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PÄÄKIRJOITUS

Tätä lehteä tehdessämme kuulin sykähdyttävästä tavasta muistaa 
pitkäaikaisia työntekijöitä: Pitkäniemen sairaalassa henkilökunnan 
jäsenelle istutetaan nimikkopuu 30 vuoden palveluksesta. 
 Ajatukset lensivät pian siihen pikkutyttöön, jolle mummu ja pappa 
aikanaan istuttivat omenapuun. Oma puu oli jotain erityistä – ihan 
erilaista kuin vaikkapa oma polkupyörä tai kasettisoitin. Kasvoin tai-
men kanssa yhdessä ja mittailin omaa pituuttani suhteessa siihen. 
Kun puu teki ensimmäisiä hedelmiään, ihmettä piti käydä tarkkaile-
massa monta kertaa päivässä. En silloin enkä myöhemminkään jak-
sanut odottaa Valkeiden Kuulaiden kypsymistä, vaan söin ne aina kir-
peinä. Kun lapsuudenkoti myytiin, hyvästelin omenapuuni silittele-
mällä sen oksia ja puhumalla sille. 
 Sen jälkeen olen kohdannut muitakin tärkeitä puita. Teinivuosien 
kotia suojasi pihlaja, esi-isiemme pyhä puu. Lehtikuusen oksat ulot-
tuivat ensimmäisen oman kotini parvekkeelle saakka. Kolme vuosi-
kymmentä olen ihaillut Tampereen VPK:n vieressä oksiaan riiputta-
vaa koivua. Sieluni lepää katajissa, jotka kukoistavat nykyisen koti-
seutuni vanhoilla laidunmailla. 
 Sukulaismies, metsuri, tekee vapaa-aikanaan pitkiä lenkkejä koi-
ransa kanssa ja pysähtyy matkalla halaamaan tiettyä puuta. Yksi ys-
täväni tunsi samastuvansa yksinäisenä kohoavaan mäntyyn: ”Minä 
olen tuo puu.” Toinen lähti miljoonakaupunkiin maailman toiselle 
puolelle ja vei mukanaan vanhempiensa puusta otetun tammenter-
hon kuin aarteen. 
 Uskon, että meille kaikille on elämämme varrelta jäänyt mieleen 
puita tai kokonaisia metsiä. Ne ovat vähän kuin taakse jääneitä ystä-
viä, joita ajatellessa tulee lämmin tunne. Mikä on sinun elämäsi puu?

 Tämä Nokianseutu on lehden neljäs numero ja minun ensimmäi-
seni. Olen jo tavannut paitsi joitakin kauniita puita myös useita sy-
dämellisiä ihmisiä, jotka ovat kertoneet Nokiasta, itsestään ja työs-
tään. Moni on myös auttanut muuten, esimerkiksi opastamalla hy-
vien haastateltavien luo. Kiitokset kaikille, te olette tehneet uuden 
työn aloituksesta hauskaa. 
 Jatkossakin kerromme lehdessä nokialaisista nokialaisille. Kerro 
sinä meille, mistä haluat lukea – ja miten onnistuimme tässä lehdes-
sä. Tullaan tutuiksi!

Elämämme puut

Kati Vastamäki
päätoimittaja
kati.vastamaki@nokianseutu.fi
 

Kuva: Leena Simola
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KOMPOSTOINTIA
Teksti ja kuvat: Jenna Salonen

Seitsemän vuotta sitten Nokialle muuttanut Timo 
Lepistö asuu vaimonsa ja neljän tyttärensä kanssa 
vuonna 1957 rakennetussa ruskeassa rintamamiesta-
lossa Aaroninkorvessa. Pihaa Lepistön perheellä on 
vähän vajaa tuhat neliötä. Tontilla on paljon istutuk-
sia, ja joka vuosi sinne lisätään jotain. Tontin yhdes-
sä nurkassa kyhjöttää myös komposti.

Pihatyöt sujuvat vaimon kanssa yhdessä
– Edellisen asukkaan jäljiltä pihassa ei hirveästi istu-
tuksia ollut. Vaimon kanssa olemme sin-
ne istuttaneet marjapuskia ja he-
delmäpuita sekä perustaneet 
kasvimaan. Nyt kun nuorin 
tyttäristämme on jo kol-
mevuotias, ehdimme var-
maan joskus pihatöitäkin 
tekemään keskeytyksettä, hy-
myilee Timo.
 Puutarhanhoito ja pihatyöt ovat Timolle yk-
si harrastuksista. Pihassa on paljon kaikkea: musta-
herukka, punaherukka, valkoherukka, karviaspuska, 
karhunvatukka, mansikkamaa, omenapuita, luumu-
puita, kirsikkapuu, viinirypäleköynnös ja raparperi. 
Kasvimaalla on ollut vuosien mittaan salaattia, pork-
kanaa, tilliä, salkopapuja, sipulia, valkosipulia, kesä-
kurpitsaa, avomaankurkkua ja hernettä. Tänä vuon-
na Lepistöt ajattelivat kokeilla myös lehtikaalia.
 Timo työskentelee Hämeenkyrössä Osaran maa-
seutuopetusyksikössä, jossa hän opettaa luonto- ja 
ympäristöalaa. Nokian Luonto ry:hyn Timo lähti mu-
kaan sattumankaupan kautta.
 –  Olin ollut vapaaehtoistöissä talkoissa mukana esi-
merkiksi Seitsemisen talkooleireillä. Yhdellä leireistä 
tutustuin Kaija Helteeseen, joka pyysi minut suo-
raan Nokian Luonto ry:n puheenjohtajaksi. Olen op-
pinut paljon uutta yhdistystoiminnan kautta. Paljon 
sellaista, mitä pystyn hyödyntämään myös työssäni.

Kun on kerran oppinut kierrätyksen,
se kestää eliniän
Kompostointi lähtee monesti kotikasvatuksesta ja 
esimerkin antamisesta. Myös Timon lapsuudessa ko-

tona kompostoitiin ja kierrätettiin. Nokialle muutet-
tuaan Timo sai pihan, jonka perälle perustaa oma 
komposti. 
 – Kierrätyksestä ei kannata tehdä numeroa, vaan 
sen on oltava perusarkea. Tähän muutettuamme 
meillä ei ollut biojäteastiaa. Koska tilaa kuitenkin löy-
tyi, hommasimme kompostorin. Siitä lähtien olemme 
itse kompostoineet biojätteemme.
 Talvisin kompostorin ollessa jäässä biojätteet vie-
dään muualle.

 – Se on jännä juttu: kun olet kerran oppinut 
kierrätyksen, on vaikeaa laittaa biojä-

tettä roskien joukkoon.
 Kompostointi alkoi Le-
pistöillä kompostorien vertaa-
misella. Kun riittävän tilava ja 

kohtuullisen talvenkestävä löy-
tyi, alkoi kompostoiminen. Tilas-

tojen mukaan Suomessa syntyy biojä-
tettä vuodessa 20–30 kiloa per henkilö.

 – Biojätettä syntyy meillä näin kouluaikaan noin yk-
si astiallinen viikossa. 
 Biojätteen kierrättäminen on Timon mielestä aika 
vaivatonta hommaa. Biojätteet viedään kompostoriin 
ja sekaan laitetaan seosainetta.
 – Käytän omasta pihasta tulevia risuja, jotka hake-
tan ja käytän siten seosaineena.

Hyvää ja ravinteikasta multaa 
omasta biojätteestä
Kompostori tarvitsee toimiakseen happea, typpeä eli 
biojätettä ja hiiltä eli seosainetta. Biojätteestä synty-
vän kompostimullan voi käyttää omassa pihassa ja 
puutarhassa. Lepistöjen komposti on kotitalousjät-
teille. Se on rakennettu ympärivuotiseen käyttöön, 
mutta kolmenkymmenen asteen pakkasilla se ei jak-
sa toimia. Talven kuukaudet se siis on yleensä jäässä.
 – Kompostoimme kaiken biohajoavan jätteen. Sii-
hen kuuluvat esimerkiksi ruoantähteet, kananmuna-
kennot, vessapaperirullat pieninä määrinä, servetit ja 
nessut.
 Timo tekee sanomalehdestä pussin kompostiin, et-
tei biojäte likaa astiaa niin paljon. Pohjalle hän lait-

Kompostointi on oikea ekoteko
Oletko koskaan miettinyt mitä tekisit, jos sinulta 
katkeaisi sähköt kuukaudeksi? Mitä söisit? Miten 
pärjäisit? Riittäisikö sinulla vettä ja valoa? Päivän 
sana on omavaraisuus. Luonnonvaroja kulutetaan 
hurjaa vauhtia ja ihmiset ovat alkaneet panostaa 
yhä enemmän oman ruoan kasvatukseen ja kier-
rättämiseen. Yhtenä luonnollisena osana omava-
raisuuteen kuuluu kompostointi.

Kompostointi on Timon mu-
kaan positiivinen kokemus.
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taa muutaman paksumman kerroksen paperia, jotta 
se imee nestettä pois kompostin joukosta. Haittoja 
kompostissa on aika vähän.
 – Oikealla tuulella saattaa kompostista tulla haju-
haittoja. Silloin kannattaa laittaa kuiviketta kompos-
tin joukkoon vähän enemmän. Keväisin 
kompostissa on kärpäsentoukkia, 
mutta ne eivät haittaa. Ohje-
han on, että toukat pitäi-
si laittaa sinne kuumaan 
keskustaan, mutta on-
pahan linnuillekin ruo-
kaa, kun on kärpäsiä, Ti-
mo nauraa.
 Timo on harkinnut myös toi-
sen kompostin hommaamista vanhan 
rinnalle.

Kompostointi on ollut positiivinen kokemus
Kompostimullassa on paljon ravinteita, joten sitä kan-
nattaa käyttää kasvukaudella. Kun kasvit ovat saton-
sa tuottaneet ja alkavat valmistautua talveen, ei enää 
kannata kovin ravinteikasta multaa niille antaa.

 – Mullan voi esimerkiksi jälkikompostoida talven 
yli ja keväällä levittää vaikka puiden tai pensaiden 
juurille. Kasvimaalle sama juttu. Nyt kun maa kään-
netään, niin samalla kannattaa kompostia sekoittaa 
siihen. Varsinkin savimaalla on hyvä olla eloperäistä 

maata mukana.
 Jos haluaa varmistaa mullan so-

pivuuden kasville, kannattaa 
sen pH-arvo mitata. Jos 

multa on todella hapan-
ta, kannattaa kompostia 
sekoittaa perusmaahan 

tai hiekkaan ennen sen 
levittämistä.

   – Perussääntö on se, että kun 
siitä ei erota enää mitään eloperäisiä 

ruokatähteiden jäänteitä, niin silloin se on hyvää. Sil-
tikin jälkikompostoin vielä kesällä pari kuukautta.
 Kompostointi on ollut Timolle positiivinen kokemus 
- omaa multaa omasta jätteestä ja omaan käyttöön.
 – Kompostointi on järkevää ja yksinkertaista. Suo-
sittelen sitä kaikille, joilla on siihen mahdollisuus, Ti-
mo vinkkaa.

Viisi neuvoa 
kompostin perustamiseen

• Hanki hyvä komposti
Niistä on olemassa testejä ja mielipiteitä. Hyvä 
komposti yleensä maksaakin vähän enemmän.

• Opettele lajittelemaan ja tunnistamaan 
biojätteet
Mieti mikä kuuluu roskien joukkoon ja mikä bi-
ojätteisiin.

• Tee kompostin hoitamisesta 
mahdollisimman helppoa
Sijoita komposti niin, että sen hoito ja biojätteen 
vieminen on mahdollisimman helppoa. Kompos-
tia ei saa sijoittaa paikkaan, jossa siitä on hait-
taa naapureille.

• Etsi tietoa, miten komposti toimii
Tietoa löytyy valtavasti. Selvitä mitä komposti 
tarvitsee toimiakseen.

• Lisää seosainetta biojätteen kanssa
Silloin lopputuloskin on hyvä ja komposti hoitaa 
itse itsensä. Seosainetta on esimerkiksi risuhake, 
lehtikarike tai puru.

Mies, kottikärryt ja harava. Näissä kiteytyy yksi Timon lempiharrastuksista.

Kompostoriin voi laittaa kaikenlaista biojätettä, 
kuten banaaninkuoria ja kananluita.
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PARVEKEKASVIT

HUOLLAMME 
POLKUPYÖRÄT 
JA ROLLAATTORIT

Varaa huoltoaika
044 974 2404

Pirkkalaistori 8, Nokia

Varaa huoltoaika
044 974 2404
Ark. 10-17, la 10-14

SIIVOA LINTUJEN JÄTÖKSET
Ovatko pikkulinnut pitäneet kesämökkisi kuistia käymälänään? Saat jä-
tökset siivotuksi, kun suihkutat niihin laimentamatonta omenaviini-
etikkaa. Voit myös kostuttaa rievun etikassa ja pyyhiä jätökset sillä pois.

KARKOTA 
SIIVEKKÄÄT TUHOLAISET 
Jos erilaiset tuhohyönteiset ovat päättäneet muuttaa puutarhaasi her-
kuttelemaan kasveillasi, anna niille kenkää yksinkertaisella, myrkyttö-
mällä konstilla. 
Kaada puolentoista litran virvokepulloon 21/2 dl omanaviinietikkaa ja 
21/2 dl sokeria. Silppua 1 banaanin kuoret ja lisää ne mukan pulloon. Li-
sää vielä 21/2 dl kylmää vettä ja ravista ainekset sekaisin. Sido pullon suu-
hun tukeva naru ja ripusta se matalalle puun oksaan. Pullo houkuttelee 
kuusijalkaiset vapaamatkustajat maistiaisiin ja -hups!

Lähde: Valitut Palat / Uudet konstit, vanhat aineet

Luonnollisesti 
ja myrkyttömästi

Teksti ja kuvat: Jenna Salonen

Ihana huhtikuun kevätaurinko alkaa pikkuhiljaa läm-
mittelemään nokialaisten kasvoja, ja katseet käänty-
vät pihalle luontoon ja eläimiin. Oman pihan omista-
vat alkavat miettimään nurmea, istutuksia ja kasvi-
maata. Mutta entäs me kerrostaloasujat? Parvekkeel-
le voi istuttaa saman skaalan kukkia ja hyötykasveja 
kuin avomaallekin. Parvekkeella menestyvät kukkien 
lisäksi esimerkiksi yrtit, tomaatit, mansikka ja chili. 
Myös amppelikasvit viihtyvät yhtälailla parvekkeella.
 – Parvekkeelle istuttamisen positiivisista puolista 
yksi on ehdottomasti se, että sinne voi istuttaa jo to-
della aikaisin, toisin kuin pihalle avomaalle, Noora 
Hinkkanen, Kukkaputiikin työntekijä, kertoo.

Nyt voi istuttaa kaikkea pientä pakkasta kestävää
Varsinkin lasitetut parvekkeet antavat aikaisin ke-
väästä pitkälle syksyyn otollisen paikan ja pitkän kau-
den kaikenlaisille kasveille.
 – Koska Suomen kesästä ei aina tiedä, on parvekkeel-
la hyvät olosuhteet kasvattaa kasveja. Kasvit tarvitse-
vat aina lämpöä ja lasitettu parveke on siihen hyvä.

 Lasitetuissa parvekkeissa on myös huonoja puolia 
ja haastavia olosuhteita, kuten se, ettei niissä kierrä 
ilma.
 – Nyt voi jo istuttaa kaikkea, mikä kestää pientä 
pakkasta. Orvokit, narsissit ja helmililjat ovat jo par-
vekkeilla.

Ilmansuunnan vaikutus kasveihin
Myös ilmansuunnat vaikuttavat kasvien menestyk-
seen parvekkeella. Pohjoispuolen parvekkeille sopi-
vat täysin eri kasvit kuin eteläpuolen. Puolivarjoiset 
ovat kasvatuksen osalta ihan parhaita.
 – Harva kasvi kestää sitä kesän kuumaa paahdetta, 
sillä täällä aurinko on aika kova. Myös pohjoisen puo-
lella haastetta löytyy, sillä kasvit vaativat valoa elääk-
seen.
 Vielä ei onnistu itse kasvattaminen pelkästään par-
vekkeella, sillä on liian kylmä.
 – Lämpöisenä päivänä taimiakin tietysti voi koulia 
ja viedä parvekkeelle päiväksi, mutta ei kannata vie-
lä yöksi jättää, Noora vinkkaa.

Pakkasta kestävät parvekekasvit ruukkuihin än yy tee nyt

- Parvekkeelle voi istuttaa jo 
todella aikaisin, Kukkapuodin 
Noora vinkkaa.Maljaköynnös on kuuman parvekkeen kukka.

Neljä vinkkiä 
parvekekasvien hoitamiseen

Ilmanvaihto
Parvekelasit on hyvä avata välillä ja päästää ilmaa kasveil-
le. Harva kasvi viihtyy paikassa, jossa ilma seisoo.

Kastelu
Kannattaa aina kukkaa ostaessa kysyä sille oikeat 
hoito-ohjeet. Kuinka paljon kastelen ja kuinka usein. 
Kasvi pärjää yleensä paremmin liian kuivassa, kuin 
liian märässä.

Lannoitus
Pelkällä vedellä ei kukaan jaksa kasvaa, tai ainakaan 
kukkia. Ravinteiden puutteesta kasvit saattavat kasvattaa 
vain vihreää lehteä.

Lämpötila
Jokainen kasvi vaatii omat valo-olosuhteensa ja lämpö-
tilansa, joten omalle parvekkeelle kannattaa ottaa sen 
ilmansuunnan mukaisia kasveja, jotta ne pärjäävät.

Orvokit, narsissit ja 
helmililjat ovat jo 
parvekkeilla.
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KOTISEUTUNA PITKÄNIEMI

Pitkäniemessä on 
kuin maalla asuisi
Lukuun ottamatta sairaalaa ja alueella sijaitsevia vanhusten ja kehitysvam-
maisten hoivakoteja Pitkäniemessä on vain kourallinen vakituisia asukkai-
ta. Uudisrakentaminen on tuonut paikkaan lisää elämää, mutta Pitkäniemi 
on pysynyt luonnonläheisenä ja rauhallisena ympäristönä.
 Marja Huurinainen on ollut nokialainen vuodesta 1989. Pitkäniemeen 
hän muutti Alisen alueelta vuonna 2003.

PALJON ENEMMÄN 
KUIN SAIRAALA

Teksti ja kuva: Kati Vastamäki

Miksi muutit juuri Pitkäniemeen?
 – Olin Pitkäniemessä töissä, ja bus-
siyhteydet Aliselta olivat huonot. Olin 
myös aina ihaillut tätä taloa työmatkoil-
la. Kun kuulin, että talosta on vapautu-
massa asunto, soitin heti isännöitsijäl-
le. Yläasteikäistä poikaakaan ei tarvin-
nut suostutella muuttoon enää sen jäl-
keen, kun hän näki asunnon.

Mikä on parasta Pitkäniemen alueella? 
 – Luonto. Täällä on melkein kuin 
maalla asuisi. Omassa pihassa näkee 
lintuja, jäniksiä ja jopa peuroja. Lenk-
kipolut kulkevat järven rannoilla ja har-
julla, ohitustien toisella puolella on hie-
no hiekkaranta. 

Minkälainen on oma naapurustosi 
ja tunnetko naapurisi? 
 – Alueella asuu kuusi perhettä, tässä 
talossa neljä. Talon asukkaiden kans-
sa järjestämme pihatalkoita ja istuske-
lemme toisinaan rakentamallani nuoti-
opaikalla. Ja kyllä aina tavattaessa sa-
na vaihdetaan.
 – Naapurissa on Sofiakylä, ja senkin 
asukkaat usein heiluttelevat iloisesti, 

kun olemme lastenlasten kanssa pihal-
la. Sairaalastakaan ei ole koskaan ollut 
mitään haittaa. Päinvastoin lapsille te-
kee hyvää nähdä erilaisia ihmisiä. 

Miten Pitkäniemi on muuttunut 
sinun aikanasi?
 – Liikenne on lisääntynyt. Uudisra-
kennuksia on tullut paljon, ja esimer-
kiksi omenapuita ja kasvimaani jäivät 
naapuritalon alle. Se harmitti, mutta 
kaikkeen tottuu. On hienoa, että aluet-
ta on alettu kehittää ja tänne tulee elä-
mää.

Mitä Pitkäniemi tarvitsisi eniten?
 – En kaipaa tänne mitään lisää.

Mitä Pitkäniemessä kannattaa tehdä?
 – Sairaala-alueen läpi kulkemal-
la pääsee kauniille Mielipolku-reitil-
le, joka seuraa rantaa ja johon monet 
vieraani ovat ihastuneet. Viime kesä-
nä vein yhden kuudesta lapsenlapses-
tani Ylisfestareille, jotka silloin järjes-
tettiin ensimmäisen kerran Pitkänie-
messä. Ensi kesänä menemme isom-
malla joukolla.

Psykiatrisen sairaalan lisäksi Pitkäniemen alueelle on tullut viime 

vuosina paljon uutta, ja aluetta kehitetään edelleen. 

Muun muassa tämä kaikki löytyy alueelta:

Tays Pitkäniemi 
tutkii ja hoitaa valtaosan Tampereen yliopistollisen 
sairaalan psykiatrisista potilaista. 

Tays Kehitysvammahuollon tukikeskus 
tarjoaa vaativia erityishuollon palveluita.

Pitkäniemen sairaalamuseo
kertoo mielisairaanhoidon vaiheista Pitkäniemen 
keskuslaitoksessa.

Mielipolku
on yleisöllekin avoin sairaalan alueella kulkeva puistoreitti, 
jonka varrella voi tehdä mielikuvaharjoitteita opasvihkosen 
mukaan.

Esperi Care Oy:n hoivapalvelukeskus Villa Niemi 
tarjoaa palveluita muun muassa mielenterveyskuntoutujille 
ja dementiaa sairastaville. 

Sofiakylä Oy 
tarjoaa tilapäishoitoa ja asumispalvelua kehitysvammaisille 
ja erityistä tukea tarvitseville.

Pitkäniemen päiväkoti 
on yksityinen luontopainotteinen päiväkoti.

Aitoon koulutuskeskus
on ammatillinen oppilaitos opinnoissaan paljon tukea 
tarvitseville opiskelijoille.

Tredu
tarjoaa muun muassa kivimiehen, maalarin, talonrakennusalan 
ja rakennusalan ammatillista koulutusta eri kohderyhmille.

Verte Oy 
suunnittelee ja kehittää muun muassa Pitkäniemen aluetta
ja sen toimintoja.

Pitkäniemen Linna
Pyhäjärven rannassa on juhla- ja kokouskäytössä.
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Pitkäniemen puutarha

PÄÄROOLISSA

Jo Pitkäniemen ensimmäinen ylilääkäri Emil Houg-
berg tiesi, että vehreä ympäristö, ulkoilma ja puu-
tarha-askareet auttavat potilaita tervehtymään. 
Nykyään puutarhatyö on terapiamuoto siinä mis-
sä vaikkapa kädentaidot tai musiikkiterapia. 

Pitkäniemen puutarha toimi pitkään kauppapuutar-
hana, jossa muun muassa kokeiltiin ensimmäisen ker-
ran Suomessa ruusujen kasvatusta kivivillassa. Leik-
koruusuja lähti puutarhalta tukkuihin autokuormit-
tain. Vuosikymmeniä puutarhaan kuului myös pelto-
maata, mutta nyt toiminta keskittyy kasvihuoneeseen 
ja viereisiin työskentelytiloihin.
 – Muutimme nykyisiin tiloihin vuonna 2010, ja sii-
tä lähtien puutarhalla on tähdätty yksinomaan poti-
laiden hyvinvointiin ja terapiatoimintaan, sanoo Is-
mo Hietanen, joka on työskennellyt Pitkäniemessä 
puutarhurina pian 30 vuotta.
 Hänen lisäkseen puutarhalla työskentelee kolme 
ohjaajaa ja parhaillaan opintoihinsa liittyvää harjoit-
telua suorittava puutarhaterapian opiskelija.
 Puutarhaterapiaa annetaan 2–10 hengen ryhmil-
le tunti kerrallaan. Potilaat istuttavat ja kasvattavat 
kukkia ja hyötykasveja ja osallistuvat niiden myyntiin 
puutarhan omassa myymälässä. Puutarhan kukat ko-
ristavat kesäisin sairaalan piha-aluetta ja juhlistavat 
monia tilaisuuksia Tays Keskussairaalaa myöten. On-
pa puutarhalta toimitettu asetelmia kesähäihinkin. 
 – Lisäksi tuotteita riittää jonkin verran myyntiin. 
Meillä on pitkäaikaisia, jo edellisestä paikasta tuttuja 
asiakkaita, ja uusiakin kasvoja tulee koko ajan, sanoo 
Hietanen.

Mullan tuoksua ja kevätkiireitä
Puutarhan 400 neliön kasvihuoneessa on meneillään 
kesäkukkien kasvatus. Taimia koulitaan ja orvokit 
ovat avanneet ensimmäiset kukkansa. Myös tomaa-
tin taimet ovat hyvässä kasvussa.
 – Vuodesta toiseen kasvatettavia suosikkeja ovat 
lobelia ja samettiruusu sekä punainen pelargonia, jo-
ka menestyy myös kuumilla, lasitetuilla parvekkeilla. 
Uuttakin kokeillaan, jotta vaihtelua olisi sekä valikoi-
massa että töissä. Tänä vuonna kasvatamme esimer-
kiksi daalioita ja chiliä, kertoo Hietanen.

 – Kuuntelemme myös potilaiden toiveita ja toteu-
tamme niitä mahdollisuuksien mukaan. Ajankohtainen 
projekti on kasvihuoneen sivustan istutusten suunnit-
telu ja toteuttaminen. Suuret istutuslaatikot odottavat, 
ja kävimme jo arboretumissa katsomassa, mitä kukkia 
voisimme käyttää, kertoo ohjaaja Ritva Sorsa. 
 Syksyllä ovat vuorossa joulukukat, ja niiden seson-
gin jälkeen on aikaa valmistella uutta kasvukautta. Sil-
loin potilaiden kanssa pestään kasvihuone, tehdään 
huoltotöitä, valmistetaan nimi- ja hintakylttejä, maa-
lataan ruukkuja ja askarrellaan koristeita.
 Osa puutarhaterapiaa ovat puistokierrokset sairaa-
lan alueella. Niillä tarkkaillaan ja valokuvataan luon-
toa eri vuodenaikoina, kuunnellaan lintujen laulua ja 

nautitaan muista aistielämyksistä. Myös töissä käytet-
täviä materiaaleja, sammalia, oksia ja kiviä, kerätään 
luonnosta. 

Terapiaa mielelle ja keholle
Puutarhaterapiaan osallistuvista potilaista osan sai-
raalajakso on pidempi, osan lyhempi. Hyvinvointi li-
sääntyy sitä selvemmin, mitä useammin ja pidempään 
ihminen viherympäristössä oleskelee, mutta vaikka 
potilaan hoitojaksoon mahtuisi vain yksi puutarha-
tunti, sekin antaa hänelle terveyttä edistävää mie-
lihyvää. 
 – Kasvien ja luonnon hyvää tekevä vaikutus on ai-
na ollut olemassa, mutta nyt se on alettu nähdä uu-
delleen, sanoo puutarhaterapiaopiskelija Katri Ha-
tanpää. 
 Kasvit hoitavat ihmistä huomaamattomasti, mut-
ta hyvät vaikutukset tuntuvat ja näkyvät. Vihreässä 
ympäristössä ihminen on rennompi, myönteisempi ja 
tarkkaavaisempi.
 – Esimerkiksi 20 minuutin oleskelu metsässä alen-
taa sykettä ja verenpainetta. Ja puutarhaterapiatun-
nilla näkee välillä selvästi, miten potilaat alkavat rau-
hoittua ja keskittyä, sanoo Hatanpää. 
 – Myös potilaat itse kertovat, miten puutarhatyö 
vähentää ahdistusta ja saa olon tuntumaan yllättä-
vänkin hyvältä. Sellainen palaute on ohjaajalle paras 
palkinto työstä. On hienoa nähdä, kun potilaan voin-
ti kohenee ja hän pääsee eteenpäin elämässään, sa-
noo ohjaaja Mira Sorvaniemi.  
 Mielihyvää saa pelkästään kasvien lähellä oleile-
malla, mutta puutarhaterapiassa mukaan tulee luku-
sia muita hyviä asioita. 

Pitkäniemessä kasvitkin hoitavat 

Tuttujen ja hyviksi havaittujen lajien lisäksi puutarhuri Ismo Hietanen valitsee vuosittain kasvatettavaksi 
myös uudenlaisia kasveja, jotta valikoima ja puutarhan työt pysyvät vaihtelevina.

”Kasvien ja luonnon hyvää 
tekevä vaikutus on aina 

ollut olemassa, mutta nyt se on 
alettu nähdä uudelleen.”

Teksti ja kuvat: Kati  Vastamäki
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Vihreää hoivaa
Puutarhanhoidon terapeuttisista vaikutuk-
sista on tiedetty vuosisatoja, mutta psyki-
atristen sairauksien hoitomuotona puutar-
haterapiasta voidaan puhua 1800-luvulta 
alkaen. Edelläkävijämaita olivat Yhdysval-
lat, Englanti ja Espanja.
 Myös Suomessa psykiatristen sairaaloi-
den potilaat ovat hoitaneet sairaalan pel-
toja, kasvimaita ja puutarhoja. Puutarha-
terapiaa tarjotaan Suomessa Pitkäniemen 
lisäksi vain Niuvanniemen sairaalassa ja 
lakkautusuhan alla olevassa Kellokosken 
sairaalassa.
 Mielenterveysongelmaisten lisäksi puu-
tarhaterapiaa käytetään esimerkiksi kehi-
tysvammaisten, vanhusten, kehityshäi-
riöisten lasten, päihdeongelmaisten ja 
vankien parissa. Sitä voi käyttää myös 
päiväkotien ja koulujen ympäristökasva-
tuksessa.

Lähde: Maria Kerolan opinnäytetyö Osallisuutta ja 
kasvua puutarhaterapian keinoin, 2011.

Ruusuja puutarhalla ei enää kasvateta, mutta äitienpäiväksi kasvaa 
muiden muassa leiskuvanpunaisia maljaköynnöksiä. 

 – Kasvin hoitaminen ja sen kasvun näkeminen tuo 
onnistumisen tunteita. Puutarhaterapiassa potilas 
pääsee hetkeksi irtautumaan osaston arjesta ja tulee 
vuorovaikutukseen ryhmän ja ohjaajien kanssa. Kä-
sillä tekeminen ja ohjaajien positiivinen huomio ovat 
myös tärkeitä tekijöitä, sa-
novat ohjaajat.
 Kasveista on aina helppo 
kiinnostua, mutta erityisen 
innostavaa aikaa taitaa olla 
juuri kevät.  
 – Seuraamme ja ihmette-
lemme potilaiden kanssa nopeaa kasvua ja keskuste-
lemme siitä. Potilaat myös kyselevät paljon, ja esimer-
kiksi kasvien alkuperä ja syöntikelpoisuus kiinnosta-
vat. Kaikkeen en edes osaa vastata, mutta yritän ai-
na ottaa selvää, sanoo Hietanen.

Puutarhaterapia sopii kaikille
Huhtikuisena tiistaina puutarhaterapiassa tehtiin 
muun muassa tilausasetelmia. Ryhmä psykiatrisia 
päihdepotilaita ruukutti esikasvatettuja tsinnian tai-

mia. Työ sujui ja multakasa hupeni istutuspöydältä 
vauhdilla, vaikka puutarhatyöt ovatkin tulleet nuo-
rille miehille tutuiksi vasta sairaalassa.
 – Tässä saa ajatukset irti muista asioista ja käsille 
sopivasti tekemistä, he sanovat.

   Mielenterveystyön lisäksi puu-
tarhaterapiaa on alettu soveltaa 
laajemminkin sosiaali- ja terve-
ydenhuollossa.
   – Hoiva-ammateissa toimivat 
voivat toteuttaa puutarhatera-
piaa monin eri tavoin omassa 

työssään. Hoitolaitoksiin voi perustaa kasvimaan, pi-
ha-alueille kukkapuutarhan ja osastolla huolehtia vi-
herkasveista. Joissakin paikoissa on käytössä aisti-
laatikoita, jotka sisältävät luonnonmateriaaleja kos-
keteltaviksi, katseltaviksi ja tuoksuteltaviksi, kertoo 
Hatanpää.
 – Puutarhaterapia sopii kaikille, ja sitä voi viedä 
vaikka sängyn vierelle: kauniin kasvin, palan sammal-
ta, sileän kiven, luontokuvan… Ikkunasta näkyvään 
puuhun voi kiinnittää vaikka linnunpöntön. 

Esikasvatetut tsinnian taimet on aika koulia. Katri Hatanpää (vas.), Mira Sorvaniemi ja Ritva Sorsa tekevät 
alkuvalmisteluja, jotta puutarhaterapiaan tulevat nuoret päihdepotilaat pääsevät heti toimeen.

Vihreässä ympäristössä 
ihminen on rennompi, 

myönteisempi ja 
tarkkaavaisempi.
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Tekstit ja kuvat:Kati Vastamäki

PITKÄNIEMEN HISTORIAA

Onni Torikka oli 7-vuotias, kun hänen isänsä tuli tallimieheksi huolehtimaan Pitkäniemen 
kahdeksasta työhevosesta. Alueen lapsille sairaalaympäristö oli verraton leikkipaikka, ja 
potilaisiin suhtauduttiin samalla tavalla kuin muihinkin ihmisiin. 

Pitkäniemen henki säilyy 

Pitkäniemessä on tapana istuttaa puu jokaiselle vähintään 30 vuotta siellä työskennelleelle. Onni Torikan 
koivu kasvaa hänen pitkäaikaisen työpaikkansa, taustalla olevan akuuttipsykiatrian osasto 6:n, vieressä. 

1950-luvulla sairaalaan kuului 100 hehtaaria metsää ja 50 hehtaa-
ria viljeltyä peltoa. Omia lehmiä oli 30, sikoja 400. 
 – Työntekijöitä tarvittiin paljon, ja henkilökunta asuikin sairaa-
lan alueella. Meillä lapsilla oli puistomainen leikkiympäristö ja ui-
maranta hevoshaassa nykyisen ohitusten toisella puolella. Sarpa-
tinharjulla hiihdettiin ja itse rakennetusta, pumpuksi nimetystä 
hyppyrimäestä leiskautettiin jopa 15 metriin. 
 Rakennuksia lämmitettiin puilla, ja myös pitkien halkopinojen 
välissä oli hyvä kisailla.
 – Joskus ajelimme puiden kuljetukseen käytettävällä vaunulla, 
mikä ei ollut sallittua. Toinen luvaton paikka oli tyhjilleen jäänyt 
Villa Niemi, jonka hämärissä tiloissa oli kiva kuljeskella. Nuhtei-
ta tuli, jos näistä jäi kiinni.
 Torikka sanoo, että muuten minkäänlaisia rajoituksia ei ollut, 
vaan kaikkialla sairaala-alueella oli lupa liikkua. 
 – Silloista ylilääkäri Ilmari Kalpaa tapasi toisinaan, ja hänen 
hahmonsa herätti kunnioitusta. Potilaat taas koettiin tavallisina 
ihmisinä, ja monesti heitä istuskeli meidänkin pihassamme aikaa 
viettämässä ja puhelemassa. 
 Torikka kävi Kankantaan koulua. Pitkäniemessä asuvaa katsot-
tiin ehkä vähän ihmetellen, mutta ei sen takia kiusattu. 
 17-vuotiaana Torikka muutti pois, mutta palasi Pitkäniemeen 
uudelleen, ensin sijaisena ja sitten mielisairaanhoitajaksi valmis-
tuttuaan. 
 – Työpaikkana sairaala oli mukava, ja kaikki puhalsivat yhteen 
hiileen. Työ oli palkitsevaa, vaikka epäonnistumisiakin koettiin.
 Torikan virkaura kesti 38 vuotta, ja eläkkeelle hän jäi vuonna 
2004. Edelleen hän on eri tavoin mukana sairaalan elämässä, nyt 
Pitkäniemen Sairaalan Perinneyhdistyksen aktiivisena jäsenenä. 
Pitkäniemen henki ei ole haihtunut.

Vuonna 1902 Pitkäniemen sairaalan potilaille perustettiin 
oma hautausmaa. Sarpatinharjun kupeesta sai viimeisen 
leposijansa kaikkiaan 426 potilasta, viimeiset vuonna 1964.

Vain osalla haudoista on omaisten laittamia hautakiviä. Metsän 
reunassa olevat harmaat muistokivet pystytti sairaala 1930-lu-
vulla. Osa haudoista on kokonaan vailla omaa kiveä, ja vainajan 
lepopaikan havaitsee vain maan painaumasta.
 1960-luvulle saakka hautausmaalla oli oma siunauskappeli. Nyt 
sen paikalla on muistopaasi, jonka Pitkäniemen sairaalan poti-
laat pystyttivät hautausmaan kaikkien vainajien muistoksi vuon-
na 1992. Pitkäniemen Sairaalan Perinneyhdistys vie muistomer-
kille jouluisin kynttilän ja sairaalan puutarha huolehtii sinne ke-
säkukat ja syksyn kanervat.
 Sarpatinharjun rinteellä puiden suojassa sijaitseva hautaus-
maa on myös lukuisten kummitustarinoiden koti. Netissä tarinat 
kertovat tapauksista, joissa hautausmaalla kävijät kuulevat kuis-
kauksia tai näkevät haamuja. Keväisenä iltapäivänä hautausmaal-
la vallitsee kuitenkin rauha, ja päiväsaikaan siellä kannattaakin 
käydä. Paljon nähneiden vanhojen puiden keskellä on hyvä hil-
jentyä ja muistaa tuntemattomiakin poisnukkuneita. 
 Hautausmaalle ei ole opasteita, mutta se sijaitsee Sarpatintien
pohjoispuolella vähän Pitkäniemestä Nokialle päin. Samasta ris-
teyksestä haarautuvat tiet lenkkipolulle ja hautausmaalle.

Oma kalmisto on osa Pitkäniemen tarinaa

Sarpatinharjun kupeessa sijaitsevalle Pitkäniemen 
hautausmaalle pääsee portin sivuitse johtavaa polkua.
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Myyntipäällikkö Antti Pirttilahti vastaa Purso 
Oy:n rakennusjärjestelmäyksikön myynnistä, 
markkinoinnista ja tuotekehityksestä.

Rakennusjärjestelmien aluevientipäällikkönä 
Pirttilahti aloitti viisi vuotta sitten, ja yksikön ve-
tovastuuseen hän siirtyi vuonna 2014. 
 – Alussa työni keskittyi uusien vientimarkki-
noiden kehittämiseen, jonka jälkeen  yksikön-
päällikkönä olen saanut kattavan kuvan koko 
alumiini- ja lasirakentamisen alasta. Rakennus-
järjestelmät itsessään tarjoavat näköalapaikan 
alumiini- ja lasirakentamisen huipulta. kertoo 
Pirttilahti.
 Myyntityössä Purson edustajat ovat yhteydes-
sä arkkitehtien, rakennusliikkeiden ja metallityö-
yritysten muodostamaan asiakaskuntaan.
 – Haemme ratkaisuja asiakkaiden toivomus-
ten mukaisille toteutuksille. Tuotekehitys on erit-
täin tärkeässä roolissa kilpaillessamme paikas-
tamme sekä kotimaan että viennin markkinoilla.
 Asiakkaitaan kohtaan Purson edustajille on 
tärkeää päästä mukaan räätälöityjen asiakas-
tuotteiden konsultointiin mahdollisimman var-
hain.
 – Aina parempi, mitä aikaisemmin pääsemme 
keskustelemaan rakennusliikkeiden ja arkkiteh-
tien kanssa ratkaisuista. Etenkin vaativissa koh-
teissa tarvitaan paljon ennakkosuunnittelua, ja 
suunnitteluihin Pursolta löytyy kymmenien vuo-
sien kokemus, kuvailee Pirttilahti.

Tuotevalikoiman ratkaisuja, 
kilpailukykyä, koulutusta

Asiakasryhmilleen Purso rakennusjärjestel-
mäyksikkö edustaa kullanarvoista yhteistyö-
kumppania, aloitetaan arkkitehdeistä.
 – Pursolta löytyy laaja valikoima tuotteita ja 
ratkaisuja, ja räätälöityjen ratkaisujen tuottaja-
na Purso on erittäin ammattitaitoinen ja jous-
tava. Tämä antaa arkkitehdille mahdollisuuden 
toteuttaa visioitaan, ja pystymme ratkaisemaan 
vaativimmatkin toiveet, kuvaa Pirttilahti.
Rakennusliikkeiden suuntaan tärkeiksi määrit-
teiksi nousevat muun muassa kustannustehok-
kuus ja kestävyys.
 – Tuotteet suunnitellaan niin, että niiden val-
mistaminen ja asentaminen olisi mahdollisim-
man helppoa, ja näin lopputuotteen hinta saa-
daan mahdollisimman kilpailukykyiseksi. Alumii-
ni materiaalina on tietysti mitä parhain! Uusien 
profiilimuotojen valmistaminen on edullista, ja 
tuotteet säilyvät ainakin ”isältä pojan pojalle”.
Myös yksikön asiakkailleen tarjoamat rakennus-
järjestelmiin liittyvät koulutukset ovat vertaan-
sa vailla.
 – Koulutuspäivät järjestetään kahdesti vuo-
dessa, mutta meiltä toki saa myös räätälöityjä 
koulutuksia esimerkiksi suunnittelu- ja laskenta-
ohjelma PursoCalin käyttöön. Tarjoamme myös 
tukea asiakkaan uusien omien tuotteiden suun-
nitteluun sekä rakennustekniseen laskentaan.

Rakennusjärjestelmien tuotteita 
Pirkanmaalla

Purson rakennusjärjestelmien tuotteisiin kuu-
luvat julkisivujärjestelmät, ikkunat, ovet ja au-
rinkosuojasäleet. Esimerkiksi nokialaiset voivat 
nähdä Purson huippuhienoja toteutuksia monis-
sa pirkanmaalaisissa kohteissa, Pirttilahti ker-
too lisää.
 – Nokialla työkohteisiimme kuuluu Harjunii-
tyn koulu. Tampereella mahtavaakin mahtavam-
pi Pyynikin sosiaali- ja terveysasema Tipotiellä, 
Koskikeskuksen saneeraus tai vaikkapa uuden 
tornihotellin kattoterassi.
 Tärkeäksi osaksi työtään Pirttilahti kuvaa re-
ferenssikohteista oppimisen ja hyvästä syystä.
 – Yksikään projekti ei ole samanlainen, ja 
opimme joka päivä jotakin uutta. Referenssi-
kohteilla on suuri merkitys, kun etsimme uu-
sia vientimarkkinoita, ja asiakkaat arvostavat 
nimenomaan paikallisia referenssejä omasta 
maastaan.
 Myös Purson merkitys Nokialle ja Siurolle on 
huomattavan merkittävä.
 – Purso toimii suunnannäyttäjänä siinä, että 
kun uskoo omiin tuotteisiin ja tekemiseen, niin 
saadaan aikaan tuloksia. Purso etsii jatkuvasti 
uusia käyttökohteita alumiiniprofiileille ja on val-
mis panostamaan tuotekehitykseen. Pitkät pe-
rinteet omaava Purso tarjoaa työpaikkoja myös 
jatkossa tulevaisuuden tekijöille.

Rakennusjärjestelmien päällikkö

Antti Pirttilahti mes-
suilla esittelemässä 
LK90eco -ikkunajär-
jestelmää, jolla vas-
tataan tulevaisuu-
den kiristyviin ener-
giatehokkuusvaati-
muksiin.

PURSO OY | Alumiinitie 1, 37200 Siuro  |  03 340 4111  |  purso@purso.fi  |  www.purso.fi

Purso on alumiinin ammattilainen
• Purso Oy on kansainvälisesti tunnettu perhe-
yhtiö, jolla on yli 50 vuoden kokemus alumiinin 
jatkojalostamisesta. 
• Purso valmistaa asiakkaiden tarpeisiin alumiini-
profiileita ja niiden jatkojalosteita asiantuntevasti 
sekä täsmällisesti. 
• Purson alumiinia käytetään maalla, merellä ja 
ilmassa.

ILMOITUS
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Nokian Panimo perustettiin vuoden 1991 syys-
kuussa seitsemän pirkanmaalaisen elinkeinoelä-
män vaikuttajan toimesta.

Ryhmän mieltä kuohutti Koffin tekemä päätös sulkea 
Pyynikin Panimo ja keskittää oluen valmistaminen Ke-
ravalle. Seitsikon pääjehuna mainitaan Erkka Vuorinen.
 – Päätimme perustaa panimon ja keksimme sille mie-
lestämme nerokkaan nimenkin, Pirkanmaan Uusi Pani-
mo, kommentoi Vuorinen kirjassa.

 Panimon osakeanti järjestettiin seuraavan vuoden hel-
mikuussa. Tehtävään nimettiin Pertti ”Semi” Ruoranen, 
Pirkanmaalla hyvin tunnettu mainostoimistoyrittäjä.
 – Minut tunnettiin supliikkimiehenä, ja alalla olin luo-
nut kontakteja kaikkiin suuntiin. Ajateltiin, että minul-
la olisi suhteita, joiden avulla aika toivottomalta tuntuva 
yritys voisi onnistua, sanailee Ruoranen. 
 Hän onnistuikin keräämään osakeannilla 4,2 miljoonaa 
markkaa, Ruorasen peukalonjälki näkyy myös Panimon 
sijainnissa Nokialla Tampereen asemasta.
 – Nokian kaupunginjohtaja Antti Punkari soitti, hän 
pyysi katsomaan tonttia loistavalta paikalta, vastapäätä 
kylpylää. Vaikea sanoa, olisiko PUP:a koskaan syntynyt 
ilman häntä. 

Nokian Panimoksi vuonna 2004
Vuosien 2003-08 välinen aika oli Panimolle haasteellista 
aikaa. Aloitetaan vuodesta 2003, jolloin Marcus Kanerva 
huolestui perheyrityksensä tuloskehityksestä.
 – Ainoa, mikä oli kunnossa, oli raportointi. Näytti il-
miselvästi siltä, että aivan ensimmäiseksi pitäisi tarttua 
markkinointiin, sanailee Kanerva.
 Seuraavana vuonna hänestä tuli Panimon toimitusjoh-
taja, ja tulevat uudistukset osuivat sekä Nokian Panimon 
syntymiseen että Keisari oluen lanseeraamiseen vuonna 
2006.
 – Nokia-nimellä oli silloin kova noste, ajattelimme 
käyttää sitä hyväksemme. Keisariin olimme heti tyyty-
väisiä. Nimessä oli myös asennetta; miksi vähättelisim-
me omaa tuotettamme, pannaan kerralla niin iso titteli, 
ettei siitä pääse enää ylitse.

 Vuonna 2007 muuan Henrik Andersin alkoi haeskella 
omistukseensa pienpanimoa, ja joulukuussa hän otti yh-
teyttä Kanervaan. Kuukausien pohdinnan jälkeen, seu-
raavan vuoden huhtikuussa Andersin sijoitti yhtiöön 1,7 
miljoonaa euroa, ja hänestä tuli pääomistaja. Uusi toimi-
tusjohtaja löytyi lähipiiristä.
 – Tiesin, että Matti Heikkilä oli kylmäketjulogistiikka-
yhtiön toimitusjohtaja. Juuri tällaista osaamista Panimo 
kaipasi, ja lisäksi hän tiesi, miten päästään sisään keskus-
liikkeisiin.

”Miksen lähtenyt aiemmin tälle alalle”
Vuoden 2008 syntymäpäivänsä Heikkilä puolestaan 
muistaa selväpiirteisesti.
 – Ajelimme Andersinin Henkan kanssa Helsingistä 
kohti Hankoa. Hän kertoi aikovansa ostaa konkurssiin 
menossa olevan pienpanimon. Ja kysyi, lähtisinkö mu-
kaan pienellä summalla. Minä lupasin lähteä.
 Paluumatkalla Heikkilää odotti toinen kysymys.
 – Henkka totesi, että panimolle tarvitaan toimitusjoh-
taja. Rupeaisinko siihen hommaan nyt, kun olin kiinnit-
tänyt jo omaisuuteni. Suostuin tähänkin.
 Tällä hetkellä Nokian Panimo tekee vahvaa tulosta, ja 
panimomies Heikkilää kaduttaa ainoastaan yksi asia.
 – Miksen lähtenyt aiemmin tälle alalle. Kaikki olutbis-
neksessä on hienoa. Tuote on hieno, ihmiset ovat ren-
nompia kuin vaikka palviliha-alalla. Pienpanimoilla on 
jatkossakin selvä kilpailuetu: me teemme käsityöolutta, 
isot panimot panevat teollisuusolutta.

Artikkelissa esiintyvät lainaukset kirjasta Matti Kuusela: 
Keisarin synty – 25 vuotta outoja tarinoita ja ihmeen hyvää olutta.

Nokian Panimo – 25 vuotta haasteellista pienpanimotoimintaa

NOKIAN PANIMO
Teksti ja kuva: Jari Hemmilä

25 vuotta 
virvoittavia 
juomia
Nokian
Panimolta

25 vuotta 
virvoittavia 
juomia
Nokian 
Panimolta
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NOKIAN YRITTÄJÄNAISET RY

Kauneushoitola ja hierontapiste Kristiina Soini täyttää syksyllä 30 
vuotta. Kasvo- ja jalkahoidot ovat alalla pysyviä perusasioita, mut-
ta laitteet ja menetelmät kehittyvät ja uusia hoitoja ilmestyy markki-
noille koko ajan.

– Onneksi maalaisjärjellä erottaa, mikä on hetken muotia ja mikä hyvää. 
Viime syksynä Kristiina Soini valmistui mestarihermoratahierojaksi, ja sii-
tä saakka hoitovalikoimassa on ollut myös hermoratahieronta. Se on pääs-
tä varpaisiin -hoito, jossa ääreishermostoa käsitellään sormenpäillä ja peu-
kaloilla painelemalla. Helpotusta siitä ovat saaneet esimerkiksi monet al-
lergioista, kivuista ja säryistä tai unettomuudesta kärsivät. Kertahoitona 
se rentouttaa.
 – Kauneusasiakkaistani nuorimmat ovat 10-vuotiaita. Monet äidit tuovat 
tyttärensä vaikkapa kynsien lakkaukseen ja totuttavat näitä samalla kau-
neushoitolassa asiointiin. 
 Kevätsesonki tuo Nokialla ja Ylöjärvellä sijaitseviin hoitoloihin myös ne 
asiakkaat, jotka käyvät kasvo- tai jalkahoidossa kerran vuodessa. Kristiina 
Soinin oma kauneusvinkki kiteytyykin lauseeseen ”kasvoista näkee, miltä 
jaloissa tuntuu”.
 – Kävellessä arastavat kovettumat tai känsät vetävät suupielet alas ja ot-
san ryppyyn. Jokaisen kannattaisi edes kerran elämässään kokea, kuinka 
kevyet jalat jalkahoidon jälkeen ovat. 

Edes kerran elämässä 
jalkahoitoon

Teksti ja kuva: Kati Vastamäki

Tehdäänkö ilta-

treffit shoppailuihin? 

Ystävät yhteen ja meille. 

Yllätysetu ostoihin ja mukava ilta.

Kivoimmat uutuudet kevätmenoihin meiltä...

Soita tai poikkea ja sovi aika miten tulisitte. 

Kepeät 
neulebolerot
ihanissa väreissä

Mallikkaat 
HOUSUT

59-69 eur

KULMALA
Korkeemäenk. 5, p. 040 700 1516

Keskustassa 

39,90 

BIDETTA 
KÄSISUIHKU 
+ SUIHKU-
LETKU

Tällä kupongilla 29.4.2016 asti:

Europutki Oy - Kylpyhuonekeskus
Rounionkatu 51, Nokia (03) 2399 0000, ma-pe 8-17

VAIN

Saksi tästä tarjouskupongit - ja säästä!

”Kasvoista 
näkee, 
miltä 
jaloissa 
tuntuu”
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KUUKAUDEN KARVAKUONO

Moi! Mää oon Antero.

– Oon lähtösin Kuhmalahden perukoilta, 
josta mut loukutettiin kodittomana viime 
vuonna uuren vuoren aikoihin silimät va-
luen mätää ja häntä tulehtuneena.
 – Muutin toissa vuonna ystävänpäivä-
nä tänne Nokian pitäjään loppuelämän 
kotiin.
 – Mää päädyin tänne Facebookin 
kautta. Äitee näki mun kuvan ja rakas-
tu samantien. Äitee pisti isille mun va-
lokuvan, jonka alla luki: Antero. Isi vas-
tas viestiin kysymällä, että muuttaako 
Antero meille.
 – Mulla on iso rakas perhe, mutta 
päällimmäisenä mun vasebuukki-si-
vuilla seikkailee mun lisäks neljä muu-
ta pelastettua kissaa ja mun paras ystä-
vä Hömppä, joka on meitin koiruus. Ai-
noo mitä Hömppä halus eka tehrä, oli 
pestä mut kuanosta hännänpäähän. Sii-
tä asti me ollaan oltu erottamaton pa-
rivaljakko.
 – Mun tavallinen päivä sujuu kunnon 
tankkausten, seikkailujen, herkkujen, 
sylittelyn ja lulluttelujen merkeissä, ja 
tiätty tärkee osa on päivittää vasebuuk-

kiin kuulumisia. Onhan mulla siällä jo lä-
hemmäs 2 000 fania, jokka seuraa mun 
touhuiluja.
 – Parasta mitä tiiän, on se ko pelas-
tettu eläin on saanu uuren mahrollisuu-
den ja hyvän loppuelämän kodin, nii ku 
mulle on käyny.
 – Inhottavinta mitä tiiän on se, et-
tä että Suomessa hylätään vuosittain 
noin 20 000 kissaa. Osa päätyy löytö-
eläintaloihin, osa menehtyy ja osa jää 
luontoon kasvattamaan populaatioi-
ren määrää. Populaatiot mukaan lu-
kien Suomessa on kymmeniä tuhansia 
avun tarpeessa olevia kissoja.
 – Maailma näyttää mun silmissä hy-
vältä. Mulla on elämässä enemmän rak-
kautta, ko olisin millään voinu koskaan 
edes kuvitella. Ny ko näkimet on leikat-
tu kuntoon, ni mäkin näytän persoonal-
lisen komialta katilta.
 – Mää haluaisin opettaa ihmisille, 
että pitäisivät hualta kissoistaan leik-
kauttamalla ne. Näin ei syntyis ei-toi-
vottuja pentueita. Toivoisin myäs, että 
kissoja ulkoilutettais valvotusti valjais-
sa tai tarhassa, niin näin ei katit pääsis 
karkuteille.

Nokianseutu aloittaa uuden ihastuttavan sarjan, jossa esitellään nokialaisia kar-
vaisia ja karvattomia kuonoja, märkiä kirsuja, pehmoisia tassuja, heiluvia häntiä 
ja vaappuvia pyrstöjä sekä pehmoisiakin pehmoisempia villoja. Ensimmäisessä 
osassa vuorossa on hurmaava Antero-kissa.

Anteron löydät Face-
bookista nimellä 
Antero Kissa.

”Parasta mitä tiiän, 
on se ko pelastettu 

eläin on saanu uuren 
mahrollisuuden.” 

Ido Fresh 
WC-
RAIKASTIN-
PUIKOT

5 x 5 kpl

Europutki Oy - Kylpyhuonekeskus
Rounionkatu 51, Nokia (03) 2399 0000, ma-pe 8-17

VAIN

Tällä kupongilla 29.4.2016 asti:
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Antero oli Facebookin kissaryhmässä jo julkkis pelastushetkestä lähtien, ja 
sieltä Anterolle nimikin keksittiin. Tuolloin Antero pääsi jopa iltapäivälehtiin 
asti, koska pelastui lopetusuhan alta Johannan sinnikkyyden ja pälkäneläisen 
eläinlääkärin Ville Suutarin ansiosta.

Anteron huimat seikkailut kirjaksi?
Silmäleikkauksen jälkeen ystävänpäivänä vuonna 2014 Anteron muuttaessa 
uuteen loppuelämän kotiin kissaystävillä oli kova tiedonnälkä Anteron kuu-
lumisista, joten Anterolle laitettiin omat sivut pystyyn. Antero päivittää joka 
päivä tietojaan ja jakaa huimia seikkailutarinoita. Fanit ovat ottaneet Anteron 
tarinoista yhteyttä jopa Otavan lastenkirjoihin.
 – Josko jonain päivänä hauskoista päivityksistä saataisiin aikaiseksi kirja ku-
vien kera, hymyilee Anteron omistaja.

Hädänalaisten auttaminen tavoite numero yksi
Yhdistys on painattanut Anteron kuvalla kahvimukeja, T-paitoja, kangaskas-
seja ja joulun aikaan myös joulukortteja. Kaikki tuotto on mennyt lyhentämät-
tömänä pelastettujen kissojen auttamiseksi.
 Toiminnan tavoitteena on auttaa hädänalaisia kissoja sekä vähentää kodit-
tomien määrää leikkauskampanjoilla. Jatkossa myös yksittäiset ihmiset voi-
vat anoa leikkauskustannuksiin apua.
 Kun toiminta lähtee kunnolla käyntiin ja yhdistys saa vähän rahaa kasaan, 
voidaan aloittaa myös ensikotitoiminta. Se tarkoittaa sitä, että yhdistyksen 
kautta voidaan ottaa kodittomia etsimään kotia.
 Ensimmäinen autettavakin on jo tiedossa, nimittäin Iissä on kodittomana 
harhaileva ja kovasti sairas kissa-raasu. Kunhan se saadaan loukutettua tal-
teen, Anteron Ystävät ry on luvannut maksaa sen eläinlääkärikustannukset.

Vapaaehtoisia kaivataan 
Kaikki toiminta tapahtuu vapaaeh-
toisvoimin. Jonkin verran on toimi-
joita jo mukaan ilmoittautunutkin, 
mutta paljon vielä tarvittaisiin va-
paaehtoisia lisää kaikenlaiseen puu-
haan: käsitöitä tekemään myytäväksi, 
leipomistaitoisia, innokkaita myynti- 
tai infopöydän pitäjiä eri tapahtumiin, 
kirpparin järjestäjiä, tavaroiden rou-
daajia tapahtumiin eli siis ihan kaik-
keen mahdolliseen.
 Vapaaehtoiseksi voit liittyä osoit-
teessa www.anterokissa.com.

Ryysyistä rikkauksiin -tarinalla 
on oikeasti onnellinen loppu

Anteron Ystävät ry on ihka uusi maanlaajuinen hädänalaisia kissoja auttava 
vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys. Yhdistyksen karvaisina kasvoina toi-
mii ryysyistä rikkauksiin -tarinallaan monet hurmannut  Antero-kissa. Aja-
tus yhdistykseen lähti Antero-kissan loukuttaneelta Johanna Jaatiselta.

   

SOITA 
JA TILAA!

Pinsiö, Linnavuori, Siuro, Tervasuo, 
Sammalisto,Tottijärvi ja Taivalkunta

Antero oli loukutettaessa todella huo-
nossa kunnossa silmät valuen mätää ja 
häntä tulehtuneena. Nykyään Antero 
viettää leppoisia kissanpäiviä loppu-
elämän kodissaan.

Käytämme remonteissa 
Uponor-komposiittijärjestelmää. 

Asiakas saa remontista 
todistuksen, joka on arvokas 

mm. kotivakuutuksen yhteydessä 
tai kiinteistöä myytäessä.

YHTEISTYÖSSÄ

Maksuton katselmus tarjousta varten!
Työstä kotitalousvähennys. 
Edullinen rahoitus. 
Soita tai poikkea liikkeessämme. 
Lisätietoja myös: europutki.fi

Europutki Oy 
- Kylpyhuonekeskus

Rounionkatu 51, Nokia
(03) 2399 0000, ma-pe 8-17

VESIJOHTO- JA 
LÄMMITYSREMONTIT

Kioskilla 
C-oikeudet

Avoinna joka päivä klo 11-21
Rälssikatu 2, Nokia, p. 050 360 4666

Äitienpäivä-
kukkia
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Vappu-
tuotteita
lapsille ja 
lapsenmielisille

Aurinkoinen terassimme jo auki!

Teksti: Jenna Salonen | Kuvat: Anteron albumi



Pirkkalaistori 1, Nokia
(Tehtaan puoli)
P. 0400 773 235

TERVETULOA!
Ma-pe 9-17, la 9-13

Tekstiilimyynti Celiaan ovat saapuneet kevään ja kesän uutuu-
det. Celiasta löydät housut, hameet, puserot, mekot, t-paidat, 
topit, farkut ja jakut. Liikkeestä saat asukokonaisuudet iloon ja 
suruun, niin kuin juhlaan ja arkeenkin.

– Kevät- ja kesämuoti on tänä vuonna merihenkistä: raikasta sini-val-
koista raitaa, kertoo omistaja Kaisu Martikkala.

 Kevään ja kesän väreihin kuuluu sinisen lisäksi myös vaaleanpu-
naista ja pinkkiä kuten myös aina suosittua mustaa ja valkoista.

 – Nyt on tullut ihanaa pitsiä valikoimiin, muun muassa mekkoja, pu-
seroita ja toppeja on paljon koristeltu pitsillä. Myös joustohousut kuu-
luvat valikoimiin.

 Kaisu kertoo myös ”enkelinnahka” pusakoiden ja jakkujen löyty-
vän liikkeestä. Enkelinnahka näyttää ja tuntuu nahkalta, mutta sen 
voi pestä.

Vaatteilla saadaan taas 
väriä kevääseen


