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Soita tai varaa aikasi kätevästi netissä!
Nettiajanvaraus 24/7
Pyörönkaari 3 E, Kuopio 017 363 4757

Uusi huippukohde Kuopion katolle!

Ainutlaatuista asumista keskustassa

Peab rakentaa suosittuun Haapaniemeen uudistuvalle Mölymäelle yhtiön omalle
tontille upean Kenttävahdin. Korkealta mäeltä avautuvat vaikuttavat näkymät
Kallavedelle. Kenttävahtiin tulee 40 tasokkaasti varustettua omistuskotia.
Vakiona mm. vesikiertoinen lattialämmitys, induktioliedet ja modernit pinta
materiaalit. Hanki uusi unelmakoti – rakentaminen on alkanut!

Peab rakentaa upean Lehmushovin miltei Kuopion torin kulmalle.
Asuntovaihtoehdot alkavat kookkaista yksiöistä ja ulottuvat lähes sadan
neliömetrin huoneistoihin. Useista kodeista avautuvat vaikuttavat näkymät
puistoihin ja toisaalta kaupungin ylle. Asumisen iloa tarjoavat tasokkaat
pintamateriaalit ja kalusteet. Katso pohjaratkaisut verkkosivuiltamme!

Huoneistoesimerkki: 2h+kt+s, 44 m², mh. 61.791 €, vh. 204.000 €. Oma tontti. Energialuokka B2018.
Arvioitu valmistuminen 02/2023.

Huoneistoesimerkki: 2h+kt+s, 45,5 m², mh. 76.636 €, vh. 253.000 €. Oma tontti. Energialuokka B2018.
Arvioitu valmistuminen 12/2022.

Peab Asuntomyynti, Siru Talvinen
p. 040 137 6900, asuntomyynti.kuopio@peab.fi
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Eläkeläiskerhojen tulevaisuus uhattuna
K
uopion kaupunki on tiedottanut joulukuussa
eläkeläisyhdistyksille
muuttavansa tilojen maksuttoman käytön maksulliseksi
ensi kesäkuun alusta lähtien.
Ilmoitus tapahtui joulukuussa 15.12.2021, kun useimmat
järjestöt olivat jo laatineet
toimintasuunnitelmansa ja talousarvion marraskuussa.

Eläkkeensaajien keskusliiton EKL:n Kuopion Piirissä
on 16 eläkeläisyhdistystä.
Näiden yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä oli viime
vuoden marraskuussa 3211
henkilöä. Vuokra-asia koskee
Kuopiossa toimivia eläkeläisyhdistyksiä, jotka ovat Kuopion Eläkkeensaajat ry, Kuopion
Palvelualojen Eläkkeensaajat
ry, Kuopion Liikealan Eläkkeensaajat ry, Kuopion Reippaat Seniorit ry ja Kuopion
Varhaiseläkkeensaajat
ry.
Jäseniä näissä kuopiolaisissa
eläkkeensaajayhdistyksissä
oli viime vuoden marraskuussa yhteensä 1801 henkilöä.
- Kun puhutaan kaupungin
päättämistä uusista tilavuokrista, puhutaan samalla suuresta määrästä ikääntyviä
kuopiolaisia ihmisiä, joiden
hyvinvointia Kuopion kaupungin päättämä vuokra-asia
tulee merkittävästi koskettamaan, kertoo Eläkkeensaajien keskusliiton Kuopion Piirin
puheenjohtaja Markku Ulmanen.

Kerhot ylläpitäneet
elämänlaatua
- Eläkkeensaajat ovat halunneet ylläpitää omaa hyvinvointiaan ja kuntoaan. Parhaiten se onnistuu yhdistysten
omissa liikuntapainotteisissa
kerhoissa. Eri eläkeläisyhdistyksillä onkin runsaasti erilaisia liikunnallisia kerhoja, joita
ylläpidetään vapaaehtoisvoimin, kaupungin ylläpitämissä
ja yhdistyksille tarjoamissa

Käytettävissä oleva rahamäärämme on noin 6000 euroa,
mikä tienataan myyjäisillä ja
jäsenmaksuilla. Se kuluu kokonaan juokseviin menoihin.
Kaupungin päätös uusista
vuokrista tehtiin minkään järjestön tai vanhusneuvoston
tietämättä. Meille se merkitsee noin 10 000 euron kuluja
vuosittain. Rahaa meillä ei ole
budjetoitu vuokriin yhtään,
koska vuosi sitten kaupunki
antoi ymmärtää, että tilat tulevat jatkossakin olemaan ilmaiset. Toiminta siis loppuu,
suree Mikkonen.

Alavan palvelutalon tilat ovat tähän saakka olleet
maksuttomasti eläkeläisjärjestöjen käytössä.
tiloissa. Valitettavasti tiloista
jatkossa perittävä vuokra uhkaa lopettaa monen yhdistyksen osalta tämän äärimmäisen
arvokkaan ihmisten hyvinvointia ylläpitävän toiminnan,
Ulmanen pahoittelee.
- Eläkeläisyhdistystemme
nykyisistä jäsenistä monet
ovat pieni- tai keskituloisia
eläkkeensaajia, joille jo muutaman kymmenen euron ylimääräinen
lisäkustannus
on ylitsepääsemätön rasite.
Useimmille jäsenillemme se
tarkoittaa erittäin hyödyllisen
liikuntaharrastuksen
vähenemistä tai siitä jopa
kokonaan luopumista. Seurauksena ihmisten liikuntakyky tulee heikkenemään ja
aiheuttamaan lisääntyviä ongelmia heidän hyvinvoinnilleen. Nyt valitulla lyhytnäköisellä tavalla lisätään ongelmia,
joiden vaikutukset näkyvät
pitkälle tulevaisuuteen.
- Kun näitä ongelmia lähdetään sitten aikanaan ratkomaan ja hoitamaan, ei puhuta
enää kympeistä eikä satasista,
vaan luvut ovat aivan toista
luokkaa. Silloin sopii kysyä,
olisiko vuokrapäätöstä tehtä-
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Tilat siirtyneet eri
palvelualueen
hallintaan

ervehdys jälleen hyvät lukijat!
Edessäsi on vuoden ensimmäinen Petosen Lehti. Kuluva
vuosi vaihtui toivon merkeissä; ehkä
viimeinkin päästäisiin uuden normaalin pariin ja korona olisi muisto
vain. Tavallaan näin kävikin, mutta
tuskin kukaan olisi toivonut, että
tällä tavoin. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on varmasti meidän jokaisen mielessä päivittäin ja pelkokin
saattaa vierailla monen ajatuksissa.
Iäkkäämmät muistavat vielä sotien
jälkeisen ajan kurjuuden. Mielessä

essä Kuopion kaupungin päättäjien pitänyt ajatella hieman
pitkäjänteisemmin ja jatkaa
ongelmien ennaltaehkäisevää
toimintaa nykyisellä tavalla
antamalla tilat edelleen eläkeläisjärjestöjen käyttöön samoin edellytyksin kuin aiemmin.

Tilavuokrat
lamauttavat
toiminnan
Kuopion Varhaiseläkkeensaajat KVES ry:ssä on jäseniä
vähän yli tuhat ja se on EKL:n
suurin jäsenyhdistys Suomessa. Yhdistys on toiminut
kaupungin tiloissa Alavan palvelutalossa sekä Suokadun,
Leväsen, Puijonlaakson ja
Melankadun toimintakeskuksissa.
- Tiloissa, joiden käytöstä
aletaan kerätä vuokraa, on
ollut vuodessa yhteensä noin
500 kerhokävijää, ja jäsentapaamisissa on ollut kävijöitä
yhteensä noin 900, toteaa
KVES:n puheenjohtaja Mauri
Liimatainen.
- Yhdistyksen talous on mi-

toitettu maksuttomien tilojen
varaan. Ylimääräistä rahaa
tilavuokrien
maksamiseen,
8000-9000 euroa vuodessa,
ei yksinkertaisesti ole. Toimintaa pitää supistaa liikuntapalveluiden ja jäsentapaamisten
osalta. Yhdistys katsoo, että kaupungin ja eläkeläisyhdistysten välinen yhteistyö
kuopiolaisten
ikäihmisten
elinolojen parantamiseksi ja
elämänhalun ylläpitämiseksi
edellyttää, että kaupunki luovuttaa toiminnassa tarvittavat tilat maksutta yhdistyksen
toimintaa varten.
Kuopion
Eläkkeensaajat
ry:ssä on mukana 500 jäsentä.
- Kokoonnumme pääasiassa Alavan palvelutalossa.
Jotkut kerhot toimivat myös
Petosen
vapaa-aikatiloissa
Pinarilla, Leväsen toimintakeskuksessa, Puijonlaakson
toimintakeskuksessa, Suokadun toimintakeskuksessa ja
Kulttuuriareena 44:ssä, selventää puheenjohtaja Juhani
Mikkonen.

Tämä koskettaa meitä kaikkia ja
yhdessä voimme osoittaa tukemme
Ukrainaan.
Paikallisemmin – ja selkeästi pienempänä pahana – on viime aikoina paljon puhuttanut eläkeläisten
harrastustoimintamahdollisuuksien
rajoittaminen Kuopiossa. Kuten yllä
olevasta jutusta käy ilmi, Alavan palvelutalossa eläkeläiskerhojen tilat

muuttuvat maksullisiksi kesäkuussa, ja tämä on johtamassa monen
kerhon toiminnan loppumiseen. Aikana, jolloin ihmiset tarvitsevat erityisen paljon positiivista ajateltavaa
ja tekemistä arkeen, ovat tällaiset
linjaukset huolestuttavia. Asukasyhdistys on järjestänyt eläkeläisille,
kuten kaikille muillekin asukkaille,
avointa ja maksutonta kerhotoimintaa Petosen vapaa-aikatiloissa
Pinarilla kohta jo täydet 20 vuotta. Tämän on mahdollistanut paitsi
aktiivinen yhdistystoiminta, myös

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.

- Hyvinvoinnin edistämisen
palvelualueella maksukäytännöt ovat samat riippumatta
järjestöryhmästä. Tilojen siirryttyä talousarvioon lisättiin
tälle vuodelle 110 000 euroa
muun muassa turvallisuusvälineistön ja kuntosalilaitteiden hankintoihin ja huoltoihin
sekä yhden toimintaa organisoivan henkilön palkkauskuluihin, perustelee Kuopion
kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen tilojen käyttömaksua.

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

Eläkeläisjärjestöt
voivat
muiden toimijoiden tapaan
käyttää kaikille avoimeen toimintaansa maksutta asukastoiminnan tiloja. 1.6. alkaen,
esimerkiksi Alavan liikuntasalista peritään 8,5 euron tuntiveloitus, joka kymmenen henkilön osallistuessa tarkoittaa
alle euron maksua. Kaupunki
myös tukee avustuksillaan
eläkeläisjärjestöjä.
- Hyvinvoinnin edistämisen
käyttömaksuissa vahva periaate on kohdella eri käyttäjäryhmiä yhdenvertaisesti.
Linjausta on mahdollisuus
muuttaa, mutta sen on syytä
tapahtua valtuustokeskustelun kautta. Onko kaupungissa
sellaisia käyttäjäryhmiä, joille
maksuttomuus on edellytys
hyvinvoinnin edistämiselle ja
ylläpidolle? Ikäihmisten ohella
keskustelussa on syytä pitää
mukana esimerkiksi vammaiset henkilöt, lapset, nuoret ja
lapsiperheet.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy
lauantaina 9.4.2022.

- Talousarvion ja toimintasuunnitelman teimme ja hyväksyimme
marraskuussa.

Yhdessä eteenpäin
on käynyt, että loppuuko sota Ukrainaan, vai leviääkö se.

Viime vuonna palvelutalojen tiloja siirtyi hyvinvoinnin
edistämisen palvelualueelle
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelta, jolla
oli käytössä omat maksulinjaukset. Tuolloin maksuttomat
tilat olivat ensisijaisesti varattavissa potilas- ja eläkeläisjärjestöille.

- Kuntavaalien siirtyminen
vaikutti koko talousarvion
aikatauluun
hankaloittaen
sen käsittelyä. Lautakunnan
päätös oli aikataulutettu valtuuston talousarviokäsittelyn
mukaisesti ja siten, että käyttömaksut kansalaisopistolle,
kirjastoille, liikuntapaikoille
ja museoille voivat tulla voimaan vuoden alusta alkaen.
Päätökset ovat olleet normaaliin tapaan julkisesti nähtävillä
kaupungin nettisivuilla, mutta
jatkossa on syytä pohtia, kuinka etenkin poikkeustilanteissa voidaan varmistaa tiedon
perille meno, Röppänen miettii.

Aineistot viimeistään
keskiviikkona 30.3.2022.

yhteistyö kaupungin kanssa, jotta
toimintaa tiloissa voidaan toteuttaa maksuttomasti. Asukasyhdistys
tulee tekemään kaikkensa, jotta nämä mahdollisuudet asukkaille eivät
rajoittuisi nyt eikä tulevaisuudessa.
Vuoden alussa yllemme kertyneistä huolista ja murheista huolimatta yhdessä ja positiivisin mielin
voidaan kevättä kohden mennä.
Asukasyhdistys toteuttaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla paljon monipuolista toimintaa alueen
asukkaille. Luvassa on muun muassa
huhtikuun neljäs päivä osoitteessa
Pyörönkaari 18 ovensa aukaiseva
kaikille avoin ja maksuton Meidän

Ilmoitushinnat 2022: 0,65 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.
Ilmoitusmyynti:
Kalle Lillinen
		petosenlehti@ppay.fi
Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		
Keltamusta Media oy
		taitto@ppay.fi

Petonen -valokuvanäyttely Pitkälahden ja Petosen historiasta. Tutusti toukokuun loppuun saakka Petosen vapaa-aikatiloissa järjestämme
monipuolista avointa kerhotoimintaa, tarjoamme hyvää kotiruokaa
Pinarin Lounaskahvilassa, unohtamatta perinteistä kevättapahtumaa
Pyörön torilla, joka päästään järjestämään ensimmäistä kertaa sitten
koronapandemian alun. Ikävät ajat
vaativat vastapainoksi hyviä hetkiä.
Toimintaa lähdemme toteuttamaan
jälleen hymyssä suin ja innostuneena, yhdessä eteenpäin!
Keväisin terveisin,
PPAY ry

Paino: Suomalainen Lehtipaino oy
Lehden jakelu: Suora Lähetys oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran la 9.4.2022
Aineistot viimeistään ke 30.3.2022
ISSN 1237 2013 - 34. vuosikerta
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Matalan kynnyksen auttamista EPIS! -hankkeen keinoin

E

PIS! on Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen
etsivän päihdetyön hanke, joka kehittää jalkautuvaa
päihdetyötä Kuopion alueella
vuosien 2021-2024 aikana.
Hanke on rahoitettu Veikkauksen tuotoilla. Hankkeen
kohderyhmänä ovat erityisesti ongelmallisesti päihteitä
käyttävät, jotka eivät syystä
tai toisesta ole tarvitsemiensa
palveluiden piirissä.

- Kun saa asiakkaan luottamuksen, voidaan jutella mistä
tahansa. Usein se on tavallisista asioista, vaikkapa urheilusta keskustelua. On tärkeää
tuoda esiin asioita, jotka eivät
liity mitenkään päihteiden
käytön ajatuksia kavennuttavaan maailmaan. Juuri nämä
hetket, joissa asiakas on kohdattu ihmisenä, ovat meille
niitä suuria onnistumisen hetkiä, iloitsee Savolainen.

- Talvinen vuodenaika huomioon ottaen olemme jo tavoittaneet kohderyhmää hyvin. Olemme jalkautuneet
pääasiassa kohtaamispaikkoihin Keltsulle (Nopean toiminnan joukot), Sateenkaaritalon
päiväkeskukseen Linnanpellolla ja PATu-hankkeen toimitilaan sekä kauppakeskuksiin
sekä muihin julkisiin tiloihin
kuten Apajaan, Matkukseen ja
kirjastoihin, kertoo hankkeen
projektipäällikkö Saija Haikarainen.

Selviytymisasemaa
tarvittaisiin

Toiminnan piiriin osallistuvia
on lisäksi ohjautunut hankkeen
yhteistyökumppaneiden, kuten järjestötoimijoiden
sekä Päihdepalvelusäätiön ja
aikuissosiaalityön työntekijöiden kautta.
- Mikäli havaitsemme potentiaalisia
kohderyhmään
kuuluvia, lähestymme heitä ja pysähdymme jututtamaan, mikäli saamme heiltä
tähän luvan. Meillä on myös
tarkoituksena rekrytoida jalkautumisiin mukaan vapaaehtoisia
vertaistoimijoita.
Mukanamme meillä on tietokoneet, puhelimet, esitteet,
muistiinpanovälineet ja pieni
ensiapupakkaus. Tarpeen mukaan voimme järjestää myös
pientä purtavaa kohdatuille
tarjottavaksi. Akuuttia palvelua tarvitsevalle lähdemme
saattoavuksi hänen näin halutessaan. Hankkeessa tehdyn työmme painopiste on
päihteiden käytöstä syntyvien
haittojen ennaltaehkäisy tai
vähentäminen, Haikarainen
selvittää.

Käyttäjät altistuvat
vaaroille
Kuopiossa katuturvallisuusindeksi on hieman laskenut.
Indeksi on yleisellä paikalla

Antti Savolainen ja Saija Haikarainen hyödyntävät työssään traumatietoista työotetta,
jolloin mahdollisen koetun trauman vaikutukset otetaan huomioon.

tapahtuneiden ryöstöjen, pahoinpitelyjen, vahingontekojen sekä liikennejuopumusten
painotetun lukumäärän suhde
väestön määrään. Päihteiden
käyttö on lisääntynyt vuosittain, ja myös huumekuolemien määrät ovat kasvaneet.

riskejä, Haikarainen toteaa.

- Omien havaintojemme
ja
yhteistyökumppaneiden
kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voidaan todeta,
että päihteiden käyttö on jopa näin talviaikaankin katukuvassa näkyvää esimerkiksi
keskusta-alueella. Uskomme,
että korona-ajan hyvinvointivajetta tullaan korjaamaan
vuosia. Ihmisten pahoinvointi
on lisääntynyt koronan aikana, mikä varmasti heijastuu
myös päihteiden käyttöön.

- Vaikka noususuunta on jatkunut jo pitkään, ei hoitovalikoima eikä hoidon riittävyys
ole kehittynyt samassa tahdissa.

Kovempia huumeita on aikaisempaa helpompaa hankkia netin välityksellä. Aineiden laadusta ei voi mitenkään
varmistua, vaan tuote saattaa
pitää sisällään epäpuhtauksia
tai jotain aivan muuta vaikuttavaa ainetta, kuin mitä on tilannut.
- Vanhemmat asiakaskuntaan kuuluvat ovat kertoneet,
että ennen myyjät kertoivat
tuotteen sisällöstä ja toinen
toisiaan neuvottiin turvallisempaan käyttöön. Nyt tällaista ei ole ja käyttäjät joutuvat ottamaan suurempia

Tilastojen valossa huumeiden käyttö on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa ja käyttäjissä
on yhä nuorempia ja nuorempia. Myös jätevesitutkimusten
tulokset tukevat tätä linjaa.

Miten kohdata
päihtynyt?
Usein päihteiden käyttäjää
nähdään ongelmana. Ei osata
ajatella käyttäjää ihmisenä,
joka etsii aineista helpotusta
ja selviytymiskeinoja ongelmiinsa. Käyttäjällä saattaa
olla paljon tunnehaavoja ja
traumaattisia
kokemuksia
historiassaan. Nuorilla taas
käytön motiivina saattaa olla
kokeilunhalu tai tarve kuulua
joukkoon.
- Yksinäisyys on lisääntynyt
ja merkityksellisten ihmissuhteiden määrä laskenut ihan
kansainvälistenkin tutkimusten mukaan. Ulkopuolisuuden tunne voi myös johdattaa
päihteiden maailmaan, kertoo
hankkeen projektityöntekijä
Antti Savolainen.
Traumakokemukset saatta-

vat saada ihmisen toimimaan
epätarkoituksenmukaisesti ja
tavalla, joka ei ole järkisyin perusteltavissa. Kanssaihmisten
sanatokin halveksuva viestintä voi provosoida haavoittuneessa tilassa olevan ihmisen
häiriökäyttäytymistä. Jalkautuessa oikeanalainen lähestymistapa ihmiseltä ihmiselle
kommunikoinnin kautta on
äärimmäisen tärkeää.

Kuopiossa ei ole selviytymisasemaa, vaikka sen perustamista ovat useat eri toimijat
vuosien ajan pyrkineet edistämään. Selviämisaseman puute
näkyy päivystyksessä ja putkatilastoissa.
Kuopiossa
korvaushoitoa
järjestetään päihdepalveluiden kautta eri toimipisteissä,
kuten päihdepalvelusäätiön
päihdeklinikalla, terveyskeskuksessa ja Kys:n päihdepsykiatrian poliklinikalla. Kuopiossa on Päihdepalvelusäätiön
toteuttamana
terveysneuvontapiste Portti keskustassa, joka on avoinna muutaman
tunnin tiistaisin ja torstaisin.
- Myös Petosella on toteutettu noin vuoden mittaise-

na Päihdepalvelusäätiön ja
Sirkkulanpuiston
yhteisenä kokeiluna Petosen Portti
-toimintaa, joka on nyt PATu
-hankkeen myötä päättymässä.
Terveysneuvontapisteen
toiminnalla on tärkeä rooli
myös tartuntatautien torjunnan kannalta. Neuvontapisteessä huumeita käyttävät
voivat asioida nimettömänä
ja vaihtaa käyttövälineet puhtaisiin sekä saada lähetteitä
hepatiitti- ja hiv-laboratoriokokeisiin.
- Lisäksi on mahdollista keskustella luottamuksellisesti
henkilökunnan kanssa, Haikarainen kertoo.
- Nähdäksemme Kuopiossa
olisi tarvetta laajentaa huumeita käyttäville henkilöille
suunnattua matalan kynnyksen toimintaa sosiaalineuvonnalla, jonka avulla asiakkaita
voitaisiin tukea arkielämään
liittyvissä asioissa sekä ohjata
tarvittavien sosiaalitukien ja
-palvelujen piiriin. Tähän tarpeeseen pyrimme osaltamme
vastaamaan EPIS! -hankkeen
toiminnalla.

Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Haemme Petosen Lehdelle
Oletko sanavalmis tyyppi? Haluaisitko mahdollisuuden

jopa satojen eurojen lisätienestiin kuukaudessa
vain muutaman päivän joustavalla työajalla?
Työ sisältää markkinointia ja asiakaspalvelua sähköpostitse,
puhelimitse sekä face-to-face yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Provisiopohjainen palkkaus. Ota yhteyttä!

Hakemukset ja lisätiedustelut: toimisto@ppay.fi
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Petosen uusi paloasema sijaitsee Porkkanakadulla

P

ohjois-Savon Pelastuslaitoksen Petosen paloasema valmistui vuodenvaihteessa 2022 vastaamaan
hyvinvointialueensa tarpeisiin. Henkilökuntaa uudella
asemalla on seitsemän; esimies, neljä pelastajaa ja kaksi
ensihoidon ammattilaista.
Uusia pelastajia ja päällystöä
kouluttavalta Pohjois-Savon
Pelastusopistolta
Petosen
Hulkontieltä on kävelytietä
pitkin kulkiessa uudelle Porkkanakadun paloasemalle vain
450 metriä.

Vuorovalmiudessa
7 pelastajaa
vuorokauden ympäri
Petosen paloaseman palopäällikkö Petteri Hynönen
pitää henkilöstön määrää nykytilanteessa riittävänä.
– Ennen oli vain neljä, joista
kaksi pelastuspuolella ja kaksi
ensihoidon kentällä. Piti saada
aina Neulamäestä avustava
yksikkö – nyt ei tarvitse enää.

Petosen paloaseman pesuhalli Porkkanakadulla on metsän laidassa, kiinteistön koillispäädyssä. Päärakennuksen
keskellä on kalustohalli ja toimistotiloja. Kaakon suunnassa
ovien takana käytävä jatkuu
kokous- ja koulutustiloihin,
henkilöstön saunatiloihin ja
valmiushuoneisiin. Petosen
paloasema on toimintavalmiudessa 24/7, joka päivä ja
ympäri vuorokauden.
Valmiustilahuoneita on jokaiselle vuorossa olevalle
pelastajalle omansa, siis 7 ja
yksi varavalmiushuone. Yövuorossa olevat pelastajat ja
ensihoitajat pääsevät hälytyslähtöihin omista valmiushuoneistaan.
Valmiushuoneen
katossa on kiinteä, litteä kaiutin hälytyksiä varten. Kalustohallin sijainti on lyhyen käytävämatkan päässä samassa
tasossa, siten siirtyminen hälytysajoneuvoihin käy ripeästi.
Pelastajille laaditut toimin-

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Petosen paloaseman
päällikkö Petteri Hynönen uuden paloaseman kalustohallissa. Kuva: Anu Piironen

tavalmiusvaatimukset ovat
minuuttipeliä. Riskiluokitukset on jaettu neljään tasoon.
Ne tarkoittavat hälytyksen
lähtöaikaa, kohteeseen ajoaikaa ja perille saapumista.
Petteri Hynönen kertoo, että Pohjois-Savon Hyvinvointialueen luvut ensimmäisessä
riskiluokassa ovat lähtövalmius 1,5 minuuttia, ajoaika 4,5
minuuttia ja perillä kohteessa
pitäisi olla 6 minuutissa.
Kolmannen riskiluokan vaatimusajat lähtövalmiudelle,
ajoajalle ja perilletulolle ovat
1-5 minuuttia, 15-19 minuuttia ja 20 minuuttia.

Pelastajien kuntotestit vuosittain savusukellusvarusteissa
Palopäällikkö on hyvillään,
että Kuopion alueen pelastustoimeen on saatu 16 virkaa.
Erityisen tyytyväinen hän on
Petosen paloaseman uusiin
tiloihin, jonka sijainnille oli
suunnitelmissa useita vaihtoehtoja. Hynösen mielestä
Porkkanakadun tontin lisäksi
Koppelonkujan tontti olisi ollut Pelastusaseman uudisrakennukselle varteenotettava
vaihtoehto.
– Koppelonkujalta olisi hälytyslähdöt moottoritielle, etelään- ja pohjoiseen sujuneet
vielä paremmin. Pelastusopiston tiloissa Hulkontiellä
sijainneelta, vanhalta paloasemalta hälytyslähdöt olivat
hitaita. Pihan parkkipaikat olivat aina täynnä ja Hulkontiellä

ruuhkaa. Taisi kulku olla jopa
kolmen sähkölukon takana.
Pelastajat kulkivat ulkokierreportaita pitkin kalustohalliin.
Uudelta Petosen paloasemalta hälytysajoneuvot
lähtevät Petosentien portin
kautta hälytysajoon ja palaavat Porkkanakadun kautta.
Erinomainen kunto on pelastajan tehtävissä työn sujumisen kannalta välttämätön.
Petteri Hynönen kertoo, että
toimintakuntoa, lihaskuntoa
ja hapenottokykyä testataan
savusukellusvarusteisiin pukeutuneilta pelastajilta vuosittain. Pelastajina miehillä ja
naisilla on toimintakyvyn suhteen samat vaatimukset.
– Fysiikan pitää olla kunnossa.
Toimintakykytestiin
kuuluu 60 metrin kävely, letkukehikot, porrasnousu, rengashakkuu lekalla, esteradan
ylitys/alitus ja lopuksi letkun
keriminen. Aika ja sykkeet ratkaisevat kuntotestin. Rengastehtävässä ajan lisäksi mitataan myös matka. Jos sykkeet
tai aika ylittyy, tulee hylätty
testitulos. Yli 50-vuotiaille kavereille on vielä polkupyörätesti. Toimintakykyä mitataan
myös asteikolla yhdestä neljään. Ykkösen saaneet saavat
tehdä savusukellustehtäviä.
Kuopiossa on pari 62-vuotiasta pelastajaa ja vielä on testit
menneet läpi. Päivävuorossa
oleville pelastajille on päivän
mittaan liikuntahetkiä. Vapailla voi paloaseman kuntosalia
myös käyttää. Korona-aikana

Kuva: Kalle Lillinen
kuntosali on tosin välillä ollut
myös kiinni.

Ammattitaitoisille pelastajille on kysyntää
Pelastusalalla ei ole enää
riittävästi koulutettuja ammattilaisia. Petteri Hynönen
on huolissaan pelastusalan tulevaisuudesta.
– Ammattitaitoisista pelastajista on pula. Pelastusopiston pitäisi lisätä pelastusalan
oppilaspaikkoja, että se vastaisi haasteisiin.
Hynönen korostaa, että pelastusalalla koetetaan pitää
työhyvinvoinnista kiinni ja
vaikuttaa rankan työn vaatimuksiin.
– Missä muualla työpaikassa
päivävuoron aikana on mahdollisuus hoitaa kuntoaan
työpaikan kuntosalilla. Vakavien työtilanteiden jälkeen
tapahtumat käydään aina läpi.
Psyykkiseen huoltoon panostetaan.
Pelastuskalusto on työn kannalta tärkeä. Ajanmukaisella
kalustolla toiminta tehostuu
ja teknologia helpottaa pelastajien työtä ja luo työhön kiin-

nostavuutta.
Petteri Hynönen kertoo,
että ennen esimerkiksi rivitalopalossa piti katto hakata
kirveellä. Nyt pelastajilla on
käytössään koura-auto.
– Sillä saa myrskyn jälkeen
konkelopuut nostettua. Hevonenkin pelastettiin lietealtaasta koura-auton vinssin
avulla.
Petosen Pelastusaseman kalusto on noin 15 vuotta vanhaa. Pelastuslaitos on jo nyt
toiminut koko Pohjois-Savon
alueella. Hyvinvointialueille
siirtyminen ei huoleta Hynöstä muuten kuin budjetin ja kalustohankintojen osalta.
– Ajoneuvokalusto on ikääntynyttä, sitä pitää uusia kalustoinvestoinnein. Toivottavasti
saadaan ääntä kuuluviin.
Pohjois-Savon Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy
Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston vastuulle
1.1.2023. Pelastustoimi säilyy
itsenäisenä rinnakkaistoimijana sosiaali- ja terveystoimen
kanssa.
Teksti: Anu Piironen

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi
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Nuoret kokevat yksinäisyyttä, väkivaltaa, osattomuutta

E

tsivä nuorisotyö kohtaa
apua tarvitsevia nuoria
Kuopion kaikilla alueilla.
Etelä-Kuopion Petosella työskentelee kaksi etsivää työntekijää. Heidän työpisteensä
sijaitsee osoitteessa Petosentie 7.
Etsivät työntekijät tavoittaa
nuorten suosimista paikoista sekä keskustan Vinkkelin
(Kauppakatu 46) ja Petosen
työpisteiden lisäksi sähköpostilla, Whatsappilla, Instagramissa ja Facebookissa.
Apua kannattaa hakea, eikä
jäädä huoliensa kanssa yksin
murehtimaan.

Toiminnan painopiste
Etsivän nuorisotyön tehtävä on varmistaa, että jokainen
nuori saa kasvamiseen, itsenäistymiseen ja osallisuuteen
tarvitsemansa tuen – että kenenkään ei tarvitse kasvaa ja
selviytyä yksin. Nuorisotyö on
aina ilmaista ja nuorelle täysin
vapaaehtoista ja luottamuksellista.
Kuopiossa etsivä nuorisotyö on organisoitunut alueittain. Jokaisella alueella on
työntekijäpari. Vinkkeli toimii
keskustassa etsivän työn työpisteenä. Petosella toimipiste
löytyy nuorisoasuntojen alakerrasta osoitteesta Petosentie 7.

PPAY Podcast, jakso 25:

Esittelyssä Petosen etsivä nuorisotyö

K

uopion
kaupungin
nuorisopalveluissa
työskentelee kolmisenkymmentä nuorisonohjaajaa ja kolmetoista etsivää
nuorisotyöntekijää. Nuorisonohjaajat tuntevat alueensa, sen nuoret ja myös
aikuiset. Heitä on lupa lähestyä minkä tahansa asian
tiimoilta.
Eri puolilla kaupunkia toimivissa nuorisotiloissa, mm.
Jynkän Monarilla ja Petosen
vapaa-aikatiloissa eli Pinarilla järjestetyissä tapahtumissa on vuodessa noin neljännesmiljoona käyntikertaa.
Nuorisotiloissa järjestetään
vuosittain yli sata tapahtumaa ja niissä harrastetaan
lähes jokaisena viikonpäivänä myös eri järjestöjen ohjaamaa toimintaa.
Etsivät nuorisotyöntekijät
liikkuvat työpareina asuinalueilla ja kohtaavat nuo-

ria siellä, missä he aikaansa
viettävät. Etsivällä nuorisotyöllä on mahdollisuus kohdata vaikeitakin nuorten
elämään liittyviä ongelmia ja
ratkaista niitä yhdessä nuorten kanssa.
Eteläisen Kuopion etsivien
nuorisotyöntekijöiden Merja Almin ja Mika Hakulisen
toimialueena on Petosen
lisäksi Vehmersalmi, Kurkimäki, Karttula, Hiltulanlahti
ja keskusta.
Merjan ja Mikan tavoittaa
puhelimitse 044 718 1780
tai sähköpostitse merja.
alm@kuopio.fi ja mika.hakulinen@kuopio.fi. Petosen
alueen oma toimipiste Vinkkeli 2.0, Petosentie 7.
Käy kuuntelemassa Merjan ja Mikan haastattelu
osoitteessa ppay.fi/podcast.
Teksti: Heikki Kokko

Henkilökohtaisia vai
ryhmäkohtaamisia

mia elämäntaitojen opettelun
paikkana.

Nuorten kanssa voidaan tavata henkilökohtaisina tapaamisina kasvotusten tai verkon välityksellä. Joskus myös
ohjattu vertaisryhmä voi toi-

Nuoria autetaan juuri niissä asioissa, mihin apua kaivataan. Ennen kaikkea nuorta
autetaan löytämään omat juttunsa. Palvelu on tarkoitettu

kaikille 15-29 vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea
arjessaan ja tulevaisuuden
näkymiä. Tärkein kohderyhmä on NEET-nuoret eli työn
ja koulutuksen ulkopuolella
olevat.

on kaikkien etsivien nuorisotyöntekijöiden
yhteinen.
WhatsApp on helpoin tapa
ottaa yhteyttä etsivään. Kaikki yhteystiedot löytyvät osoitteesta po1nt.fi/kuopio/vinkkeli/.

Riittääkö keskusteluapu vai ohjataanko
muihin palveluihin

Nuorten yleisimmät
haasteet Petosella

Tehtävänä on tavoittaa tuen
tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla
edistetään hänen kasvuaan,
itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta
elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.
Jokaiselle nuorelle pyritään
löytämään yhdessä vastaus
mieltä askarruttaviin asioihin.
Joskus vastaus löytyy yhdessä keskustellen, joskus nuori
tarvitsee lisätukea. Toisiin palveluihin etsivä voi lähteä nuorelle tueksi. Etsivä nuorisotyö
antaa useimmille nuorille käytännön tukea virastopalveluiden käytössä ja muihin palveluihin ohjautumisessa.

Somealustojen käyttö
Some näkyy nuorisotyössä
aina vaan enemmän. Nuorisotyön on tänä päivänä oltava siellä, missä nuoretkin.
Petosen alueen etsivillä on
oma Instagram-tili. Facebook

Yksinäisyys, väkivallan kokeminen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden puutteen kokeminen ovat kouluterveyskyselyn
mukaan lisääntyneet. Ne näkyvät myös Petosella. Nuoret
keskustelevat etsivien kanssa
usein opiskelusta, työnhausta, raha-asioista ja asumiseen
liittyvistä asioista. Jossain
määrin käsitellään kaverisuhteisiin liittyviä kysymyksiä.
Etsivässä nuorisotyössä pohditaan toisinaan myös nuoren
päihteidenkäyttöä.

Toteutustavat ja
päätelmät Petosen
tilanteesta
Työn toteuttamisessa on
keskeistä etsivän nuorisotyöntekijän sujuva tavoittaminen sekä nuoren kohtaaminen
ja kuunteleminen. Tavoitteena
on nuoren tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen niin,
että hän löytää voimavaroja
ja mahdollisia polkuja päästä
elämässään eteenpäin.
Kouluterveystutkimuksen
mukaan päihteiden käytön li-

sääntyminen etenkin yläkoulujen osalta olisi taittunut.
Muutos parempaan on havaittavissa myös päihteisiin kohdistuvissa asenteissa. Lukion
ja ammattikoulujen oppilaiden kohdalla päihdemyönteisyys ja kokeilut ovat kuitenkin
jatkaneet kasvuaan.

Nuorisopalvelun ja
etsivien nuorisotyöntekijöiden loppusanat
Etsivän nuorisotyön vaikuttavuudesta ja merkityksestä kerätään tietoa eri
järjestelmien avulla, esimerkiksi Sovari- ja Parent -järjestelmillä. Tiedonkeruun pohjalta voi valtakunnallisesti ja
myös Kuopion osalta todeta,
että etsivässä nuorisotyössä
nuorten ohjaaminen palveluiden, koulutuksen ja työelämän välimaastossa edellyttää
nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja
tarpeiden jäsentämistä.
Etsivää nuorisotyön tuloksia
arvioitiin Sovari2021 -kyselyllä. Vastanneiden nuorten
näkemyksen mukaan etsivän
nuorisotyön periaatteet toteutuvat yleisesti ottaen erittäin hyvin; sujuva yhteydensaanti etsivään, luottamuksen
rakentaminen ja kuulluksi tuleminen.
Teksti: Anu Piironen, Asta
Sajaniemi ja Etsivien nuorisotyöntekijöiden tiimi

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:

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

Keskiviikkoisin:

ASKARTELUKERHO

klo 11:00 - 13:00

Torstaisin:

BILJARDI

klo 12:00 - 15:00

KEVYT KUNTOLIIKUNTA

klo 13:10 - 14:00

NEULEKERHO

klo 11:00 - 14:00

Perjantaisin:

(+KUVATAIDEKERHO)
Sunnuntaisin:

BILJARDI

klo 12:00 - 14:00

SEKASÄHLY

klo 16:00 - 18:00

Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio
puh: 044 729 5233 (ma-pe klo 10-12)

KUTSU
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n

KEVÄTKOKOUS 30.3.2022 klo 18
Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla (Pyörönkaari 19)
Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat.
Kaikki alueen asukkaat ovat yhdistyksen jäseniä,
jäsenmaksua ei peritä.
Kokouksessa kahvitarjoilu, tervetuloa!

Lisätietoa toiminnastamme,
PPAY Podcastit sekä paljon muuta:

www.ppay.fi

Talviretkiä ja kerrospukeutumista
P

akkaslumi narisee kenkien alla ja lumikiteet
hohtavat timanttisina.
Lumen ja jään päällä hiihtäen
tai lumikengillä tallustaen tuttukin retkeilymaisema näyttää erilaiselta kuin sulan maan
aikaan. Talvella kallioille muodostuu upeita jääputouksia,
puut peittyvät tykkylumeen
ja järvien jäät tarjoavat eri
perspektiivin tutkia maastoa.
Lumipeite voi myös hämätä.
Aukeaa peltoa voi erehtyä
luulemaan järveksi tai päinvastoin. Vaalean punertava
taivas tai öinen tähtikatto
ovat upeita luontokokemuksia, jotka vetävät sohvaperunaakin ulos pesäkolostaan.
Oikein varustautunutta talviretkeilijää ei palella, vaan
hän pääsee nauttimaan luonnon hiljaisuudesta ja pysähtyneestä kauneudesta. On
mahtavaa olla talviretkellä
kipakassa pakkassäässä hyvin
suojattuna sopivien vaatekerrosten alla. Hengitys huuruaa,
mutta on kuitenkin lämmin.
Onnistuneilla vaatevalinnoilla
onkin todella suuri merkitys
talviretkeilyssä. Talviretkellä
vaatteita lisätään ja riisutaan
päivän mittaan sen mukaan,
ollaanko liikkeellä vai leirissä.
Oikein valittujen vaatteiden
lisäksi on tärkeää myös varustautua eväillä ja valonlähteellä.

Kerrospukeutuminen
on kaiken a ja o
Kun vaatekerroksia on useampi, talvipukeutumista on
helppoa säädellä muuttuvien sääolosuhteiden mukaan.
Toimiva ulkoilijan vaatetus
on kolmikerroksinen, jossa
on alus-, väli- ja kuorikerros.
Kovilla pakkasilla voidaan lisätä vielä neljäskin kerros eli
eristyskerros. Sitä tarvitaan
etenkin silloin, kun ollaan paikallaan.
Talvella retkeillessä kovaa hikoilua kannattaa välttää. Aluspukeutumine onkin tärkeässä
roolissa, jotta kosteus siirtyisi
nopeasti pois iholta. Kovilla
pakkasilla kannattaa pukea
kaksi aluskerrastoa;ihoa vasten verkkomainen merinokerrasto ja tämän päälle normaali
merinokerrasto.
Välikerroksen vaatteen on
hyvä olla helposti ja nopeasti
puettava, näin sen voi riisua
pois kun lähdetään liikkeelle. Ilman lämpötila ja oma
aktiivisuustaso määrittävät
sen, kuinka lämmin ja paksu
välikerros kannattaa pukea.
Huokoiset materiaalit, kuten
fleece tai villa, eristävät tehokkaasti lämpöä.
Kuorikerroksen tehtävänä
on suojata tuulelta ja kosteu-

delta. Laadukas kuorikerros
ei päästä vettä kaatosateessakaan. Kun viima ei puhalla
kankaan läpi, välikerrokseen
sitoutunut lämmin ilma ei pääse karkaamaan.
Retkestä jää huomattavasti
mukavammat muistot ilman
kohmeisia sormia ja varpaita,
joten muista kerrokset myös
hanskoissa ja sukissa.

Mitä mukaan
päiväretkelle?
Vaatetuksen lisäksi on tärkeää huomioida joitain seikkoja
ennen retkelle lähtöä. Koska
älypuhelinten pakkasenkesto
ei välttämättä ole kehuttavaa,
kannattaa vieraaseen maastoon lähtiessä pakata reppuun mukaan paperinen kartta ja kompassi. Etenkin kevään
edetessä täytyy tarkistaa alueen jäätilanne. Talvella valoisa
retkeilyaika on huomattavasti
lyhyempi kuin kesällä. Pimeää
varten kannattaa ottaa mukaan otsalamppu. Tulenteko
onnistuu viimallakin, kun mukana on plasmasytytin ja sytytyspala.
Evästauko on usein retkeilyn kohokohta. Hangessa
taivaltava tarvitsee kunnon
energiatankkauksen. Makkaranpaisto avotulella on tietysti ehdoton osa ulkoretkeilyä.
Retkeilijää lämmittää myös

Omat sytykkeet eivät repussa paljoa paina,
mutta helpottavat tulentekoa.
termospulloon
valmistettu
keitto tai kylmälaukkuun pakattu lämmin folioleipä. Pikatankkaukseen käyvät pähkinät tai suklaarusinat.
Kahden tauon mehupullon ideana on täyttää pullo
kuumalla juomalla ja nauttia
ensimmäisellä tauolla lämpimäiset. Juoma viilenee retken
edetessä, jolloin toisella tauolla palanpainikkeena on viileää
juomaa. Kahden tauon juomaksi sopivat erityisen hyvin
herukkamehut tai vaikkapa
hunajalla maustettu tee.
Tauolla on myös mukavampi
istuskella, kun kuljettaa mukanaan pätkän retkialustaa.

Retkikohteita lähellä
Petosen alueelta päiväret-

keilykohteeksi makkaranpaistoineen soveltuvat hyvin Pirttiniemen ja Savolanniemen
laavupaikat tai Nurmisaaren
grillikota Saaristokaupungin
Petkelkannassa. Esteettömiä
nuotiopaikkoja löytyy Länsirannantietä pitkin ajettaessa
Haminalahden tai Suovunkosken laavuilta.
Yhdeksän kilometrin päässä Ikeasta, ja parikymmentä
kilometriä keskustasta etelän
suuntaan, löytyy yksi hienommista Kuopion lähiliikuntapaikoista. Riemurinteellä koko
perhe voi nauttia monenlaisesta talviliikunnasta. Vehmasmäen koululta lähtee 2,2
kilometrin pituinen kuntolatu ja koulun pihassa on myös
luistelukenttä. Koulun parkkipaikalle on helppoa jättää auto ja suunnata suksiuraa pit-

kin mäenlaskupaikalle.
Rinteitä löytyy parilla erilaisella profiililla, tasaisella
ja kuoppaisella. Mäkeen voi
mennä omalla tyylillä liukureista aina lumilautaan saakka. Riemurinne ja kuntolatu
on valaistu, joten hämärän
saapuminen ei ole este eikä
hidaste.
Riemurinteellä on myös laavu eväshetkeä ja makkaranpaistoa varten. Jos haluaa
tehdä tulen, niin kannattaa
ottaa omat sytytystarpeet ja
kirves mukaan. Paikan päältä löytyy pöllejä halottavaksi
nuotiopuiksi.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pasi Louhelainen
Lähde: luontoon.fi

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi
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Kallaveden seurakunta

PPAY Podcast

040 4848 327
kallavesi@evl.fi

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

www.ppay.fi/podcast
Ideoita podcastin aiheiksi? Ota yhteyttä:
toimisto@ppay.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu su 6.3. klo 10. Veli Mäntynen, Riikka Leinonen.
Messu su 13.3. klo 10. Matti
Pentikäinen, Richard Nicholls.
Seurakunnan
470-vuotissyntymäpäivä.
Perheitten ilta ma 14.3. klo
17.30. lta maanantaisin.
Arkinen ateria ke 16.3. klo 11.
Ateria tarjolla keskiviikkoisin
(ei 6.4.). Aterian hinta aikuiset
6 €, lapset 4 € ja alle 4-vuotiaat
ilmaiseksi.
Ymmärrätkö myös mitä luet
-Raamattuluento to 17.3. klo
18.30. Ilta koostuu alustuksesta
ja siihen liittyvästä keskustelusta.
Aiheista Kerrontataide Raamatussa. Esimerkkeinä myyttiset
alkukertomukset ja Exodustraditio (Egyptistä lähdön traditio) alustaa emerituspiispa Wille
Riekkinen.
Konfirmaatiomessu, Hiihtolomaripari su 20.3. klo 10. Raija
Jokela, Mari VuolaTanila.
Kutsu yhteyteen -messu su
20.3. klo 13. Miia Gabel, Ilkka Pihlajamäki. Liturgia Miia
Gabel, opetuspuhe Ilkka Pihlajamäki. Messu järjestetään
yhteistyössä Puijon seurakunnan ja vapaaehtoisten Kutsu
yhteyteen -ryhmien kanssa.
Messu on osa Jaetut eväätpäivien ohjelmaa. Lapsille omaa
puuhaa. Kahvitarjoilu.
Ymmärrätkö myös mitä luet
-Raamattuluento to 24.3. klo
18.30. Onko Room.13:1-7 otettava kirjaimellisesti? aiheista
alustaa emerituspiispa Wille
Riekkinen.
Messu su 27.3. klo 10. Sanna
Alanen, Richard Nicholls.
Messu su 3.4. klo 10. Matias
Koponen.
Gospeliako konsertti su 3.4.
klo 17. Marjukka Borgman.
Yhteisvastuun hyväksi.

ILMOITUSTILAA?

Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15

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

Messu su 13.3. klo 14. Veli
Mäntynen, Johanna Isokangas.
Muut
Rauhanyhdistyksen seurat la
9.4. klo 18. Kallaveden kirkossa,
Rauhalahdentie 21. Puhujana
Erkki Korhonen.

Ota yhteyttä: petosenlehti@ppay.fi
Teemme tarpeisiisi räätälöidyn tarjouksen.
Meiltä tarvittaessa myös mainoksen
graafinen toteutus painovalmiiksi.

KEVÄT TULI.
MITÄ KATOLLE
KUULUU?
Tarkastetaanko, miten lumikuormat ja sulamisvedet ovat
kotitaloa kohdelleet? Ehjää emme
korjaa, mutta tarvittaessa
remontoimme ripeästi.

| vesivek.fi

Pinarin Lounaskahvila tuo makua arkeen

Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Pulinapaja ma 14.3. klo 10.
Pulinapaja kokoontuu maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin.
Raamattua luovasti (Bible
Journaling) ma 21.3. klo 17.30.
Miia Gabel. Seuraavan kerran
4.4.
Arki-illan ehtoollinen ti 22.3.
klo 18. Miia Gabel. Seuraavan
kerran 5.4.
Kallaveden seutu - muut
Rytkyn kylän Lähetyspiiri to
10.3. klo 13. Raija ja Esko Väisäsellä, Matomäki 39.
Hyvän hoidon päivä ke 23.3.
klo 10.30. Rytkyn leirikeskuksessa. Sanna Alanen. Omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille. Riitta Reimalle p.
0404848 370 (Voit jättää myös
viestin vastaajaan).
Rytkyn kylän Lähetyspiiri to
24.3. klo 13. Marja Lyytikäisellä,
Karhumäentie 45.

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistyksen ylläpitämä Pinarin Lounaskahvila on toiminut Petosen
vapaa-aikatiloissa
Pinarilla
vuodesta 2010 saakka. Palveluihin kuuluvat noutopöydästä tarjoiltavan kotiruokalounaan lisäksi muun muassa
monipuoliset tilauspalvelut.
– Olemme kasvattaneet tilausvalikoimaamme tälle vuodelle, perinteisesti suosittujen
täyte- ja voileipäkakkujen lisäksi meiltä voi tilata noudettavaksi vaikkapa pataruokia

tai ruokaisia salaatteja esimerkiksi muuttoihin ja pieniin
juhliin, kertoo kahvilavastaava Marjut ”Mallu” Ronkainen.
Pinarin Lounaskahvila toimii linkkinä myös alueen
asukastoimintaan. – Helpon
tavoitettavuutemme ansiosta voimme tarjota asukkaille
monipuolista palvelua, asukasyhdistyksen toimistokin
kun sijaitsee samoissa tiloissa.
Meille voi käydessään tuoda
siis myös ideoita asuinalueen
kehittämiseksi ja kysellä vaikkapa tietoa alueen historiasta.

Heikki Kokko

Osaako opettaja kiusata?
Kirjailija, valtiotieteiden maisteri Iida Rauma on tarttunut
arkaan aiheeseen, peräti tabuun kirjassaan ”Hävitys” (Siltala 2022), jossa hän kertoo kokonaisen koululuokan kääntyneen yhtä oppilasta vastaan opettajansa johdolla. Rauman
mukaan olisi ollut helppoa kirjoittaa tunteisiinvetoavasti
koulukiusaamisesta, mutta hänestä jo pelkkä sana on huono
ja vähättelevä. Parempi termi olisi kirjailijan mukaan kouluväkivalta.
Iida Rauma oli itse tuon kiusaamisen - tai henkisen väkivallan kohde 1990-luvun alussa, joten hän tietää mistä puhuu.
Voiko opettaja siis todella olla kiusaaja?

Niin tai näin, aina menee väärinpäin
Rauma kertoo kirjassaan, kuinka paljon opettajalla voi olla
valtaa oppilaisiin. Tekipä Iida mitä tahansa, siinä oli opettajan
mielestä kaikki pielessä. Kun hän onnistui voimistelutunnilla
spagaatissa, se ei opettajan mielestä ollut aivan puhdas. Tai
kun hän kirjoitti hyvän ja virheettömän aineen, niin käsiala
oli rumaa.
Keksipä opettaja äänestyttää luokkaa siitä, oliko Iidan piirtely ennen tunnin alkua väärin. Kaikki oppilaat nostivat kätensä.
Kirjailija kertoo myös, että poliisilla on työpari. Opettajan
tekemisiä ei kukaan toinen aikuinen seuraa.
Rauman mukaan kuulostaa omituiselta jos häneltä kysytään, miksi sinua kiusattiin. Siitä saa vaikutelman, että kiusatussa itsessään olisi jotain vialla. Hän on myös sitä mieltä,
että oppilaan vaatetus ei ratkaise: kun joutuu porukan ulkopuolelle, kaikki vaatteet ovat vääriä.
Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen KiVa
Koulu -toimenpideohjelma on tutkimusten mukaan yksi toimivimmista aiheeseen liittyvistä hankkeista. Sen tavoitteina
ovat kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta. Ohjelmassa on ollut
mukana yli 900 koulua eri puolilta maata.

Kritiikkiä satelee

Varaa maksuton katon, kattoturvan
tai salaojien kuntotarkastus.

017-270 1317

KOLUMNI

Teemme myös erittäin paljon
yhteistyötä alueen eri yhteisöjen ja yritysten kanssa, avaa
asukasyhdistyksen toimistovastaava Kalle Lillinen.
Lounaskahvila palvelee Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla osoitteessa Pyörönkaari
19 joka päivä klo 9-13. (Lounasaika 10.30 – 12.30, 7,50
euroa per ateria). Lisätietoja
osoitteesta kahvio.ppay.fi.
Teksti ja kuva: PPAY ry

Ohjelmasta tehtyjä tutkimuksia on kritisoitu. Esimerkiksi
yläkouluissa tapahtuvaan kiusaamiseen on kaivattu huomattavasti tehokkaampia toimia kuin mitä KiVa Koulun hanke
esittää. Lisäksi monet kiusatuiksi joutuneet pitävät ohjelmaa
tehottomana.
Ohjelman suunnitelleet pitävätkin syyllisinä kouluja, jotka
eivät toteuta hanketta oikein. Mikäli kiusattu ja kiusaaja laitetaan saman pöydän ääreen keskustelemaan ongelmasta,
niin tämä tuskin on ratkaisu itse asiaan, päinvastoin. Uhri ei
useinkaan halua tai uskalla kertoa totuutta.
Iida Rauma ymmärtää kritiikin. Ohjelmassa ei ole huomioitu, että myös opettajat voivat olla kiusaajia. Ongelmaa pidetään vain oppilaiden välisenä.
Omakohtainen muistikuvani opettajan oppilaaseen kohdistuneesta kiusaamisesta ajoittuu jonnekin 1960 -luvun
puolivälin paikkeille ja Niiralan kouluun. Opettajan nimeä en
mainitse, sillä hän oli varsin tunnettu ja arvostettu yhteisön
jäsen ja joku saattaa hänet vielä muistaa.
Poikien puutyötunnilla erästä oppilasta eivät opettajan
höpinät paljoa kiinnostaneet, poika lallatteli omiaan ja napsutteli sormiaan. Opettaja tästä suivaantui siinä määrin, että
komensi hämmentyneen kymmenkesäisen pojan seisomaan
höyläpenkin päälle ja napsuttelemaan sormiaan lopputunniksi. Opettaja naureskeli vieressä. Itkuaan pidätellen poika
teki niin kuin käskettiin; me muut jatkoimme höyläämistä ja
sahaamista suut supussa.
Henkistä väkivaltaa ja nöyryyttämistä jos mikä, vaikka olikin satunnainen ja kertaluonteinen tapaus. Jos minä, sivustakatsoja, muistan tilanteen yli puolen vuosisadan jälkeen, niin
mitähän tuon kiusatun ja nöyryytetyn pojan mielensopukoihin lieneekään painunut?
Onneksi ajat ovat muuttuneet. Näin haluan uskoa, vaikka
Iida Rauman muistot ovat paljon, paljon lähempänä tätä päivää kuin omani.
Kirjoittaja on vuosikymmenten mittaisen työuran tehnyt,
nyttemmin eläkkeelle siirtynyt media-alan ammattilainen ja
tietokirjailija. kolumni1.kokko@luukku.com
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