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Puutossalmi on keidas Etelä-Kuopiossa
Vilkasta liikennettä
kahden mantereen välillä

Harri Törnqvist kuljettaa lossia vuosien kokemuksella.

P

uutossalmi on runsaan 500
asukkaan kylä Etelä-Kuopiossa.
Torilta sinne tulee matkaa noin
25 kilometriä. Puutossalmen kylällä,
manteretta ja Soisalon saarta yhdistää viidentoista minuutin välein liikennöivä lossi. Lossi Puutossalmelle
saatiin vuonna jo 1940-luvulla, kun
aktiiviset kyläläiset perustivat lossitoimikunnan asiaa ajamaan. Nykyisin liikennöivä lossi Puutossalmelle
on tullut vuonna 1998. Matkaa välillä
kertyy tarkalleen 482 metriä, eikä lossi ole mikään pieni, vaan kyytiin mahtuu 130 tonnin kuorma. Se tarkoittaa
käytännössä, että kyytiin voi tulla täydessä lastissa oleva puutavararekka ja
henkilöautoja päälle. Pikkulossi, joka
yleensä on Soisalon puolen laiturissa,
on käytössä tarvittaessa ja kantaa 44
tonnia.
Lossiliikennettä hoitaa nykyään Finferries, sitä ennen losseista huolehti
Destia. Lossi kulkee ympäri vuorokauden, aikataulun viimeinen vuoro
lähtee kello 23.00, mutta yöllä ajetaan
tarpeen mukaan.
Lossinkuljettaja
ja samalla lossinhoitaja Harri Törnqvist nappasi toimittajan kyytiinsä ja
kertoi työstään. Aiemmin tiehöylää ja

PÄÄKIRJOITUS

U

uden oppiminen on aina voimaannuttava kokemus, olipa kyse sitten mistä tahansa
uudesta taidosta. Moni oppi varmasti
kesällä uimaan ja koulujen alettua uusia asioita ja oppimisen iloa on edessä roppakaupalla. Kansalaisopistot,
avoimet yliopistot ja erilaiset kurssit
ovat säilyttäneet suosionsa vuodesta
toiseen ja nykyisin paikkoja ei kaikilla
kursseilla tahdo riittää jokaiselle halukkaalle. Mutta oppimiseen ei tarvita
aina kouluja tai kursseja, myös itsenäisesti voi tehdä paljon. Netistä löytyy ohjeita mitä erilaisimpiin asioihin
ja kaikista uusista taidoista ei aina tar-

kuorma-autoa ajanut Törnqvist päätyi
alalle vuonna 1995, kun hän etsi hieman vähemmän kiireistä työtä, jossa
kotonakin ehtisi välillä käydä.
- Ajattelin, että mie lähen lossille
niin ei kukaan jatkuvasti soittele perään, Törnqvist kertoo.
Tosin lossinhoitajan pesti pitää sisällään myös vaihtelevia huoltotöitä,
joten ihan ilman puheluita työssä ei
selviä.
Sellaista keliä, että lossi ei kulkisi ei
tule Törnqvistille mieleen, sillä lossin
suuri koko on eduksi. Vuonna 2014,
isomman lossin ollessa huollossa, pikkulossi jäi kovan syystuulen riehuessa
laituriin ja katkos liikenteessä kesti
yöhön asti. Tehot eivät pienessä lossissa riittäneet 20 metriä sekunnissa
puhaltavaa tuulta vastaan.

Lossinkuljettajaksi
lupakirjalla
Lossinkuljettajaksi aikovalta vaaditaan lossinkuljettajan lupakirja sekä
nykyisin VHF-radionhoitajan lupakirja. Merimerkit täytyy luonnollisesti
hallita ja radiota varten myös kreikkalaiset aakkoset. Lisäksi tietyin välein
työhön kuuluu myös lisäkoulutuksia,

Uutta kohti
vitse olla todistusta tai sertifikaattia.
Erityisesti lasten kohdalla olisi hyvä muistaa, että uudet harrastukset
eivät välttämättä tarkoita, että kyseisessä lajissa täytyy tulla parhaaksi.
Harrastaa voi myös omaksi iloksi ja
mielen virkeydeksi. Me aikuisetkin
voisimme joskus höllätä ja unohtaa
suorittamisen pakon. Onko jonkin
harrastuksen tuloksena pakko syntyä
uusia huippulahjakkuuksia? Riittäisikö ihan tavallinen tekemisen riemu?
Meissä kaikissa on valtava määrä luovuutta, kunhan sille vain annetaan
tilaa. Siksi tekemiselle asetetut tiukat

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 11 000 kpl.

kuten taloudellisen ajon kursseja ja
tutkakoulutusta. Kolmen kuukauden
välein harjoitellaan myös pelastusvälineiden käyttöä. Lossinkuljettajan lupakirjaan vaadittava osaaminen tentitään Trafilla, jonka jälkeen pääsee
harjoittelemaan. Siitä työ pikkuhiljaa
itsenäistyy. Erityisesti rauhalliselle
luonteelle työ on mitä sopivin, koska
kiirehtimisestä ei työssä ole mitään
hyötyä.
- Oli ruuhkaa miten paljon tahansa, kyytiin mahtuu tasan se 24 autoa,
Törnqvist kertoo.
Lossinkuljettajan tavallinen työpäivä koostuu paitsi lossin kuljettamisesta, Törnqvistillä lossinhoitajana myös
huoltotoimista, kuten rasvailuista ja
öljynvaihdoista. Muutoin paikalla käy
myös ulkopuolisia asentajia huoltamassa lossia.

Normaalina kesäpäivänä lossin kuljettamien autojen määrä on toista tuhatta ja juhlapyhät vaikuttavat liikenteen vilkkauteen.
- Juhannusaattona liikennettä oli
yhteen kahteen asti yöllä, se oli miltei
kuin päivällä, Törnqvist toteaa.
Nykyisin lossin asiakkaat jo malttavat odottaa rauhassa, mutta Törnqvistin mukaan aiemmin oli tapauksia,
joissa autoilijat kertoivat äänimerkillä, jos lossi ei lähtenyt liikkeelle juuri
aikataulun lyömällä minuutilla. Varsinkin, jos kuljettaja on odottanut parikymmentä sekuntia vasta mutkassa
tulevaa autoilijaa.
Ambulanssit, poliisi ja palokunta
ovat luonnollisesti etuajo-oikeutettuja
lossilla ja Puutossalmella hälytysajoneuvoja kyytiin sattuu noin kerran
viikossa. Viranomaiset yleensä soittavat etukäteen ja rannassa on myös
soittokello, jos vaikkapa yöaikaan lossia ei ala kuulumaan.

Kesäelämää kioskilla
Lossin rannassa, kauniissa Kallaveden maisemissa toimii kesäisin myös
kioski Ihme Tupa. Kioski palvelee asiakkaita yleensä vapun tienoilta syyskuun loppuun ja on erityisesti motoristien ja pyöräilijöiden suosiossa.
Kioskilla järjestetään myös monenmoisia tapahtumia, kuten juhannus-

juhlat, kirppiksiä ja motoristi-iltoja.
Alueelta löytyy myös uimaranta ja lasten leikkipaikka. Nimi Ihme Tupa on
peräisin edelliseltä omistajalta ja yrittäjä Merja Puustinen pitää kioskia
nyt toista vuotta. Lossikioski on ollut
ihanteellinen paikka yrittäjälle ja asiakkaita riittää kauniilla ilmoilla pitkin
päivää.
Kesäisin ehdoton suosikkituote on
tietysti jäätelö ja tänä kesänä kioskilla onkin käytössään Itä-Suomen tällä
hetkellä ainoita jäätelöpyöriä. Jäätelöpyörän avulla myös kiireisemmät
kulkijat voivat ostaa jäätelön lossille
jonottaessaan, kurvaamatta kioskin
kautta. Asiakkaat ovatkin ottaneet
uuden palvelumuodon omakseen
ja jäätelöä menee tasaiseen tahtiin.
Huonolla ilmalla pyörä ei liiku, mutta muuten aina kelin salliessa. Muiden
suosikkien joukkoon kuuluvat tietysti
perinteiset munkkikahvit sekä lähituottajilta tulevat lihapiirakat, mansikat ja leipä. Myös paikallisia käsitöitä
on kioskilla myynnissä. Petosen Lehden lukijoille Merja Puustinen lähettää kesäiset terveiset:
- Tervetuloa katsomaan Puutossalmea, vesistön ääreen ja juomaan
vaikka kupponen kahvia ja syömään
jätskit.
Teksti ja kuvat:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

Kioskin yrittäjä Merja Puustinen toivottaa asiakkaat tervetulleiksi nauttimaan
kauniista Kallaveden maisemista Puutossalmelle.

Parasta lossinkuljettajan työssä
Törnqvistin mukaan, ovat mm. maisemat ja itsenäinen työ. Kolmivuorotyökään ei erityisemmin rasita, toisille se
sopii hyvin ja siihen tottuu. Tällä hetkellä myös työllisyystilanne on hyvä ja
kysyntää uusille kuljettajille löytyy.

rajat ja kontrolloiminen olisikin syytä
unohtaa.
Itse saan tässä uudessa tehtävässäni
asettua uuteen rooliin, toimittajaksi tähän lehteen. Uuden opettelua on
siis edessä ja monia asioita onkin jo
ehtinyt omaksua elokuulle tultaessa.
Kesän aikana olen kokenut monenlaisia tapahtumia ja tavannut uusia ihmisiä, huippukokemuksia siis kaikin
tavoin. Pessimistisimmät aloittavat
puheet kesän päättymisestä jo juhannukselta ja viimeistään elokuussa elämä on ohi koulujen ja töiden alkaessa.
Minulle kesä puolestaan kestää pitkien kalsareiden riisumisesta aina siihen saakka kunnes ne on aika jälleen
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pukea päälle.
Monille arki on välillä ankeaa puurtamista ja juhlahetkiä odotetaan,
mutta suurin osa ajasta on juuri sitä
arkea. Jos arkeen opettelee suhtautumaan elämän parhaana aikana, väitän
että juhlatkin tuntuvat entistä juhlavammilta. Arjen alkaminen tarkoittaa
tänäkin vuonna monessa perheessä
myös koulun alkua. Monia asioita
elämässä ehtii unohtaa, mutta useimmille meistä mieleen on jäänyt se ihan
ensimmäinen koulupäivä. Siitä se sitten lähtee koulutaival, jonka soisi olevan kaikille täynnä onnistumisia, iloa
ja riemua uuden elämänvaiheen alkaessa.

Monet meille aikuisille itsestään selvät asiat, eivät ole sitä vielä elämän
alkutaipaleella. Alle kymmenvuotias
lapsi ei vielä osaa lukea liikennettä
kuten aikuiset ja senkin jälkeen opeteltavaa riittää. Muistetaanhan siis
olla erityisen tarkkana tuolla teillä,
sillä joukkoon liittyy myös heitä, jotka ovat vasta opettelemassa yhteisiä
pelisääntöjä. Turvallista arjen alkua
kaikille lukijoille!
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
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Kesäteatteri vie mukanaan

K

esäteatterit keräävät joka vuosi yleisökseen satojatuhansia
kävijöitä, joten ihan pienestä
toiminnasta ei ole kyse. Suurimmaksi
osaksi harrastajapohjalta toimivia teattereita on Suomessa joidenkin arvioiden mukaan jopa neljäsataa, mutta
virallisia tilastoja asiasta ei ole. Suomen Harrastajateatteriliittoon kuuluu
550 harrastajateatteria, joten voidaan
todellakin puhua suositusta harrastuksesta.
Kuopion Vehmasmäessä toimiva kesäteatteri Tammenranta on perustettu
vuonna 1996 ja sen toiminnan takana
on talkoopohjalta toimiva Vehmasmäen Nuorisoseura. Teatterilla on
takanaan jo toistakymmentä esitystä ja tänä vuonna vuorossa oli Kello
tikittää -niminen esitys. Näytelmässä esiintyvät Krista Vainikainen ja
Tommi Anttila kertoivat omasta kesäteatteriurastaan.

Vainikaisen ura kesäteatterissa alkoi
jo neljätoistavuotiaana ja vaikka väliin mahtui myös taukoa, on harrastus kuitenkin jatkunut. Halu kokeilla
uusia asioita toi harrastuksen pariin ja
tuttavan pyynnöstä Vainikainen lähti
mukaan Vehmasmäen teatteritoimintaan. Mukavaksi osoittautunut porukka sai jatkamaan ja tänäkin vuonna,
päivätyön ohella, harjoiteltiin uusi
näytelmä. Anttila puolestaan on tullut
harrastuksen pariin jo vuonna 1997 ja
kesäteatterissa hän aloitti Jyväskylässä
vuonna 2001. Molemmilla on takana
jo kymmeniä näytöksiä ja onpa Tommilla myös alan opintoja.

yleensä loppuvaiheessa hahmojen kehityksessä otetaan isojakin harppauksia eteenpäin.

Uuteen rooliin

- Yleisön kohtaaminen ei itselleni
ole niinkään se jännittävin asia, vaan
se tuleeko oma rooli valmiiksi ensiiltaan mennessä ja pystyykö rooliin
rakentamaan sopivaa tulkintaa, Anttila toteaa.

Näytelmää edeltää noin puolen vuoden harjoittelujakso. Uutta roolia lähdetään aluksi rakentamaan yhdessä ja
pikkuhiljaa toiminnan ja harjoittelun
myötä roolihahmo rakentuu. Koko
harjoitteluaika on kehitystä, mutta

Krista Vainikainen ja Tommi Anttila näyttelevät Vehmasmäen
kesäteatterissa, Kello tikittää -näytelmässä.

- Myös roolihahmosta riippuu paljon, koska on mahdollista, että omasta elämästä ei pysty ammentamaan
kokemuksia rooliin, jolloin hahmon
rakentaminen on hieman haastavampaa, Vainikainen ja Anttila kertovat.
Esityksen edellä kaikkia jännittää
ja ensi-iltapaniikki on tuttua. Anttilan ja Vainikaisen mukaan jokaisella
on oma tapansa suhtautua jännittämiseen, mutta monien esityskertojen
myötä jännitys kyllä laimenee.

Mitä harrastus vaatii?
Harrastus vaatii ennen kaikkea
kärsivällisyyttä työnantajalta, mutta
kummallakin näyttelijällä työvuorot
on aina saanut soviteltua harrastuksen
kanssa yhteen ilman ongelmia. Anttila käytti tänä vuonna omaa kesälomaansa näyttelemisen parissa, mutta
muulloin harjoituksia saattaa seurata
työrupeama tai päinvastoin. Vaikka
näytteleminen vaatiikin paljon, tuo se
silti mukanaan niin paljon positiivisia
asioita, että vuodesta toiseen harrastajat lähtevät toimintaan mukaan.
- Haasteita saattaa joskus tulla ihan
käytännön asioissa, kuten äänen käytössä, koska näyttelijöillä ei ole mikro-

Parasta teatteriharrastuksessa ovat uudet kokemukset ja ihmiset, kertovat Anttila ja Vainikainen.

foneja. Parhaita asioita ovat uudet ihmiset, kokemukset sekä sosiaalisuus.
Myös henkilöhahmon kaaren löytymisen harjoitusprosessin aikana on
antoisaa, Anttila kertoo.
Myös monenmoisia kommelluksia
ja sattumuksia on uran varrelle osunut. Vainikainen kertoo puisen näyttämön olevan todella liukas sateella ja
siinä on tullut kaaduttua muutamaankin otteeseen. Anttila puolestaan
mursi erään näytelmän joukkokohtauksessa varpaansa noustessaan tuolilta. Kaikesta huolimatta näytöksiä
kuitenkin jatkettiin entiseen tapaan.
Anttila kertookin, että näyttelijöiden
työmoraali on sen verran korkea, ettei
näytöksiä ole peruttu koskaan hänen
uransa aikana vaikkapa sairastumisen
takia. Paikalle tullaan, vaikka sitten
kyynärsauvojen avulla. Muille näyttelijöille voi tehdä myös pieniä hyväntahtoisia jekkuja, asianomaisen luvalla
tietenkin.

Mukaan harrastamaan
Jos kesäteatteri harrastuksena kiinnostaa, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä vaikkapa lähimmän kesäteatterin tuottajaan.
- Teatteriporukat ovat avointa ja mukavaa väkeä ja uusia ihmisiä otetaan
mielellään mukaan, Vainikainen ja
Anttila toteavat.
Myös talkoolaisille on varmasti kysyntää lipunmyynnissä, kahviossa ja
muissa töissä, jos itse näytteleminen
ei kiinnosta. Uusia kokemuksia ja yhteistä tekemistä kaipaavalle, tämä harrastus voi tuoda paljon sisältöä elämään. Teatteri-ilmaisua voi opiskella
myös kansalaisopistossa, josta löytyy
mukavasti kurssitarjontaa.
Teksti ja kuvat:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
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Taivaan raivoa?
K

esäinen luonnon ilotulitus
houkuttelee toiset seuraamaan
taivaan pauketta ulkosalle.
Toiset se saa hakeutumaan kauhuissaan sisätiloihin suojaan. Vaikka tiede
osaakin selittää, mistä salamointi ja
jyrinä johtuu, herättää luonnonilmiö
yhä mahtavuudellaan kunnioituksenja pelonsekaisia tunteita lähes jokaisessa.

Ukkonen syntyy korkeaksi kasvaneissa ukkospilvissä. Niissä on muun
muassa lumirakeita ja jääneulasia, jotka hankaavat toisiaan törmäillessään
pilven sisällä. Syntyy hankaussähköä.
Pilven ja maan välillä syntyy lopulta
suuria sähkövarauksia, jotka purkautuvat salamoina. Pilven alaosassa on
negatiivinen varaus ja se luo alleen
maahan positiivisen varauksen. Kun
purkauskanava kuumenee 30 000 asteeseen, ilma laajenee räjähtäen ja lähettää paineaallon. Salamanisku on
yleensä monikertainen eli yhtä purkautumiskanavaa pitkin tapahtuu
useita purkauksia.

Ukkosen päivää eli Ukko-ylijumalan
päivää vietettiin muinoin Jaakon päivänä 24.7. Ukko oli ukkosen, sään ja
sadon jumala, joka antoi sadetta ja
mahdollisti maanviljelyn. Ukko iski
salamoita kirveellä, vasaralla, nuolella
tai miekalla. Kokonaisen ukonilman
hän sai aikaan jyristellen vaunuillaan
taivaissa tai makaamalla naispuolisen
jumaluuden kanssa. Erään kansanuskomuksen mukaan lähteestä noussut
paljasrintainen neito houkutteli ukkoa iskemään salamoita maahan ja aiheuttamaan metsäpaloja.
Saamelaisten ukkosenjumalaa kutsuttiin useammilla nimillä, kuten Äijjih ja Bajan. Tätä jumalaa kuvattiin
saamelaisten noitarummun kalvolla
mieheksi, jolla on iso vasara kädessään. Häntä pidettiin ihmisten ja porojen suojelijana, joka puhdisti ilmasta taudit. Myös muualla maailmassa
ukkosella oli oma jumalansa. Zeus
oli kreikkalaisten taivaan, sään ja ukkosen jumala, Perkele balttien, Indra
hindujen ja Raijin japanilaisten. Viikinkien ukkosenjumala Thor käytti
takaisin kimpoavaa Mjölner-vasaraa
salamoiden iskemiseen.

Jyrinä ja leimahdus

Ukkosbongarit

Kun pääsalama kuumentaa kanavan
hehkuvaksi, kanava laajenee nopeasti.
Aluksi tämä tapahtuu yliäänennopeudella, jolloin ilmaan syntyy samanlainen iskuaalto kuin yliäänilentokoneesta. Muutaman metrin päässä
kanavasta iskuaalto hidastuu ääniaalloksi. Lähellä se kuullaan terävänä
paukauksena, ja kauempana kuullaan
peräkkäin kanavan eri osista tulevat
äänet jyrinänä. Jyrinää voi kuulua
useiden sekuntien ajan, koska kanava
on pitkä ja mutkitteleva. Ääni taas on
hidas. Se etenee vain kilometrin kolmessa sekunnissa. Valo etenee 300
000 km sekunnissa, joten välähdys
nähdään käytännössä heti.

Yhdysvalloista levinnyt myrskyharrastus on saanut jalansijaa myös Suomessa. Harrastajia on monenlaisia,
toiset tyytyvät katselemaan ukkosia
mökkiterassilta ja toiset taas janoavat
jännitystä hakeutumalla toiminnan
keskipisteeseen. Ukkosten valokuvaus
ja videointi paikanpäällä on olennainen osa bongausta.
Nykytekniikalla salamoiden havainnointi on helpottunut. Salamanpaikannin on laite, joka näyttää yksittäiset salamaniskut. Sitä käytetään
rajuilmojen paikallistamiseen. Salamoita seurataan myös verkkopalveluilla, jotka näyttävät salamaniskut reaaliaikaisesti. Innokkaimmat
harrastajat eri puolilla Suomea ovat
hankkineet itselleen mittalaitteen ja
perustaneet oman mittauspisteen, joka päivittää dataa internettiin.
Harrastuksesta kiinnostuneet voivat
tutustua sivustoihin: myrskybongarit.
fi, Lightningmaps.org ja flcenter.net

Salaman synty

Jumalanilma
Ennen, kun tiede pystyi selittämään
taivaan ilmiöitä, useissa kulttuureissa
uskottiin, että ukkonen aiheutui korkeamman voiman mielenilmaisusta.
Koska jyrisevää ja salamoivaa luonnonilmiötä ei osattu selittää muutoin,
se liitettiin jumaluuteen. Sade sinänsä
oli siunaus, mutta salamoiden uskottiin olevan kostoa ihmisten huonosta
käytöksestä.

häiritsevää, kannattaa asialle tehdä
jotakin. Jos jo pelkkä sääennuste ukkosrintaman lähestymisestä nostaa
ahdistuksen pintaan, kannattaa hakea
apua.
Ukkospelon taustalla on usein oma
huono kokemus, kenties on jääty yksin ukkosen keskelle tai muuten ahdistutaan tilanteissa, joita ei voi itse
kontrolloida. Kun opettelee tietämään
ilmiöstä faktat ja suojautumiskeinot,
voi olonsa tuntea turvatuksi. Ukkosen
pelkoa voidaan hoitaa samalla tavalla
kuin muitakin ahdistuksia hoidetaan,
asteittainen siedätys voi olla vaikkapa
se, että opetellaan ihailemaan luonnonilmiötä ja otetaan siitä valokuvia.
Lapset ja lemmikitkin voivat pelätä jyrinää. Aikuisen tulisikin pysytellä rauhallisena heidän lähellään, jottei tulisi
tartuttaneeksi omaa hermostumistaan
ja pelkoa. Usein pelot juontavat juurensa juuri lapsuudesta. Yhdessä pelkääminenkin lasten ja lemmikkien
kanssa on siis parempi vaihtoehto,
kuin jäädä täysin yksin.
Lähteet:
http://www.ilmatieteenlaitos.fi/salama-ja-ukkonen
http://fi.wikipedia.org
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: PD

Astrafobia eli kun
ukonilma pelottaa
On ihan tervettä kunnioittaa ukkosta, mutta jos pelko alkaa olla todella

Totta vai tarua ukkosella:
Oikein
- Kännykkään voi puhua
- Ikkunat pitää sulkea
- Aukealla kannattaa kyykistyä välttääkseen salamaniskua
- Puun alle ei kannata mennä suojaan
- Sisällä on turvallisempaa kuin ulkona
- Auto on turvallinen paikka ukkosella
- Älä kosketa metallisia maadoitettuja kohteita
kuten vesijohtoja, tiskipöytää, lämpöradiaattoreita,
savupiippua ja uunia.
- Uiminen on vaarallista
- Keskellä huonetta oleskelu on kaikkein turvallisin
vaihtoehto
Väärin
- Kumisaappaat suojaavat ukkoselta, koska ne
eristävät sähköä
- Salama ei koskaan iske samaan paikkaan kahdesti
- Sateenvarjon käyttö on turvallista
- Sähkö- tai televerkkoon liitettyjen laitteiden käyttö
on täysin turvallista
- Pistorasioiden lähellä oleskelu on täysin riskitöntä
- Ukkosta voi tarkastella täysin vaarattomasti
parvekkeelta, talon portailta tai kuistilta.
- Mato-onkiminen on vaaratonta
- Aukiolle kannattaa mennä enemmin suojaan kuin
metsään

ILMOITUSTILAA!

KITARANSOITONOPETUSTA PETOSELLA

Pyydä tarjousta ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä soittamalla
040 524 2600 tai sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi

Kitaransoitto on kiva harrastus, jonka voi aloittaa niin 8-vuotiaana kuin 58-vuotiaanakin.
Kitaransoiton alkeet oppii jokainen, joka oppii varaamaan itselleen säännöllisen harjoitteluajan
ja sulkemaan iPhonensa harjoittelun ajaksi.

Mediatiedot netissä http://petosenlehti.ppay.fi

Soittotunnilla ei opita soittamaan. Soittamaan opitaan soittotuntien
välillä harjoittelemalla opettajan antamien ohjeiden mukaan.
Tarvitaan soittokelpoinen kitara ja viritin, jollaisia myyvät musiikkiliikkeet (ei tavaratalot).
Musiikkiliikkeessä osataan myös säätää kitara pienellekin aloittajalle sopivaksi.

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 14.9.
Aineistot lehteen 6.9.

Alkeista selvittyään voi keskittyä mielimusiikkinsa opiskeluun
(rock, blues, laulunsäestys yms).
Ukulelekin on ihan oikea soitin, jonka alkeet on helppo oppia.
Kuukauden kuluttua aloittamisesta säestät jo suosikkilaulujasi.

Juttuvinkit osoitteeseen
petosenlehti@ppay.fi

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!
AriH Opetus

http://arihopetus.net

puh 044 2186780

mail: arihopetus@suomi24.fi
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Saalista pöytään ravustamalla ja tuulastamalla

M

keelle elo-syyskuussa, jolloin illat ovat
pimeitä ja vielä suhteellisen lämpimiä.
Tyyni ilma ja muutaman metrin näkösyvyys ovat myös tärkeitä tuulastajalle. Maltti on valttia tässäkin lajissa
ja venettä on parasta ohjata tasaisesti
ja rauhallisesti. Sitten vain vaikkapa
hyvä otsalamppu valonlähteeksi ja
atrain käteen. Parityöskentelynä tämäkin harrastus on parhaimmillaan,
kun toinen ohjailee venettä ja toinen
kärkkyy saalista. Iskijällä on hyvä olla
paikka joko veneen perässä tai keulassa, ja veneen soutaja ohjailee venettä
iskijän ohjeiden mukaan.

oni odottaa jo innolla ravustuskauden alkamista ja
jokasyksyisiä
rapujuhlia.
Myös tuulastajat ovat odottaneet tyyniä, pimeneviä iltoja. Harvempi kuitenkaan hankkii saalista pöytään itse,
sillä ravustusta ja tuulastusta säädellään nykyisin tarkoin. Harrastaminen
ei suinkaan ole mahdotonta ja asianmukaisilla luvilla ja oikeilla pyyntivälineillä amatöörikin voi aloittaa harrastuksen. Yksin ei tarvitse aloittaa,
sillä Kuopion seudulta löytyy paitsi
kalastusseuroja myös kalastusmatkailuyrityksiä, joissa voi opetella lajien
saloja. Vaikka saalista ei aina saisikaan, tarjoaa kalastusharrastus upeita
luontoelämyksiä ja mukavaa tekemistä ulkosalla.

Tuulastaminen on
tekniikkalaji

Monenlaisia rapuja
ja tauteja
Suomessa elää kolme rapulajia, jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu.
Kapeasaksirapu on kuitenkin todellinen harvinaisuus. Täplärapu on kapeasaksiravun tavoin istutettu laji, ja sen
avulla on yritetty elvyttää rapukantoja
lajin hyvän rutonkestävyyden vuoksi.
Tosin viime vuosina on huomattu, että täpläravun istuttaminen on vaikuttanut negatiivisesti jokiravun esiintymiseen. Myös luvaton istuttaminen
on ollut haittana, kun rapuruton mahdollisena kantajana, täplärapu on tartuttanut taudin jokirapuihin. PohjoisSavossa onkin lähdetty aktiivisesti
toimiin jokirapukannan elvyttämiseksi. Uusi raputaloussuunnitelma korostaa täplärapujen leviämisen estämistä
ja jokirapujen määrän lisäämistä.
Suurin osa nyt saaliiksi saatavista
ravuista, on juuri täplärapua ja loput
jokirapua. Rapuja elää kaikenlaisissa vesissä, mutta pohjaeläimenä rapu tarvitsee hyviä suojapaikkoja ja
kaivamiseen sopivia kiinteitä pohjia. Ravut ovat myös herkkiä ulkoisille olosuhteille, kuten esimerkiksi
veden pH:lle ja lämpötilalle. Ruton
lisäksi myös erilaiset virus-, bakteeri- ja sienitaudit ovat rapujen riesana.
Ravun kuorenvaihto, joka on varsin
monimutkainen operaatio, vaikuttaa
myös rapusaaliiseen. Kuorenvaihto
voi viivästyä esimerkiksi viileän kesän
vuoksi ja silloin pehmeäkuoriset ravut
eivät pyyntikauden alkaessa käy pyydykseen.

Ravustamaan
Ravustuskausi kestää Suomessa heinäkuun 21. päivästä aina lokakuun
loppuun saakka ja Kuopion seudullakin ravustus on suosittu laji. Pelättyä
rapuruttoa on viime vuosina esiintynyt vähän, yksittäisinä epidemioina, mutta muutoin tilanne on hyvä.
Tämän kesän rapuruttohavainnot on
tehty Vesannolla. Rapusaaliista odotetaankin tällä kaudella hyvää ja aikaisin
tullut kevätkin vaikuttaa suotuisasti.
Ravulle ei pääsääntöisesti ole asetettu
alamittaa, mutta vesialueen omistaja
voi sellaisen asettaa. Usein kuitenkin
suositellaan, ettei alle kymmensenttistä rapua pyydettäisi ruokapöytään.
Make Laitinen, Maken Pyydyksen kauppias, kertoo että ravustus on
etenkin nuorten parissa suosittua, tosin nykyään harrastajia on vähemmän
kuin ennen. Kuopion seudultakin
harrastajia kuitenkin löytyy ja ravustajia käy jonkin verran myös Pitkässälahdessa.
- Kyllä se edelleenkin merkittävä ta-

Maken Pyydyksen Make Laitinen esittelee ravunpyynnissä yleistä muovimertaa.
pahtuma on, kun ravustuskausi alkaa,
kertoo Laitinen.
Jos Kuopion seudulla mielii ravustamaan, on kahdeksantoista vuotta
täyttäneiden maksettava kalastonhoitomaksu ja hankittava kyseisen vesialueen omistajan lupa pyyntiin.
- Muistaa vaan sitten desinfioida rapupyydykset, jotta ne eivät levittäisi
rapuruttoa, Laitinen muistuttaa.

Pyyntitapoja
Ehdottomasti suosituin pyyntitapa
nykyisin on mertaravustus. Muovimerrat ovat käteviä käyttää ja helppoja puhdistaa. Merrassa olevaan
syöttikoteloon laitetaan syötiksi joko
tarkoitukseen valmistettua syöttiainesta, jota ei aivan joka päivä tarvitse vaihtaa. Myös syöttikalojen osalta
on tärkeää muistaa puhtaus ja niiden
olisikin hyvä olla ravustusvesistöstä
pyydettyjä tai kertaalleen pakastettuja. Merrat lasketaan iltahämärällä
rapujen suosimien suojapaikkojen
viereen. Kivikkoinen ja louhikkoinen
hiekkaranta on tyypillinen ravun oleskelupaikka, mutta kokeilemalla löytää
kunkin vesistön parhaat paikat. Matalassa vedessä viihtyvät yleensä jokiravut, mutta täplärapua saa syvemmältäkin.
Kun merrat on iltasella laskettu, ne
voi käydä kokemassa puoliltaöin ja
sitten taas aamuhämärissä. Tässäkin
on monenlaisia koulukuntia, toiset
laskevat pyydykset jo ennen auringonlaskua ja käyvät pyydyksillä vasta
aamulla. Jokainen valitkoon tyylinsä itse, omien mieltymysten mukaan.
Lämpimän kesäyön tunnelma on kuitenkin elämys, joka kannattaa ainakin
kerran elämässään kokea.
Tikkupyyntiäkin kannattaa kokeilla ja erityisesti lapsille se saattaa olla
hauska elämys. Tikkupyynnissä käytetään tikkuihin ujuteltuja syöttejä,
jotka asetellaan rantaveteen. Tikut
painetaan pohjaan, muutaman kymmenen sentin syvyyteen. Kun ravut
sitten hämärän tullen saapuvat hakemaan makupaloja, hiivitään paikalle
taskulampun valossa ja napataan ravut käsin tai pienellä haavilla.
Muitakin pyyntitapoja toki on, mutta niiden käyttö on nykyisin vähäisempää. Jotkut harrastajat käyttävät
vielä pyynnissä niin sanottua liippiä eli rapuhaavia. Se on eräänlainen
pussimainen pyydys, joka lasketaan
syötin kera pyyntipaikkaan. Kun ra-

pu puuhastelee syötin kimpussa, se
ei ehdi karkuun kun haavi nostetaan
vedestä.

Säilytä sumpussa
kuljeta viileässä
Jos ravustajalla on onni myötä (onneahan ei kalastajille saa toivottaa, päteneekö myös ravustajiin), merroista
löytyy saalista. Mikäli rapuja ei syödä
heti tai niitä joudutaan kuljettamaan,
on paras säilytysratkaisu sumppu.
Sumppu on pidettävä riittävän syvällä
vedessä ja paras on varjoinen paikka.
Kannattaa myös muistaa, että sumppu
täytyy pitää siinä vedessä, josta ravutkin on pyydetty. Sumpussa ravuille
täytyy antaa myös syötävää ja ruoaksi
kelpaa peruna, nokkonen tai vaikkapa
porkkanat. Vanhan kansan mukaan
nokkonen tekee ravuista raikkaan
makuisia, mutta yhtä kaikki, ravintoa
on hyvä olla tarjolla. Ravinnon puutteessa rapuihin iskee nimittäin kannibalismi ja huonokuntoinen toveri
saattaa hyvinkin päätyä ruokalistalle.
Mikäli rapuja joutuu kuljettamaan,
on paras tapa kylmäkallella varustettu pahvilaatikko. Kylmäkallen päälle laitetaan vielä vaikkapa nokkosen
tai lepän lehtiä ja ravut korkeintaan

kahteen kerrokseen. Tasainen kyyti
on paras, jotta ravut eivät vahingoitu,
joten töyssyjä ja ravistelua on syytä
välttää.

Yökalaa tuulastamalla
Tuulastaminen
on
puolestaan
omanlaisensa kalastamisen laji, jossa
pyyntivälineenä on atrain eli useampikärkinen keihäs.
- Kyllä se tuulastuksessa on ihan
oma harrastajakunta ja se ei ihan niin
yleinen laji ole, Laitinen toteaa.
Laitinen kertoo myös, että lajissa on
aivan omanlaisensa viehätys, kun pimeällä luonnossa liikkuessa on mahdollista nähdä myös hieman arempia
eläinlajeja. Tuulastaminen on rajoitetumpaa, kuin muuta kalastusmuodot
ja se onkin kiellettyä 15.4.-20.6. välisenä aikana. Lisäksi tuulastus on kiellettyä lohi- ja siikapitoisissa joissa tai
virtapaikoissa. Kieltojen taustalla on
ollut pelko tehokkaan tuulastuksen
vaikutuksesta kalakantoihin. Joskus
tuulastuskielto alueella saattaa seurata
myös siitä, että haavoittuneita kaloja
tulee paljon. Siksi suositellaankin, että
kalaa iskettäisiin niskaan.

Kun saalis osuu valoon, atrain viedään veteen noin puolen metrin päähän saaliista. Kalan ollessa kohdalla
isketään nopeasti eteenpäin. Tuulastaminen vaatiikin harjaantumista iskemisvaiheessa, sillä valo taittuu veden
pinnassa ja kala näyttää todellista suuremmalta. Se myös vaikuttaa olevan
korkeammalla, joten kokematon tuulastaja iskee yleensä atraimen kalan alle. Jos onni kuitenkin on myötä ja saalis osuu atraimeen, kannattaa malttaa
painaa atrainta pohjaan ja odottaa. Jos
kalan nostaa heti, se saattaa vielä päästä karkuun haavoittuneena. Lannistua
ei kannata, vaikka saalista ei tulisikaan. Kokemus jo itsessään on usein
ikimuistoinen ja monelle tuulastusreissu on elämys, josta kerrotaan vielä
pitkään. Ja onpa tuulastettu kala myös
maultaan erinomaista.
- Tuulastuksesta on sellainen vanhan
kansan sanonta, että tuulastuskala on
kaikkein parasta. Se johtunee siitä, että kala tulee samalla verestettyä kun
siihen isketään, kertoo Laitinen.
Lähteet:
Jormanainen, J. (2015) Suomalainen
rapukirja, Metsäkustannus.
Jahnukainen, J. & Rinne, V. (2007)
Kalamiehen pikkujättiläinen, WSOY.
Teksti ja kuvat:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

Tuulastamaan kannattaa lähteä liik-

Ravustukseen on saatavilla myös tällaista syöttiainesta, jota voi käyttää muuhunkin kalastukseen, Make Laitinen esittelee.
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Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
Pyörönkaari
19, 2. krs., 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
Puh.
044 718
5073
sähköposti:
petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Sähköposti:
petosen.asukastupa@kuopio.ﬁ
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/
Internet: http://www.puijola.net/asukastuvat-petonen/
Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Avoinna ma - pe klo 9 - 15
Petosen asukastuvalta
kysyä työllistymismahdollisuuksista joko
Neulekerho
palaavoi
kesätauolta!
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
Hyväntekeväisyyteen
neulomista
taas perjantaisin
työelämävalmennukseen
tai työharjoitteluun.
klo 11.30-13.30. Tervetuloa mukaan!
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

Joka päivä ATK-ohjausta ja -neuvontaa.
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.

Kohtaamispaikka Kotikulma

www.puijola.net/asukastuvat-kotikulma/
Korjausompelija jälleen tavattavissa.
avoinna ma-pe klo 8-12, ma 29.8. alkaen ma-pe klo 8-14.

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
20.8. klo 9.30
26. – 27.8.
26.11. klo 18.00

SYYSKUU

TAIMIEN PURKITUSTALKOOT Paukarlahdessa
Kimppakyyti ABC:ltä 9.00
TAIMIKIRPPIS Kuopion torilla, Haapaniemenkadun puolella
pe klo 9.00 – 17.00, la klo 9.00 – 15.00
TEATTERIRETKI Varkauden Teatteriin hurmurimusikaaliin ”Poikamiesboksi”. Jäsenhinta 40
euroa/henkilö, ei jäsen 50 euroa/henkilö. Hinta sisältää linja-autokuljetuksen, väliaikakahvit
runsaiden lisukkeiden kera ja tietenkin teatterilipun. Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 10.9.
mennessä sähköpostilla puutarhakerho@netti.fi tai puhelimella 044 512 3137, ja maksut kerhon
tilille FI40 4787 4020 0053 88.
Syyskuussa järjestämme VEHNÄJAUHOBATIIKKIKURSSIN Sylvi Lindströmin ohjaamana.
Aika ja paikka ilmoitetaan kerhon kotisivuilla ja kerholaisille toimitettavissa sähköposteissa.

Tervetuloa mukaan tapahtumiin ja toimintaan!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: puutarhakerho@netti.fi / puhelin 044 512 3137 / kotisivut: www.pitkalahdenpuutarhakerho.net

Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Petosen Ikinuoret ry
Haloo kaikki ”lomalaiset”! Aloitamme taas kerhotoiminnat asukastuvalla
tiistaina 6.9.2016 tuttuun aikaan klo 11.45 ja entisessä tutussa kokoustilassa 2. krs.

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•

Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 14
Rivitanssi maanantaisin klo 10 - 12 alkaen 12.9
Jumppa / Boccia tiistaisin klo 11.30 - 13.30
Sekasähly miehille ja naisille
sunnuntaisin klo 16 - 17.30

Askartelukerho jatkuu normaalisti torstaisin klo
11 - 14 kaikille avoimena toimintana - tervetuloa!

Kuullaan kesäterveiset, mietitään mitä mukavaa tehtäisiin yhdessä syksyllä, esim. risteily, teatteri
tai vaikka joku mukava tutustuminen. Sinä Ikinuori älä nuku vaan tule joukkoon mukavaan
juttelemaan, kahvittelemaan, Skibboa pelaamaan ja mitä ikinä keksitäänkään.
Tervetuloa ikään tai näköön katsomatta yhdessä oleilemaan.

Lämmöllä muistaen
Kesän aikana jäsenemme Maire Riekkinen sai kutsun ajasta iäisyyteen.
Surunvalittelut omaisille.
Mairea kaivaten, Ikinuorten kerholaiset

Hyvä syöneen, säästäneen parempi
pakon sanelemaa niille, joiden tulot
ovat vähäiset. Opiskelijat, työttömät
ja eläkeläiset ovat sitä ryhmää, joiden
on pakko ostaa kirpputoreilta ja etsiä
ruokatarjouksia. Kilo- ja litrahintojen vertailu kannattaa. Kikkailut makaronin ja nuudelien kanssa tehdään
paljon mahantäytettä ja edullisesti
-periaatteella. Makuelämys on silloin
sivuseikka. Kun säästämisen motivaationa on pakko, ei se tunnu ekoteolle tai aiheuta erityistä tyytyväisyyttä.
Köyhän on oltava taloudellinen.

Syntymäsäästäväiset

”

Kun on paikka paikan päällä, niin
on markka markan päällä”, sanoi
isomummo aikoinaan.

Mummo tiesi mistä puhui, sillä hän
parsi rikkinäiset sukat ja alusvaatteet
useampaankin kertaan, ompeli kuluneista aikuisten vaatteista lastenvaatteita, keräsi marjat, hillosi ja säilöi.
Pula-ajan sukupolvi sen osasi, nuukailun jalon taidon. Heidän oli pakko. Ruokaa piti jatkaa korvikkeilla.
Mitään ei heitetty pois, ennen kuin oli
varmistettu, että sitä ei voi enää käyttää mihinkään. Ja siinäkin tapauksessa se useimmiten säästettiin.

Minimalistisuutta
Nyt, kun kaikilla on kaikkea liikaakin, nuukailusta on tullut ekologinen
elämäntapa. Tiedostavat kansalaiset

miettivät tarkoin omaa hiilijalanjälkeään ja tahtovat kasvattaa sitä mahdollisimman vähän. On trendikästä olla
kuluttamatta liikaa ja suosia kierrätystä. Tuunaaminen ja uuden käyttötarkoituksen keksiminen esineille on tätä
päivää. 70-luvun pyörälliset tv-tasot
kelpaavat nyt pikkupöydiksi, ruostuneita esineitä pidetään romuromanttisina ja pöytään voi rauhassa kattaa
eriparia olevat kahvikupit. Tavaralavoista rakennetaan pöytiä ja sänkyjä ja
niiden on tarkoituskin jäädä rosoisen
näköiseksi. Kun on mahdollista ostaa
mitä vain, pelkistetystä ja vaatimattomasta tyylistä tulee tavoittelemisen
arvoista.

Pihistely
selviytymiskeinona
Toki nuukailu on edelleen myös

Väestössämme elää myös erikoinen kansanryhmä, joka on saanut jo
geeniperimässään nuukailun jalon
taidon. Tälle ryhmälle nuukasti eläminen ja aina vain luovempien säästömenetelmien keksiminen yltää miltei nerouden tasolle. Heitä ei motivoi
ekologisuus eikä pakko. Heille nuukailu on elämäntapa. Tosinuukailijat
myös jakavat mielellään nerouksiaan.
On koottu kirjoja, julkaistu niksejä
lehdissä sekä jaettu kokemuksia keskustelupalstoilla. Yksi tehokkaimmista keinoista tuntuu kuitenkin olevan
perinteen siirtämien seuraavalle sukupolvelle ihan käytännön esimerkin kautta. Minkä lapsena oppii, sen
vanhana taitaa. Opitut taidot istuvat
meissä niin sitkeästi, ettemme tule
vanhempanakaan niitä edes kyseenalaistaneeksi.

Nuukailuniksit
Kuinka moni säilöö kaikki kertyneet
narunpätkät siististi rullattuna, taitte-

lee lahjapaperit varoen uutta käyttökertaa varten, leikkaa hammastahnatuubin auki ja kaapii loput, huuhtelee
ketsuppipullonjämät vedellä, poistaa
veitsellä juustosta homekerroksen ja
syö loput, ravistaa bensaletkusta viimeisetkin tipat tankkiin, juo teepussista vähintään kolme kertaa tai rullaa ajaessa mäet vapaalla? Tai pesee
muovipusseja käyttökertojen välissä ja
teippaa niiden reiät sekä säästää kaikki käyttämänsä viili- ja jogurttipurkit taimiastioiksi. Voi, tämä on vasta
amatööritasoa.

Extremetasolla
Tosinuukailun mestaruustaso hipoo
jo laillisuuden rajoja, ja on vähintäänkin eettisesti arveluttavaa tai puhtaasti
noloa. Vai mitä arvelette seuraavista
poimituista vinkeistä:
- Käyn tuttavien tai vaikkapa ravintolan vessassa asioilla aina, kun on
mahdollista. Töihin säästän aina pitkän vessa-asioinnin.
- Jos olen kylässä, pyydän usein laturia lainaksi ja lataan siellä, ettei kotona
tarvitse.
- Juon töissä kahvia niin paljon, ettei
kotona jaksa enää pahemmin juoda.
- Käyn arkisin töissä pesulla suihkussa, niin ei tarvitse kuluttaa siihen
omaa vapaa-aikaa.
- Jos piipahdan pikaravintolassa,
otan mukaan kaupantekiäisiksi muutaman pussukan suolaa tai pippuria.
Kotona laitan pippuriastiaan.
- Käyn meikkaamassa kosmetiikkaosastolla aamulla ennen töihin lähtöä.
Sama juttu treffeille mentäessä.

- Kun parkkeeraan, tarkistan onko
poislähtijöitä. Jos on, käyn kysymässä
jäikö parkkilippuun vielä minkä verran aikaa. Monta euroa olen hyödyntänyt.
- Poltan sytkärillä säärikarvat. Pari
päivää sitten kokeilin kainaloille samaa. Toimii.
- En pidä vessassa valoa. Tv heijastaa sopivasti siihen suuntaan, joten en
tarvitse. Joskus pyyhin pesuun menevään pyykkiin, niin paperia säästyy.
- Luen työssäkäyvän naapurin jakelulaatikkoon jätettävän lehden joka
aamu ja palautan sen taiteltuna ennen
hänen paluutaan töistä. Välillä otan
naapureiden postilaatikosta aikakausilehtiä ja palautan ne luettuani. Samalla saan jännitystä elämään, vielä
en ole jäänyt kiinni.
Kokeilkoon, ken uskaltaa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay

Petosen Lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
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Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Nuortenmessu su 21.8. klo 10. Anni
Tanninen, Jari Alanen, Marjukka
Pakkala, Eija Huuskonen ja kanttorina Richard Nicholls. Messun jälkeen
tarjoilu ja ilmoittautuminen kerhonohjaaja- ja/tai isoskoulutukseen.
Nuorten kirkkopyhä.
Messu su 28.8. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Juha Määttä ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.

Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345

Koko kansan kirkkopyhä su 4.9.
klo 9-12.30 Aiheena lähimmäisyys.
Klo 9.00-10.00 aamupuuro ja kahvi,
klo 10.00 messu: liturgia Sirpa Nummenheimo, saarna: Petteri Hämäläinen ja kanttorina Mari Vuola-Tanila
klo 11.00-12.30 toimintapisteitä ja klo
11.30-12.30 lounas.
Messu su 11.9. klo 10. Liturgia Juha
Määttä, saarna Sanna Alanen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Arkinen Ateria keskiviikkoisin klo
11-12 alkaen 14.9. Aterian hinta: aikuinen 5 € ja lapsi 2 €.

Toiminnanmiehet perjantaisin klo
13-15 alkaen 26.8. Takkahuoneessa.
Messu su 28.8. klo 17. Anni Tanninen.
Aamupala tiistaisin alkaen 30.8. klo
9-10.30 Työttömille, pienituloisille ja
toisten ihmisten seuraa kaipaaville.
Samaan aikaan diakoniatyöntekijän
nonstop-vastaanotto ja ajanvarausmahdollisuus.
Aamurukouspiiri alkaa maanantaisin alkaen 5.9. klo 9.
Raamattu- ja rukouspiiri alkaa ti
6.9. klo 18.30. Piiristä vastaa Matti
Turunen.
Aikuisten takkailta ke 7.9. klo 1820 takkahuoneessa. Yhteyshenkilönä
Alvar Savallampi.
Messu su 11.9. klo 17. Anni Tanninen.
Ystäväpiiri varttuneille torstaisin
klo 12-13.30. alkaen 15.9.
Nuoret
Nuortenillat alkaa kahden viikon
välein tiistaisin klo 17-18.30 alkaen 6.9. Petosen seurakuntatalolla,
Pyörönkaari 21.

Nuorten K-17 -ilta kahden viikon
välein torstaisin klo 18-20 alkaen
15.9.
Petosen
seurakuntatalolla,
Pyörönkaari 21
Musiikki
Lapsikuoron harjoitukset (alaasteikäiset) keskiviikkoisin klo 17-18
alkaen 24.8. Kallaveden kirkolla ja klo
18.30-19.30 Vehmasmäen kappelilla.
Uudet laulajat myös tervetulleita. Yht.
otot kanttori Mari Vuola-Tanila p. 040
4848 368/mari.vuola-tanila@evl.fi
Nuorten lauluryhmän harjoitukset (yläaste-lukioikäisille) torstaisin
alkaen 25.8. klo 17-18 Petosen srktalolla. Uudet laulajat myos tervetulleita. Yhteydenotot kanttori Mari
Vuola-Tanila,p.040-4848 368/mari.
vuola-tanila@evl.fi.
Muskari 1-2-vuotiaille & vanhemmille pe 2.9. klo 9.30. Petosen srktalon kirkkosalissa. Ryhmään otetaan
8-10 lapsi &vanhempiparia. Tiedustelut ja ilmoittautumiset kanttori Mari
Vuola-Tanila p. 040 4848368 tai mari.
vuola-tanila@evl.fi.
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Diakonia
Turinatupa-avoin
kohtaamispaikka kaikenikäisille tiistaisin
klo 13-14.30 alkaen 6.9. Ravintola
Käskynkän kabinetissa (Soikkokuja
12. sisäänkäynti apteekin puoleiselta
p-paikalta). Hörpi päiväkahvit mukavassa seurassa.
Petosen diakoniatyön ryhmien
aloitus to 8.9. klo 12. Petosen seurakuntatalolla.
Leväsen Kammari ma 12.9. klo 1314.30 Leväsentie 27, 2:n kerros.
Perhetyö
Kuvismuskari 1-vuotiaille ja nuoremmille to 1.9. klo 14-15. Petosen
seurakuntatalolla. Ryhmään mahtuu 8
lapsi & vanhempiparia. Mahdollisuus
monivuotiseen taidepolkuun Tainalastenohjaajan ja Mari- kanttorin johdolla. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
taina.kuosmanen-kangas@evl.fi.

Lähetys
Lähetysaskartelut maanantaisin klo
18-20 alkaen 5.9. Petosen srk-talolla,
Pyörönkaari 21.

Jäätelökesän suosikit

J
Petosen vapaa-ajantilat, Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 040 462 7068

Avoinna: ma-pe 9.00 - 13.30

äätelö tunnetusti maistuu suomalaisille ja olemmekin sen kulutuksessa Euroopan kärkeä. 12 litraa
vuodessa on huikea määrä ja mikä
onkaan parasta kesässä, kuin kuroa
tuota lukemaa kiinni. Suosituimman
jäätelömaun paikkaa suomalaisten
keskuudessa pitää vanilja, mutta päätimme tiedustella, mikä onkaan maistunut parhaiten lähialueen kioskeilla
ja kaupoissa.
Saaristokadun kauniissa maisemissa
järven rannalla sijaitseva jäätelökioski
on aurinkoisena, mutta tuulisena päivänä hiljainen, mutta kioskin tämän
kesän suosituimmat maut uutuuksien
joukosta ovat olleet Oreo sekä Hartwall Jaffa. Perinteisistä mauista suosituimpia ovat vanhan ajan maut ja
pehmis. Jäätelöannoksia menee kaiken kaikkiaan vähemmän.

K-supermarket Petosella kesällä jäätelöpuolesta vastaava Anna kertoo kesän vaikuttavan ehdottomasti jäätelömyyntiin ja varsinkin hyvä ilma lisää
myyntiä. Irtojäätelövalikoimasta Classic ja Magnum ovat olleet suosittuja ja
mehujääpuolella klassinen Amppari
pitää kärkisijaa. Perustuutit pitävät
myös pintansa, erityisesti lasten parissa. Isommissa pakkauksissa myytävä jäätelö on myös suosittua ja sieltä
suosikeiksi nousevat Aino-jäätelöt ja
perinteiset litran vaniljajäätelöt.
- Pientuottajien valmistamat jäätelöt
ehkä vielä hakevat asiakaskuntaansa,
Anna kertoo.

Suvi Suhonen Pitkälahden ABC:n
jäätelökioskilta kertoo, että tämän
kesän suosituimpia irtojäätelömakuja
ovat olleet vadelma-lakritsi, mangomeloni sekä rommirusina. Annoksista suosikki on oman valinnan mukaan
koottava yhdistelmä.
- Oma suosikkini on Mövenpickin
Vanilla Brownie, Suhonen kertoo.

*Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Meillä käy vain käteinen.

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

kahvio.ppay.fi

Puutossalmen lossikioskin jäätelöpyörää ajeleva Venla Ropponen kertoo, että ehdoton suosikki asiakkaiden
keskuudessa on ollut perinteinen suklaatuutti.

Myös Petosen S-marketilla jäätelön
myynti kasvaa kesällä kelien mukaan.
Suosittuja ovat edulliset monipakkaukset, joita menee paljon. Irtojäätelöä
ostetaan yleensä enemmän heti syötäväksi. Marketpäällikkö Kai Holopainen mainitsee hinnan olevan tärkeä
seikka myös jäätelöpuolella.
- Hinta on aika ratkaiseva tekijä ja
edullisemmat tuotteet menevät parhaiten kaupaksi.
Teksti ja kuvat:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
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PALVELUA HYMYSSÄ SUIN
- ihan tässä lähellä

Palvelumme perustuvat pitkään
kokemukseen ja ajanmukaisiin
hoitomenetelmiin. Kattava palvelutarjontamme sisältää kaikki aina
yleishammashoidosta vaativiin purennankuntoutuksiin.
Kaikki Hammaslääkärimme ja suuhygienistimme palvelevat sinua
vankalla ja nykyaikaisella ammattitaidolla.

PETOSEN HAMMAS
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I A S E M A

UUSI
NETTIAJANVARAUS
Kokeile ja varaa aikasi netistä!
Nettiajanvarauksemme kautta voit varata ajan
yleisimpiin hammashoitoihin helposti, vaikka
mobiililaitteellasi.
Mene osoitteeseen www.petosenhammas.fi

- Helpotusta
hammashoidon kuluihin.

KUOPIO• Pyörönkaari 3 E • 017 3634757 • petosenhammas..

Fressi on suomalainen hyvinvointikeskusten ketju. Toimimme Kuopion seudulla 3 eri pisteessä.

Kynnys on matala, lue lisää fressi.fi

ALOITA OSOITTEESSA FRESSI.FI

MILLAINEN KUNTOILIJA, SELLAINEN ALKU

Painon pudotus, lihasmassan kasvattaminen tai vaan hyvä
olo? Fressi Alku on sinua varten. Jätä yhteystietosi netissä tai
tule lähimpään Fressiin. Tutustutaan palveluihin ja jutellaan
tavoitteistasi!

Tavoitteet ovat tärkeitä ja treenaamisen pitää olla kivaa.
Fressi Alkuun kuuluu siksi myös treenaajaprofiilisi määrittely.
Saat myös laadukkaasta SECA-hyvinvointianalyysistä tärkeää tietoa kehosi nykytilasta.

ALKU

™

Pintaa syvempi tehostartti terveempään elämään!
LÖYDETÄÄN SINULLE SOPIVA TAPA LIIKKUA

TULE, JA LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE!

Kiinnostaako sinua kuntosalitreeni, toiminnallinen harjoittelu,
tanssi tai kehonhuolto? Aiempi kokemuksesi on toissijaista. Me
opastamme sinut alkuun ja etsimme sinun profiiliisi sopivimmat tavat treenata.

Tilanteesi ja toiveittesi mukaan voit jatkaa Fressi Alun jälkeen
itsenäisesti tai mukavien Fressi Trainerien ohjauksessa. Fressissä
et jää tavoitteittesi kanssa yksin. Tervetuloa Fressiin ja uuden
elämäsi Alkuun!

Fressi Kuopio (Kauppakatu) • Fressi Lippumäki • Fressi kuntosali Savilahti

Helsinki • Espoo • Vantaa • Tampere • Oulu • Lahti • Mikkeli • Kuopio • Seinäjoki • Ylöjärvi

