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Hoitokoti Liito-Oravassa on asuttu reilu puoli vuotta
Teksti, kuva ja kysymykset: Anu Piironen • Vastaukset: Hanna Jokinen/Kuopion kaupungin Perusturva- ja vanhuspalvelut

A

sutaan yhdessä -hanke
toteutti vuonna 2021
Petoselle, Pyörön vanhuskampus-rakennusprojektina hoitokoti Liito-Oravan.
Toimijoina olivat Kuopion
kaupungin Perusturva- ja vanhuspalvelut, Asuntotoimi ja
Niiralan Kulma.
Liito-Oravaan tuli kaikkiaan
72 asuntoa, joista tehostettua palveluasumista vaativille
ikäihmisille 56 ja ikäihmisten
vuokra-asumisen tarpeisiin
16 asuntoa.
Asukkaat pääsivät marrasjoulukuussa 2021 muuttamaan uusiin koteihinsa. Asutaan yhdessä -hanke päättyi
samalla.

Mihin ikäluokkiin Liito-Oravan asukkaat kuuluvat?
Vuokra-asunnoissa valtaosa
asukkaista on syntynyt 1930ja 40-luvuilla. Vanhimmat
asukkaat ovat yli 90-vuotiaita. Tehostetun palveluasumisen asukkaat ovat syntyneet
1920-40-luvuilla.
Oletteko havainneet esteettömyydessä parantamisen varaa asukkaiden näkökulmasta katsottuna?
Niiralan Kulma kertoo, että
vuokra-asunnoista on tullut
positiivista palautetta asukkailta. Eli tällä perusteella ainakin esteettömyys ja talon
muu toimivuus ja tilat ovat
tarkoituksenmukaisia käyttäjilleen, ja tukevat asukkaiden
yhteisöllisyyden muodostumista. Tehostetun palveluasumisen tilat ovat asukaslähtöisesti suunnitellut ja toimivat
hoitotyön arjessa hyvin.

Onko asukkaiden aktivoimiseksi päivittäistä, viikoittaista tai kuukausittaista ohjattua toimintaa?
Tehostetussa
palveluasumisessa aloittaa toukokuussa
ulkoiluavustaja, joka huonolla säällä järjestää ohjattua
toimintaa hoitokodin sisällä.
Hoitokodissa on myös fysioterapeutti, joka osallistuu
asiakkaiden aktivointiin. Pääpaino aktivoinnissa on arjen
toimintojen yhdessä tekeminen. Vuokra-asunnoissa asuvat asukkaat kokoontuvat
yhteistilaan omatoimisesti ja
välillä toimintaa on järjestänyt myös muu taho. Tavoite on
vahvistaa kolmannen sektorin
kanssa yhteistyötä toiminnan
järjestämisessä. Vapaaehtoistoimintaa on ollut paljon.
Saatteko vapaaehtoistoimijoita myös vuokra-asukkaille,
heidän omien perheenjäsentensä lisäksi?

Ovatko tehostetun palveluasumisen tai vuokrakotien
asukkaat kokeneet hyvinvointinsa lisääntyneen LiitoOravaan muuttamisen jälkeen?
Uskon, että kokemuksia on
yhtä monta kuin muuttajaa.
Usein omasta kodista pois
muuttaminen on iso ja vaikea
ratkaisu. Jollekin se voi olla
myös helpotus ja tuo turvaa.
Hoitokoti on toiminut vasta
varsin lyhyen aikaa ja kokemuksia saadaan tulevaisuudessa enemmän toiminnan
vakiinnuttua.
Jos ovat, miten se ilmenee?

Yhteisissä tiloissa on järjestetty tapahtumia. Toimintaa
järjestävät
vapaaehtoisten
lisäksi asukkaat itse sekä esimerkiksi seurakunta.
Joko on havaittavissa, että
yhteisöllisyyden tukeminen
luo ikäystävällistä toimintaa
ja poistaa ikäihmisten kokemaa yksinäisyyttä?
Vuokra-asunnoissa asuvien
osalta Niiralan Kulma kertoo,
että asukkaat ovat järjestäneet erilaisia tapahtumia
keskenään, ja esimerkiksi yhteistila on ollut ahkerassa käytössä. Tapaamiset käytävässä ja keskustelu yhteistilassa
lieventävät yksinäisyyttä. Nyt
ollaan kesän kynnyksellä ja
myös yhteinen pihapiiri toimii
tapaamispaikkana.

PÄÄKIRJOITUS

T

Hoitokodissa on yhteistiloja ja kokoontuminen esimerkiksi yhteisen ruokahetken
äärelle vie pois yksinäisyyden
tunnetta. Kuopion kaupungin
aikaisempien vuosien asiakastyytyväisyyskyselyjen perusteella asukkaat asumispalveluissa usein ikävöivät omia
läheisiään. Tärkeää siis on, että myös yhteydenpitoa läheisiin voidaan tukea asukkaan
muuttaessa asumisyksikköön.

änä keväänä katselin lehtipuiden silmujen avautumista. Jälleen ihmetellen lehtien
nopeaa kasvua. Kevät vaihtui kesäksi, alkoi pyöräily- ja souturetkien aika. Pyöräilen Kuopion torille,
Väinölänniemelle, Matkukseen ja
Hiltulanlahteen. Soutelen Pitkälahteen, Koivumäelle, Pölläkänlahteen
ja Kirveslahteen. Keittelen termoskahvit veneretkille ja teen hiukopalaksi parit juustoleivät.
Lokit kaartelevat parvena järven
yllä, joka aamuauringon kimmellyksessä on todellakin sininen. Si-

Yleensä
asumisyksikön
säännöllinen päivärytmi ja
muun muassa ravinto ja lääkityksen säännöllisyys näkyy
yleisenä virkeytenä. Iloisia
kohtaamisia rappukäytävässä
tai yhteistilassa on ja luulen,
että ne vahvistavat sosiaalisia suhteita. Lähellä oleva
ihminen tai tieto avun saamisesta, kun sitä tarvitsee, lisää turvallisuuden tunnetta.
Vuokra-asunnoissa esteetön
koti, erityisesti toimivat wc- ja
pesutilat, lisäävät omatoimisuutta ja itsenäistä toimintaa,
joka näkyy muun muassa virkistymisenä ja mielialan kohentumisena.
Mikä merkitys on LiitoOravan lähialuepalveluilla,
esimerkiksi kirjasto, seurakunnat, marketit, parturi-

Lähihoitaja Mervi Viitanen auttaa Hoitokoti Liito-Oravaan
muuttanutta Pirkko Laitista myös pienissä arjen asioissa.
kampaamot?
Osin yhteisissä tiloissa on
käynyt jalkahoitaja tai parturikampaaja. Silloin palvelu on
helposti saatavilla. Vuokraasunnoissa asuu hyvin erilaisella toimintakyvyllä olevia ja
osin lähialueen palvelut mahdollistavat
itsenäisemmän
elon ja olon Liito-Oravassa.

Mervi on Pirkon
omahoitaja Hoitokoti
Liito-Oravassa
Hoitokoti Liito-Oravan kaksi ensimmäistä kerrosta on
tehostettua palveluasumista
tarvitseville ja kolmannessa
kerroksessa ovat kotihoitoa
tarvitsevien kodit.
Kuopiolainen Pirkko Laitinen on pian 91-vuotias. Hänelle ikääntyminen toi tullessaan uuden elämänvaiheen.
Miehensä Erkki Laitisen kanssa he päätyivät ratkaisuun, että mies asuu kaupunkikodissa
ja Pirkko asuu tehostettua
palveluasumista tarvitsevana
Hoitokoti Liito-Oravassa.

olivat sitä mieltä, että nyt äidin pitää päästä palvelukotiin,
kertoo Pirkko Laitinen.
- Mieheni pärjää vielä kotona, kun käy ruoanlaittaja ja siivooja. En ole ajatellut vanhenemista. Täällä on kaikki hyvin
ja aina saa apua. Toinen lapsista pitää huolta isästä kun hän
on itsekseen.
Liito-Oravassa Laitisen omahoitajana tekee työtään lähihoitaja Mervi Viitanen. Hän
on tullut Puijonlaakson palvelukodista töihin Liito-Oravaan
syksyllä, viikkoa ennen kuin
asukkaat.
- Haastattelujen perusteella
minut valittiin, Viitanen kertoo.
- Tänne tulee asukkaita kotoa, Harjulasta ja muilta pitkäaikaisosastoilta. Hyvin olen
työssäni viihtynyt. Olen ollut
jo yli 20 vuotta alalla ja kaupungin palveluksessa.

Laitisilla on kaksi aikuista
lasta ja kaksi lastenlasta.

Hänellä on tuntuma kolmivuorotyön vaativuudesta ja
vastuullisuudesta. Hän on
myös huolissaan terveydenhoitoalan vetovoimattomuudesta.

- Jokapäiväisessä elämässä tuli vaikeuksia ja lapsetkin

- En tiedä auttaako lakkoilukaan enää. Onko liian myö-

Juhannus on meillä viikon päästä
nisyyttä reunustaa rantakoivujen
vaaleavihreys. Kesän edistyessä se
syvenee lehtimetsän vehreyteen.
Iloitsen kesästä ja yöttömien öiden
ihmeellisyydestä, päivänpaisteesta
ja virkistävästä sateesta. Valoisuus
tuo kesän olemukseen voimallisen
latauksen. Tuntuu, että lisääntynyt
valo antaa lisää energiaa.
Koetan unohtaa kevään epäonniset hetket liikenteessä. Autoni romuttumisen maaliskuussa ja uuden
auton romuttumisen toukokuussa.
Kiitän Luojaa, että jälkimmäisestä,
kanssamatkustajani ja minä selvi-

simme laastareitta ja terveinä.
Ajattelen maanviljelijöitä ja toivon,
että edes kesäinen sää olisi heidän
elämäntyölleen suosiollinen. Toivon
kesän antavan voimaa ja uutta kasvua lapsille, nuorisolle, aikuisille,
meille kaikille.
Uskon, että Venäjän sortotoimien
kohteena oleva Ukrainan kansa jaksaa jälleenrakennuksen sodan jälkeen.
Suomen luonto on kesällä kaunis
vaikka sataisikin. Maasta ovat jälleen nousseet esiin luonnon omat
kesäntuojat. Jo alkaa lupiinin, api-
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lan, tervakukan, päivänkakkaran,
horsman, sireenien ja juhannusruusun aika.
Juhannusviikonloppuun on vain
viikko ja siitäpä keskikesä kääntyy
kohti syyskesää. Valoisuus alkaa
vähentyä parilla minuutilla aamuin
illoin.
Kustaa Vilkuna kertoo muuten
maitohöllön olleen Savossa Juhannusruokaa.
"Joka ennen usein keitettiin lehmisavulla ja syötiin juhannusaattona risukarhin päällä. Erityisesti paimenet
olivat sitä nauttimassa." (s.156)
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häistä. Työilmapiiri meillä on
tosi mukava. Hyville hoitajille
olisi töitä. Asukkaat ovat jo
nähneet hoitajapulan. Kodin
tuntu, ikäihmisten elämänarvojen, ihmisarvon ja arkirytmin kunnioittaminen pitäisi
näkyä hoitokodissa. On kuitenkin mentävä myös talon
rytmin mukaan, sanoo Viitanen.
- Asiat liittyvät ruokailuihin, ulkoiluun, saunomiseen,
yhdessäoloon. Pienissä arjen
asioissa koetetaan asukkaita
huomioida. Meillä on paljon
hoitoa tarvitsevia. Musisoijia on käynyt, mutta sitäkin
korona on rajoittanut. Ehkä
asukkaista kuitenkin tuntuu
kodilta, kun on omat vaatteet
ja tavarat. Onhan se mukava,
että on jotakin tärkeää omassa huoneessa.
Pirkko Laitiselle se tärkeä
juttu on vasta hommattu, uusi jääkaappi. Se tuntuu uuden
palvelukodin asukkaalle olevan suuren ilon aihe, ulkoiluttaja Tiinan olemassaolon
lisäksi.
Riittävän hoitajamäärän lisäksi Mervi Viitanen ja Pirkko
Laitinen toivoisivat kesäulkoilua ja ympäristön viihtyisyyttä
lisäävän grillikatoksen pihapiiriin.

Uudet perunat, silli, grilliherkut ja
salaatti kuuluvat omiin juhannusperinteisiini.
Jos haluaa juhannusyön unessa nähdä mielitiettynsä kannattaa
lukea Vilkunan keräämää perinnetietoutta. Juhannuksena on laitettu tyynyn alle kuparikolikko,
4-lehtiapila, yhdeksällä heinällä
sidottu kukkaseppele tai Maariankämmekkä.
Hyvää Juhannusta, hyväntahtoisia
ajatuksia ja lämmintä kesää Petosen
Lehden lukijoille.
Anu Piironen

Paino: Suomalainen Lehtipaino oy
Lehden jakelu: Suora Lähetys oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran la 17.9.2022
Aineistot viimeistään ke 7.9.2022
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Lystikäs muotinäytös
muotinä
ilahdutti Liito-oravassa
Turvallisuus ja
esteettömyys otettu
huomioon

Näissä Nikun vuokra-asunnoissa on yksiöitä ja kaksioita.
Asukkaina on sekä yksin asuvia että pariskuntia. Kuopion
kaupungin kotipalvelu käy
avustamassa asukkaita tarvittaessa, mutta muuten asunnoissa eletään itsenäisesti.

Hoitokoti Liito-oravassa on
tarjolla tehostettua palveluasumista sekä ikäihmisille
suunnattua vuokra-asumista.

Ihan tavalliseksi vuokra-asumiseksi tätä ei voi kuitenkaan
sanoa, sillä tilat on suunniteltu
esteettömiksi ja mahdollista-

välillä pääsisimme vähän arjen yläpuolelle, päivänsankari
kertoo.

Päivänsankari Airi Siikavirta järjesti vaihtelua arkeen.

P

muotinäytös.

Asumismuoto saa
kehuja

”Catwalkille” astelevat mallit
esittelivät nerokkaan hupaisia
asuja; oli t-paitaa, pillerihattua, pussihousuja, kansitakkia, kellohametta ja kukkamekkoa. Kirjaimellisesti, sillä
jokainen asu oli täydennetty
nimensä mukaisesti; teepusseilla, pilleripurkeilla, muovipusseilla, rasioiden kansilla,
kelloilla ja kukkasilla.

Samalla konseptilla yhdistettyjä senioriasuntoja ja tuettua palveluasumista ollaan
toteuttamassa myös Männistöön ja Leväselle.
Liito-oravan asukkaat kehuvat yhdestä suusta asumismuotoa, joka takaa jokaiselle
oman yksityisyyden, mutta
halutessaan taas löytyy helposti seuraa ja tekemistä.
Oman asunnon saa sisustaa
kodikseen, kuten minkä ta-

- On ollut kaikkea ikävää, koronaa ja sotaa. Halusin järjestää tämmöisen tempauksen
juhliin asukkaiden iloksi, jotta

Miika Helén luotsaa
K-supermarkettia
tuotteiden ja leipäosaston
valikoimaan. Myös verkkokauppaa jatketaan ja kehitetään.

Kauppias Miika Helén lupaa, että häntä
nähdään paljon myös myymälän puolella.

P

etosen K-Supermarketin
uutena kauppiaana huhtikuun alussa aloittanut
Miika Helén on tyytyväinen
uuden haasteen edessä.
- Ensimmäinen aloituskuukausi oli tosi kiireinen, kun
vastuullani oli sekä Varkauden että Petosen myymälät.
Nyt tutustun pikkuhiljaa Petosella uusiin asiakkaisiin ja
kartoitan heidän tarpeitansa.
Kuopioon muuttanut Helén
on jo palkannut liikkeeseen
kesätyöntekijöiksi paikallisia
nuoria. Hän pitää tärkeänä
osallistua alueen toimintaan
yhteistyössä yhteisöjen ja
hyväntekeväisyystoiminnan
kanssa.
- Olimme mukana PPAY:n

järjestämässä kevättapahtumassa, ja jatkossa voisimme
olla tukemassa esimerkiksi
urheilujoukkueita, kuten Varkaudessakin toimiessanikin,
Helén suunnittelee.
Aiemmassa
myymälässä
Varkaudessa Helén tarjosi
nuorille tet-harjoittelupaikkoja, ja hän aikoo jatkaa samaa nuorten työelämään tutustumisen ja koulun jälkeen
työllistymisen tukemista Petosellakin. Hän ei myöskään
poissulje mahdollisuutta työllistää erityisryhmiin kuuluvia
nuoria.

Asukkaiden yhteisessä käytössä on yhteinen keittiö- ja
kokoontumistila
televisioineen, iso parveke, tilavat saunatilat ja piha. Vuokralaiset
saavat myös käyttää alakerrassa sijaitsevaa kuntosalia.
- Pihalle on tulossa kesäksi
grillausmahdollisuus ja viherpeukaloiden iloksi pienimuotoista vihannesten kasvatusta. Niku sponsoroi pihalle
lavakauluksia, joihin laitetaan
porukalla kasvamaan tomaattia ja muuta vihannesta, kertoo senioreiden apuna puuhanaisena toimiva Ronkainen.

Venla Siikavirran pillerihattu nosti hymyt huulille.
etosen Liito-oravan Niiralan Kulman vuokraasuntojen asukkaiden
yhteinen ruokailutila täyttyi
perjantaina 20.5. odottavasta tunnelmasta. Käytävälle
parkkeerattiin rollaattoreita
jonoon, ja asukkaat auttoivat
toinen tosiaan siirtymään juhlapöydän ääreen. Oltiin kokoonnuttu yhteen viettämään
asukkaiden kuopuksen, Airi
Siikavirran 65-vuotispäiviä.
Pinarin Lounaskahvilan Mallu
Ronkainen oli täyttänyt pöydän notkumaan tarjottavaa,
mutta ihan ensimmäiseksi, ennen herkuttelua, oli vuorossa

vat liikkumisen apuvälineiden
kanssa. Käytävät ovat leveät,
ja tukikaiteita löytyy kiitettävästi. Asukkaiden asumismukavuutta parantaa myös se,
että käytävällä on pyörätuoleille oma säilytysvarasto, eikä tuolia tarvitse viedä omaan
huoneistoon tilantukkeeksi.

- Meillä verkkokaupassa
työskentelee siihen koulutettu oma henkilöstö. Näin asiakas saa parhaan mahdollisen
palvelun. Asiakkaina on niin
lapsiperheitä kuin vanhuksia. Esimerkiksi kodinhoitajat
käyttävät palveluamme tilatakseen tuotteita asiakkailleen.
Vastuullisuustyö näkyy KSupermarket Petosen jokapäiväisessä toiminnassa siten, että valikoimista löytyy
vastuullisesti tuotettuja tuotteita. Jätteiden kierrätystä
tehostetaan ja paikallisten
tuotteiden valikoimat tulee
olemaan kaupassa isossa roolissa.

Verkkokauppa
kehittyy

Grilli- ja jäätelökausikin on
kesän myötä käynnistämässä.
Mikäli laajasta valikoimasta ei
löydy mielestä, ideoita ja toiveita otetaan avoimella mielellä vastaan.

Helén aikoo panostaa laajaan palvelutiskin, panimo-

- Liikun paljon myymälän
puolella ja minua saa tarttua

hansa vuokra-asunnon. Tilavat suihku- ja wc-tilat tukikahvoineen varmistavat, että
motoriikan heikentyessäkin
kodissa asuminen on mahdollista.
Asukkaat kokoontuvat yhteiseen oleskelutilaan säännöllisesti yhteislaulujen ja
kahvitteluiden
merkeissä.
Ronkainen käy myös kerran
viikossa ohjaamassa asukkaille tuolijumppaa.
- Kesällä päästään viettämään yhteistä aikaa pihalle,
ja kun yhteiselle parvekkeelle
saadaan kalusteet, tulee ulkotilat hyvin käyttöön, Siikavirta
iloitsee.
Puolisonsa kanssa asuvan
Siikavirran kaksio on tilava,
ja siihen kuluu oma lasitettu parveke. Hän paljastuukin
varsinaiseksi kasvien ystäväksi, sillä aurinkoinen parveke
vihertää jo lupaavasti. Siikavirta pitää myös positiivisena
asiana sijaintia, joka mahdollistaa asioinnin lähikaupoissa
tai vaikka ruokailun Pinarin
Lounaskahvilassa.
- Olen hyvin kiitollinen, että
pääsin tänne asumaan, Siikavirta hymyilee.
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 sekä asiakaspalvelua

sähköpostitse, puhelimitse sekä face-to-face
yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Provisiopohjainen palkkaus.
Työt alkavat elokuussa 2022 tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ja lisätiedustelut: toimisto@ppay.fi

hihasta ja esittää toiveita, niin
kuin myös muullekin henkilökunnalle, Helén rohkaisee.
- Meitä tullaan näkemään
aktiivisesti sosiaalisen median
eri kanavissa, esimerkiksi Facebookissa, joten nappaahan
K-Supermarket Petonen seurantaan, kehottaa kauppias.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Hei sinä 18–64-vuotias, joka juuri nyt olet työtön
tai työelämän ulkopuolella ja asut Pohjois-Savossa.
Tule mukaan tutkimukseen, jonka tavoite on kohentaa
mielen hyvinvointia muuttamalla elintapoja.

Lue lisää ja ilmoittaudu:
www.mielitekomedia.fi/elintapavalmennus
Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme
henkilökohtaisen tapaamisen.
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Meidän Pitkälahden kultaiset muistot

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistyksen järjestämä maksuton Meidän
Petonen -valokuvanäyttely
toteutettiin 1.4. – 21.5. välisenä aikana Pyörönkaarella.
Kymmenittäin upeita valokuvia sisältänyt näyttely keräsi
aukioloaikanaan lähes 600
kävijää ja järjestäjät saivat
häkellyttävän paljon positiivista palautetta. Valokuvanäyttelyä
mahdollistamassa olivat Kuopion kaupunki,
Kuopion Isänmaallinen seura,
Tukikohta-seurakunta sekä
Joupet Kuopion Kortti-Piste
Oy, unohtamatta lukuisia vapaaehtoisia. Vaikka fyysistä

näyttelyä samassa muodossa
ei enää ole, on asukasyhdistys
toteuttamassa tulevana syksynä valokuvanäyttelyn videon muodossa.
Meidän Petonen -valokuvanäyttelyn aikana kerättiin
myös mielipiteitä näyttelyn
mieleenpainuvimmasta kuvasta. Äänestyksen ylivoimainen suosikki oli Kuopion kulttuurihistoriallisen
museon
arkistoista näyttelyä varten
ehostettu ja suurennettu kuva Pitkälahden Asemalta vuodelta 1906, jossa Pitkälahti lukee aseman kyljessä vielä sekä
suomeksi että venäjäksi.

Näyttelykävijät tunnistivat läheisiään muun muassa tästä
Pitkälahden koulun 50-luvun luokkakuvasta.

Tämä kuva Pitkälahden asemasta yli sadan vuoden takaa nousi näyttelyn suosituimmaksi.

Asukasyhdistyksen tavoitteisiin näyttelyssä kuului paitsi alueen rikkaan kulttuurihistorian sekä räjähtävän kasvun
esiintuominen
asukkaille,
myös interaktiivisuus, tiedonkeruu ja uusien tarinoiden
etsiminen. Näyttelyssä kävi
kymmenittäin ihmisiä, jotka
tunnistivat itsensä tai lähei-

sensä seinällä olevista kuvista
tai entisen kotinsa. Näyttelykuvat herättivät ajoittain suuriakin tunteita ja toivat monien mielistä muistot menneistä
ajoista uudelleen pintaan.
Näille sivuille on koottu kolmen näyttelyssä vierailleen
ihmisen tarinoita Pitkälah-

den ajoilta vuosikymmenten
takaa. Mikäli sinulla tai läheiselläsi olisi kerrottavana oma
tarina lehtemme sivuille, lähetäthän juttuvinkin sähköpostilla meille petosenlehti@
ppay.fi.
Teksti: Kalle Lillinen

Pitkälahden asemamies ja junansuorittaja Aimo Hyttinen

P

itkälahdessa syntynyt
Aimo Hyttinen piipahti toukokuussa katsomassa
Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen Meidän
Petonen -valokuvanäyttelyn.
Hän tunnisti kuvista ihmisiä
ja tarkensi kuvissa esiintyneiden henkilöiden työtehtäviä ja
ammattinimikkeitä.
Aimo Hyttinen kertoo syntyneensä Kuopion Pitkälahdentiellä 1938. Hyttisen
lapsuusperhe muutti Pitkälahdentieltä vuonna 1943 Pitkälahden sahan yläpuolelle,
Kylmämäentien varteen. Silloin kotina oli huone ja keittiö. Aimo Hyttisen isä Sulo oli
tuolloin jo rintamalla. Kylmämäen aluetta kutsuttiin tuolloin Isoksi Kasarmiksi.
- Iso Kasarmi oli nykyisestä
moottoritiestä noin kilometrin päässä, kertoo Hyttinen.
Iso Kasarmi se oli siksi kun
siinä oli monia asukkaita. Isäni Sulo Hyttinen oli syntynyt
Haminalahden Hovissa. Isäni
kantoi postia Pitkälahden asemalta.
Aimo Hyttisen lapsuuden
perheessä lapsia oli kaksi.
Surullinen muisto liittyy isoveljen sairastumiseen. Hän
menehtyi sairaalavuoteella
pikkuveli Aimon viereiseen
punkkaan, kun ei parantunut

kurkkumädästä. Toinen surullinen muisto liittyy kotiin. Aimo oli äitinsä kanssa sukulaisten luona ja kun he palasivat,
oli koti palanut sillä aikaa.

Sianajohousuisen
Aimon kavereina
Karjalan siirtolaisia
- Siihen aikaan jalassa oli
vain sianajohousuiksi kutsutut housut, summaa Hyttinen.
- Ei meinannu suaha vuatteita mistään. Isä tuli kottiin
1944 ja asemalle mäntiin oottamaan. Muutenkin oltiin junien tulo-ja lähtöaikoihin aina
asemalla. Peuran kauppaan äiti laittoi hakemaan vehnäjauhoja ja aina toin ruisjauhoja.
- Pitkälahden koulun ensimmäiselle luokalle menin 1945
ja samaan aikaan tuli siirtolaiset Pitkälahteen, muistelee
Hyttinen.
- Terttu Kollaa oli ensimmäisen luokan opettaja ja sitten
Heikki Siippainen. Parraat kaverit oli Karjalassa syntyneitä. Isä ja äiti rakensivat 1953
Pitkälahteen, Kuvelammen
rantaan talon. Kuvelammella
kaikki tunti toisensa. Hättäisiä ja kiireisiä ei olleet ihmiset.
Aimo-poika oli silloin 15vuotias ja asui myöhemmin
talon yläkerrassa. Aikuistut-

tuaan hän muutti puolisonsa ja kahden tyttären kanssa
Pitkälahden asemalle, jossa
koti suureni kahden huoneen
ja keittiön kokoiseksi. Asemamies ja junansuorittaja kertoo
tottuneensa ohi kulkevien junien ääniin hyvin.
- Kolmas tyttö syntyi asemalle, Hyttinen kertoo.
Joskus kävi niin, että junat
eivät olleet aikataulussa. Kerran veturista katkesi akseli ja
se särki rataa ennenkuin pysähtyi Pitkälahden aseman
kohdalle.

Kanakallio putosi
lähteen päälle
Aimo Hyttinen muistelee,
että Pitkälahden pohjukan liepeillä oli kallio, jota sanottiin
Kanakallioksi.
– Kanakallion juurella oli
lähde, josta kuorma-autoihin
ja hevosillekin hakivat vettä.
- Vuonna 1949 tai 1950
kallio putosi lähteen päälle.
Siellä kallion alla se lähde on
edelleenkin. Onneksi silloin
ei lähteellä ollut ketään vettä
hakemassa. En vieläkään tiedä
miksi se irtosi ja putosi.
- Peuran Sahan lautatarhalla
olin asiapoikana 1955-1960,
sanoo Hyttinen.

Asiapoika kuului kolmen
ukon porukkaan, jotka tekivät
Peuran Sahan lankuista taapeleita.

Kaupungissa asuva Aimo Hyttinen käväisi Petosella muistelemassa elämää entisenä pitkälahtelaisena.

- Kolmelta loppui vuoro, ei
tarvinnut milloinkaan odottaa
sahan pilliä, sanoo tehoporukkaan kuulunut taapeloija Hyttinen.
- Aina oltiin puolta tuntia ennen valamiina. Selekä meinasi
männä ja piäsin kevyempään
hommaan. Nykyään trukit tekevät korkeita taapeleita. Työyhteisönä Pitkälahden Saha
oli mukava. Palkat ei ehkä ihan
olleet, mutta sahan ihmisille
oli kuitenkin asunnot. Polttopuutkin sai halavalla ja välillä
melkein ilimaiseksikin.

Kiitollisuus hengenpelastaja Empulle
Saunoja ei ollut kaikilla, mutta lähellä olevan saaren omisti
Hille.
- Jos tarvitsi Hillen saunaa,
niin sai männä, muistelee Hyttinen.

- Siitä huolimatta, että junat
eivät kulkeneet, piti asemahuoneet lämmittää, Hyttinen
kertoo.

Aimo Hyttinen työskenteli Rautateillä asemamiehenä
ja junansuorittajana vuoteen
1989 saakka.

Uunipellin panin liian aikaisin kiinni ja pökerryin. Onneksi asemamies Emppu (Eemil
Tiilikainen) tuli ja veti niskasta asemalaiturille. Emppu oli
hengenpelastajani.

- Halavasi minua, niin piäsin
eläkkeelle, summaa Hyttinen
työvuosikymmeniensä muistoja.

Aika oli niin toisenlainen.
Selkänsä taapelointityössä
vahingoittanut Hyttinen pääsi Peuran Sahalta Rautateiden palvelukseen 1960. Hän
muistelee, että 1963 oli veturimiesten lakko.

Teksti ja kuva: Anu Piironen

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi
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Paluumuuttaja Hannele Lehmuskero on taiteen tekijä

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistys piti toukokuussa
Pyörönkaarella Meidän Petonen
-valokuvanäyttelyn. Näyttely
koostui kymmenistä vanhoista, upeista valokuvista.
Näyttelyssä käväisi myös
entinen pitkälahtelainen Hannele Lehmuskero. Hänellä on
muistoja yli 50 vuoden takaa
Pitkälahden ihmisistä ja elämästä.
- Etelä-Kuopion suurta
muutosta on ollut vaikea hyväksyä, sanoo paluumuuttaja

Lehmuskero.
- Mikään ei ole ennallaan,
mutta olen jo nyt tottunut
muutokseen.

Lapsuuskoti Litmasenlammen rannalla
Lehmuskeron synnyinkoti sijaitsi Pitkälahden koulun vastapäätä olevalla alueella. Sitä
rakennusta ei ole enää ja myöhemmin perhe muutti Litmasenlammen rantaan Hannelen
ollessa noin kolmevuotias.
- Isä rakensi Litmasenlam-

Kuva- ja tekstiilitaidetta tekevä Hannele Lehmuskerolta voi
tilata kankaanpainotekniikalla tehtyjä kaitaliinoja. Kuva:
Anu Piironen

Vuonna 1956 sisarukset Seppo 3, Hannu 5 ja isosisko Hannele 6, Litmasenlammen kotiliiterin vierustalla, Mönkkösen talvipellon takana on nykyisin Rysäkaari. Kuva: Hannele Lehmuskeron kotialbumi
melle 1952 ja samana vuotena
muutettiin, kertoo Lehmuskero.
Lapsuuskodin liiterin ja
Mönkkösen pellon takana on
nykyisin Rysäkaari. Lehmuskerolla on kaksi pikkuveljeä, Hannu ja Seppo. Isosisko
muistelee poikien leikkineen
keskenään. Hän itse koki olevansa jo lapsena vetäytyvää
tyyppiä.
- Olemme kaikki hyvin musikaalisia, kertoo Lehmuskero.
- Välillä veljien kanssa laulettiin. Äiti oli kotiäiti, isä oli
töissä sahalla ja vaneritehtaalla Särkiniemessä ja Haapaniemellä. Sain pienenä
sakuravärit. Isän eno oli toimistoihminen ja lähetti kuviani kilpailuihin. Sain sieltä
palkintoja. Aloin tekemään
polkusingerillä
vaatteita,
myös nukenvaatteita.
Litmasenlammen
koulumatka kulki

kodista
Petosen

nykyisen koirapuiston takana olevan kallion ja polkujen
kautta Pitkälahden koululle.
Lehmuskeron muistoissa kalliometsän isot kuuset synkensivät koulupolkua. Koulutien
synkkyys on vieläkin pelontunteena unissa, ei muuten.

Pitkälahden ja maalaiskunnan koulujen
laulukilpailuvoittaja
Hannele Lehmuskero kertoo, että myöhemmin Kirveslahden maatilalliset Mönkkönen ja Hiltunen tekivät
pitkospuutien Itikanmutkaan
asti, joka tunnetaan Petosenmutkana nykyisin.
Pohjois-Savosta 36 vuotta poissa ollut Hannele Lehmuskero sijoittaa lapsuusmuistojensa
Mönkkösen
maatilan hieman luoteeseen
Kirveslahden uimarannasta.
- Mönkkösestä maito haettiin,
Lehmuskero muistelee.
- Pitkälahti oli ihana kylä.

Ykkös-kakkosluokan opettajani oli Siiri Pulkkanen, 3-4.
luokilla Kyllikki Vuorela, 5.
luokalla Heikki Siippainen ja
6-7. luokilla Elina Lauronen.
Sain hyvää palautetta koulussa kuviksesta ja lauluäänestä. Pitkälahden laulukilpailun
karsinnan voitin 9-vuotiaana.
Myös koko maalaiskunnan
koulujen sarjojen voitto vaikutti itsetuntoon. Kuopion
läänin laulukilpailussa meitä
oli hirveä määrä. Edustin Kuopion maalaiskuntaa ja olin 4.
laulukilpailussa.
Lehmuskero muistelee olleensa kilpailupäivänä nälkäinen ja janoinen ja harmittelee
läänin laulukilpailun sijoitustaan vieläkin.
- Kahvilan pihalla Pitkälahdessa en hengaillut koskaan
toisten nuorten kanssa, sanoo
Lehmuskero.
- Kun muut hengailivat, minä
luin kotona kieliä. Elämän suuret intohimot ovat edelleen
kielet, englanti, venäjä, espanja, saksa, ranska ja ruotsi.

Nuori neiti tekniseksi
apulaiseksi Yliopiston
Apteekkiin
Hannele Lehmuskero on
saanut käyttää kielitaitoaan
ainakin pestattuna vuodeksi
Kuopion Korttelimuseoon.
Pitkälahti oli Lehmuskeron
mielestä 1950-60-luvulla selkeästi maaseutua. Kummitädin tullessa lomavierailulle
Litmasenlammelle, hän vei

Hannelen jäätelölle Valion
Baariin Kuopion kaupunkiin.
Pitkälahden kouluvuosien
jälkeen Hannele kävi kansalaiskoulua Leväsellä. Nuorisotyönvälityksen kautta 14
ja puolivuotias Hannele haki
Yliopiston Apteekkiin ja aloitti työt 10.4.1964 Puijonkadun
Apteekissa teknisenä apulaisena.
- Proviisori antoi siirron
Helsinkiin 1969, Yliopiston
Apteekin keskusvarastoon ja
muutin Hesaan.
Pääkaupunkiseudulta ja apteekkialalta elämä vei Lehmuskeron kankaanpainantayrittäjäksi Rovaniemen lähelle
Ranualle ja myöhemmin Kuortin lähelle Pertunmaalle.
- Isä asui silloin Mäntsälässä ja se oli kätevää. Vuonna
2005 panin hösseliksi ja palasin Kuopioon. Nyt kaikki sukulaiset asuvat kävelymatkan
päässä.
Musiikki, kuva- ja tekstiilitaiteet ovat edelleen tärkeä
osa entisen pitkälahtelaisen
elämää. Kangasvärein toteutettuja kaitaliinoja saa ostaa
kesäaikaan Puijonlaakson ostoskeskuksen aulasta ja Puutosmäen torilta. Lehmuskeron
painamat liinat ovat kantattuja ja kuvioissa näyttäytyvät
selkeälinjaiset lintu-, kukka- ja
hedelmäaiheet.
Teksti: Anu Piironen

Pentti Karvonen on kotoisin Pitkälahden Kylmämäestä

P

entti Karvonen istuu
Pinarin Lounaskahvilassa valmiina vastaamaan
toimittajan kysymyksiin. Jo
hyvissä ajoin ennen kuin Lounaskahvilan vastaava Mallu Ronkainen laittaa päivän
osalta putiikkinsa kiinni, antaen pöytätilaa hyvälle asialle. Pinarin pöydän ääressä
Karvonen kertoo Kylmämäkimuistojaan Petosen Lehdelle.
Jynkässä asuva Pentti Karvonen on asunut Kylmämäen
alueella syntymävuodestaan
1958, vuoteen 1988.
Hän kertoo tuntevansa Pitkälahden kulmakunnat lapsuus- ja nuoruusvuosiltaan.
Karvonen työskenteli alueella
myöhemmin 22 vuotta nuohoojaana. Työnsä kautta hän
oppi tuntemaan alueen uusiakin asukkaita.

Koulupojat
junien kyydissä
Siihen aikaan lähes kaikki
Etelä-Kuopion kiinteistöt olivat puulämmitteisiä.
- Kävin joka talossa nuohoamassa, sanoo Pentti Karvonen.
Pentti Karvosen isä ja äiti oli-

vat molemmat töissä Peuran
Sahalla, Pitkälahdessa. Perhe
asui Peuran työntekijöilleen
rakennuttamissa taloissa Kylmämäessä. Asukkaista ei ollut puutetta ja lapsia oli sahan
työntekijöiden perheissä paljon. Karvosilla lapsia oli kolme,
syntyneet vuosien 1952-58
aikana. Pentti on perheensä
kuopus. Kodissa riitti tilaa viidelle, vaikka työsuhdeasunto
käsitti vain huoneen ja keittiön. Petosella ei ollut muuta
kuin pelkkää metsää ja muutama omakotitalo 1960-70-luvuilla. Hyviä lapsuusmuistoja
tuntuu Karvosten kuopuksella olevan.
- Louhulla oli kämppä metsureille ja niillä oli omat hevosetkin mukana, muistelee Pentti
Karvonen.
- Kylmämäentiellä pelattiin
pesäpalloo ja Valkeisenlammessa käytiin uimassa. Koulusta tullessa kävin sahalla
isän evväitten loput syömässä
ja kahvit juomassa, kun niillä
oli just kahen aikaan kahvitauko.
Suurta riemua Pitkälahden
kansakoulua käyneellä Karvosella ja koulukavereillaan on
ollut, kun koulumatkan varrelle sattui Pitkälahden juna-

Pentti Karvosen nuoruusmuistoissa on Kylmämäentien
vierustan kivillä istuminen, siellä tavattiin kavereita.
asema. Sahan ja aseman kautta Penttikin meni kotiin. Sitten
kun ennätti.
- Juna-asemalle mäntiin koulusta. Pitkälahden asemalla oli
monta raidetta ja edestakaisin
junat kulkivat tyhjinä ja täysinä. Kun pojat piäs junnaan,
niin ei ollu kiirettä. Kotimatka
oli pitkä silloin. Myö piästiin
junniin kyytiin, ne oli UkkoPekkoja. Koivuhaloilla ja hiilillä kulukivat. Aseman vessat,
erillisrakennukset oli aseman

en piälle, että ei ennee istuttas.

kanen, Jokke Vartiainen ja
Heikki Siippainen.

Pitkälahden pohjukassa ennen sijainneen kahvilan Karvonen nimeää Mörkön kuppilaksi. Siellä hän kavereineen
on pelannut 20-pennisillä pajatsoa. Kertoen pelanneensa
aina siihen asti, kunnes ajoivat
ulos.

- Heikki pani kitkemään kasvimaalle, kun arestissa oltiin.

Myöhemmin tuli Pitkälahden nuorille ja koko Kuopion
nuorisolle uusi kohtaamispaikka Huoltoasema Heikin
Kievarista, joka sijaitsi Pitkälahden ABC-asemalta puolitoista kilometriä Viitostietä
etelään. Kivillä istujat siirtyivät Heikin Kievarille jekuttamaan yrittäjää liimaamalla
pennejä ja viisipennisiä huoltsikan lattiaan.

takana.

Nuorten tapaamispaikkana Kylmämäentien kivet

- Olin utelias ja vilkas nuori,
summaa Pentti Karvonen.

Pentti Karvonen kertoo, että nuoret tapasivat toisiaan ja
istuivat siihen aikaan Kylmämäentien risteysalueen reunamilla kivien päällä.

- Ajettiin Kylmämäentiellä
eestaas kilpaa Eskelisen Palin kanssa. Pali autolla ja minä
moottoripyörällä ja minä voitin aina. Kylmämäestä Karttulaan päin Väärälahteen, siellä
oli crossiratakin.

- Minä kerron kun muut ei
uskalla, että kerran asemamies Emppu pani sontoo kivi-

Pitkälahden opettajakunnasta Pentti Karvoselle ovat
jääneet mieleen Siiri Pulk-

Pentti Karvosen mielestä
lapsuus- ja nuoruusaikana
Pitkälahdessa oli olemassa
jonkinlainen jakolinja kodin
sijainnin suhteen. Hän mainitsee Kylmämäen, Koulunmäen
ja Kuvelammen alueet.
Omia saunoja ei monella ollut, mutta Karvonen muistaa
isän hankkineen saunan.
- Ukko osti Pursiais-Jussilta
jalassaunan, hän kertoo.
- Kylmämäessä oli kavereita
ja se oli mukavaa aikaa. Kotona oli ommoo työtä, maan
kääntäminen, perunanistutukset ja halonhakkuut.
- Kesät vietettiin viikonloppuisin aina saaressa. Lähettiin
heti kun koulut loppui. Aika
ei käy nykyäänkään pitkäksi.
Olin just perämoottoria laittamassa. Käyn myös soutelemassa Jynkänlahdelta kaupunkiin.
Teksti ja kuva: Anu Piironen
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Petosen kesä käynnistyi jälleen Pyörön torilla Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
yhteistyökumppaneineen järjestämässä Meidän Petonen –kevättapahtumassa 21.5.2022.
Lämminhenkinen tapahtumapäivä vietettiin aurinkoisessa säässä koko perheen voimin.

Pitkälahden Puutarhakerhon taimikirppis
kuuluu kevättapahtuman perinteisiin.

Pitkälahden Marttojen upea, isoäidinneliöistä koottu
”Mummola”-käsityötaideteos oli näyttävästi esillä.

PPAY:n arpajaismyyntipistettä
ylläpitivät aktiiviset Zobi-nuoret

Paikallinen Pekka & Päivi Duo viihdytti
tapahtumakävijöitä iloisella musiikillaan.

Pomppulinna, lasten toiminta– ja askartelupisteet
sekä poniajelutus olivat perheen pienimpien mieleen.

Kuvat: Pasi Louhelainen & Terhi Tertu Nieminen

Que veut dire Petonen?

M

itä Petonen tarkoittaa? Tämän yllättävän kysymyksen
minulle esitti Sophie, pariisilaisen ravintolan pirteä tarjoilija. Siihenpä en edes kohtuullisella englanninkielelläni
ja surkealla ranskantaidollani
osannut täydellistä vastausta
antaa. Mutta mennäänpä tarinan alkuun.
Pitkän kävely- ja ostossession jälkeen istahdin Pariisin
vilkkaan rue Lafayetten kadunvarrella sijaitsevan ravintolan terassille hengähtämään. Olin varannut matkalle
pari Petosen Lehteä ajatuksena, jospa joku paikallinen
ranskatar suostuisi sitä ”lukemaan” ja lähettämään lukijoillemme alkukesän lämpimät
terveiset Pariisista.
Näin kävikin, mutta Sophie,
kollegansa Nina ja ravintolapäällikkö Charles eivät minua
ihan näin helpolla päästäneet.
Kolmikon kyselytulva oli melkoinen. Eksoottinen Suomi
tuntui heitä kiinnostavan.

Où est Kuopio?
Missä on Kuopio? Google
Maps onneksi auttoi näyttämään kaupunkimme sijainnin
pallomme pohjoiskolkalla, kun
ravintolapäällikkö Charles halusi sen ehdottomasti tietää.
Kertoi käyneensä Kööpenhaminassa, mutta ei sen pohjoisempana.

Kamerassani oli tallella muutamia
otoksia Kuopiosta ja lehteemme aiemmin otettuja kuvia Petoselta. Ne
Sophie halusi ehdottomasti nähdä.
Onko Suomessa vielä lunta?
Oletko käynyt Lapissa? Mitä
pidät Pariisista? Maistuisiko
toinen lasillinen? Ja niin edelleen…
Kysymyksiä sateli vuoron
perään ja ne yllättivät kokeneenkin toimittajan. Vaan iloisestipa yllättivät, Suomi kun
on toki syystäkin ollut maailman median polttopisteessä
viime kuukaudet.
Tällä toukokuunlopun Parii-

sin matkalla sain onnekseni
yllättävän tilaisuuden jakaa
hieman suomi- ja myös kuopiotietoutta. Petonenkin tuli
uteliaille ranskalaisille pariin
otteeseen mainittua.
Sophie, Nina ja Charles halusivat välittää lehtemme lukijoille lämpimät terveiset:
Salutations aux lecteurs du magazine Petonen!
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Ritva Kokko

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi

Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Tilaisuuksiin voi tulla muutoksia, tarkista ajankohtaiset
tiedot www.kuopionseurakunnat.fi/tapahtuma
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Konfirmaatiomessu,
Päiväkoulu su 19.6. klo 10.
Miia Gabel, Mari Vuola-Tanila.
Konfirmaatiomessu, Rytky
1 su 19.6. klo 14. Marjukka
Borgman, Johanna Isokangas.
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la 25.6. klo 10.
Matti Pentikäinen, Mari VuolaTanila.
Konfirmaatiomessu Hirvijärvi 1 su 26.6. klo 10. Sanna
Alanen, Jarkko Maukonen.
Konfirmaatiomessu,
Tievatupa su 26.6. klo 14.
Raija Jokela, Matias Koponen,
Richard Nicholls.
Konfirmaatiomessu,
Aholansaari 1 su 3.7. klo 10.
Sirpa Nummenheimo, Alex
Jormanainen.
Konfirmaatiomessu,
Aholansaari 2 su 3.7. klo 14.
Miia Gabel, Panu Pohjolainen,
Alex Jormanainen.
Konfirmaatiomessu H2 su
10.7. klo 10. Matias Koponen,
Sirpa Nummenheimo, Leena
Rautakoski.
Konfirmaatiomessu Parta-

harju 1 su 17.7. klo 10. Sanna
Alanen, Miia Gabel, Silja-Maria Paimen.
Konfirmaatiomessu Partaharju 2 su 17.7. klo 14. Sanna
Alanen, Silja-Maria Paimen.
Konfirmaatiomessu R2 su
24.7. klo 10. Matias Koponen,
Veli Mäntynen, Riikka Leinonen.
Konfirmaatiomessu
Aholansaari 3 su 31.7. klo 10.
Rami Tuomikoski. Eija Niiranen, Markku Virta.
Konfirmaatiomessu
Aholansaari 4 su 31.7. klo 14.
Rami Tuomikoski. Markku
Virta, Eija Niiranen
Konfirmaatiomessu R3 su
7.8. klo 10. Matti Pentikäinen, Rauni Tarvonen, Richard
Nicholls.
Messu su 14.8. klo 10. Marjukka Borgman, Rami Tuomikoski.
Messu su 21.8. klo 10. Matti
Pentikäinen, Richard Nicholls.
Saarnaa Israelin ystävien ry:n
puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti.
Sadonkorjuun kiitosmessu
su 28.8. klo 10. Sanna Alanen,
Rami Tuomikoski.
Lemmikkiväen kirkkohetki
Kallaveden kirkon pihassa su
28.8. klo 11.30. Sanna Alanen.
Tähän kirkkohetkeen olet
tervetullut lemmikin kanssa!
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Kahvit ja toimintapisteitä.
Perheitten ilta ma 29.8. klo
17.30. Illat jatkuu maanantaisin.
Reipas Aamukerho ti 30.8.
klo 9.30. Kirkon alakerrassa.
Kerho kokoontuu tiistaisin.
Messu su 4.9. klo 10. Marjukka Borgman, Mari VuolaTanila.
Työyhteisömessu su 11.9.
klo 10. Veli Mäntynen, Matti
Pentikäinen, Richard Nicholls.
Musiikissa
nuorisokuoro
KNOT.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Pihaseurat to 14.7. klo 18.
Veli Mäntynen, Alex Jormanainen. Seurakuntatalon
pihalla.
Pulinapaja ma 29.8. klo 10.
Avoin matalan kynnyksen
kohtaamispaikka ma, ti ja to
klo 10-12.00. Petosen seurakuntatalolla (Pyörönkaari 21,
C ovi). Kohtaamispaikassa
on mahdollisuus käyttää nettiä asiakastietokoneen kautta
ja voit lukea Savon Sanomat.
WiFi- verkko on avoin. Diakoniatyöntekijä on paikalla koko
ajan. Pulinapajassa on tarjolla
juttuseuraa, kahvia, leipää ja
puuroa (vapaaehtoinen maksu).
Petosen perhekerho to 1.9.
klo 9.30. Kerho kokoontuu
torstaisin.
Saarnahautomo to 1.9. klo
17. Marjukka Borgman.
Toiminnan miehet pe 2.9.
klo 13. Miesten omaa toimintaa perjantaisin.
Raamattua luovasti (Bible
journaling) ti 6.9. klo 16.30.
Miia Gabel.
Arki-illan ehtoollinen ti 6.9.
klo 18. Miia Gabel.
Diakoniatyön
ryhmien
aloitus ke 7.9. klo 12. Sanna
Alanen.

Ystäväpiiri varttuneille to
15.9. klo 12

KOLUMNI

Kallaveden seutu
Muut
Kansalaulukirkko su 19.6.
klo 14. Miia Gabel, Silja-Maria
Paimen. Eemilän kotiseutumuseolla, Humalajoki 28. Museoesittely.
Lauluilta Hirvilahden Rantapihassa ke 6.7. klo 18. Sirpa
Nummenheimo, Alex Jormanainen.
Tammenrannan lauluilta ke
13.7. klo 18. Veli Mäntynen,
Rami Tuomikoski.
Kansanlaulukirkko Lamperilan laavulla su 7.8. klo 18.
Veli Mäntynen, Leena Rautakoski.
Jynkkä-Leväsen Olotila to
1.9. klo 13. Parittomien viikkojen torstaisin Katraantie 14
A kerhotilassa.
Vapaaehtoisten Jumalanpalvelusavustajien ideointi ja
virkistyspäivä su 4.9. klo 15.
Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16. Ruokailu ja
sauna. Ilmoittautumiset 26.8.
mennessä miia.gabel@evl.fi.
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Kaatuneiden muistopäivän
messu ja seppeleenlasku su
15.5. klo 14. Veli Mäntynen,
Rami Tuomikoski
Muut
Messu su 14.8. klo 14. Miia
Gabel, Rami Tuomikoski.
Messu su 28.8. klo 13. Veli
Mäntynen, Mari Vuola-Tanila.
Vehmasmäen perhekerho ke
31.8. klo 9.30. Kerho kokoontuu keskiviikkoisin.
Sadonkorjuun kiitosmessu
su 11.9. klo 14. Sirpa Nummenheimo, Richard Nicholls

Toukokuun loppu on perinteisesti
perinteisesti ollut aikaa, jolloin lehmät
lehmät pääsevät talven jälkeen kesälaitumille. Toimittaja
Toimittaja kävi seuraamassa
Muuruvedellä, kun Kauniskankaan
Kauniskankaan tilan lehmät pääsivät ulos 28.5.2022 järjestetyssä Laiduntapahtumassa.
Laiduntapahtumassa.

Navetan
Na
vetan ovet auki!
auki!

- Lehmä syö ja märehtii noin 15–16 tuntia vuorokaudessa.
- Lehmä juo päivän aikana 60–120 litraa vettä.
- Täysikasvuinen lehmä painaa 520–620 kiloa.
- Lehmät lypsetään vähintään kahdesti päivässä; yleensä aamulla ensimmäiseksi ja toisen kerran iltapäivällä.
- Parhaimmillaan lehmä voi tuottaa maitoa 40 kg vuorokaudessa.
- Toukokuun lopusta syyskuuhun lehmät ovat yleensä laitumella. Ne tulevat navettaan
vain lypsettäviksi ja syömään väkirehuja.
- Lehmillä on hyvä oppimiskyky. Ne tietävät, milloin on ulkoilun aika ja oppivat käymään
täysin itsenäisesti lypsykoneella. Useat lehmät oppivat avaamaan portteja.
- Lehmällä on hyvä kuulo. Se voi kokea huutamisen yhtä epämiellyttävänä kuin sähköiskun.
- Lehmän rauhallinen ja hyvä kohtelu voi lisätä maidontuotantoa jopa 30 prosenttia verrattuna äkäiseen kohteluun.
- Lehmät ovat vahvasti laumaeläimiä. Sonni on lauman kuningas, mutta laumassa on aina myös johtava lehmä, jonka
vasikatkin ovat muita vasikoita ylempänä hierarkiassa. Sekä johtava lehmä että sonni saavat kävellä ja maata missä vain
ja muut väistävät.
- Jos lauma kokee uhkaa, naudat muodostavat suojelurintaman vasikoiden ja sonnin suojaksi. Sonni ei siis puolusta lehmiä, vaan päinvastoin.
- Lehmiä toimii lukulehminä lukukoirien tavoin. Lehmä nauttii ja rauhoittuu ihmisen lukiessa sille ääneen.
- Aikuisille järjestetään kesäisin lehmäleirejä, joissa kaupunkilaisetkin voivat opetella käsin lypsämistä ja lehmien hoitoa.

Tiesitkö
lehmistä?

Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

V

Heikki Kokko

Missä on vessa?

ieraan valtion edustaja haahuilee parlamentin käytävillä, ei turvatarkastusta, ei visitor-korttia kaulassa?
Tänä päivänä tämä olisi sula mahdottomuus minkään sivistyneen maan parlamenttirakennuksessa.
Toisin oli Virossa muutama vuosikymmen sitten. Katsotaanpa, mitä tuolloin tapahtui Tallinnan Toompean mäellä sijaitsevassa Riikikogussa, hiljattain itsenäistyneen Viron parlamentissa kesällä 1993.
Olimme työmatkalla Tallinnassa ja saimme kutsun virolaisten toimittajien ja joidenkin Riikikogun virkamiesten tapaamiseen. Eihän tuosta kutsusta suomalaiset voineet kieltäytyä, joten suuntana Toompea.
Palatsiin päästiin sisälle ilman sen kummempia kommervenkkejä saati turvatarkastuksia. Lyhyiden tervehdysten jälkeen suomalaiset lehdistön edustajat ohjattiin ystävällisesti
toisen kerroksen kokoushuoneeseen.
Jossain vaiheessa itse kullakin oli tarve päästä vessaan, joten minä etunenässä poistuin huoneesta vaivihkaa takavasemmalle. Pitkän käytävän edestakaisin käveltyäni, vessaa
löytämättä vastaan asteli herrasmies, hänet toki tunnistin:
Viron pääministeri Mart Laar. Pitihän mies pysäyttää ja kohteliaasti kysyä: Anteeksi, missä on vessa? Kus on tualett?
Laar viittilöi käytävän päätyyn: viimene uks vasakul, vastasi
pääministeri, viimeinen ovi vasemmalla.
Keskusteluni pääministerin kanssa oli edellä kuvatun lyhyen ytimekäs ja ystävällisen neuvoa-antava. Mutta entä jos
tuolla vieraan vallan edustajalla olisi ollut pahat mielessä?
Vierailuni Suomen Eduskunnassa vuosia myöhemmin palautti edellä kerrotun elävästi mieleen. Vaikka olin eduskuntatalossa kansanedustajan kutsumana, niin turvatarkastus
oli tiukan asiallinen ja epäilemättä valvontakamerat seurasivat käytävien tapahtumia.
Suomessa - ainakin toistaiseksi, Luoja paratkoon, kansanedustajat, ministerit ja jopa presidentti voivat jalkautua
kansan keskuuteen jokseenkin turvallisesti. Siis näennäisen
huolettomasti tehokkaista turvatoimista huolimatta, mutta
lukija muistanee pääministeri Jyrki Kataiseen kohdistuneen
uhkaavan tilanteen Turussa 2012, kun puukkomies pääsi
kosketusetäisyydelle Kataisesta. Muistissa on myös entisen
pääministeri Juha Sipilän pahoinpitely Helsingin kadulla
2021.
Tukholmassa 1986 murhatun Ruotsin pääministeri Olof
Palmen ja ulkoministeri Anna Lindhin murha Solnassa 2003
rikkoivat myytin pohjoismaisesta lintukodosta. Sisäministeri Heikki Ritavuoren murhasta on sentään kulunut jo sata
vuotta.
Sosiaalisessa mediassa julkaistut vihapuheet, vaikkakin
ovat joskus yksityistä henkilöä tai isompaa ryhmää loukkaavia ja alentavia: ne ovat sentään vain tahroja paperilla.
Henkilöön kohdistuva fyysinen kajoaminen, on hän kuka tahansa, on toki huomattavasti tuomittavampaa. Jos väkivalta kohdistuu instituutioihin - kansanedustajiin, hallituksen
jäseniin tai valtion päämieheen, asia on yhteiskunnallisesti
kaikin puolin vakavampi.
Minulle ihmislajin, homo sapiensin julmuudet ja raakuudet
lajikumppaneitaan kohtaan ovat vastenmielisiä. Tästä se niin
sanottu inhimillisyys on varsin kaukana, kuten Ukrainan tilanne on jälleen kerran osoittanut.
Tähän loppuun hieman kevennystä: jos kohtaisit eduskunnan käytävällä pääministeri Sanna Marinin, kysyisitkö häneltä missä on vessa, vai haluaisitko ennemminkin udella mistä
puodista rouva pääministeri sen hienon nahkatakin ja ne repaleiset farkut ostikaan?
Minua kiinnostaisi enemmän tietää lähimmän vessan sijainti. Sinne pääministeri toivottavasti hätää kärsivälle kansalaiselle reitin neuvoisi.
Kirjoittaja on vuosikymmenten mittaisen työuran tehnyt,
nyttemmin eläkkeelle siirtynyt media-alan ammattilainen ja
tietokirjailija. kolumni1.kokko@luukku.com
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