiskoulun, joka on
Kuopion suurin perusasteen
(luokat 1-9) opetusta antava
koulu.

Pyörön alakoulun opettaja
Ilkka Kokkonen on ollut opettajana yli 36 vuotta. Eläkkeelle
hän olisi voinut jäädä jo viime
keväänä, mutta kun terveyttä, työsarkaa, asuntolainaa ja
opetettavia riittää, hän pysyttelee työssään. Kokkonen pitää työstään ja jatkaa saman
luokan kanssa aina kuudenteen luokkaan asti. Jos omassa
mielessä eläköityminen on välillä käväissyt ajatuksen tasolla,
on se torppautunut oppilaiden
vanhempien toiveeseen työn
jatkamisesta.
Viime
kevään
etäkoronastressi näkyi Kokkosenkin
terveydessä huikean korkeina
verenpainearvoina. Kun paluu normaaliin lähiopetukseen
vihdoin syyslukukaudella tapahtui, palautuivat lukematkin
suht normaaleiksi.
Jonkinlaisen muutoksen hän
on havainnoinut koulutyössä
tapahtuneen jo digiloikankin
myötä.
Kokkonen puntaroi vanhoja hyviä aikoja nykykoulujen
hektisyyttä vasten. Asioilla on
aina puolensa; jotain huonoa,
jotain hyvää. Myönteisellä
asenteella aina eteenpäin.

Turvallinen luokka
ja kollegoita tukeva
työyhteisö
Pyörön koulussa eri kansallisuudet tuovat oman mausteen-

KOLUMNI

Pyörön koulun opettaja Ilkka Kokkonen painottaa turvallisen kouluympäristön merkitystä yhtenä tärkeimmistä oppimisen edellytyksistä.
sa opetustyöhön.
Kokkosella on luokassaan 20
oppilasta, joista viisi on arabian- ja venäjänkielisiä. Koulutermistössä he ovat S2:ia eli
muita kuin suomen kieltä äidinkielenään puhuvia. Kesken
lukuvuoden on tulossa vielä
kuudeskin S2-oppilas.
Kokkonen kokee opetustyön
tulleen monin tavoin haasteellisemmaksi.
- Monikielisyys, se luo aikamoisia haasteita opetustyöhön
ja hektisyys uusia vaatimuksia.
Niistä on kuormittavuutta aiheutunut. Enkä kuitenkaan ole
vouhottajatyyppi. Kokemuksella osaan jo hoitaa asioita
matalammalla profiililla. Tunnen tehneeni arvokasta työtä,
ollut jollekin ihan hengenpelastajana. Koen, että on tullut
tehtyä hyviä asioita.

Opettajamitoitus on kolmannesta ylöspäin 20 oppilasta
yhtä opettajaa kohti, mutta
riittääkö se, kun luokassa on
vähintään kolme eri kieliryhmää.
Kokkonen kertoo työskennelleensä suurimman osan
työurastaan muualla kuin Pyörössä. Hän on ollut erityisopetustehtävissä lasten- ja nuorisopsykiatrian opetustyössä.
- Näin miten kiusaaminen
pahimmillaan ihmiseen vaikuttaa. Silloin jo ajattelin, että
teen kaikkeni, että ketään ei
kiusata. Oppilailla on oltava
turvallinen olo luokkayhteisössä. Minun luokissani ei ole
koulukiusaamista. Jos sellaista
nousee, pysäytän sen heti.
Kokkonen kertoo, että Pyörön koulussa on neljän opettajan SOPU eli Sovitaan Puhumalla -tiimi. Tiimi puuttuu

kaikenikäisten tapauksiin.
- Olen SOPU-tiimissä ja
puutun myös muilla luokilla
tapahtuviin kiusaamisasioihin.
Pojilla se on yleensä fyysistä
kiusaamista. Tytöillä henkistä,
eristämistä eikä oteta mukaan.
Tytöillä kiusaaminen tapahtuu
vaivihkaa ja selvittely on vaikeampaa. Tänä syksynä on ollut
ilahduttavan vähän tapauksia.
Omaa työyhteisöään Kokkonen kehuu.
- Erittäin hyvä ja toisia tukeva työyhteisö. On hyvä puhaltaa yhteen hiileen lasten parhaaksi.

Laajennettu
oppivelvollisuus
9-luokan jälkeen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on perustettu 1973 ja
kuuluu nykyisin osana AKA-

VAAN. Jäseniä järjestössä on
120 000.

sa Pohjoismaiden alimmalla
tasolla.

OAJ:n puheenjohtajana toimii Olli Luukkainen. Järjestössä ollaan huolissaan erityisesti koronakauden jälkeisestä
tilanteesta. Opettajakunta kuroo kiinni kevätlukukaudelta
siirtynyttä etäkauden oppimistyhjiötä kovassa tahdissa.

Oppivelvollisuuslain uudistus astui voimaan elokuussa
2021. Laki pitää sisällään, että
oppilaan on peruskoulun jälkeen haettava jatko-opintoihin. Ensimmäinen ryhmä, jota
laki koskee ovat 2005 syntyneet, jotka keväällä 2021 olivat
9-luokkalaisia.

Opettajilla on eittämättä
työssään suuria paineita. Koulut, kuten muutkin instanssit
kamppailevat vuotuisten avustusten ja määrärahojen puitteissa. Annettuja rajoja ei olisi
varaa ylittää. Resurssiongelma
ei ratkea alimitoitetulla koulutusbudjetilla. Hyvällä tahdolla
ja uskolla parempaan huomiseen se voi lieventyä, mutta
samalla ongelmavyyhti kasautuu.
OAJ:n selvitys syyskuulta 2021 kertoo karun totuuden. Opettajat ovat aikeissa
hakeutua toisiin tehtäviin.
Selvityksessä mainitaan työn
kuormituksen olevan kyselyyn vastanneiden ensisijaisena syynä alanvaihtoon (83%).
Toisena syynä on opettajien
lisääntynyt työmäärä (67%).
Kolmanneksi
alanvaihdon
syyksi opettajat asettavat palkkauksen (50%).
Luukkainen painottaa opettajamitoitusta, jonka alkuopetuksessa tulisi olla yksi
opettaja jokaista 18 oppilasta
kohti. Kolmannesta luokasta
ylöspäin tarvittaisiin opettaja
20 oppilasta kohti.
Puheenjohtaja on harmissaan, että koulutusmäärärahat
ovat talousbudjetissa suhtees-

Oppivelvollisuuslain
laajennuksen myötä yhteiskunta
voisi välttyä peruskoulun pudokkailta. Kaikille yläasteen
päättäville pyritään turvaamaan väylä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen joko
ammatillisena- tai yo-tutkintona.
Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa oppivelvollisuuden
toimeenpanoa vuosina 20212024.
Koululaiset saavat vuosittain Nuorten Parlamentissa mahdollisuuden vaikuttaa
elämäänsä. Yläasteikäiset on
kutsuttu maaliskuussa tutustumaan eduskuntaan ja saavat puhemiehen vastaanotolla tavata kansanedustajia.
Valmistautuminen tapahtuu
tekemällä kouluissa suullista
kyselytuntia varten kysymyksiä, joihin on mahdollista saada parlamentissa vastauksia.
Teksti ja kuva: Anu Piironen

Seuraava Petosen Lehti
ilmestyy 15.12.
Aineistot
viimeistään 7.12.

Syrjäytetty kärsii monivuotisesta työdeprivaatiosta

Työtä, vaikuttamista, osallisuutta, työttömyyttä, syrjäyttämistä, työdeprivaatiossa nitistymistä, osattomuutta. Työ saa monen
ihmisen elämässä pääosan. Yleensä se luo hyvää sekä sosiaalisten verkostojen myötä myös taloudellisen turvan palkan muodossa. Ihmisen elinympäristöön kuuluu kaikki, mikä vaikuttaa
hänen elämänoloihinsa. Olosuhteet saisivat meillä kaikilla olla
mieluiten hyvät.
Kehitysmaiden asukkaille puutostila on lähes kaikilla elämän alueilla jokapäiväistä. Siitä pitää huolen räjähdysmäinen
väestönkasvu, koulutuksen ja opiskelumahdollisuuksien sekä
omaehtoista auttamista edistävän tiedon puute. Kehitysmaiden
kansalaiset ovat koulutuspimennossa meille itsestään selvissä
asioissa, kuten peruskoulun alkeisopeissa sekä luku- ja kirjoitustaidoissa.
Suomessa hyvät elämänolot pitävät sisällään kohtalaisen taloudellis-materiaalisen hyvinvoinnin. Kiitos siitä kuuluu erinomaisesti suunnitellulle yhteiskunnalle ja sosiaaliturvalle. Ihmisille, jotka ymmärtävät tiedon ja koulutuksen merkityksen.
Kolmannella sektorilla ja kirkoilla on pyyteettömän lähimmäisenrakkauden kautta merkitystä hyvinvointiin. Hyvin rakentunut infra ja edellä mainitut osatekijät mahdollistavat jonkinlaisen toimeentulon heillekin, jotka eivät saa tulonhankinnalle
edes mahdollisuuksia. Ja heitä on pilvin pimein.
Työtulojen myötä saavutettava taloudellinen riippumattomuus ylläpitää ja luo monia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan
elämään. Taloudellisessa mielessä työ lisää hyvinvointia, mahdollistaa selviytymisen arkiasioista ja pakollisista menoista pienentäen samalla myös henkistä ja fyysistä hätää ja osattomuutta.
Työ tosin stressaa ihmistä kuten työttömyyskin. Kuormituksen painotus on enemmän työn sisällössä kuin toimeentulossa.

Työ saattaa aiheuttaa samanlaista henkistä ja fyysistä ylikuormitusta ja pahoinvointia kuin toimeentulotasoa madaltava työttömyys. Ihmiset sairastuvat töissäänkin, ja siksi työhyvinvointiin
liittyvät seikat ovat tulleet yhteiskunnallisiksi trendiasioiksi. Hyvinvoinnin - myös työhyvinvoinnin - pitäisi olla oleellinen osa
arvokkaan ihmisyyden perustaa.
Ilman taloudellista pohjaa eivät suomalaisillakaan täyty edes
siedettävän elämän vaatimukset. Huolehdittavana ovat välttämättömät menot, olipa työtön tai työssä. Työttömyyteen sysätyillä ne eivät aina tarkoita suuria velkoja tai asunto- ja opintolainoja vaan arjessa selviytymiseen tarvittavia välttämättömyyksiä.
Yhteisöllisyys voisi tiukoissa paikoissa tuoda yksilökohtaista
helpotusta, mutta suomalaiseen kulttuuriin on kuulunut vaikeneminen henkilökohtaisista epäonnistumisista. Työttömistä puhuttaessa käytetään useimmiten nimitystä syrjäytyneet, vaikka
työttömyyden syy ei olisi itseaiheutettua. Reilumpaa olisi ottaa
syrjäytyneiden rinnalle työelämästä syrjäytetyt.
Työttömyys voi sattua omallekin kohdalle. Se luo taloudellisia haasteita, romuttaa suunnitelmia, murskaa jo toteutuneita
unelmia, hajottaa pahimmassa tilanteessa jopa perheitä. Pahimmillaan se kaataa ihmisen oman elämänhallinnan. Palkattoman
talouden myötä ongelmat helposti kasautuvat.
Työttömyyteen syrjäytetty voi tipahtaa osattomuuteen ja täysin
turvaverkottomaan tilaan. Syrjäytetty ajetaan näkymättömäksi ja pahimmissa tapauksissa täysin eristäytyneeksi. Loputkin
voimat vie sote-yhteiskunnassa pompottaminen luukulta toiselle. Ihminen tipautetaan moninkertaislinttuulla kotimaiseen
paariakastiin. Onneksi meillä kaikilla ehtii elämän aikana olla
monta muutakin roolia kuin työroolit. Perheen, harrastusten,
luottamustoimien ja ystävien kautta olemme monessa roolissa.

Teollistumisen kautta on Suomen maatalousvaltaisesta yhteiskunnasta tultu pitkä loikka digiajan yhteiskuntaan. Automatisaatio ja digitalisaatio ovat tekemässä ihmisistä koneiden ja
päätteiden ääressä olevia aivotyöläisiä. Suuret työyksiköt, kuten
sairaalat, hoitolaitokset, oppilaitokset, poliisi, palo- ja pelastusturvallisuus täyttyvät ylikuormitetuista työllistetyistä. Samaan
aikaan työvoimapotentiaalia, kansakunnan työkykyistä ja syrjään sysättyä väkeä koettaa työmarkkinatuen voimin ideoida
elämälleen suuntaviittoja. Työvoimaa haetaan hymyilevistä ulkomaalaisista sieltä, missä aurinko paistaa aina.
On se kumma, että Suomessa työnantajat- ja hakijat eivät kohtaa nopeassa digiajassakaan. Palkattomia vapaaehtoistöitä olisi,
mutta kun ihminen elää leivästä. Työttömät koetetaan siirtää loputtoman ja palkattoman vapaaehtoisrivimiehistön jatkoksi. Tulevaisuuden eläkepommi, sekin tikittää. Ehtii kulua vuosikausia
ennen kuin työstään syrjäytetty löytää uuteen koulutukseen tai
työhön, saaden elämän hyvinvoinnin edellytyksiin työsopimuksen muotoisen langanpään. Jossakin jäsenkorttien takana ovat
ammattijärjestöt, jotka tulevat tukemaan omiaan, jos jäsenmaksut ovat maksettuina.
Työdeprivaatiosta riittävän kauan kärsinyt syrjäytetty ihminen
tulee sosiaalisen kuntoutuksen tarpeeseen. Sosiaalinen kuntoutus ei ole kuntouttavaa työtä, vaan se vain vahvistaa sosiaalista
toimintakykyä ja arjen taitoja.
Kehtaan sanoa, että työelämänsyrjäyttäjät pitäisi laittaa yhteiskunnan taholta vastuuseen vastuuttomuudestaan. Yksikin syrjäytetty ihminen on puhdistettu työelämäverkoston yhteydestä
ja se ei ole oikein se.
Anu Piironen
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TALVEN KOVIN
KUNTOVINKKI.
Valitse kuntoraportti. Voita kunnon remontti.
Kattoremontti

Ränniremontti

Salaojaremontti

Tilaa maksuton katon, rännien tai salaojien kuntoraportti.
Saat tarjouksen ja voit voittaa remontin ilmaiseksi.

Tilaa jo, kiri, kiri! 017-270 1317

| vesivek.fi

Tervetuloa mukaan Nikun Petosen alueen asukkaat päiväretkelle Tuurin kyläkauppaan. Mukaan mahtuu 60 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.
Hinta: 7,00 € /aikuinen, 2,50 € /lapsi (alle 12 v.), 2,50 €/henk. koht. avustaja
Hinta sisältää bussimatkan.
Lähtö: klo 7 Petosen kauppakeskuksen parkkipaikalta, Jalkasenkatu 5
Paluu: n. klo 19 samaan paikkaan. Sitovat ilmoittautumiset 25.11.2021 mennessä,
puh. 044 7526425 tai Pinarin lounaskahvilassa klo 9-13, Pyörönkaari 19
Yhteistyössä: PPAY ry
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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)

PHLGlQSHWRQHQ

KUTSU

Kaikille avointa ja maksutonta kerhotoimintaa Pinarilla:
Maanantaisin:

KÄDENTAIDOT-KERHO

klo 10:00 - 14:00

Tiistaisin:

NEUVOKKAAT NAISET

klo 09:30 - 11:30

BILJARDI

klo 11:00 - 13:00

TIISTAIKERHO

klo 11:45 - 14:00

KEVYTJUMPPA

klo 13:00 - 14:00

Keskiviikkoisin:

ASKARTELUKERHO

klo 10:00 - 13:00

Torstaisin:

BILJARDI

klo 12:00 - 15:00

Perjantaisin:

NEULEKERHO

klo 11:00 - 14:00

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n

SYYSKOKOUS 24.11. klo 18
Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla (Pyörönkaari 19)
Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Kaikki alueen asukkaat ovat yhdistyksen jäseniä,
jäsenmaksua ei peritä.
Kokouksessa kahvitarjoilu, tervetuloa!

PPAY ry hallitus

Lisätietoa toiminnastamme,
PPAY Podcastit sekä paljon muuta:

(+KUVATAIDEKERHO)
Sunnuntaisin:

BILJARDI

klo 12:00 - 14:00

SEKASÄHLY

klo 16:00 - 18:00

Voit jättää toiveita uusista kerhotoiminnoista: toimisto@ppay.fi

www.ppay.fi

PPAY:ltä turvaa vauvoille

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
lahjoittaa loppuvuoden aikana Kuopion yliopistolliseen sairaalaan vaatteita
sekä turvalonkeroita vauvoille. Asukasyhdistyksen aktiiviset kerholaiset askartelevat lahjoitettavia tuotoksia viikoittain kokoontuvissa

ryhmissä Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla.
Ensimmäisen lahjoituserän kävi noutamassa
Sanna Pirinen KYS:n vastasyntyneiden tehoosastolta.
Teksti ja kuva: Kalle Lillinen
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Isänpäivän messu su 14.11.
klo 10. Marjukka Borgman,
Rami Tuomikoski.
Messu su 21.11. klo 10. Sanna Alanen, Mari Vuola-Tanila.
Klassista kasiin - konsertti
Sydämeni sävel pe 26.11. klo
19. Ohjelmassa mm. pianoja
laulumusiikkia sekä yhtyelaulua niin pienemmin kuin
isomminkin kokoonpanoin.
Vapaa pääsy, käsiohjelma 10 €.
Järjestäjä: Sibelius-Akatemian
Kuopion opiskelijat ry.
Lähetysmyyjäiset la 27.11.
klo 11-13. Myyjäisissä myynnissä laatikoita, suolaisia ja
makeita leivonnaisia sekä
käsitöitä ja askartelutuotteita.
Mahdollisuus ruokailuun ja
kahvihetkeen seurakuntamme
lähetystyön hyväksi.
1. Adventtisunnuntain messu su 28.11. klo 10. Matias Koponen, Rami Tuomikoski.
Perheitten jouluaskartelut
ma 29.11. klo 17.30. Alkuhartaus, askarrellaan tonttuja, kortteja, enkeleitä lauletaan joululauluja ja lopuksi nautitaan
pullakahvit ja –mehut. Omat
sakset ja pussi mukaan.
2. Adventtisunnuntain per-

hemessu su 5.12. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Mari VuolaTanila.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus ma 6.12. klo
10. Sanna Alanen, Mari VuolaTanila.
Varttuneen väen joulujuhla
ke 8.12. klo 12. Sanna Alanen,
Anna-Mari Linna. Seniorikuoro. Hartaus, joulupuuro ja
torttukahvit, joululauluja.
Joulujuhla
seurakunnan
vastuunkantajille to 9.12. klo
18. Vietämme yhteistä hetkeä
jouluisen ohjelman ja ruokailun merkeissä.
Jouluinen runo- ja virsi-ilta
la 11.12. klo 15.
3.Adventtisunnuntain messu su 12.12. klo 10. Miia Gabel,
Richard Nicholls.
Perheiden kauneimmat joululaulut su 12.12. klo 16. Sirpa
Nummenheimo, Mari VuolaTanila.
Kauneimmat joululaulut su
12.12. klo 19. Sirpa Nummenheimo, Rami Tuomikoski.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Perhekerho torstaisin klo
9.30-11 (viimeinen kerho

9.12.)
Lapsiparkki perjantaisin klo
9-11.30. Ilmoittautuminen viimeistään edellisenä torstaina
tekstiviestillä klo 15 mennessä
Taina
Kuosmanen-Kangas
puh:040 4848 342. Vahvistus
paikasta tulee tekstiviestinä.
Sinkkuilta to 11.11. klo 17.
Sirpa Nummenheimo.
Tyhjän sylin messu la 13.11.
klo 16. Miia Gabel, Mari Vuola-Tanila. Erityisesti lapsensa
menettäneille ja lapsettomille,
kaikille tyhjää syliä sureville.
Musiikkia, rukousta ja ehtoollinen. Messun jälkeen tarjolla
iltateetä ja mahdollisuus keskustelulle.
Sielun siskot -ryhmä to
18.11. klo 16. Takkahuone,
Blominkatu 4. Pohdintaa
hengellisyydestä
elämässä
- kaikenikäisille päihteidenkäytön lopettaneille naisille.
Miehet Totuuden Tiellä miestenpäivä la 20.11. klo
10. Mukana Mikko Väisänen,
saarna
Jorma
Pihkala,
musiikissa Topi Viitasalo. Klo
16:00 Messu, johon kutsutaan
kaikki seurakuntalaiset, myös
miesten puolisot mukaan. Arpajaiset ja kirjamyynti.
Adventtisunnuntain Kaakaokirkko su 28.11. klo 16. Sirpa
Nummenheimo.
Perheitten Jouluaskartelut
ti 30.11. klo 17.30. Alkuhartaus, askarrellaan tonttuja, kortteja, enkeleitä lauletaan joululauluja ja lopuksi nautitaan
pullakahvit ja –mehut. Omat
sakset ja pussi mukaan.
Sinkkuilta to 9.12. klo 16.30.
Kauneimmat joululaulut su
12.12. klo 18. Richard Nicholls.
Raamattua luovasti (Bible
Journaling) ma 13.12. klo
17.30. Miia Gabel.
Kallaveden seutu - muut

Rytkyn kylän lähetyspiiri to
18.11. klo 13. Marja Lyytikäisellä, Karhumäentie 45.
Hyvän hoidon päivä ke
24.11. klo 10.30. Rytkyn
leirikeskuksessa omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille. Ilmoittautumiset
Riitta Reimalle p. 040-4848
370 (Voit jättää myös viestin
vastaajaan).
Jouluaskartelut ke 1.12. klo
17.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22. Rami
Tuomikoski. Illassa hartaus,
erilaisia askarteluja sekä pieni
tarjoilu Varaa mukaan omat
nimikoidut sakset ja pussi!
Kurkimäen
Raamattupiiri ke 1.12. klo 18.30. Mervi ja Timo Riihiluomalla,
Kurkimäentie 356. Tervetuloa
kauempaakin. Lisätietoja Merviltä p. 050 5506 963.
Rytkyn kylän lähetyspiiri
to 2.12. klo 13. Erkki ja Kirsti
Oinosella, Poikkimäki 6
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Jouluaskartelut ke 1.12. klo
17.30. Illassa hartaus, erilaisia askarteluja sekä pieni tarjoilu Varaa mukaan omat nimikoidut sakset ja pussi!
Itsenäisyyspäivän hartaus,
seppeleen lasku ja juhla ma
6.12. klo 13. Veli Mäntynen,
Mari Vuola-Tanila.
Muut
Miesten sauna- ja Sananilta
to 25.11. klo 17. Poukaman
leirikeskuksessa, Poukamantie
105. Aiheesta ”Nainen – miehelle arvoitus” alustaa Sami
Gråsten.

Old School Gym virkistää Petosen ostoskeskusta

K

oppelonkujalla
aiemmin toiminut Old
School Gym -kuntosali
on aloittanut toimintansa uudessa osoitteessa Jalkasenkatu
7 eli Petosen ostoskeskuksen
pitkään tyhjänä olleissa tiloissa. Sisäänkäynti uuteen kuntosalikeskukseen
tapahtuu
Pyörön torilta 08:00 – 20:00.
Muina aikoina sisäänkäynti
tapahtuu Petosentien puolelta
omalla koodilla. Kuntosali on
avoinna 24 tuntia vuorokaudessa. Yrittäjä Timo Lipponen
toivoo, että rakennus täyttyisi
nopeasti vireästä toiminnasta
ja toivottaa petoslaiset tervetulleiksi tutustumaan uusiin
tiloihin.

KOLUMNI
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Heikki Kokko

Päihittääkö Aku Ankka
Petosen Lehden?

V

annoutuneena Aku Ankka -fanina ja edelleen myös
Petosen Lehdelle sydäntä sykkivänä lukutoukkana sisäinen minäni herätti kysymyksen eräänä syksyisen
yön pimeinä tunteina: viekö kolmekymmensivuisen Aku Ankan lukeminen ja piirroskuvien yksityiskohtiin paneutuminen
enemmän aikaa kuin Petosen Lehden artikkeleiden ja ilmoitusten huolellinen tutkiminen?
Otinpa siitä selvää. Ihan keskenäni, täysin puolueettomasti ja
vaimolta salaa. Sekuntikello tikittää kohta.
Mutta aluksi hieman taustoihin. Ensikosketukseni Akkariin tapahtui joskus 1960-luvun alkuvuosina, kun neljä vuotta
vanhempi veljeni joutui minulle niitä ääneen lukemaan. Näitä mainioita lehtiä ei enää ikävä kyllä tallessa ole, mutta paria
vuosikymmentä myöhemmin, 1980-luvulla lapsilleni ja myöhemmin heidän lapsilleen tilaamia lehtiä toki löytyy, joitakin
satoja numeroita hyllyillä lienee. Moneen kertaan luettuja
kaikki tyynni.
Aku Ankassa on aina viehättänyt paitsi ankkalinnalaisten ja
hanhivaaralaisten kääkättäjien hahmot ja jokseenkin hämärät
sukulaisuussuhteet, niin myös virheetön suomen kieli. Monet
lapset ovat harjaantuneet ymmärtämään puhekupliin kirjoitettuja lyhyitä, mutta oivaltavan nasevia lauseita enemmän
kuin telkkarin tai kännykän ruudusta lukemaansa ja lähes aina
alkuperäisestä kielestä typistettyä käännöstekstiä.
Muistan vielä elävästi, kun joulun lähestyessä 1966 koin kauhun tunteita kuultuani Walt Disneyn kuolleen. Kuka nyt piirtää Aku Ankkaa? Omat kymmenvuotissynttärit olivat pilalla.
Kääk!
Akun hahmon muuten loi Disney-studion animaattori
Richard Lundy vuonna 1934, ei suinkaan Walt itse.
Akkari löi kaikki tilaajaennätykset Suomessa vuonna 1975,
jolloin lehti kolahti postiluukusta 317 000 kotiin joka keskiviikko. Suomesta tuskin löytyy yhtäkään lukutaitoista ihmistä,
joka ei tuntisi Ankkalinnan väkeä.
Mutta tiesithän toki missä Yhdysvaltojen osavaltiossa Ankkalinna sijaitsee? Californiassa, Minnesotassa vai kenties Calisotassa? Vai etkö tiennyt?
Carl Barks, Don Rosa, Vicar, Al Taliaferro, Kari Korhonen… tarinoiden kirjoittajia ja legendaarisia piirtäjiä on pitkä
lista. Unohtaa ei myöskään sovi Aku Ankan kerrassaan huippuammattilaisia suomentajia - tai ”ankantajia”, kuten heitä
lempeästi kutsutaan.
Ensimmäinen Aku Ankka -lehti ilmestyi Suomessa joulukuussa 1951, eli siitä tulee ihan pian kuluneeksi 70 vuotta. Petosen Lehden taival alkoi vuosikymmeniä myöhemmin, joten
Akun etumatka on ajassa mitattuna melkoinen.
Asiaan. Kisaan valitsin satunnaisotannalla Aku Ankan elokuussa 2001 ilmestyneen kuukauden sarjisekstran, 31 sivua.
Vastassa kaksi vuosikymmentä myöhemmin ilmestyneen Petosen Lehden erikoisnumero 3/2021, 12 sivua.
Tässäpä tämän empiirisen tutkimustyöni tulokset: Akkarin
huolelliseen lukemiseen kului 23 minuuttia 15 sekuntia ja Petosen Lehden parissa vierähti 21 minuuttia 45 sekuntia.
No. Joku voisi sanoa, että hanki hyvä mies elämä. Minäpä
sanon, että tilaa sinä Aku Ankka. Petosen Lehti kun näyttää
sinulle jo tulevan.
PS. Tuon ensimmäisen 1951 suomeksi julkaistun ja hyväkuntoisen Aku Ankka -lehden hinta voi huutokaupassa nousta jopa tuhansiin euroihin. Toivottavasti ei ole mennyt uuninsytykkeeksi?
P.S.P.S. Ankkalinna muuten sijaitsee kuvitteellisessa Calisotan osavaltiossa, Minnesotan ja Californian välimaastossa.

Teksti ja kuva: Kalle Lillinen

Muista isää
kukkasin!

Kirjoittaja on vuosikymmenten mittaisen työuran tehnyt,
nyttemmin eläkkeelle siirtynyt media-alan ammattilainen ja
tietokirjailija. kolumni1.kokko@luukku.com
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LAAJA RENGASVALIKOIMA HUIPPUHINTAAN!

Van
n
tasa etyöt+
MAXXIS PREMITRA
p
ICE NORD 5
13" ainotu
s
-16
Pohjoiseen suunniteltu
" 38€
Nordic-Ice kumiseos
Van
n
tasa etyöt+
Optimoitu nastamäärä (esim
pain
205/55/16 - 190 kpl)
ot
alle
vaih us+
Rengas/nasta testattu Suomen
13"
-16 to
vaativissa olosuhteissa
" 50€
MAXXimaalista pitoa!
Ren
k
185/65/15 - 350€
215/55/17 - 540€
kau aiden
s
195/65/15 - 360€
225/45/17 - 540€
hen ivaiht
o
kilö
205/55/16 - 500€
225/50/17 - 540€
aut
o
205/60/16 - 500€
225/55/17 - 560€
20
€
215/65/16 - 520€
245/40/18 - 580€
Ren
gas
KORMORAN
- 40 hotell
i
175/65/14 - 330€
205/60/16 - 470€ €/kau
si
TALVIRENGASTARJOUS

185/65/15 - 360€
195/65/15 - 390€
205/55/16 - 470€

215/65/16 SUV - 520€
225/50/17 - 560€
225/55/17 - 560€

NOKIAN NORDMAN 8

195/65/15 - 420€ 205/60/16 - 520€
205/55/16 - 520€ 215/65/16 SUV - 530€

MEIDÄN PETONEN
- 30 vuotta asukastoimintaa

Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen
juhlahistoriikki
Osta itsellesi tai lahjaksi!

Lukuisiin henkilöhaastatteluihin pohjautuvaa värikästä
tarinaa Petosen alkuajoista, haasteista ja asukastoiminnan
kehittymisestä!
Kirjaa elävöittämässä on runsaasti upeaa kuvamateriaalia
kuluneiden vuosikymmenten varrelta.

Tilaa omasi osoitteesta www.ppay.fi
tai hae itsellesi Pinarin Lounaskahvilasta
(Pyörönkaari 19)
Kirjan hinta:

Hinnat sisältävät rengastyöt

Kysy myös muita merkkejä

Rengas Plan Oy
Rengasliike & Rengashotelli

Oppipojankuja 8, 70780 Kuopio puh 0400151128
rengasplan@gmail.com
www.rengasplanet.fi

(+ postitettaessa toimituskulut 6,00 €)
Kirjasta saatu myyntituotto käytetään yleishyödylliseen toimintaan Petosen alueella
- ostamalla tuet suoraan alueesi hyvinvointia. Kiitos!

