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Fengshuin moninaisuuteen perehtyminen vie aikaa, mutta
toteuttamisen voi aloittaa esimerkiksi huolehtimalla kotinsa siisteydestä.

Nyt Planiatalot
Kuopiossa!

Sisustusoppia Kiinasta
» Laura Töyräs

Kiinalainen kokonaisvaltainen rakentamista käsittelevä oppi.
Sen avulla pyritään luomaan ympäristö, joka on ihmiselle mahdollisimman suotuisa.

Kari Kattelus 0400 624539
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Soran siirrot / Kaivurityöt
Kotitalousvähennys

tä soveltaa juuri uuden rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Silloin vaikutusmahdollisuudet lopputulokseen
ovat suurimmat. Myöhemmin tehdyt muutostyöt voivat helposti jäädä vain kosmeettisiksi.

Siistiä ja positiivista

Tasapainoa etsimässä
Suomessa fengshui on omaksuttu pitkälti sisustusopiksi.
Alunperin Kiinassa fengshuita käytettiin kuitenkin jo
kaupunkien paikkojen valinnassa.
– Vertaan taloja ja tiloja soittorasioihin. Fengshuikonsultin tehtävä on virittää
ne tarkoitukseensa sopiviksi
ja käyttäjiään ilahduttaviksi,
Mäntynen muotoilee.
Fengshuissa pyritään siihen, että hyvä energia saisi kulkea tilassa esteettä.
Toinen tavoite on tilan elementtitasapaino. Kiinalaisen opin mukaan kaikki elämään kuuluva voidaan jakaa
yinin ja yangin tai elementtien mukaan. Viisi eri elementtiä ovat vesi, tuli, maa,
metalli ja puu.
– Energian virtauksen tilassa voi hahmottaa länsimaisittain logistiikkana ja
yinin ja yangin vaihtelun
vaikkapa valon ja varjon
leikkinä. Viiden elementin
kiertokulku on puolestaan
apuna esimerkiksi värivalinnoissa.
Fengshuisisustamisessa
ja -rakentamisessa otetaan

Valitse Sinäkin laadukas
Planiatalo. Planiatalo on
CE-hyväksytty.
Meiltä saat myös avaimet
käteen tarjouksen.

FENGSHUI

Fengshui on Kiinassa jo vuosituhansien ajan käytetty
monitieteellinen ympäristöoppi. Kiinasta fengshuin toteuttaminen on levinnyt ympäri maailmaa. Suomessakin sen oppeja on sovellettu
sekä rakentamisessa että sisustamisessa jo vuosia. Tänä
vuonna Suomen Fengshui ry
täyttää 20 vuotta. Yhdistyksen juhlavuoden seminaari
järjestetiin myös Kuopiossa
tammikuussa.
– Fengshuin avulla tavoitellaan hyvinvointia ja tasapainoa fyysisen ympäristön
kautta, sillä ympäristö vaikuttaa meihin, tiivistää arkkitehti ja Suomen Fengshui
ry:n puheenjohtaja Kristiina Mäntynen.
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LAURA TÖYRÄS Helsinkiläinen Kristiina Mäntynen on konsultoinut
Kuopiossa monia koteja ja suunnitellut tänne myös yhden talon. Kädessään hänellä on fengshui sabloona, joka auttaa ilmansuuntien suotuisuuden tarkastelussa.

aina huomioon myös tilan
käyttäjät ja käyttötarkoitus.
Fengshuin oppien mukaan
voidaan näin tehdä kaikki valinnat aina talon tontille asettelusta pienimpienkin tavaroiden sijoitteluun
saakka.

Tontin valinnasta
lähtien
Saadessaan tilaisuuden
suunnitella kokonaan uu-

den rakennuksen fengshuin
oppien mukaan, Mäntynen
tulee mielellään mukaan jo
tontin valintaan.
– Tontti on kaiken lähtökohta. Valitettavasti ainakin
pääkaupunkiseudulla tontit ovat pieniä ja suunnittelijan vaikutusmahdollisuudet vaikkapa talon suuntaamiseen siksi melko rajoitetut, helsinkiläinen Mäntynen sanoo.
Fengshuita on mielekäs-

Fengshuin moninaisuuteen
perehtyminen vie harjoittelijaltaan vuosia. Mäntysen
mukaan jokainen voi silti pitää mielessään ainakin seuraavat arkijärjen lähtökohdat.
– Puhdas terveyttä edistävä huoneilma ja siisti arjen
logistiikkaa auttava ympäristö ovat hyvää fengshuita.
Lisäksi aika ajoin kannattaa miettiä, voimmeko luopua negatiivisista ja ylimääräisistä tavaroistamme. Negatiivisia tunteita herättävät
tavarat eivät tue yksilön hyvinvointia.
Mäntysen mielestä kodissa on kaksi paikkaa, joihin
kannattaa ihan aluksi kiinnittää huomiota.
– Makuuhuone ja eteinen. Makuuhuoneessa ladataan akut, joten siellä tulisi
olla mahdollisimman rauhalliset nukkumisolosuhteet. Eteinen taas on käyntikorttimme. Siitä saa ensivaikutelman kodista, joten
se on suotavaa virittää kaikin mahdollisin keinoin väljäksi ja valoisaksi, Mäntynen
tiivistää.

info@rakennusliikemiettinen.com
www.rakennusliikemiettinen.com

ASTA
PUHD IÄ
PEL
SIILINJÄRVEN ASBESTIPURKU JA SANEERAUS OY
* HOMEPURKUTYÖT * PÖLYSANEERAUKSET
* ASBESTIKARTOITUS * SUURTEHOIMUROINTI
* ASBESTIPURKU

Puh. (017) 461 1395 Fax (017) 259 0395
Matkapuh. 044 270 8600
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www.saps.fi

Sähkötöitä!

Meiltä sähkötyöt pienistä suuriin asennuksiin.
Teollisuushallit, rivitalot, omakotitalot, kesämökit,
autotallit, pihavarastot, ukkossuojaus, varavoimajärjestelmät, pihavalot ym...

POHJOIS-SAVON SÄHKÖ JA AUTOMAATIO OY
www.sahkotyot.fi
050 432 1228 / 0400 721 054

MUKAVIN TAPA
HUOLTAA AUTO?

Rakennusmestareiden naiskerho täyttää 75 vuotta
» Aija Pirinen

Kuopioon perustettiin helmikuussa 1939 Kuopion rakennusmestariyhdistyksen
naiskerho. Myöhemmin nimi muutettiin Kuopion rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n naiskerhoksi.
Naiskerho perustettiin palvelemaan rakennusmestariperheiden hyvinvointia.
– Kun rakennusmestarit
kokoontuivat pitämään kokousta, pitivät naiset oman
kokouksensa samaan aikaan, kertoo kunniapuheenjohtaja Katri Martikainen,

joka itse on olllut yhdityksen
jäsenenä 60 vuotta.
Nykyään naiskerhoon
kuuluu 35 jäsentä. Vanhin
jäsen on 93-vuotias ja nuorin
alle kaksikymppinen. Yhdistys järjestää muun muassa
ulkomaanmatkoja ja virkistystoiminaa.
– Olemme myös joulun alla tehneet lahjoituksia Mannerheimin lastensuojeluliitolle, kertoo puheenjohtaja
Irma Kärkkäinen.
Naiskerho on Kuopio Rakenna ja Asu -messuilla pitämässä kahviota.

Ohjauskulmien tarkastus 30
35

Säädöt
Säädöt veloitetaan
veloitetaan erikseen.
erikseen.

Öljynvaihto 49

Hinta
Hinta sisältää
sisältää asennustyöt
asennustyöt ja
ja 44 ll 5W-40
5W-40 täyssyntäyssynteettistä
teettistä öljyä
öljyä (ei
(ei Longlife)
Longlife) ja
ja öljynvaihtotyön.
öljynvaihtotyön.
Lisälitrat
7,50
eur/l.
Lisälitrat 7,50 eur/l.

Ilmastoinnin täyttöhuolto 89
49
Sisältää
Sisältää R134 kylmäaineen sekä öljyn. (norm.89

VOIT HOITAA RENGASASIAT MYÖS NETISSÄ!
www.vianor.f
www.vianor.f ii

Kuopio:
Kuopio: Kallantie
Kallantie 8, p. 010 401 3640
Väliköntie
Väliköntie 4, p. 010 401 3520
AIJA PIRINEN Kuopion rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n
naiskerho on yksi Kuopion vanhimmista naisyhdistyksistä.

Matkapuhelimesta
Matkapuhelimestasoitettaessa
soitettaessa 0,0835
0,0835 e/puh.
e/puh. ++ 0,1717
0,1717 e/min
e/min (alv.
(alv. 24
24 %)
%)
Lankapuhelimesta
Lankapuhelimestasoitettaessa
soitettaessa 0,0835
0,0835 e/puh.
e/puh. ++ 0,06
0,06 e/min
e/min (alv.
(alv. 24
24 %)
%)
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