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Petosen kevättapahtuma houkutteli paikalle satoja kävijöitä
Kaunis kevätsää toi ihmiset Pyörön torille.

L

auantaina 27.5. järjestettiin Petosella Pyörön torilla jälleen
vuotuinen kevättapahtuma. Tänä vuonna sää oli kävijöille suotuisa,
mikä näkyi muun muassa maksuttoman makkaran ja hernekeiton menekissä. Yleisen arvion mukaan herkut
maistuivat yli 800 henkilölle. Kaikki
Yhdessä Petosella -teemalla kulkeneen tapahtumapäivän aikana pääsi
tutustumaan muun muassa erilaisiin
kirpputorilöytöihin, kun alatori täyttyi kirjavista myyntipisteistä. Paikalla
oli myös taimikirppis, elävää musiik-

kia, lukukoira Sylvi ja kirjastofillari.
Lapsille ohjelmassa oli lisäksi ongintaa, ponitalutusta, ilmapalloeläimiä,
sumopainia sekä pomppulinna. Tänä
vuonna nuorille oli järjestetty myös
oma ”latautumispiste”, jonka he saivat itse tuunata mieleisekseen. Lisäksi Pyörön kirjastolla oli tapahtuman
aikaan mahdollisuus seurata Kimblelautapelin SM-osakilpailua.
Lämpimän makkaran ja hernekeiton
jälkeen olikin mukava käydä köröttelemässä katujunalla noin vartin mit-

taisella Petosen kaupunkikierroksella,
jossa kuljettaja Martti Karvonen toivotti noin 250 kävijää tervetulleeksi
mukavasti Kallavesj-balladia lauleskellen.
Torilla oli myös mahdollisuus kokeilla arpaonneaan. Paikallisten yritysten, yhteisöjen ja asukkaidenkin
lahjoittamien lukuisten pikapalkintojen lisäksi arpajaisten pääpalkintona
arvottiin 300 euron matkalahjakortti. Matkalahjakortin itselleen nappasi
Mervi Hyvärinen. Onnittelut myös

”

Byäää-äää”, ”En alaa, een alaa,
yhy-hyyyy”, ”En enää leiki teidän
kaa!”... Tässä valitettavasti vain
lyhyt katkelma suomalaisen median
annista kesäkuun toisena viikonloppuna, kun glooriansa huipulta romahtanut perussuomalaiset vaihtoi
puheenjohtajaansa.
Puolue, jota on sanottu rasistiseksi käytännössä koko olemassaolonsa
ajan, valitsi nyt viimeinkin ras... maahanmuuttovastaisen puheenjohtajan.
Haukkuma-adjektiivit oli vuosien
aikana kulutettu jo loppuun, joten
poliitikkojen, ja kaikkien muidenkin
kirjoitustaitoisten tai jopa kirjoitus-

Valtaistuinpeliä korttitalossa
taidottomien ainoaksi vaihtoehdoksi
jäi hämmentävän ennakkoluuloinen
itkeminen persujen pahuudesta.
Ja pahimpien itkijöiden joukkoon
noussut Petteri Orpo osoitti hakevansa roolia Salattujen elämien seuraavalle tuotantokaudelle feikatulla
itkupotkuraivarillaan. Ne katkerankuuloiset valitukset maailmanpalosta ja Saatanan noususta valtaan olivatkin vain käsikirjoitettua dialogia.
Kässäriä ovat olleet laatimassa Orpon
lisäksi myös pääministeri Juha Sipilä ja heidän perässään vetämä Timo
Soini.
Kirjoitin 2015 kesäkuun pääkirjoi-

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 11 200 kpl.

kaikille pienempiä voittoja saaneille!
Tapahtumassa saattoi bongata useamman kameralla varustetun ihmisen, sillä tapahtumassa toteutettiin
Kulttuuri Kulkee Mukana -hankkeen
Petosen Kasvot -projektia, jossa taltioitiin kuvia iloisesta tapahtumatunnelmasta ja Petosen asukkaista. Upeita kuvia voit käydä katsomassa PPAY
ry:n instagramissa.
Tapahtuman järjesti Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry, yhteistyössä

Niiralan Kulma, Kallaveden srk, Pitkälahden Puutarhakerho, Tukikohta srk, Pinari, Petosen asukastupa,
Kuopion kaupunginkirjasto, Nuorten
Palvelu ry, Kulttuuri kulkee mukana
– hanke, K-Supermarket ja S-Market
Petonen, Metzgerei-Lihaniekka, Savo-Karjalan Liha sekä suuri joukko
vapaaehtoisia. Kiitos kaikille mukana
olleille ja hyvää kesää!
Teksti: Joni Kvick
Kuvat: Joni Kvick, Petosen Kasvot
-projekti

Tapahtumakuvia kerättiin Instagramiin
#petosenkasvot #yhdessäpetosella

Katujuna kulki nonstoppina tapahtuman ajan.

PÄÄKIRJOITUS

Petosen Nalle ilahdutti perheen pienimpiä.

tuksessa että persujen romahdusta
neljässä vuodessa ei estä mikään. Nyt
kannatus on kahdessa vuodessa pudonnut 18 prosentista kymmeneen.
Soini johti puolueen huipulle 14 vuodessa, mutta toi sen alas kahdessa.
Toki luonnollisista syistä. Kukapa ei
unohtaisi juuriaan ja aatteitaan, kun
on päässyt elitistisen elämän ja hyväveli-verkoston makuun?
Perussuomalaisten kenttä on kuitenkin ollut hereillä ja se teki lopulta oikean mahdollisen ratkaisun, jos
puolue aikoo tosissaan profiloitumaan omana itsenään eikä kokoomuksen ja keskustan sivuhaarana.

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 044 729 5233
petosenlehti@ppay.fi • http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittaja:

Joni Kvick

p. 040 371 0987

Sillä kun Jussi Halla-ahon persut
ovat kahden asian puolue eli rasismin
lietsoja ja EU:n vihaaja, niin Soinin
loppuajan persut olivat tekemässä
vain yhtä ainoaa asiaa, yhden maamme epäonnistuneimman pääministerin palleja raapimassa. Sitä toimintaa
varten Soini onkin loikkarijoukkoineen perustamassa jo uutta puoluetta.
Jos oli PS:n pj-vaalit viihdettä, niin
osaa ne vihreätkin. Heillä puoluekokouksessa Tampereella Toukon asiaa
ajanut juntta huomasi vaalien menevän liian tiukalle, joten he päättivät
tuoda Helsingistä uuden hasis-satsin
mukana 400 kappaletta lisä-ääniä. Ja
tietenkin vihreään tapaan polkupyö-

rällä, joten äänestystuloksen saaminen viivästyi kuusi tuntia. Toukolle
vaan onnea Kreikan meren seikkailuihin.
Onhan tämä ollut melkoista valtaistuinpeliä kaikkineen koko alkuvuosi.
Meille sivustaseuraajille jää vain nähtäväksi mikä korttitalo romahtaa ensin. Pahoin pelkään että se korttitalo
on nimeltään Suomi, kun sen rakenteet on kokoomuksen voimalla myyty ulkomaille. Vielä siihen asti sivustaseuraajillakin on kuitenkin itku- ja
äänioikeus.
Pasi Louhelainen
hallituksen puheenjohtaja
PPAY

Ilmoitushinnat 2017: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 16.8.2017
Aineistot viimeistään 8.8.2017

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 29. vuosikerta

Petosen Lehti • Keskiviikko 21.6.2017

3

Siitepölyallergiasta kärsii arviolta joka viides suomalainen

H

einänuha on eri kasvien siitepölyn aiheuttamaa allergista
nuhaa, josta kärsii arviolta
noin 20 % suomalaisista. Se on Suomessa myös lasten yleisin allergia.
Heinänuhaa esiintyy pääasiassa keväisin ja kesäisin lehtipuiden kukinta-aikaan. Allergikko voi alkaa saada
oireita jo maaliskuussa, jolloin leppä
ja pähkinäpensas alkavat kukkimaan
Etelä-Suomessa. Oireita esiintyy myös
heinien kukkiessa kesällä sekä pujon
kukkiessa loppukesästä. Heinänuhan
lievitykseen voi käyttää muun muassa
setiritsiiniä sisältäviä lääkkeitä kuten
Histec tai Zyrtec. Siitepölyallergia aiheuttaa monesti myös silmäoireita.
Kun kasvit alkavat kukkimaan, niiden kukinnoista irtoaa ilmaan siitepölyä. Siitepöly kulkeutuu nenään ja
keuhkoihin aiheuttaen allergisia oireita. Herkistyminen siitepölylle on
yleisintä kouluiässä. Siitepölyallergian
aiheuttavat lehtipuut, heinät ja pujo.
Allergiaa aiheuttavat erityisesti koivun, lepän, heinäkasvien ja pujon siitepöly. Koivu, leppä sekä pähkinäpensas kukkivat keväällä. Tuulet voivat
kantaa mukanaan niiden siitepölyä
jopa Virosta ja muista Baltian maista jo kevättalvella. Muut lehtipuut aiheuttavat oireita vain harvoille, eivätkä havupuut yleensä aiheuta allergiaa.
Allergiaa aiheuttavia heinäkasveja on
ainakin 40 lajia. Heinäkasvit kukkivat
eri aikoina kesäkuusta elokuun loppuun asti. Suurin osa heinistä kukkii juhannuksen alla. Heinäkuu on
heinäallergiselle pahinta aikaa. Pujo
kasvaa teiden varsilla ja joutomailla
rikkakasveina. Pujon siitepöly ei lennä kovin pitkälle, joten allergiaoireita

Tukkoisesta nenästä ja kirvelevistä silmistä
ei välttämättä tarvitse kärsiä.
tulee yleensä vain kasvin lähellä. Pujon kukinta alkaa Etelä-Suomessa heinäkuun puolessa välissä. Pujo kannattaa kitkeä ennen kukintaa pihapiiristä
sekä koulujen ja päiväkotien läheisyydestä. Ulkomailla siitepölyallergiaa
voivat aiheuttaa muutkin kasvilajit.

Siitepölyn määrä ilmassa
vaihtelee, myös katupöly
voi lisätä oireita
Ilmassa oleva siitepölyn määrä vaihtelee, joten allergian oireet voivat olla
välillä vaikeita, välillä lievempiä. Siitepölyä on ilmassa vähiten aamuisin, iltaisin ja kostealla säällä. Siitepölyä on
paljon ilmassa tuulisella ja aurinkoisella ilmalla. Kukinnan huippu kestää
2–3 viikkoa. Silloin siitepölyä voi olla
ilmassa öisinkin. Siitepöly aiheuttaa
pääasiassa allergista nuhaa, aivastelua,
nenän kutinaa ja tukkoisuutta, joskus
myös yskää ja hengityksen vinkumista. Monilla myös silmät punoittavat,

kutisevat ja kirvelevät. Jotkut siitepölylle allergiset saavat ihottumaa,
ja monet tuntevat itsensä väsyneiksi. Onkin suositeltavaa, että erilaisten antihistamiinien syönti kannattaa
aloittaa keväällä hyvissä ajoin. Myös
katupölyongelmat ovat pahimmillaan keväisin kuivalla kelillä tuulen
ja liikennevirtojen nostaessa kaduille
kertynyttä pölyä hengitysilmaan. Katupöly ei ole yksin suurten kaupunkien ongelma, vaan korkeita hiukkaspitoisuuksia voi esiintyä myös pienissä
kuntakeskuksissa ja taajamissa.

Katupölyn
terveysvaikutukset
Suurin osa katupölyn hiukkasista on
kooltaan niin sanottuja karkeita hengitettäviä hiukkasia, mutta seassa on
myös pienhiukkasia. Pienhiukkaset
pääsevät tunkeutumaan aina keuhkorakkuloihin saakka, ja pysyvät elimistössä jopa kuukausia tai vuosia.

Ultrapienet hiukkaset pääsevät keuhkorakkuloista jopa verenkiertoon
saakka. Katupöly aiheuttaa ärsytysoireita, kuten silmien kutinaa ja kirvelyä sekä nuhaa ja yskää. Katupölyn
vaikutuksille herkkiä väestöryhmiä
ovat, pienet lapset, astmaatikot, sekä
keuhkoahtaumaa, sepelvaltimotautia
tai sydämen vajaatoimintaa sairastavat. Heille katupöly voi aiheuttaa
keuhkojen toiminnan heikentymistä, astmaoireiden pahentumista tai
astmakohtausten lisääntymistä. Pitkäaikainen altistuminen voi pahentaa kroonisia sairauksia ja ääritapauksessa lyhentää elinikää. Karkeat
hiukkaset jäävät ylähengitysteihin ja
poistuvat yskien, aivastellen ja liman
mukana melko nopeasti. Kuitenkin
uusimmissa kansainvälisissä epidemiologisissa tutkimuksissa on myös
karkeiden hiukkasten korkeiden päivittäisten pitoisuuksien todettu olleen
yhteydessä vakaviin terveyshaittoihin
m lisääntyneisiin sairaalakäynteihin ja
jopa kuolemiin.

Näin hoidat
siitepölyallergiaa
Siitepölyallergiaa hoidetaan oireiden
mukaan. Lievät ja vain vähän aikaa
kestävät oireet saattavat mennä itsestään ohi. Jos oireita on päivittäin, oireisiin kannattaa ottaa lääkettä. Lääke
allergiaoireisiin on antihistamiinivalmiste. Apteekeissa on laaja valikoima
antihistamiinivalmisteita, joita voi ostaa ilman lääkärin määräämää reseptiä. Apteekissa autetaan oikean lääkkeen valitsemisessa. Allergisen nuhan
hoitoon on saatavilla myös kortisoninenäsuihkeita. Kortisoninenäsuih-

ketta tulisi käyttää ainakin muutama
viikko yhteen mittaan säännöllisesti.
Hyvänä lisähoitona on nenähuuhtelu, jolloin nenästä huuhdotaan nenäkannulla epäpuhtaudet ja eritteet
pois. Nenäkannua kannattaa käyttää
ennen nenäsuihketta. Silmäoireisiin
voi käyttää silmätippoja, jos antihistamiinilääkitys ei riitä.
Jos lääkkeet eivät auta tai jos oireisiin liittyy yskää ja hengenahdistusta, on syytä mennä lääkäriin. Lääkäri
määrää oireisiin vahvempaa lääkettä.
Tarvitset ehkä myös astmalääkettä ainakin siitepölykauden ajaksi.

Apukeinoja
siitepölyallergiaan
Siivoa koti huolellisesti vähintään
kerran viikossa. Älä tuuleta tai kuivata petivaatteita ulkona siitepölyaikaan. Paras ulkoiluaika on aamuisin
tai iltamyöhään. Vältä siitepölyaikana
raskasta liikuntaa. Huuhtele siitepöly
hiuksista ennen nukkumaanmenoa.
Pujo kannattaa kitkeä pihasta ennen
kukintaa heinäkuun alkupuolella.
Kasvi pitää vetää irti juurineen. Huoneistossa olisi hyvä olla koneellinen
ilmanvaihto, jossa on tuloilman hiukkassuodatus. Tuuletusikkunoihin ja
ulkoilmaventtiileihin kannattaa asentaa hiukkassuodattimet. Myös hyvästä
ilmanpuhdistimesta saattaa olla apua.
Parhaiten sisäilman epäpuhtauksia
voi poistaa toimivalla ilmanvaihdolla
ja hyvällä perussiivouksella.
Teksti: Joni Kvick
Kuva: Pixabay
Lähteet: Allergia- ja astmaliitto

Mittakaavaa vaihtamalla puutarhaunelmat todeksi

S

ormet syyhyäisivät rakentamaan
sitä haaveiden puutarhaa, vaan
ei ole pihaa, eikä varaakaan kokonaisen tarhan perustamiseen. Mikä
siis avuksi? Tietysti miniatyyriversio
puutarhasta!
Kottikärrit, maitotonkka, vanha
kenkä, matkalaukku, parvekelaatikko tai jo rikkoutunut ruukku. Näihin
kaikkiin voi perustaa oman miniatyyrimaailman, jossa puutarhaunelmia
voi toteuttaa lilliputtien mittakaavassa. Maailmalla on jo pitkään ollut
suosiossa miniharrastus ja nyt se on
Minipuutarhan luonnissa pääsee
luovuus valloilleen.

pikkuhiljaa rantautunut Suomeenkin.
Tänä kesänä rakennetaan pienoismaatiloja, minihyötypuutarhoja, keijujen taloja, tonttujen pesiä, metsämaisemia ja japanilaisia puutarhoja.
Minitarha mahtuu mainiosti pienellekin parvekkeelle ja huokeilla kasvivalinnoilla sekä itsetekemällä kustannuksetkaan eivät nouse korkealle.

Maisema kahvikupissa
Puutarhan voi perustaa lähes mihin
tahansa vettä ja kastelua kestävään

alustaan. Pienimmät minitarhat rakennetaan kahvikuppiin, suurimmat
voivat olla osana pihaa ja kukkapenkkejä. Astiaa käytettäessä voi alustan
vuorata muovilla veden pitäväksi.
Astiassa olisi hyvä olla myös vedenpoistumisreikiä, kuten yleensäkin
kasvi-istutuksissa. Umpinaista astiaa
käytettäessä täytyy kastella maltillisesti, etteivät kasvit hukkuisi.
Astian pohja täytetään soralla ja istutettaville kasveille soveltuvalla mullalla. Vaihtoehtoisesti salaojituksen

voi tehdä kävyistä ja sanomalehtikerroksesta. Kasvit valitaan halutun teeman mukaan. Parhaimmille näyttävät
sellaiset kasvit, jotka luonnostaan istuvat mittakaavaan. Toki kasveja voi
myös leikata minimaailmaan soveltuviksi, vaikkapa pieniä pensaita voi
muotoilla pienen puun muotoiseksi
bonsai-istutusten tapaan. Mehikasvit,
pienet havupuut ja keijumaisen pienikukkaiset kesäkukat luovat miniatyyrimaailmaan satumaista tunnelmaa.

Rajattomasti
mahdollisuuksia
Puutarhaan voi tehdä erilaisia osioita, tehdä sinne sorasta, hiekasta tai
koristekivistä polkuja, laatoituksia,
muureja ja rakennuksia. Huvimajoja,
aitoja, kasvihuoneita ja asuinrakennuksia voi askarrella itsekin. Kirppareita kannattaa silmäillä sillä silmällä,
että niiden antimista voisi tuunata jotain minitarhaan. Kynttilänjalat voivat
toimia pylväinä, lyhdystä voi muokata
huvimajan, matkamuistoesineistä voi
löytyä sopivia esineitä vaikkapa puiston patsaiksi, kaivoiksi, suihkulähteiksi, puutarhan asukkaiksi tai eläimiksi.
Romanttiseen puutarhaan käyvät
miniruusut, antiikin kreikkalaiset patsaat, köynnöskasvit ja pylväät. Aavikkotarhaan voi hiekkaan istuttaa kaktuskylän, pystyttää saluunan ja lisätä
pari cowboyta. Peikonkoloon voisi
käyttää materiaaleja suomalaisesta
metsästä: sammalta, luonnonkiviä,
mustikanvarpuja, käpyjä jne. Muistathan kuitenkin, että esimerkiksi sammalen keräämiseen tarvitset maanomistajan luvan.

Ihasteltavaksi tai
lasten leikkeihin
Netistä löytyy toinen toistaan ihanampia miniatyyriesineitä, taloja ja
hahmoja kauppaavia liikkeitä. Hakusanalla ”Fairy garden” löytyy lukuisia
sivustoja, joilla esitellään huikeita keijujen koteja, kalusteita ja muuta rekvisiittaa. Pikkupuutarhaan voi siis halutessaan upottaa setelin jos toisenkin.
Moni aikuinen nukkekotiharrastaja
on hurahtanut täysin myös minipuutarhoihin. Taideteoksen tekemisessä
ei säästellä aikaa eikä vaivaa.
Keijutarhan voi toteuttaa myös
muualle kuin astiaan. Pihassa iso kivi kanto tai puun alunen voi olla mainio kehys minimaailmalle. Jotkut ovat
laittaneet keijutaloja keskelle kukkapenkkejä, jolloin kukat muodostavat
ihastuttavan metsän ympärille. Pienet keijufiguurit pilkistelemässä siellä
täällä, pienet kivetyt polut ja pikkuriikkiset ovet puiden juurella luovat
satumaista tunnelmaa koko pihalle.
Yleensä minitarhat on tehty vain
katseltaviksi, mutta mikä estää tekemästä sellaista lasten leikkeihin. Maatilan eläimet voisivat päästä kesäisin
laitumelle, niille voisi rakentaa aitauksia ja suojia. Smurffikylässä asuisivat pikku figuurit sienitaloissaan jne.
Lapsen kanssa yhdessä suunnittelu,
askartelu, kasvien hankkiminen ja istutusten toteuttaminen on mitä mainiointa yhdessäoloa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Selena NBH
Lähteet:
minipuutarha.blogspot.fi
myfairygardens.com
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Kuopiolainen Warmath on speed metal -musiikin pioneereja

W

armath on Kuopiossa
vuonna 1986 perustettu,
Suomen
varhaisimpiin
speed-yhtyeisiin kuuluneen Damagen raunioille syntynyt bändi, johon
muun muassa bändin laulaja Jouni
Markkanen pestattiin Kuopion Yhteiskoulun musiikkilukion ”koulun
pihasta.” Levy-yhtiöiden kiinnostuessa speed metal -trendistä myös Warmath pääsi levyttämään. Finnlevy
julkaisi bändin Gehenna-maxi-ep:n
vuonna 1990.

Kuvis (vas.) ja Mika ovat pitkän linjan muusikoita.

- Yhteisen treeniajan sovittaminen
tahtoo olla melkoisen hankalaa, jotta
kaikki bändin jäsenet pääsisivät samaan aikaan ja samaan paikaan harjoittelemaan. Tuskin tässä ihan heti
mitään viikkoja kestävää kiertuetta
aletaan tehdä, koska kaikilla on kumminkin perheet ja työt, mutta ei liekki
ole missään nimessä vielä sammunut,
Kuvis lisää.

Petosen Lehden toimitus kävi ottamassa selvää, mitä legendaariselle
kuopiolaisbändille kuuluu nyt, ja onko mitään tulevaisuuden näkymiä luvassa. Tapasin Petosella yhtyeen kitaristin Mika Laineen ja basistin Marko
”Kuvis” Kuvajan. Pyysin heitä aluksi
avaamaan hieman bändin historiaa ja
alkuaikoja:
- Alku on tullut erilaisten kuvioiden
kautta. Tietyt ihmiset bändissä soittivat ensin punk rockia, josta lähdimme
kehittymään metallimusiikin suuntaan. Se taisi olla vuotta 1986, kun
tehtiin ensimmäinen EP Damage. Se
oli sellaista hardcore punk -metallimusiikkia. Siitä sitten erilaisten miehistönvaihdosten kautta muodostui
meidän viimeisin kokoonpano. Kitarassa soittaa Mika, minä soitan bassoa, ”Pitkä-Pekka” Parkkinen on
rummuissa. Jouni Markkanen - joka
myös Sub Urban Tribe -bändin laulajana muistetaan – laulaa, ja toisessa kitarassa löytyy vielä ”Nalle” Rissanen.
Tämä on viimeisin ja tällä hetkellä
voimassa oleva kokoonpano. Levyinä
meiltä on tullut muun muassa Gehenna EP ja Damnation Play LP, jonka on
tuottanut Tarot ja Nightwish -yhtyeistä tuttu Marco Hietala, summaa Kuvis bändin alkuaikoja.

voitaisiin alkaa vielä jotain tekemään.
Ei kai se muusta ole kiinni, kuin aletaan vaan sopimaan asioita, kertoo
Mika omasta näkemyksestään.

Se oli sitä aikaa, kun Warmath oli tehnyt ensimmäisen demon. Tuon kyseisen demon jälkeen tulin minä sitten
kuvioihin mukaan, muistelee Mika.
- Kaikki nauhoitukset olemme tehneet täällä Kuopiossa Mikko Tegelmanin studiolla, toteaa Kuvis lopuksi.

Bändin nimi viittaa
sotamatematiikkaan

- Kokoonpano on pysynyt muuten
alkuperäisenä, paitsi Mika tuli kitaraan hieman myöhemmin, Kuvis jatkaa.

- Suoraan suomennettuna Warmath
tarkoittaa sotamatematiikkaa. Meillä
on sellainen kappale kuin ”Fifth season”. Siinäkin nimi vähän heijastaa,
koska viides vuodenaika biisissä kuvaa sotaa. Jostain sieltä se Warmath
-nimi sitten kumpuaa. Lisäksi Nalle Rissasen laatimat sanoitukset ovat
melko lailla kantaaottavia, pienellä
punk-asenteella höystettynä. Ne eivät
kerro mistään juhlimisesta ja ryyppäämisestä, vaan sanoitukset ovat järkevästi kirjoitettuja ja sisältävät paljon
kielikuvia, joita ehkä joutuu jäämään
vähän miettimään, Kuvis pohtii.

- Silloiselle kitaristille Antti Seppälälle tuli muita kiireitä elämässä, eikä
aika tahtonut oikein bändille riittää.

1990-luvun alussa Warmath jäi pidemmälle tauolle yhtyeen, kun jäsenet
keskittyivät muihin arjen ja elämän

koukeroihin, ja hajaantuivat ympäri
Suomea.
- Viimeisin levy mikä tehtiin taisi
olla vuonna 1991. Se oli sitä vinyyliaikaa, ja kaikki meidän levythän on
julkaistu vinyyleinä. Siinä sitten päätettiin lyödä pillit pussiin, koska osa
ryhmästä muutti pääkaupunkiseudulle ja asiat jäivät niin sanotusti vähän
roikkumaan. Siinä kesti sitten jopa 14
vuotta, ennen kuin heitettiin pitkän
tauon jälkeen ensimmäinen keikka.
Tapahtuma oli Old Farts Rock -hyväntekeväisyystapahtuma Kuopion
Wanhassa Satamassa. Siitä seuraavaan
keikkaan meni taas pitkä tovi. Vuonna 2016 teimme bändin kanssa kolme
keikkaa, Kuvis kertoo.
- Viimeisin keikka taisi olla kolmas
Old Farts Rock -tapahtuma, Mika jatkaa.
- Kyllähän se myös tuskallisen ison
työn vaatii, kun joutuu treenaamaan
ja opettelemaan kappaleet uudelleen
pitkän tauon jälkeen. Kappaleet ovat
kumminkin melko monimutkaisia,
niissä on monta osaa ja rakenteet ovat
aika jänniä, eivätkä mene saman skaa-

lan puitteissa. Osan kappaleista joutui kaivamaan lähes nuotti nuotilta ja
välillä joutui vähän hidastamaan, että
saa kaivettua muistiin mitä on tullut
joskus itse soitettua, ja mitä Nalle ja
Kuvis soittavat, Laine naurahtaa.
- Jokainen treenasi omilla tahoillaan. Toiset tietokoneen kautta, ja
mitä näitä nykytekniikan ihmeitä nyt
onkaan. Muutama päivä ennen keikkaa meillä oli sitten aika tiukkaa treeniä, että saatiin kaikki sovitettua yksi
yhteen. Kova työ siinä tehtiin, mutta
se kantoi hedelmää, Kuvis murahtaa
tyytyväisenä.

Liekki ei ole
vielä sammunut
Nykyään bändille on jäänyt hyvä
mieli edellisen Old Farts Rock -tapahtuman tiimoilta. Se sai heidät innostumaan uudelleen ja viime kesänä
keikkoja oli muun muassa Oulussa Jalometallitapahtumassa ja Helsingissä.
- Tällä hetkellä tulevista keikoista ei
ole vielä sovittu, mutta tietynlainen
tahtotila keikkojen suhteen on olemassa. Toivoisin, että tulevaisuudessa

- Mikallahan on jo riffiaihioita tallennettuna jonkin näköiseen muotoon, joista matskua periaatteessa voisi alkaa kasailemaan. Me ollaan täällä
Kuopiossa ja pystytään jonkin verran
kahdestaan treenaamaan ja niinhän
me paljon tehtiinkin ennen viime
keikkoja. Tällä hetkellä tulevaisuus
on avoin, mutta positiivisella mielellä
kohti tulevaa mennään, jatkaa Kuvis.

Kommelluksistakaan
ei ole vältytty
Jokaiselle bändille ja etenkin monelle metallibändille on varmasti sattunut ja tapahtunut vuosien saatossa
kaikkea koomista ja ikimuistoista.
Mika muistelee näin erästä koomista
tapahtumaa takavuosilta:
- No, Kuvis meillä yleensä teki kaikenlaisia käytännön piloja, mutta oltiin eräällä keikalla soittamassa ja meidän jälkeen esiintyi Popeda. Menin
sitten katsomaan Popedaa siihen lavan reunalle ja siinä oli aika hämärää.
Siinä seisoi sitten minun lähettyvillä
joitain Pate Mustajärven mimmejä.
Pate tuli siinä sitten kitarasoolon aikana lavan reunalle tarkoituksenaan
suudella erästä naista, mutta hyökkäsikin suutelemaan vahingossa minua.
Huomattuaan virheen, Pate sitten tokaisi vain, että ”oho, sorry!”. Keikkabussissa meillä oli yleensä aina vesisota käynnissä, Mika ja Kuvis nauravat.
Teksti ja kuva: Joni Kvick

Mölkky on kesän ehdoton suosikkipeli

M

itä saa, kun yhdistää sängynpohjien valmistuksesta
ylijääneet laudat ja sorvausjätteestä syntyneet pyöreät puupalikat? Tätä pohti vajaan kymmenen
hengen ryhmä Tuoterenkaan työntekijöitä 80-luvun lopulla. Yritys keräsi
teollisuuden ylijäämämateriaalia tarkoituksena keksiä niistä uusia tuotteita ja työllistää samalla vaikeasti
työllistyviä. Näin syntyi yksi aikamme
suosituimmista pihapeleistä.

Mölkyn nimi on aikoinaan kehitetty protestiksi siihen aikaan Suomeen
virtaavien trendikkäiden englanninkielisten nimien rinnalle. Pelille haluttiin aikoinaan antaa niin ”örvelö”
nimi kuin vain ikinä löytyy. Legendan
mukaan nimi viittaa alkujaan lapsen
takapuoleen.
Mölkky on heittopeli, joka on kotoisin Päijät-Hämeestä. Se muistuttaa
idealtaan ja välineiltään karjalaisten
vuosisatoja vanhaa peliä kyykkää.
Mölkky ei ole kuitenkaan yhtä fyysinen kuin kyykkä, ja se sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Mölkyssä
menestykseen tarvitaan vain yksinkertaiset välineet ja sopivassa suh-

kaatuneen keilan numero. Jos keiloja
kaatuu kaksi tai enemmän, pistemäärä on sama kuin kaatuneiden keilojen
lukumäärä. Mikäli keila nojaa toiseen
keilaan tai mölkkyyn, sitä ei lasketa kaatuneeksi. Heiton jälkeen keilat
nostetaan pystyyn sille kohdalle, johon ne ovat kaatuneet tai lentäneet.
Kolmesta perättäisestä ohiheitosta kilpailija putoaa pelistä ja siirtyy yleensä
kirjuriksi. Peli päättyy, kun ensimmäinen pelaaja saavuttaa täsmälleen 50
pistettä. Mikäli pistemäärä ylittää 50,
pelaajan pisteet putoavat 25:een.

teessa sekä taitoa että onnea. Mölkkyä voivat pelata tasapäisesti yhdessä
sekä nuoret että vanhat ja siitä onkin
tullut suosittu peli etenkin kesämökeillä. Pelistä on liikkeellä muutamia
eri variaatioita. Esimerkiksi Brio myy
kopiopeliä nimellä ”Mökkipeli”, jonka
säännöissä on pieniä eroja perinteiseen mölkkyyn.
Mölkky on ideoitu Päijät-Hämeen
koulutuskonsernin Tuoterengas-yksikössä Lahdessa. Koulutuskonserni on
omistanut oikeudet vuonna 1998 rekisteröityyn tavaramerkkiin syksyyn

2016 saakka, jolloin ne myytiin lautapelifirma Tactic Games Oy:lle. Vuonna 2014 mölkkyjä valmistui noin 220
000, joka on noin kolmannes enemmän kuin edeltävänä vuonna.

Säännöt ovat helpot ja
yksinkertaiset
Mölkyssä heitetään mölkyllä (=puinen palikka) luvuilla 1-12 numeroituja puisia ”keiloja”, jotka on pystytetty
tiiviiksi ryhmäksi 3-4 metrin etäisyydelle heittäjästä. Jos heittäjä kaataa yhden keilan, pistemäärä on sama kuin

Mölkyn joukkueiden SM-kilpailut
on järjestetty Lahdessa vuodesta 1997
lähtien, järjestäjänään Etelä-Hämeen
Nuorisoseurojen liitto. Vuodesta 2004
lähtien SM-kilpailut ovat olleet myös
MM-kilpailut. Vuonna 2016 MMkilpailut järjestettiin ensimmäistä kertaa ulkomailla Le Rheussa, Ranskassa.
Vuoden 2017 MM-kilpailut järjestetään Tšekissä Rakovnikissa. Tampereen teekkarit järjestivät Akateemisen
Mölkyn MM-kilpailut Tampereella
vuonna 2001. Vuodesta 2008 alkaen
Akateemisen Mölkyn MM-kilpailuiden järjestämisestä Turussa on vastannut osana Turun akateemista vap-

pua oikeustieteilijöiden ainejärjestö
Lex ry.
Mölkyn ja sen pelikulttuurin edistämiseksi on perustettu Suomen
Mölkkyliitto. Suosio alkoi 90-luvun
puolella hitaasti kasvaa. Aluksi pelejä
myytiin vain muutama. Kun Lahden
kauppakamarin silloinen teollisuusasiamies alkoi viedä pelejä liikelahjoiksi, sana levisi. Sitten peli päätyi
kansanmusiikkiyhtye Pulskan mukana Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleille, jossa Mölkkyä pelattiin läpi yön.
Siellä olevat ihmiset innostuivat ja
alkoivat kysellä tuotteen perään. Nykyään kyseessä on yksi ostetuimmista
kesälomapeleistä. Heittopeli on päätynyt myös kansainväliseen levitykseen,
ja kaukaisin Mölkkyliitto löytynee
Japanista. Mölkkyä ei ole myöskään
enää pitkään aikaan valmistettu hukkapaloista. Palikat tehdään suomalaisesta koivusta ja laatikko niin ikään
suomalaisesta havupuusta. Peli on
myös helppo hävittää. Ei muuta kun
heittää takkaan.
Teksti: Joni Kvick
Kuva: Pasi Louhelainen
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Koirapuistogallup

Litmasenlammen koirapuisto sai uutta ilmettä edeltävinä kesinä kun puisto kunnostettiin uuteen uskoon talkoohengessä. Aitaa vahvistettiin ja korotettiin, pienille ja isommille koirille tehtiin omat alueensa ja puistoon rakennettiin
katokset. Kävimme tekemässä kyselyä siitä, mitä mieltä ihmiset ovat olleet nykyisestä koirapuistosta ja kaipaako puisto
muutoksia.

K-Market Pirtti mukana
valtakunnallisessa
Kyläkauppapäivässä

L

auantaina 10.6.2017 vietettiin
Kyläkauppapäivää, joka muistuttaa lähipalveluiden merkityksestä. Valtakunnalliseen tapahtumaan osallistuu noin 980 pientä
myymälää eri puolilla Suomea. Kyläkaupoilla on paljon annettavaa myös
tulevaisuudessa, kun etsitään ratkaisuja ihmisille tärkeiden lähipalveluiden turvaamiseksi koko Suomessa.

Kirsti Kokkonen
- Monta kertaa olen puiston ohi
kävellyt, sekä talvella hiihtänyt. Vielä en ole puistossa käynyt, mutta tarkoitus on kyllä käydä tutustumassa.
Tämä koirani on sen verran pieni,
että täytyy toivoa, ettei sattuisi liian
isoa koiraa samaan aikaan. Mielestäni mitään muutoksia puisto ei kaipaa, koska myös pienille sekä isoille
koirille löytyy omat aidatut alueensa.
Minusta puisto toimii sellaisenaan.

Jenna Hiltunen
- Pidän erityisesti vahvistetuista
aidoista, etteivät koirat pääse enää
karkaamaan. Edelliset aidat olivat
melko huonoja. Sekin on hyvä, että
puisto on jaettu kahteen osaan pienille ja isoille koirille. On myös hyvä,
että alueella on kokoa, jotta useampi koira voi toimia samanaikaisesti.
Omasta mielestäni en tekisi puistolle muutoksia, vaan olen tyytyväinen
tähän. Koirapuistossa minulla tulee
käytyä joka viikko.

Juhana Liimatta
- Olen paljon tyytyväisempi nykyiseen puistoon kuin edelliseen. Tämä
aluejako pienempien ja suurempien
koirien välillä on toimiva, ja mikäli
jos koira ei välttämättä tule toimeen
niin hyvin muiden koirien kanssa,
niin aina voi tulla toiselle puolelle,
mikäli se on tyhjillään. Olen myös
tyytyväinen aitojen korkeuteen, joten koiria on turvallista pitää aitauksessa. Koirapuistossa tulee vierailtua
muutaman kerran viikossa.
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Myös K-Market Pirtti oli tapahtumassa mukana suurella sydämellä.
Kahvitarjoilun ja Metzgerei Lihaniekan makkaramaistiaisten lisäksi
oli lapsille ohjelmassa muun muassa
piirustuskilpailu sekä pomppulinna.
Ulkona oli myös mahdollista päästä tutustumaan Samruai-ravintolan
thai-ruokiin.

Petosen Lehden toimitus kävi paikan päällä ihmettelemässä ja tiedustelemassa kauppias Keijo Ollikaiselta, kuinka ihmiset ovat lähteneet
näin kesähelteellä ”kyläilemään”:
- Päivä on ollut aivan loistava ja sää
on ollut sellainen kuin tilattiinkin, eli
aurinkoa taivaantäydeltä koko päiväksi. Ihmiset ovat olleet hyvin liikkeellä ja palaute on ollut positiivista.
Kauppa on ollut auki nyt puolisen
vuotta ja suunta on koko ajan ylöspäin ja joka päivä nähdään uusia
asiakkaita. Tarkoituksenamme on
kertoa, että K-Market Pirtti on muutakin kuin ruokakauppa, päättää Ollikainen hymyillen.
Teksti ja kuva: Joni Kvick

Keijo ja Saija Ollikainen toivottavat lämmintä kesää.

Mitä nähtävää tänä kesänä?

K

uopiosta ja muualta PohjoisSavosta löytyy tänäkin kesänä
runsaasti koettavaa. Ohjelmatarjontaa on laidasta laitaan, tässä poimittuna muutamia.

Spiritismityöpaja
Kuopion korttelimuseossa virittäydytään tiistaisin 20.6. - 29.8. klo
14.30.-15.30. henkimaailman asioihin.
Tietoiskussa kuullaan, miten Minna
Canth ystävineen kiinnostui spiritistisistä istunnoista 1890-luvun Kuopiossa. Kokeillaan myös lasin liikkumista
Ouija-laudalla – pilke silmäkulmassa
tietenkin.

Hoiloo Miel’ Hyväks
-torikaraoke

tai kännykkäkamera mukaan. Sateen
sattuessa kurssi pidetään Korttelimuseon sisätiloissa, jolloin teemana on
aikamatka menneisyyteen. Ikäsuositus 8-11 vuotta, ilmoittautuminen
etukäteen.

Hilpotellen hirsisoittimella
Kuopio, Hirvilahden Arolan rannassa, Arolantie, ke 5.7. klo 18
Tapahtuma on liitetty mukaan valtakunnalliseen Suomi 100 -ohjelmaan.
Hirsisoittimen soundit kiirivät yli kylän Hirvilahden musiikkileirin rytmiillassa. Jokainen halukas pääsee myös
itse soittamaan tätä uniikkia soitinta.

Miekkailunäytökset
ja -työpajat

Lasten luontokuvakurssi

Kuopion korttelimuseo, Kirkkokatu
22
la 8.7. klo 13-14
Pitkämiekka oli yleinen ase taistelukentällä, ja siihen tartuttiin kun oli
pudotettava peitsi ja laskeuduttava hevosen selästä.

Kuopion korttelimuseo, ke 21.6. klo
11–13
Kurssilla opetellaan sommittelua,
lähi- ja maisemakuvien ottamista sekä valon hallintaa. Oma digipokkari

la 15.7. klo 13–14
Sapeli on pisimpään käytössä säilynyt miekka. Perehdytään englantilaisen rakuunakapteeni Alfred Huttonin
oppiin sapelin käytöstä vuodelta 1889.

Kuopion torilla ajalla 21.6.–26.7.
keskiviikkoisin klo 14–17
Huom! Rankkasateen sattuessa ei
hoilata.

la 22.7. klo 13–14
Italialainen spada da lato oli 1500-luvun elegantti yhdenkäden miekka jota
käytettiin niin kaksintaisteluissa kuin
taistelukentälläkin.

Reiska MM 2017 turnaus
Vesannon urheilukenttä, to-la 20.22.7.
Huikeaan suosioon noussut MMturnaus on houkutellut kesä toisensa
jälkeen paikalle yli 100 joukkuetta ja
yli 1000 tossutaituria Vesannon upeille nurmikentille mittelemään enemmän tai vähemmän tosissaan paremmuudestaan!

Traktorinvetokisat
Tuusjärven koululla, la 5.8. klo 17
Vetokisat ja Tuusjärven Tuiske ry:n
70 v. juhlat

1940-luvun kesäpäivä
Tervo, Jänttilä, la 12.8. klo 12
Tervetuloa 40-luvulle! Koko perheen tapahtumassa on tarjolla tekemistä ja työnäytöksiä.

Pikku-Marjan keppihevoskisat
Siilinjärvellä, Pöljän kotiseutumuseolla su 13.8., klo 10-14
Suomi 100 vuotta -tapahtuma.
Pikku-Marjan kesäpäivän vietto
pohjautuu Siilinjärvellä asuneen ja
vaikuttaneen kirjailijan Laura Latvalan runoteokseen Pikku-Marjan
eläinkirja (1947). Teoksen tunnetuin
runo lienee kaikille Suomen lapsille
tuttu: ”Ihahaa, ihahaa, hepo hirnahtaa. Ihanaa, ihanaa onhan ratsastaa.”

Kirkkoveneellä
luontokirkkoon
Jännevirran veneranta su 20.8. klo
6.30.
Suomi100 -juhlavuoden kirkkovenesoutu

Messu Mäntyrannan kesäteatterissa.
Ilmoittautuminen soutamaan viimeistään 27.7. kirkkoherranvirastoon.

Museotarjontaa
Sadekeleillä on aikaa kierrellä näyttelyissä sisätiloissa. Oletko jo tutustunut näihin?

Harjamäen sairaalamuseo
Siilinjärvi, Isoharjantie 4
9.6.-26.8.2017, ti-pe 10-17, la 10-14
Perusnäyttely tuo esille sekä potilaiden että henkilökunnan näkökulmaa
sekä psykiatrian ja psykiatristen hoitomuotojen kehittymistä Suomessa.
Näyttely kertoo suuren sairaalan eri
toiminnoista, olosuhteista, hoitomuodoista sekä potilaiden ja henkilökunnan arjesta eri aikoina.
Museo sijaitsee vuonna 1939 naistenosastoksi valmistuneen S3-rakennuksen 2. kerroksessa.

Pohjois-Savon palomuseo
Kuopio, Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1A
Aukioloajat: 14.6.–9.8. keskiviikkoisin klo 12–15
Tämä vuosi on pelastuslaitokselle
sairaankuljetuksen ja ensihoidon 100vuotisjuhlavuosi. Teema näkyy myös
palomuseon kesässä. Oppaina toimivat tuttuun tapaan Pohjois-Savon paloveteraanit ry.

Suomen Asutusmuseo
Lapinlahti, Asutusmuseontie 52
Avoinna: 15.6.–15.8. ma-su 10-18
Suomen Asutusmuseon aidossa
miljöössä aika on pysähtynyt 50-70
–luvulle ja talonväen kädenjälki on

voimakkaasti läsnä. Sisarusten Yrjö
ja Anni Muren kotitilasta perustettu
museo kuvaa elävästi tuon ajan arkea
ja on samalla kunnianosoitus niille
asutustiloilla asuneille ihmisille, jotka
sotien jälkeen tekivät työtä paremman
huomisen puolesta.
Museokokonaisuuteen
kuuluvat
vuonna 1952 valmistunut alkuperäisasussaan oleva rintamamiestalo, navetta ylisineen, sauna sekä puimala.
Museon esineistö koostuu pelkästään
tilan alkuperäisestä esineistöstä.

”Miranda – mustalaisten
holokausti. Kuka pelkää
valkolaista?” -näyttely
Rautalammin kirjasto
Avoinna 17.6. -31.8. ma ja to klo 1319, ti, ke ja pe klo 10-15.
Näyttelykokonaisuus esittelee eurooppalaista lähihistoriaa romanien
näkökulmasta kertoen sinnikkään
kansan selviytymistarinan. Miranda
kertoo sivistyneestä maailmasta, joka
ei tiennyt, nähnyt, eikä kuullut, mitä
tapahtui, mutta kuitenkin sääti lakeja
ja säädöksiä, jotka johtivat mustalaiset kaasukammioihin toisessa maailmansodassa. Slovakialaisen mustalaistytön Mirandan tositarinan lisäksi
näyttely tuo esille toisen maailmansodan aikaisia toimenpiteitä, niin sanotun sivistyneistön päätöksiä, lakeja ja
käskyjä.
Koonnut lähteestä savonsanomat.
menoinfo.fi Pirjo Kiiski

Kiinnostaako jalkapallo?
Tervetuloa pelaamaan
keskiviikkoisin Litmasen
kentälle klo 14-16,
alkaen 28.6.
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Juhannuksen aukiolot
23.6. 9-16
24.6. SULJETTU
25.6. 15-21

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
9.7.

KULTTUURIMATKA. Matka alkaa 13.30 Pitkälahden ABC:ltä. Ensimmäinen kohteemme
on uusi Taidemuseo Eemil Lapinlahdella. Siellä meillä on opastettu kierros Eemil Halosen
veistosnäyttelyyn. Toinen kohteemme on Alapitkän kesäteatteri, jossa näemme näytelmän
”Jaetun maan lapset”. Matkan hinta väliaikakahveineen on jäsenille 37 euroa ja ei-jäsenille
42 euroa. Ilmoittautumiset 23.6. mennessä.

1.7. - 31.7.

PIHAKILPAILU. Ilmoittautumiset 25.6. mennessä.
TERVETULOA MUKAAN!

• Karaoke Pe-Su klo 16
• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin
klo 17
• DJ Kuvis soittaa vinyylilevyjä joka kuukauden viimeinen lauantai alkaen klo 18.
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
Avoinna ma-to 10-22, pe-la 9-24, su 9 -21
Pyörönkaari 3

Puh. 0440 775 000

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: puutarhakerho@netti.fi / puhelin 044 512 3137 / kotisivut: www.pitkalahdenpuutarhakerho.net

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Edellytyksenä on oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun.

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233 • toimisto@ppay.ﬁ

Työtehtävinä mm. asiapapereiden käsittelyä, sähköposti- ja puhelinliikenteen
hoitoa, laskutusta, postitusta sekä Petosen Lehden ilmoitusmyyjän ja toimituksen
avustavia tehtäviä. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, atk-taitoja,
omatoimisuutta sekä halua kerätä työkokemusta mukavassa työyhteisössä.

Asukasyhdistys, Pinarin kahvio sekä Petosen Lehti
jäävät lomalle. Palaamme työn ääreen 1.8.2017.
Myös asukasyhdistyksen toiminnot ovat kesätauolla.
Jatkoista ilmoitetaan nettisivuillamme.
Hyvää kesää kaikille entisille ja tuleville
asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille!

Petosen suojeluspyhimys

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
Edellytyksenä on oikeus työkokeiluun tai vähintään 50% palkkatukeen.
Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten valmistus
sekä muut kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.

TOIMITTAJAA
Kuva: Osmo Juvonen

Edellytyksenä on oikeus työkokeiluun tai vähintään 50% palkkatukeen.
Työtehtävinä mm. lehtijuttujen suunnittelu ja kirjoittaminen, haastatteleminen,
osallistuminen lehden suunnitteluun sekä valokuvaaminen. Työntekijältä
vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa, omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja.
Kokemus toimittajan tehtävistä katsotaan eduksi.

Työt alkavat elokuussa tai sopimuksen mukaan.
Työaika noin 25 tuntia / viikko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Kotikulma - Petosen asukastupa

Avoinna ma-pe 8-12 - Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio - puh. 044 718 5073 - petosen.asukastupa@gmail.com
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Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Ilmaista leipää tarjolla lähes joka arkipäivä
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Kesäaikana Limpun loukkua pelataan
asiakkaan toiveesta. Myös Bingoa, jos
halukkaita tarpeeksi. Terveyspiste kesätauolla.

- Neljä asiakaskonetta käytettävissä
- Edullinen tulostus– ja kopiointipalvelu
- Neuvontaa verkkoasiointiin
- Tietokoneiden pienet huollot
- Tietokoneiden ohjelmistopäivitykset

Asukastuvan neulekerho jatkuu 18.8. perjantaisin klo 11.30 - 13.30 Pinarilla (Pyörönkaari 19, 2. krs, IP:n tila, HUOM!).
Tervetuloa neulomaan hyväntekeväisyyteen. Neulojille ilmaiset pullakahvit.

Mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille
Kotikulman vanhoille ja uusille asiakkaille!

Seuraava Petosen
Lehti ilmestyy 16.8.
Aineistot lehteen 8.8.
Petosen Lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
Löydät meidät myös
Instagramista:
ppayry1988
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Kallaveden seurakunta
040 4848 324
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Juhannuksen messu la 24.6. klo 10.
Oona Huttunen, Juha Määttä, Mari
Vuola-Tanila.
Messu ja H1 konfirmaatio su 25.6.
klo 10. Sanna Alanen, Veli Mäntynen,
Richard Nicholls.
H2 Konfirmaatiomessu su 25.6.
klo 14. Sanna Alanen, Veli Mäntynen,
Richard Nicholls.
Messu su 2.7. klo 10. Juha Määttä,
Sanna Polso. Saarnaa Noora Mattila.
Messu ja H3 konfirmaatio su 9.7.
klo 10. Sanna Alanen, Panu Pohjolainen, Jarkko Maukonen.
H4 Konfirmaatiomessu su 9.7. klo
14. Sanna Alanen, Panu Pohjolainen,
Jarkko Maukonen.
Messu ja H5 konfirmaatio su 16.7.
klo 10. Raija Jokela, Anni Tanninen,
Rami Tuomikoski.
H6 Konfirmaatiomessu su 16.7. klo
14. Raija Jokela, Anni Tanninen, Rami
Tuomikoski.

Messu ja H7 konfirmaatio su 23.7.
klo 10. Petteri Hämäläinen, Kirsi
Perämaa, Anna-Mari Linna.
Konfirmaatiomessu H8 su 23.7. klo
14. Petteri Hämäläinen, Kirsi Perämaa, Anna-Mari Linna.
Messu ja H9 konfirmaatiot su 30.7.
klo 10. Sirpa Nummenheimo, Anni
Tanninen, Sanna Polso. Messussa
saarnaa Marjukka Borgman.
Konfirmaatiomessu H10 su 30.7.
klo 14. Sirpa Nummenheimo, Anni
Tanninen, Sanna Polso.
Kallaveden seurakunta järjestää
Suomen itsenäisyyden 100 vuotta
juhlavuoden kunniaksi tapahtumasarjan “Kallavesi rantautuu” la
5.8. klo 16. Kallaveden kirkon pihalla Jynkälahden taistelun 15.3.1808
muistomerkin luona paljastetaan
uusittu muistomerkin infotaulu.6.8.
klo 9 Kallaveden seurakunnan kirkkoherra saapuu Kuopion satamaan.
seurakuntalaisia kannustetaan saapumaan kirkkoon vesiteitse. Seurakunta
kokoontuu satamatorille ja lähtee

kävellen kirkkoherran johdolla Tuomiokirkkoon klo 9.15. Jumalanpalvelus Kuopion Tuomiokirkossa klo 10,
saarnaa kirkkoherra Matti Pentikäinen ja kanttorina Seppo Kirkinen. 7.8.
klo 18. Rantaseurat Kaukosen rannassa, Lintulanlahti 29, Hirvilahti.
8.8. klo 18 Rantaseurat Maaningan
satamassa . 9.8. klo 18 Rantakalailta
Tuovilanlahden satama.
Messu ja H11 konfirmaatio su 6.8.
klo 10. Petteri Hämäläinen, Veli Mäntynen, Emilia Suomala.
Konfirmaatiomessu H12 su 6.8.
klo 14. Petteri Hämäläinen, Veli Mäntynen, Emilia Suomala.
Messu su 13.8. klo 10. Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo, Richard
Nicholls. Leivän päivä, Kallaveden
seurakunnan jalkautumisviikko alkaa.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Pihaseurat to 22.6. klo 18. Matti
Pentikäinen, Sanna Polso. Makkaranpaistoa.
Pihaseurat to 6.7. klo 18. Oona Huttunen, Sanna Polso.
Pihaseurat to 3.8. klo 18. Sirpa
Nummenheimo, Rami Tuomikoski.
Kallaveden seutu - Muut
Tammenrannan lauluilta to 20.7.
klo 18. Oona Huttunen, Emilia
Suomala.
Hartaus/Riuttalan talomuseo la
5.8. klo 11.30. Petteri Hämäläinen.
Messu su 6.8. klo 10. Tuomiokirkkossa. Saarna Matti Pentikäinen, liturgi
Ilpo Rannankari, kanttori Seppo
Kirkinen, urkuri Taija Korri. Vuodesta
1917 vuoteen 1983 Tuomiokirkko oli
Tuomiokirkkoseurakunnan ja Kuopi-

PETOSEN APTEEKIN
KESÄTARJOUS

Riittoisa pesuneste
päivittäiseen pesuun
kasvoille ja vartalolle
Puhdistaa hellävaraisesti
säilyttäen ihon luonnollisen
suojan
Juhlavuoden koko 1100 ml
Tarjous voimassa 31.7.2017 asti

Petosen apteekki, Jalkasenkatu 5, 70820 Kuopio
Avoinna

Ma-pe
Lauantaisin
Sunnuntaisin

8 - 20
9 - 18
11 - 17
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Fysioterapiaa Saaristokaupungissa

- Fysioterapia - Hieronta - Intialainen päähieronta
Yrittäjä

Annakaisa
Kolehmainen

Ajanvaraus 044 575 9459
Luoderannankatu 11 B, 70840 KUOPIO

Hieromo Rentouttava Olo
Tutustumisalennus 10% ensikäyntiin.

Koulutettu hieroja Mirja Lappeteläinen, puh. 040 768 5991
Saaristokaupunki / Jaakkoniemenkatu 1 / www.khl.ﬁ
on Maaseurakunnan (nyk. Kallaveden
seurakunta) yhteinen kirkko. Tämä
messu on Kallavedenseurakunnan ja
Tuomiokirkkoseurakunnan yhteinen
messu, jossa muistellaan yhteistä
taivalta.
Rantaseurat ma 7.8. klo 18. Kaukosen rannassa, Lintulanlahti 29,
Hirvilahti. Matti Pentikäinen, Emilia
Suomala.
Kallavesi virtaa - seurakuntaviikko
la 12.8. klo 9. Leivän leipomistalkoot
ja leivän siunaus. Immeinen kohattavissa, PopUp-kahvilat liikkuvat
siellä missä ihmisetkin, Reipas aamu
lähiliikuntapuistoissa, Metsäkirkkovaellus, toimintatuokiot lapsille ja
perheille, viini ja virsi-ilta, yhteis-

lauluilta, hyväntekeväisyyshölkkä ja
nuorten tapahtuma.
Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Juhannuskirkko la 24.6. klo 13.
Sanna Alanen, Mari Vuola-Tanila.

Juttuvinkit
osoitteeseen
petosenlehti@ppay.fi

KOLUMNI

Kuinka saisin rikki kookospähkinän...

K

ookospähkinä, tämä kookospalmusta (cocos nucifera) peräisin oleva
karvainen ja kova luumarjamme on
ihastuttanut ja vihastuttanut meitä jo vuosisatojen ajan. Sen hedelmälihasta ja maidosta
saa tehtyä uskomattoman herkullisia ruokia
ja juomia, pinnalla olevasta kuitukerroksesta voivat vaikka Martat ja kaikki käsitaitoiset
askarrella narua, köyttä ja ties mitä. Kuorilla
toki on myös monenlaista käyttöä. Niistä tehdään kuppeja sekä astioita ja muuan legendaarisessa Monty Python -elokuvassa ne toimivat
kuningas Arthurin ”hevosen” kavioina. Tästä
hedelmästä M.A. Numminen on tehnyt kappaleen ja mikä voisi kesäkuumalla olla mukavampaa kuin viettää siestaa mukavasti palmua
vasten nojaillen. Kannattaa tosin ottaa huomioon, että kookospähkinä päähän pudotessaan
tappaa noin 150 ihmistä vuodessa. Tämä hedelmäinen luumarja on siis vaarallisempi kuin
hai, jonka hampaisiin vuodessa kuolee noin 40
ihmistä.

Rakas ystävämme Marco Polo kuvaili tämän
faaraonpähkinäksi nimeämänsä kasvin hedelmäksi, joka on täyteläisen makuinen, ”makeaa
kuin sokeri ja valkoista kuin maito”, kohdatessaan sen Jaavalla 1200 -luvulla. Vasco da Gama
mainitsee kookoksen matkakertomuksessaan
1497 Mosambikin saarella. Luultavasti arabit
toivat kookoksen Afrikan pohjoisosiin jo paljon ennen kuin se koitui Eurooppaan.

Kookospähkinä on vuosisatojen saatossa
levinnyt ja tullut tutuksi lähes kaikille. Tämä
Kaakkois-Aasian rannikoilta (Malesia, Indonesia, Filippiinit ja Melanesia) kotoisin olevan
hedelmän luonnonmuodot ovat levinneet merivirtojen mukana jo esihistoriallisena aikana.
Nykyisin sitä viljellään laajasti tropiikissa ja
subtropiikissa päiväntasaajan molemmin puolin 23. leveyspiirille asti. Sitä tavataan myös
tämän vyöhykkeen ulkopuolella, mutta pähkinät eivät kypsy normaalisti.

Erityisruokavaliota, karppausta tai vaikka
matonkutomista harrastaville kookos sopii
kuin kalju kaljulle tai kuin tukka päähän, koska se on luontaisesti gluteeniton ja kuoren pinnasta voit tehdä vaikka lemmikkihiirelle maton. Kookos ei myöskään sisällä mitään maito
-laktoosi saati eläinkunnan yhdisteitä. Omasta
mielestäni kookosmaito toimii myös kahvissa
kerman ja sokerin korvikkeena.

Dokumenteissa kookos on mainittu jo ennen ajanlaskumme alkua, mutta länsimaissa
se pysyi kuitenkin pitkään tuntemattomana.

Pähkinäallergikoille kookospähkinän ei pitäisi aiheuttaa minkäänlaisia allergisia oireita.
Kyseessähän on kuitenkin hedelmä eikä pähkinä, eli nimi on harhaanjohtava. Tosin kookokselle itselleen voi olla allerginen ja näin ollen saada oireita.
Se mistä tämä luumarja sitten koostuu, on
sen pinnasta, eksokarpista ja sen sisällä olevasta kuituisesta mesokarpista. Kuitukerroksen sisällä on kova endokarppi ja tämän sisällä
vielä tietysti hedelmäliha.

Joni Kvick
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Vain nimi on uutta – PETOSEN HAMMAS

EDULLINEN JA HELPPO

on nyt HAMMASKESKUS VILHELMI

TORIPARKKI
24/7

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

2 tunnin

pysäköinti

3€

Kuukausikortti 70 €

Aihetta
hymyyn!
KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
• Pelkopotilaat
• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito • Implantit eli keinojuuret
• Proteesihoidot
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi

Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
017 3634 757
029 123 1152 Yhteisvaraus

Tutustu lisää kotisivuillamme:

vilhelmi.fi

kätevä
ajanvaraus
netissä!

Viihdy Jynkässä,

ravintola Käskynkässä!
• lounas ma-pe klo 10-15
• à la carte ateriat
• pizzat
• hampurilaisateriat
• astiaston vuokrausta
• kesäterassi, A-oikeudet
• saunakabinetti

Kesäisen
Kuopion keskeisin
kohtauspaikka

PITOPALVELUA perhe- ja
yritystilaisuuksiin, ympäri
maakunnan. Teemme juhlasi
toiveesi mukaan, myös
”avaimet käteen” -periaatteella.
Soikkokuja 12,
Jynkän palvelukeskus, Kuopio
www.kaskynkka.net
puh.
ma-to
pe
la
su

017 361 3411
10-20
10-23
12-22
12-21

keittiö 10-19
keittiö 10-21
keittiö 12-21
keittiö 12-20

Tilaisuuksissa palvelemme -02 asti.

Laajennettu terassi ja
A-oikeudet,
pikkupurtavaa, kahvia
ja kahvileipiä.

Toripilkki avautuu ti 27.6.2017.
Toripilkki avoinna ma-la
klo 11-16, säävarauksella.

Aukioloajat:
ma-la 9-22,
säävarauksella ja
sunnuntaisin
aurinkoisilla ilmoilla

