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NOUTOPIZZERIA PETONEN
AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30-21.00 PUH. 044 - 363 3405
Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

KUUKAUDEN TARJOUS !

PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

UUNIMAKKARA
JA MUUSI

LAPSILLE OMA MENU!

LASTEN ANNOS 5€
Voimassa 28.2.2018 asti

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

6,5€

TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN KLO 20.30 SAAKKA (KULJETUKSISSA KÄY MYÖS VISA ELECTRON)

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30 -21.00 | Pyörönkaari 7 | Petonen, Kuopio | puh. 044 - 363 3405 | noutopizzeria@gmail.com | www.noutopizzeria.com

Palvelu pelaa:
ark 8-21
la 9-20
su 11-20

PIRTTI

MIKSI LÄHTEÄ KALLAVETTÄ KAUEMMAKSI OSTOKSILLE? PYSY PIRTISSÄ!
Tarjoukset voimassa TO-SU 15.-18.2.2018, ellei tuotetarjouksen yhteydessä toisin mainita

RAJOITUS: 2 KALAA/TALOUS
TUORE

VAIN TORSTAINA 15.2.2018
HANNA PARTASEN

Suomi

150 g

Kokonainen kirjolohi

5

99
KG

PLUSSA-KORTILLA

-45%

Ilman Plussa-korttia
10,99 kg

CANDYKING

4

KG

0

99
KPL

(6,60/kg)

Näin vaivattomasti se käy:
PLUSSA-KORTILLA

-63%

Ilman Plussa-korttia
2,69 kpl

UUTENA LÄHIRUOKATOIMITTAJANA
VALIKOIMISSAMME KAATRAPURON
LAMMASTILA RIUTTALASTA,
KARTTULASTA.
TUTUSTUMISTARJOUKSENA:
KARITSAN

Irtokarkit

99

Lihapiirakka

PLUSSA-KORTILLA

-44%

Ilman Plussa-korttia
8,99 kg

MR. PANINI MAISTATUS
PE 16.2.2018 KLO 11-18

Pirtinkaari 28, 70820 Kuopio

Lämminsavuleikkele

5
150 g

keijo.ollikainen@k-market.com, p. 044 333 0300

95
PKT

(39,67/kg)

Kaatrapuron tilan tuottajat
esittelemässä ja maistattamassa
tilansa tuotteita perjantaina
16.2.2018 klo 14-18.

1
2
3

Tuokaa mattonne
K-Market Pirttiin
su 18.2.2018
mennessä
Mattonne kuljetetaan
pesulaan, imuroidaan,
pestään, kuivataan ja
pakataan ammattitaidolla.
Matot noudettavissa
arviolta viikolla 9. Saatte
tekstiviestin kun mattonne
on noudettavissa
K-Market Pirtistä

Milloin m
on viime attonne
ksi pesty
?

Räsymatot

Kaikki muut
matot

/matto

/matto

15,- 30,Räsymatot rumpupestään, muut matot
tasopesukoneella (vesipesu +30 astetta)

Matot pestään Raahessa 40 vuoden kokemuksella
meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com

2
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Pintaa syvemmälle pelaamiseen

Digitaalinen pelikulttuuri on saavuttanut massiiviset mittasuhteet. Lasten ja
nuorten viettäessä yhä enemmän aikaa erilaisten tietokone- ja mobiilipelien
parissa voi niille, joita asia ei itseään kiinnosta, olla yllätys, mitä pelimaailmassa tapahtuu.

K

uopion kaupungin nuorisotoimen pelikasvatukseen erikoistuneen nuorisonohjaajan
Kimmo Pölkin mukaan tietokonepelaaminen on yksinkertaisimmillaan
leikin uusi muoto, kortti- ja lautapelien perillinen. Mutta onko se sitten
siinä?
Monet harrastavat pelaamista yksinkertaisesti kotona omassa huoneessaan, koska se vaatii ainoastaan
koneen ja pelin. Tämä ei välttämättä
merkitse sosiaalista eristäytymistä.
Pölkki muistuttaa, että sieltä omasta
huoneestaankin pelaaja voi kommunikoida netin puheohjelmien kautta
muiden pelaajien kanssa, jos pelattavana on moninpeli. Fyysisestikin samassa tilassa tietysti voidaan pelata
porukalla niin kuin nyt Pinarilla sijaitsevassa Pelitalo Muikussa. – Moninpelissä kommunikaatio on se kulmakivi, korostaa Pölkki.
Eräs pelaamiseen liittyvä sosiaalinen
ilmiö on streamaaminen. Streamaamisella tarkoitetaan sitä, että pelaaja
kuvaa omaa pelaamistaan, välittää sitä
katsojille ja kommentoi samalla puuhiaan. Kommentointi voi koskea itse
pelin etenemistä, se voi muistuttaa jopa pelin kritiikkiä, mutta voi puhe olla vain niitä näitkin. Väylinä ovat joko
YouTube tai jo alunalkujaan streamaamista varten perustettu Twitch.

Twitchissä vuorovaikutteisuus tapahtuu chatillä, joskin jos seuraajia
on jotain 100 000, vuorovaikutus jää
pakosta aika vähiin. Twitchissä suosikkiensa toimintaa pääsee rahoittamaan, sillä jossain vaiheessa, kun
streamia on aikansa katsellut, ruutuun
ilmaantuu nappi subscribe eli tilaa, ja
siinä sitten tulee maksun mahdollisuus. Streamereille lahjoitetaan rahaa
myös ihan vain siksi, että tykätään
näistä.

Virtuaalista
joukkueurheilua
Yksi pelaamisen ja toisten pelaamisen seuraamisen muoto on eSport,
elektroninen urheilu. Se on nouseva
pelaamisen alalaji – tavoitteellista, kilpailullista pelaamista. Esimerkiksi Yle
on jo televisioinut joitain CounterStrike -pelejä kahden eri joukkueen
pelatessa ja asiantuntevan selostajan
selostaessa pelin kulkua katsojille
kuin jääkiekko-ottelussa konsanaan.
Ja kuinka ollakaan, jääkiekkojoukkue
Helsingin IFK onkin ollut tässä eturintamassa, sillä se on perustanut jo
reilu vuosi takaperin oman eSportjoukkueen nimeltä Helsinki REDS.
Onpa väläytetty, että eSportista tulisi
jopa olympialaji.

Suomi tulee tässä jälkijunassa, sillä
Aasian maissa eSport-pelaajat rinnastuvat rock-tähtiin, ja pelien selostajatkin ovat arvostettuja siinä mitassa,
että toimintaa voi harjoittaa ammatikseen. Pelaamisella ja sen oheisammateissa voi siis jo joissain tapauksissa
ansaita.

Mikromaksut
Pääasiassa ne ovat kuitenkin pelifirmat, jotka pelaamisesta rahat käärivät.
Pölkki jaottelee pelien ansaintalogiikoita seuraavasti: on kertaostoisia
pelejä, joita voi kerran niistä maksettuaan pelata minkä ehtii. On pelejä,
joihin pelin ostamisen lisäksi kuuluu
kuukausimaksu tai joihin voi ostaa lisäosia. Mutta on pelejä, jotka voi ladata ilmaiseksi ja joita voi jonkin aikaa
pelatakin ilmaiseksi, mutta jossain
vaiheessa peli katkeaa, ellei etenemisestään maksa. Myös jotkut erilliset
toiminnat peleissä voivat maksaa erikseen, ja näistä kertyvät maksut voivat
tulla yllätyksinä, etenkin mobiilipelien suurimmalle kohderyhmälle, lapsille – tai tarkemmin sanottuna heidän vanhemmilleen.
Jos puhelimeen, jolla lapsi pelaa, on
tallennettuina oletuksiksi vanhemman luottokorttitunnukset, saattaa
käydä hassusti. Lapselle nimittäin voi
tulla mobiilipelissä eteen tilanne, että
hänelle tehdään tarjous: voit nyt ostaa
niin ja niin paljon sitä tai tätä tarviketta. Välttämättä peli ei ilmoita tässä
Mikko Hoffren.

YouTuben kautta voi pelivideoillaan
tehdä rahaa, jos on riittävän seurattu jaettuaan niitä ensin ilmaiseksi
ja päästyään siitä syystä YouTuben
kumppanuusohjelmaan. Alalla on
omat kansainväliset tähtensäkin. Kuuluisimmasta päästä on ruotsalainen,
miljonääriksi ennättänyt PewDiePie,
joka toimii juuri YouTuben kautta. PewDiePien videoissa mainonta
näkyy ruudun kulmaan laitettujen
ilmoitusten lisäksi myös tuotesijoitteluna, eli videoissa esitetään tiettyjä
ikään kuin PewDiePien itsensä käyttämiä tuotteita, joita tarjotaan ostettaviksi.

PÄÄKIRJOITUS

L

Kimmo Pölkki.

vaiheessa edes hintaa. Kun lapsi toteaa, että nämä tarjotut asiat auttavat
häntä pelissä, hän saattaa päättää ottaa ne napsuttaen tämän valinnan, ja
vasta sitten tulee tieto hinnasta. Lapsi
ei pelissä välttämättä edes tajua, että
se oikeasti maksaa oikeaa rahaa, ja
napauttaa taas kohtaa, jossa ilmoittaa ostavansa. Missään vaiheessa, jos
luottokorttitiedot ovat kännykälle tallennettuina oletuksena, ei tule laatikkoa, johon tunnukset pitäisi kirjoittaa,
vaan rahat lähtevät sen sileän tien.
Näitä maksuja kutsutaan mikromaksuiksi, mutta joskus lopputulos
voi maksujen kertyessä olla hyvinkin
‘maksi’. Eli jos vanhemmat sallivat lastensa pelata vanhempien mobiililaitteilla, niihin ei pidä tallentaa luottokorttitunnuksia oletuksiksi.

Tietokoneen äärelle
kuin pelikentän laidalle
Kimmo Pölkin mielestä vanhempien
on hyvä seurata lastensa ja nuortensa
pelaamista monestakin syystä. Pelaamiseen käytetty aika ei kuitenkaan ole
tärkein tarkkailtava asia, vaikka toki
ajankäytöllä Pölkinkin mielestä pitää olla rajansa. Pölkin mukaan tunti
pelaamista päivässä on hyvä rajoitus
joillekin, mutta joillekin kolmekaan
tuntia ei ole liikaa. Tärkeintä on, että
elämä kokonaisuutena on tasapainossa. Jos nuori käy koulussa tai töissä,
nukkuu riittävästi jne., Pölkki ei näe
syytä pelaamisen rajoittamiseen.
Jos kotona rupeaa näyttämään siltä, että tilanne on riistäytymässä käsistä, Pölkki ei pidä parhaana ideana
johdon nykäisemistä seinästä. Pölk-

ki ehdottaa, että samaan tapaan kuin
katsovat kentän laidalla jälkikasvunsa
urheiluharrastuksia, vanhemmat seuraisivat tietokoneen vieressä näiden
tietokonepelaamista. Tällöin mahdollisia rajoituksiakin koskevassa keskustelussa saavutetaan todennäköisemmin se yhteinen ymmärrys.

Pelaamisen arkea
Nuorisonohjaaja Mikko Hoffren
kohtaa pelaamisen arjen kolmesti
viikossa eli maanantaisin (klo 17.3021.00), keskiviikkoisin (17.30-21.00)
ja perjantaisin (17.30-22.00) Kuopion kaupungin ylläpitämässä Pelitalo
Muikussa Petosen Pinarilla.
Pelitalo Muikussa pelataan vain
korkeintaan K-16 -pelejä. Alaikäraja
pelitaloon on 13 vuotta. Läsnä on aina aikuinen. Isossa pelihuoneessa on
kaksitoista tehokasta pelikonetta ja
toimistossa yksi, jolla voi pelata virtuaalitilassa.
K-18 pelit ovat aikuisille tarkoitettuja pelejä, eikä niitä saa myydä alle
18-vuotialle. Nämä pelit ovat sisällöltään sellaisia, että alaikäisten ei tosiaankaan ole syytä niitä kuluttaa. Juoni
kun voi olla vaikka kehityskulku pikkurötöstelijästä rikollispomoksi höystettynä huumekaupalla, väkivaltaisilla
ryöstöillä ja räjähtelevillä murhilla.
Pelitalo Muikussa olisi valmiudet
harjoittaa streamausta, mutta sille ei
ole ollut kysyntää. – Monista on kyllä
kiva katsoa, kun joku toinen streamaa,
mutta ei haluta olla itse katsottavina,
arvioi Mikko Hoffren syytä tähän.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys täyttää lokakuussa 30 vuotta

okakuussa 2018 tulee kuluneeksi 30 vuotta kokouksesta,
jossa Pitkälahden kyläyhdistys
lakkautettiin, ja asukastoimintaa jatkamaan perustettiin Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys. Tuolloin Petosen
kaupunginosan rakentaminen oli kiivaassa vauhdissa. Kunnallistekniikkaa ja katuja rakennettiin, väkiluku
kasvoi kohisten, ja taloja nousi kuin
sieniä sateella. Tämän vuoksi vahvalle asukasyhdistykselle oli tarvetta.

ja ajajana. Tärkein tiedotuskanava on
ollut Petosen Lehti, joka tavoittaa nykyisin yli 20000 lukijaa.

Asukasyhdistys on kuluneen 30
vuoden ajan toiminut menestyksellisesti Petosen asioiden esille tuojana

Kiitos yhdistyksen aiemmille toimijoille siitä, että he ovat hoitaneet arkistoinnin tunnollisesti. Esimerkiksi

Juhlavuoden kunniaksi asukasyhdistyksen hallitus on päättänyt lähteä
merkittävään ponnistukseen. Syksyllä on tarkoitus julkaista 30-vuotishistoriikki, jossa tuodaan esille asukasyhdistyksen ja Petosen vaiheita
kuluneiden vuosikymmenten saatossa.

kaikki yhdistyksen kokousten pöytäkirjat ovat tallessa, kuten lähes kaikki
Petosen Lehden numerot. Nämä ovat
ensiarvoisen tärkeitä lähteitä historiikkiprojektille.
Tavoitteena on lisäksi haastatella
15-20 henkilöä, jotka ovat aikanaan
olleet mukana asukasyhdistyksen
toiminnassa tai liittyneet läheisesti
siihen. Nauhoitamme kaikki haastattelut, ja ne toimitetaan Kuopion kulttuurihistoriallisen museon arkistoon,
jossa ne ovat jatkossa tulevien sukupolvien saatavilla. Ensimmäiset haastattelut on jo sovittu, ja ne on tarkoi-

tus saada tehtyä kevään aikana.
Pyöreitä vuosia juhlistetaan historiikin lisäksi Petosen Lehden lokakuisella juhlanumerolla, sekä Muistatko
kun...-palstalla kaikissa juhlavuoden
lehdissä. Juhlavuoden päätapahtumia
ovat toukokuinen kevättapahtuma ja
joulutapahtuma. Lisäksi järjestetään
muita pienempiä tapahtumia, joista
ilmoitetaan erikseen.
Asukasyhdistykselle on julkaistu
myös Saija Sillanpään suunnittelema
juhlalogo, jossa yhdistyvät retro- sekä
moderni tyyli.

Tervetuloa tilaisuuksiimme juhlistamaan Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen 30-vuotiasta taivalta!
Jukka Kytöjoki
PPAY ry
PS. Etsimme historiikkiprojektia
varten puuttuvaa materiaalia. Mikäli sinulla on tallessa Petosen Lehtiä vuosilta 1989 - 2003, ota yhteyttä
toimisto@ppay.fi. Maksamme meiltä
puuttuvista lehdistä pienen korvauksen.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.

Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin
sekä Jynkkään. Painos 11 400 kpl.
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Lisäksi pelitalossa on pidetty erikseen eSport-iltoja.

Hyviä draamoja
Mikko on itse pelannut kolmi-, nelivuotiaasta, ja hänen ensimmäinen pelinsä on jopa Muikussa näytillä, 8-bittinen Nintendo, jonka valmistusvuosi
on 1985.
– Se oli uutta ja hienoa, piti itsekin
saada, kun naapurin kaverillakin oli.
Pelit ovat kovasti muuttuneet niistä
ajoista. Peleissä on niin hyvät käsikirjoitukset, että ne eivät oikeastaan eroa
hyvästä elokuvasta muuten kuin että
sen sijaan, että vain katsoisit, pääset
vaikuttamaan tapahtumiin.
Mitä monia vanhempia huolestuttaviin räiskintäpeleihinkin tulee, ne
ovat usein kilpailullisia joukkuepelejä, joissa viisihenkisillä joukkueilla on
yhteinen tavoite. Eettisistä ongelmista
huolimatta tämäkin kehittää yhteistyökykyä.
Erityisen pitkälle vietyä tämä on
MOBA-peleissä (multiplayer online
battle arena). Nämä ovat reaaliaikaisesti pelattavia strategiapelejä, joissa
liikutaan tietyssä tilassa, puolustetaan
tai vallataan siitä jotain aluetta, ja huomioon otettavina tekijöinä ovat paitsi
alue osineen ja joukkueiden jäsenet
rooleissaan, myös tietty määrä tekoälykontrolloituja ominaisuuksia tai
taktiikoita, joiden valinnassa on tilanteiden edetessä oltava todella nopea.
Useimmat eSport-pelit ovat näitä, ja
ne vaativat erinomaista silmän ja käden koordinaatiota sekä monitahoista
keskittymiskykyä samoin kuin nopeaa
reagointikykyä rajattujen sääntöjen

puitteissa
Digitaaliset pelit eivät siis yhtäältä juurikaan eroa perinteisistä lasten
sääntöleikeistä, joissa sääntöjä on kyettävä noudattamaan vaihtelevissa tilanteissa.

Nahkoja ryöstölaatikoissa
Jo edellä oli puhetta mikromaksuista
yksinkertaisimmillaan. Niissä ei Mikko Hoffrenin mielestä ole mitään vikaa, jos valinta, maksaako pelin sisällä
jostain vai ei, on aidosti vapaa.
Mutta tilanne voi olla monimutkaisempikin. Näitä maksullisia osia laitetaan nykyisin myös täysihintaisiin
peleihin, joista on jo sellaisinaan maksettu vaikkapa 60 euroa. Vasta kotona,
kun peliä kokeillaan, paljastuukin, että siihen saa ostettua euroilla olleellisia ominaisuuksia. Tällöin saattaa
Hoffrenin mielestä kotona olla keskustelun paikka siitä, minkä verran
yksittäiseen peliin kannattaa laittaa
rahaa.
Joissain peleissä on nykyisin yllättäviä piirteitä. Belgian valtio päätyi marraskuussa 2017 aloittamaan tutkinnan
tietyistä peleistä, joiden eräs ominaisuus tulee viranomaisten mukaan lähelle uhkapeliä. Kysymys koskee sitä,

kuuluvatko nämä pelit silloin luvanvaraisiin uhkapeleihin ja luokkaan K-18.
Kyseinen ominaisuus on lootbox.
Lootbox tarjoaa pelaajalle maksusta
ominaisuuksia, jotka voivat olla vain
kosmeettisiakin, mutta joskus myös
sellaisia, että ne voivat auttaa hänen
pelihahmoaan (esim. juoksunopeus). Lootbox ei kuitenkaan anna näitä
suoraan, vaan arpoo yhden monenlaisia asioita sisältävästä joukosta (=
lootbox). Jos onni ei suosi eikä lapsi
saa haluamaansa ensimmäisestä arvonnasta, hän kenties ostaa uuden
lootboxin, ja jos ei saa sittenkään, vielä seuraavan. Kyseessä on siis hiukan
esimerkiksi ruletin tyylinen uhkapeli.
Jos maksusta arvottavat ominaisuudet ovat vielä sellaisia, että ne tosiaan
auttavat pelissä, ja koska peleissä kilpaillaan siitä kuka voittaa, tämä johtaa
myös siihen, että pelin voittaa se, joka
maksaa siitä eniten.
Mikko Hoffren näkee ilmiön kielteisyyden korostuvan siinä, että lootboxit on tarkoituksella suunniteltu houkutteleviksi juuri lapsille. Lootboxin
sisällön paljastuminen on mahtavan
näköistä ruudulla, kun kaikki säkenöi
ja muutenkin on kuin taivaat aukenisivat.

Pelaamisen plussat ja miinukset
– sosiaaliset taidot voivat heiketä, jos nuori pelaa vain yksin pelattavia pelejä kotona
– pelit voivat viedä liikaa mennessään, vieraannuttaa todellisuudesta
– tuki- ja liikuntaelinvaivat, niska-, hartia- ja rannekivut
– silmien väsyminen
– keskittymisen herpaantuminen pitkään pelattaessa
– kyvyttömyys erottaa sitä, mitä oikeasti haluaa (= minkä takia on valmis
kestämään myös ponnistelua ja tylsyyttä) välittömästä mielihyvästä

Kaukaloiden herrasmieslaji

Ilkka Kiiski, maalivahti Janne Röntynen ja Kari Issakainen pitävät
harrastustaan erinomaisena kuntoilumuotona.

”

Savolaista kaakalopalloo, kieroine kiemuroineen ja kuvijoineen.
Rehtiä ja reilua pellaamista jokkaisella osa-alueella. Nurkissa kulumat suoriksi.” Näin kuuluu kuopiolaisen RB Savon motto.
Kaukalopallo on 70-luvulla jääpallosta kehitetty, jääkiekkokaukalossa
pelattava joukkuepeli. Säännöissä tärkein ero jääkiekkoon verrattuna on se,
että paitsioita ei tunneta. Taklaukset
ovat myös kiellettyjä, eikä mailaa saa
nostaa tai käyttää muuhun kuin pallon pelaamiseen. Maalivahti ei saa
ottaa haltuunsa, ohjata tai potkaista
tarkoituksellisesti hänelle oman joukkueen pelaamaa palloa.

tä pelaavat lisäksi harrastejääkiekkoa.
Itse pelaan vapaa-ajalla myös sählyä ja
kesäisin golfia, kertoo RB Savon kapteeni Kari Issakainen.
- Puijon portaat on myös aika tehokas kunnonkohotuspaikka. Käyn
pelaamassa kaukalopalloa myös Leppävirralla Oravikosken Pallon treeneissä, joukkueen johtaja Ilkka Kiiski
jatkaa.

Kevyemmät varusteet
kuin kiekossa

RB Savo pelaa kaukalopalloa SavoKarjalan harrastesarjassa.

Lajina kaukalopallo taklauskieltoineen ei ole niin tapaturma-altista kuin
jääkiekko. Pelaajalta vaaditaan luistelutaitoa, pelisilmää ja mailankäsittelytaitoa. Koska paitsioita ei ole, pelaaminen on hyvinkin vauhdikasta.

- Meillä on pelaajalistalla 30 miehen
porukka, josta harjoituksiin osallistuu kerrallaan maalivahdin lisäksi
kymmenisen miestä. Harjoittelemme
Lippumäen jäähallilla kerran viikossa tiistaisin. Lisäksi jokainen pitää itse
huolta peruskunnostaan. Monet meis-

Kenttäpelaajilla pakollisia varusteita ovat kypärä, kaulasuoja, luistimet,
kaukalopallohanskat ja – maila. Suojien käyttö on suositeltavaa, joten myös
polvisuojat, alasuojat, kyynärsuojat ja
topatut pelihousut tekevät pelaamisesta turvallisempaa. Hartiasuojia ei

käytetä.
- Noiden varusteiden hankinnan
lisäksi muita kuluja ovat hallivuoromaksut. Maksamme vuoroista 10 euroa pelaajaa kohden per harjoitusvuoro. Harrastesarjassa lisenssimaksu on
70 euroa kaudessa ja se sisältää myös
Sportti-turvavakuutuksen. Jos vakuutusta ei ota, täytyy tarkistaa, mitä oma,
henkilökohtainen tapaturmavakuutus
kattaa. Lisäksi pelimatkojen kustannukset jaetaan, sillä niihin osallistumme kimppakyydeillä. Turnausmaksu
on noin 20 euroa, listaa Issakainen
pakollisia menoja.

Savon Rinkball
RB Savo perustettiin vuonna 2016
paikkamaan aukkoa, joka syntyi kahden savolaisen seuran siirryttyä pelaamaan Keski-Suomen aluesarjaan.
Tarkoituksena on jatkaa lajin harrastamista myös itäisellä alueella. Turnauksiin osallistutaan kokoelmaporukalla,
joiden jäsenet ovat Kuopiosta, Varkaudesta, Leppävirralta, Siilinjärveltä
ja Mikkelistä. RB Savo osallistuu sarjaan voitontahtoisesti, mutta tärkeintä
harrastuksessa on joukkuehenki.
- Jokaisella meistä on omat vahvuutensa. Yksi löytää hyvät syöttöpaikat,
toinen on varma maalinlaukoja ja kolmannella on hyvä yleispelisilmä. Hyvä pelikaveri on joukkuepelaaja, joka
ottaa muutkin huomioon. Meitä on
tässä porukassa mukana ikähaitarilla
seitsemäntoista ja viiskytkaksi, Issakainen kertoo.
Juuri yhteisöllisyys ja oman kunnon
ylläpitäminen ovat harrastuksen parhainta antia. Mailaa ei niin sanotusti

Tämä kehityssuunta harmittaa Hoffrenia. Kun peleistä on vuosien kuluessa onnistuttu tekemään parempia
ja parempia ja niillä voidaan saada
paljon hyväkin aikaan, niin nyt on
pelifirmoihin sitten iskenyt ahneus:
rahaa revitään sijoittamalla peleihin
ominaisuuksia, jotka ainakin nyt panevat mietityttämään. Hoffrenilla ei
olisi mitään sitä vastaan, jos kohteena olisivat aikuiset. – Mutta jos pelin
ikäsuositus on K-16, niin silloinhan se
16-vuotias pelaa sitä, hän toteaa.
Lootboxien ostelu vaatii siis rahaa.
Visa Electronkin kelpaa, mutta myös
R-kioskit myyvät lahjakortteja, joita
voi hankkia synttärilahjarahoilla ja
sitten lahjakortilla maksella lootboxeja.
Ilmiöstä keskustellaan nuorten kanssa Pelitalo Muikussa. – On yleistä, että
skinejä ostellaan ja vaihdellaan, kertoo Hoffren, ja lisää selventäen, että
skineiksi kutsutaan niitä asioita, joita
mm. lootboxeista saa. Skinejä saa peleistä muutenkin, esimerkiksi palkkioksi pelaamisesta ilmaiseksikin. Osa
skineistä on hyvinkin arvokkaita,
vaikkapa 1000 euroa, joskin tietenkin vain pelimaailman sisällä. Mutta
jos pelillä on miljoonia pelaajia, siitä
muodostuu jo kelpo markkinat, joilla
skinejä voidaan kaupitella myös eri-
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laisten verkkosivustojen kautta. Tästä johtuu lootboxien lisäkoukku: jos
lootbox maksaa kaksi ja puoli euroa,
sieltä voi saada vain viiden centin skinin, mutta voi saada myös 1000 euron
skinin, jonka voi myydä eteenpäin.
Niinpä lootboxeja ostellaan myös äkkirikastumisen toivossa.

Enemmän hyvää
kuin pahaa
Räiskintäpelit ovat ehkä saaneet
ylimitoitetun huomion yleisessä keskustelussa, sillä tokihan pelejä on
monenlaisia. Pulmapelit tai seikkailupelit eivät ole väkivaltaisia lainkaan,
eikä pidä unohtaa opetuspelejä, jotka
yleistyvät ja paranevat kaiken aikaa.
Hoffren muistuttaakin, että vaikkapa
urheilupelit ovat oivallisia. Esimerkiksi jalkapalloa voi pelata virtuaalisesti,
jos ulkona on sen pelaamiseen huono
keli.
Hoffren korostaakin mieluummin
pelaamisen positiivisia kuin negatiivisia puolia, ja kuten Kimmo Pölkkikin,
antaa vanhemmille vinkiksi seurata,
mitä ja miten lapset pelaavat. Sillä
pääasiassa kyse on kuitenkin hauskanpidosta.
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää

+ sosiaalisuus – suurin osa nykyisin suosituista peleistä on joukkuepelejä
+ silmän ja käden välinen koordinaatio
+ avaruudellinen hahmottamiskyky
+ reagointikyky
+ strateginen ajattelu
+ tunteiden käsittely
+ looginen päättelykyky ongelmaratkaisupeleissä
+ kehittyneemmissä peleissä keskittymiskyky
+ kyky omaksua sääntöjä ja pitää niistä kiinni vaihtelevissa tilanteissa
+ englannin kielen taito
puristeta rystyset valkeina.
- Huumorintaju on yksi pelaajan
parhaimmista ominaisuuksista. Tätä ei pidä tehdä liian ryppyotsaisesti.
Joukkueenjohtajana tärkein tehtäväni
on leipoa jokaiselle pelireissulle mukaan tarpeeksi mokkapaloja. Onpa
noita joskus tultu hakemaan vastustajan pukuhuoneestakin, Kiiski paljastaa joukkueen salaisen aseen.

Ulkojäiltä halliin
Suurimmalla osalla RB:n pelaajista
on harrastekiekkotausta tai jäällä liikkuminen on tullut muuten tutuksi.
- Kaukalopallo tuli tutuksi 90-luvulla, kun pelasin sitä puulaakisarjassa.
Tuolloin pelattiin vielä ulkojäillä. Joskus pakkasta saattoi olla miinus kaksikymmentä ja paikalle tulivat ehkä
pelaajat, mutta tuomari ei sitten hirvinnytkään tulla, Issakainen naurahtaa.
Kiiski on harrastanut lajia jo 80-luvun alkupuolella kaveriporukassa.
- Silloin ulkojäätilanne oli ihan toinen. Vuonna 2008 pelattiin Kuopiossa
viimeinen ulkojääsarja. Viimeistään
maaliskuussa piti varoa kaukalon reunoja, jotka olivat jo ihan hiekalla. Nykyäänhän kaukalopallo on siirtynyt
kokonaan hallilajiksi.
Kuopiossa hallivuorot jaetaan kevään lopussa. RB Savo on hakenut
vuoroja yhdessä kuopiolaisen Vipinän
kanssa, koska halliaikaa myönnetään
helpommin kahdelle seuralle ja jaettu vuoro tasaa seurojen taloudellista
taakkaa.
- Hallimaksut ovat nousseet paljon viimeisen viiden vuoden aikana.
Toivottavasti uusi tuplajäähalli Lip-

pumäessä tuo mukanaan hintojen
tarkistuksen sekä enemmän halliaikaa myös kaukalopallon harrastajille,
Kiiski toivoo.

Rohkeasti mukaan
Pelaajia mahtuu rinkiin mukaan. Sekä Issakainen että Kiiski toivottavat
kiinnostuneet tervetulleiksi.
- Ota yhteyttä Nimenhuudon kautta
osoitteesta https://rb-savo.nimenhuuto.com/recruitment
- Turnauksia on kauden aikana kuusi. Vuoden 2018 puolella pelataan
vielä Joensuussa 30.3. Turnauksissa
pelaamme kaksi peliä, jotka kestävät
kaksi kertaa 20 minuuttia.
Aluesarjan voittajajoukkueella on
mahdollisuus osallistua maksutta
kaukalopallon avoimeen SM-turnaukseen.
- Turnauksia voi tulla katsomaan
maksutta. Ehkäpä joku harrastaja saisi siitä kimmokkeen perustaa omalla
porukalla joukkueen, sillä niitä kaivataan alueelle lisää. Harrastajien määrän kasvu voisi edesauttaa sitä, että
saisimme kasaan paikallista puulakisarjaa.
Harrastuksen pariin voi tulla muutenkin kuin pelaamaan.
- Kaukalopalloliitto kouluttaa kursseillaan tuomareita. Tarvetta on myös
aina toimitsijoille ja muille talkootyöläisille.
Lisätietoja lajista löydät Suomen
Kaukalopallo- ja Ringetteliiton sivuilta http://www.skrl.fi/
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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...Petosella ei ollut

kuin mustikkaa?

K

auan sitten, kun Petonen oli
vasta pilke kaupungin virkamiesten ja poliittisten päättäjien silmissä, alue oli erinomaista
mustikkamaastoa. Petosen Lehdessä 5.2.1997 päättäjien perehtymisestä Petosen todellisiiin olosuhteisiin
vuonna 1983 kertoi omakynäisesti
Osmo Sihvonen, Kuopion kaupungin erilaissa suunnittelutehtävissä
nelisenkymmentä vuotta toiminut
virkamies. Elokuussa 1983 nimittäin
Petosen suunnittelusta vastanneet virkamiehet yhdessä kaupunginhallituksen ja kaupungin ylimpien virkamiesten kanssa vietiin paikalle maastoon.
Umpimetsään oli tilaisuutta varten
laitettu pahvilaput, joissa luki, mihin
tulee mitäkin kuten koulu, kauppa tai
terveysasema. ”Suurin ongelma oli,
että kun oli hyvä mustikkavuosi, menee hyvät mustikka-apajat asutuksen
alle. Kaikki näkivät hyvät apajat. Niin
myös minäkin”, muistelee Sihvonen.
Palattuaan kotiin Sihvonen kokosikin perheensä autoon ja ajaa päräytti
takaisin suunnittelualueelle mustikkaan. Tosin sillä paikalla, johon Sihvonen pysäköi autonsa, oli jo viisi muuta
autoa parkissa, kaikki suunnittelualueella päivällä virkatyöretkellä käyneiden ajopelejä. Kaikki olivat mustikassa.

Kasvua yli äyräiden
1960-luvun lopulla Kuopion kaupunki oli alkanut käydä ahtaaksi. Päätös kuntaliitoksesta Kuopion maalaiskunnan kanssa vuonna 1967 toi toivoa
tilanteeseen. Kun Kuopioon liitettyjä
alueita alettiin rakentaa, ensin olivat
vuorossa Jynkkä ja Levänen. Vuodelta
1983 alkaa löytyä suunnitelmia Petoharjut-nimisestä alueesta, ja tuolloinhan tapahtui edellä kuvattu mustikkaretkikin.
Tosin jo heti samana vuonna Petoharjut-nimi korvattiin Petosella. Petonen alueen nimenä ei siis ollut mikään itsestäänselvyys. Kuten Petteri
Kokkarinen teoksessaan Kaskimaasta kaupungiksi – poimintoja Petosen
historiasta (1987) kertoo, mitään pelkästään Petonen-nimistä paikkaa ei
ennen Petosen kaupunginosaa ollut.
Vaikka on ollut olemassa esimerkiksi
Petosenlampi ja Petosenmäki, nämäkin nimet ovat verrattain uusia. Vielä
1700-luvun kartoissa Petosenlampi oli
nimetään Pöllönen.
Petosenmäen nimen Petteri Kokkarinen arvelee kenties johtuneen
siitä, että mäellä liikkui 1800-luvulla
matkustavaisten kimppuun hyökkäileviä rosvoja, ja näiden petomaisten
rosvojen takia mäkeä oltaisiin alettu
kutsua Petosenmäeksi. Lisäksi nimeltään Petonen-alkuisia torppia oli alueella.
Asuinlueen nimihistoriasta kertoo
Petosen
yhdyskuntasuunnittelusta
vastannut Kuopion kaupungin kaavoitusarkkitehti Heikki Tegelman
vuonna 2013 Petosen Lehden 25.
juhlavuoden kirjoituksessaan. Hänen
mukaansa Petoharjuista luovuttiin
markkinointisyistä, ja tilalle otettiin
mielikuvallisesti parempi Petonen,

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Sen tiimoilta yhdistyksen lehdessä, Petosen Lehdessä, tulee ilmestymään katsauksia alueen vaiheisiin eri näkökulmista. Lähteinä käytetään oman hyvän lehden ohella muitakin lähteitä, ja aloitamme nyt siitä, miten tänne ylipäätään tuli ihmisiä.
myyntinimenä
kokonaisuudessaan
Petosen puistokaupunki. Tarkenteella puistokaupunki haluttiin viestiä,
ettei oltu rakentamassa vain nukkumalähiötä vaan eurooppalaistyylisen
kaupunkirakenteen mukainen tytärkaupunki kaiken elämisen ja asumisen kattavine palveluineen. Tähän
puistokaupunkimaisuuteen
sisältyi
myös bulevardimainen pääkatu, Pyörönkaari.

Petosen ulottuvuudet
Alueen rajatkin ovat olleet kehityksen alaisia, mistä johtuu, että äkkinäinen kaupungin tilastojen lukija joutuu
ymmälleen. Nimittäin Kuopion väestö
ja väestöennuste vuodelta 1992 kertoo
Petosen vuoden 1990 asukasmäärän
olleen 4124, ja vuodelta 1999 peräisin oleva Kuopio alueittain väittää sen
samana vuonna 1990 olleen 5936 –
edellinen on yli reilun kolmanneksen
pienempi luku kuin jälkimmäinen, ja
kuitenkin molemmat ovat Kuopion
kaupungin itse tuottamia lukuja.
Tätä selittää alueen rajaamisen
muuttuminen. Pohjoisen ja etelän laidat ovat pysyneet paremmin paikallaan. Jo Kokkarinen kirjoittaa niistä
tänäkin päivänä petoslaisten oikeiksi
mieltämällä tavalla: ”Tutkimukseni
kohteena on nykyisin Petoseksi kutsuttu alue, joka rajoittuu pohjoisessa
Petosenlampeen ja Jynkänlahteen sekä etelässä Koiraveteen.”
Itä- ja länsilaidoista Kokkarinen
ei uskaltanut väittää mitään. Niistä
kertoo nykyisin Kuopion kaupungin
palveluksessa Kansalaistoiminnan aktivoinnin yksikön kehityspäällikkönä toimiva Mirja Wihuri seuraavaa:
”Petosen ensimmäinen vuoden 1986
osayleiskaava rajattiin idästä karttalehden reunan mukaan viivasuoraan
pohjoisesta etelään alkaen Pirttilahden pohjasta. Näin tehtiin siitä yksinkertaisesta syystä, että tästä itään ei
ollut käytössä pohjakarttaa. Lännessä
alueeseen otettiin kuulumaan 5-tien
länsipuoli aina Matkusjärviin saakka

eli mm. nykyinen Ikea.”
Mirja Wihuri käänsi seuraavan Petosta koskevan toisen vaiheen suunnitelmat osayleiskaavaksi vuonna
1990. Hänen mukaansa tällöin Pirtin
osayleiskaavaan luettiin Pirttiniemi
kokonaan sekä Savolanniemi, ja kaikki tämä kuului sitten Petosen tilastolliseen alueeseen. Niinpä tilastoitava
väestö yllättäen lisääntyi, mutta tämä
ei ilmeisesti vain ehtinyt vielä vuoden 1992 tilastoihin. Tässä vaiheessa
Lehtoniemen oli vielä tarkoitus jäädä
maaseutumaiseksi haja-asutusalueeksi.
Mutta sitten tuli 2000-luku ja asioihin alkoi jälleen vaikuttaa markkinointi.
Lehtoniemestä päätettiinkin tehdä
tehokas Saaristokaupunki. Tässä yhteydessä napattiin Saaristokaupungin
tilastolliseen rakenteeseen Petosesta
jo rakennettuja alueita. Näin saatiin
alkuvaiheen markkinointiin Saaristokaupungille komeampia asukaslukuja.
Toki uusi palvelujen painopisteajattelu ja liikenteen käännös Saaristokadun suuntaan tuki tilastorajan muutosta, kertoo Mirja Wihuri.
Siihen, että alueen virkamiesten
määräämät rajat ovat eri kuin ihmisten kokemat, on tartuttu aiemminkin
Petosen Lehdessä. Numerossa 8/2011
on Marja Miettinen haastatellut Raimo Kermania, joka Etelä-Kallaveden
paikannimiä koskevan yliopistollisen
tutkielmansa johdosta on ollut asiantuntijana Saaristokaupungin katuja ja
alueita nimettäessä. – Ennen nimet
muuttuivat ihmisten mielissä, nykyisin virkamiesten kirjotuspöytien ääressä, on Kerman todennut tässä hastattelussa, ja lisännyt: – Mikä alue on
Saaristokaupunkia, entä missä ovat
Petosen rajat, Raimo Kerman kysyy –
tietäneekö kukaan…
Mitä tulee Petosen nykyiseen omaan
väkeen, jotka tuntevat alueen luissaan ja ytimissään, heistä useimmat
mieltävät varsinkin idässä Pirtintien

ja siihen liittyvät kadut vielä Petoseksi, mutta Pirtin koulun takana alkaa
Saaristokaupunki. Huolimatta erilaisista rajojen käsityksistä nimi Petonen
on kuitenkin asettunut paikoilleen, ja
kyllä sitä virkamiehiäkin ymmärtää.
Mitään aiempaa nimeä koko tuolle 1980-luvun alussa rakennuttajille
sun muille tontin ostajille ja yrittäjille
myytäväksi tulleelle alueelle ei ollut,
vaan ilman sitä olisi markkinoinnissa
pitänyt aikaisempaan nimistöön pohjautuen käyttää viittä eri nimeä.

Elämä ennen Pyörönkaarta
Elämää näillä main oli siis ennenkin.
Raimo Kermanilla on itsellään juuret
syvällä virkamiestyönä Petoseksi nimetyn alueen maaperässä, sillä hänen
esivanhempansa molemmilta puolin ovat asuneet Lehtoniemi-nimisiä
torppia, joita maaseurakunnalla oli
kaksikin, numerot 8 ja 9. Maaseurakunnalla oli torppia vuosina 18541863 yhteensä 29, ja Petosen alueeseen näistä kuului kymmenen.
Rauhalahden kartanolla puolestaan
oli esimerkiksi vuonna 1854 kahdeksan torppaa, joista tulevalla Petosen
aluella sijaitsi kolme. Näistä Pölläkän
torpassa vietti Minna Canth vuoden
1860 kesän kirjoittaen näytelmänsä
Hanna.
Rauhalahden kartanon historiasta mainittakoon vielä, että se oli
1700-luvulla kruunun virkamaata, joka ennen pitkää eli 1891 päätyi Pekka
Juho Jalkasen omistukseen periytyen
heidän pojalleen, jonka veli, muuten
oli Kallavesj-laulun tekijä Aaro Juho
Jalkanen. Vuonna 1926 kartano siirtyi Hallmanin suvulle, jolta kaupunki
osti kartanon ja sen ympäristön maita, mukaan lukien Jynkän ja Petosen
alueita.
Alueen merkittävin tuotantolaitos
oli Heikki Peuran 1910 perustama
Pitkälahden saha. Saha sijaitsi mukavasti Pitkälahden aseman ja siis Savo
radan vieressä sekä 5-tien (silloiselta

nimeltään Helsingin eteläinen viertotie) varressa. Kuljetuksia suoritettiin
myös vesiteitse kolmella sahanomistajan omalla hinaajalla, joita ’ruokki’
kaksi lotjaa – näiden koivuhalkolastit
upposivat hinaajien höyrykattiloiden
kitoihin matkojen varrella.
Vuonna 1925 sahalle tuli 1200kW:n
höyryturbiini, ja parin vuoden ajan
tästä tuli kaikki Kuopion kaupungin
tarvitsema sähkö. Se tuli olemaan tärkeä sähköntuottaja tuonnempanakin,
ja vielä sotien jälkeenkin Pitkälahden
sahan ylijäämäsähköä syötettiin Savon Voiman verkostoon. Sahalta kulkivat sähkölinjat suoraan myös mm.
Peuran omille tiluksille, sahanperustamisen aikoihin von Wrighteiltä ostettuun Haminalahden hoviin.
Peura oli merkittävä mies laajemminkin, olihan hän Kansallis-OsakePankin hallintoneuvoston jäsenkin
ja näin sen tuolloisen pääjohtajan
J.K.Paasikiven (pääjohtajana 19141934) esimies.
Petosen lähistön kartanoista mainittakoon vielä Hiltulanlahdessa sijaitseva Koivumäen kartano, joka myös sai
sähkönsä suoraan Pitkälahden sahalta.
Mutta mustikkamaastot säilyivät
jossain päin Petosta vielä pitkään.
Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys
ry:n varapuheenjohtaja Marjut Ronkainen on muuttanut Petoselle vuonna 2002, ja vuoteen 2005 asti parhaat
mustikkamaastot olivat Jynkänvuoren
laella. Niiden mustikoiden päälle on
sittemmin tullut Tervaniityn ryhmäkoti.
Teksti ja grafiikka: Saija Sillanpää
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Maailman kirjaimet ja kirjastot
Vuosien saatossa on Pyörön kirjastossa voinut havaita piristävän aasialaispilkahduksen, kun Yoshiko Immonen on
ollut siellä pariinkin otteeseen töissä esimerkiksi hoitamassa sijaisuuksia.
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Happy hour
ma-pe klo 17-19

Yoshikon origamityö, värikäs siili.
(kuva Helena Pohjolainen)
taiteen lajia, eivätkä nämä harrastukset vedä Japanissa puoleensa pelkästään naisia kuten meillä. Esimerkiksi
keramiikka voi olla kultivoituneen
vanhemman herrasmiehen harrastus – meillä keramiikkakursseilla ei
yleensä ole kuin naisia.

Pyörön kirjastosta löytyvät edelleen nämä Yoshikon tekemät selfie-rekvisiitat.
(kuva Saija Sillanpää)

K

un alkaa ajatella kirjaston hoitamista Japanissa, ensimmäisenä tulee mieleen, että mitenkähän siellä järjestetään kirjat, kun
käytössä ei ole meikäläisen kaltaisia
aakkosia.
– Samalla tavalla kuin Suomessa,
aakkosjärjestyksen mukaan, vastaa
Yoshiko. ’Aakkoset’ ovat kuitenkin
Japanissa pikemminkin tavumerkkejä kuin meikäläisiä yhden äänteen
aakkosia, ja nämä tavumerkitkin ovat
vain yksi laji käytössä olevia kirjoituksia.
Japanissa nimittäin on kolme eri
kirjoitusjärjestelmää. Se hieno, koristeellinen kirjoitus, kuvakirjoitukseen
perustuvat kanji-merkit, on alkujaan
kotoisin Kiinasta. Mutta rinnalla on
yksinkertaisemman näköisiä tavumerkkejä, ja tällaisia tavukirjoituksia on kaksi. Hiragana-tavumerkeillä
oppivat lapset aluksi kirjoittamaan,
ja niitä käytetään myös japanin kielen
kieliopillisten rakenteiden ilmaisemisessa kanji-merkkienkin kanssa.
Näiden lisäksi on toinen vastaava
tavumerkistö, mutta sillä kirjoitetaan
vain ei-japaniliset sanat.

Tavumerkit ovat järjestyksessä kuten meidänkin aakkosemme, mutta
kun meillä aakkoset menevät ’a,b,c,…’
niin japanissa ne alkavat ’あいう…’
[’a,i,u…’] ja välissä on merkkejä, joita
ääntyvät suurin piirtein kuin meidän
tavumme, esimerkiksi ka, ki, ku jne.

Esimerkiksi kirja asetetaan kirjaston
hyllyyn kirjoittajan nimen tavukirjoitukseksi saatetun muodon perusteella.
Ja kuvakirjoitukseen perustuvia
kanji-merkkejä on vaikka millä mitalla. Esimerkiksi vuorta merkitsevä
kanji 山 muistuttaakin hiukan vuorta.
Peruskoulussa opetellaan 2000 merkkiä, mutta sujuva sanomalehden lukeminen edellyttää 3000 kanji-merkin
hallitsemista.
Länsimaiset aakkoset eivät ole Yoshikon mukaan japanilaisille mitenkään vaikeat oppia, vaikka ne ovat
sitten neljäs kirjoitusjärjestelmä omien kolmen päälle. Japanilaista näkökulmasta meillä on kirjaimiakin niin
vähän, meillä Suomessa 29 eli kolme
enemmän kuin englannissa, jonka
opetuksen yhteydessä meikäläinen
aakkosto Japanissa opitaan. Eli englannin opetuksessa mukana oleva
vaikkapa nyt 13-vuotias japanilainen
koululainen hallitsee neljä eri kirjoitusjärjestelmää: länsimaisen aakkoskirjoituksen, hiraganojen ja kataganojen tavukirjoitukset sekä kanjit.
Jo tämän perusteella olettaisi, että
japanilaisia ei herkästi ala dementia
vaivata.

Ulkonäöllä on väliä
Japanilainen kirjoitus on hyvin
kaunista, ja muutenkin japanilaista kulttuuria leimaa visuaalisuus. On
tavallista harrastaa jotain visuaalista

Taidetekstaus eli kalligrafia on erittäin suosittua. Se on myös kouluaine.
Jokainen japanilaislapsi oppii origamia, japanilaista paperitaittelua, jota Yoshiko on opettanutkin Kuopion
kirjastoissa. Yoshiko ei edes itse muista, milloin ja missä hän on oppinut
origamia, sen osaaminen kun on niin
itsestäänselvää.
Kaiken kaikkiaan Japanissa on tärkeää, miltä asiat näyttävät. Työkavereiden huomiota Pyörön kirjastossa
kiinnittivät Yoshikon eväät. Ne olivat
aina hyvin kauniit. Ne olivat elegantissa rasiassa yhteen sopivine syömäpuikkoineen, ja mukana oli aina myös
liina.

facebook.com/karhunpesakuopio
• Karaoke Pe-Su klo 16, Ke bingon jälkeen
• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin
klo 17.30
• 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

Muistakaahan Sylvi!

K

uten pääjutusta voidaan todeta, lukeminen voi joillain
maailmankolkilla olla monimutkainen juttu, ja kun sitä ei tiedä, minne elämä itse kunkin lapset
lopulta heittää, kannattaa käyttää
kaikki keinot, joilla lapset voivat harjaantua monipuolisesti lukemiseen.
Lukukoira Sylvi auttaa tässä. Sille nimittäin saa lukea rauhassa ääneen. Se
ei huomauttele virheistä eikä rupea
lukemaan lapsen puolesta, jos lapsella alkaa lukeminen jumittaa. Eikä
se rupea räpläämään kännykkäänsä,
kun toinen lukee.

Suomessa Yoshikon on ollut vaikea käsittää, miksi perunat tuodaan
usein pöytään kattilassa, kun ne voisi
laittaa johonkin kauniiseen kulhoonkin. Värit ovat ruoassa tärkeitä, mutta
Yoshiko ymmärtää, että pohjoisessa
on vaikea saada värikkäitä kasviksia.
Toisaalta kauneus ruoassa ei ole välttämättä monimutkaista. Punaista ja
vihreää pitää kuitenkin olla aina, että
ruoka näyttäisi hyvältä, hän arvelee.

oman lapsensa kohteliaammaksi kuin
Suomessa on tapana.

Sanat jakavat todellisuutta

Kirjallisuudesta

Vihreä ja sininen ovat, muuten, Japanissa sitten hiukan erikoinen juttu. Kaikki vieraita kieliä opiskelleet
tietävät, että toisen kielen sanat eivät
merkitykseltään vastaa aivan tarkkaan
oman kielen sanoja, ja mitä kauemmas kotikonnuilta mennään, sitä suurempia ovat erot. Esimerkiksi spektrin värit on saatettu eri kulttuureissa
pätkiä nimetyiksi väreiksi eri tavoin.
Japanissa sinistä merkitseäva sana ’ao’
tarkoittaa paitsi meikäläistä sinistä
myös vihreää. Yoshiko kertoo, että lisäksi asiaan vaikuttaa, ovatko kyseessä
luonnon värit vai keinotekoiset värit.
Esimerkiksi liikennevalojen vihreän
väri mahtuu japanissa sinistä tarkoittavan sanan ’ao’ piiriin.

Japanissa Yoshiko oli töissä yliopiston kirjastossa.

Myös aikamuodot esiintyvät erilaisissa yhteyksissä kuin meillä. Esimerkiksi kiitosta merkitseviä sanoja on
useita, sillä niissä on aikamuodot.
Japanilaisessa kulttuurissa käytetään
runsaasti erilaisia kohteliaisuusmuotoja. Kavereiden ja perheen kanssa
puhutaan yhdellä tavalla, esimiesten
ja opettajien kanssa toisella tavalla,
ja sitten vielä aivan erityisen kohteliaisuusmuoto, jota käytetään hyvin
korkea-arvoisten henkilöiden kanssa. Muodot ovat pysyneet amerikkalaistumisen leviämisen keskelläkin,
sillä ne opetetaan kodin lisäksi myös
koulussa. Kohteliaisuuden puute pistääkin Suomessa japanilaisen silmään.
Yoshiko esimerkiksi haluaisi kasvattaa

Pyörön kirjastossa ei ole sopivaa
erillistä tilaa lukukoiran kanssa lukemiseen, mutta Jynkän kirjasto on sen

Kirjastonhoitajaksi opiskelemaan
pääseminen ei ole Japanissa läheskään
niin vaikeata kuin meillä. Palkat ovat
kuitenkin samaa luokkaa. Työpaikkoja on vaikea saada, ja suuri osa kirjastojen työntekijöistä on osa- tai määräaikaisia.
Japanissakin on meikäläisen kaupungin kirjastojen tapaisia kirjastoja,
mutta ne ovat kuulemma todella hiljaisia paikkoja. Ne ovat pikemminkin
lukemis- kuin lainauspaikkoja. Kirjoja ei saa lainaksi kerralla niin paljon kuin Suomessa eikä niin pitkäksi
aikaa. Kerralla voi lainata parikymmentä kirjaa, ja laina-aika on maksimissaan pari viikkoa. Tämän Yoshiko
arvelee johtuvan siitä, että kirjat eivät
Japanissa ole läheskään niin kalliita
kuin Suomessa, joten ihmiset ostavat
kirjat useammin omaksi.
Kirjoissakin ulkonäöllä on väliä. Japanilaiset lastenkirjat ovat Yoshikon
mielestä kuvituksiltaan modernimpia
kuin Suomessa. Vanhemmat kun haluavat lapsilleen tyylikkäitä kirjoja.
Yoshiko ei nykyisin juurikaan lue
romaaneja tai muuta sellaista, mutta
mainitsee lempikirjailijakseen fantasiaa hyödyntävän Manabu Makimen,
jonka teosten tapahtumat sijoittuvat
Japanin vanhaan pääkaupunkiin Kio-

Yoshikon kauniit eväät. (kuva Helena Pohjolainen)

verran lähellä, että Petoselta voi siellä
piipahtaa. Siellä Sylvi kirjastonhoitajaemäntineen käy kerran kuukaudessa lasten kanssa lukemassa. Ajat ovat
Jynkän lähikirjastossa torstai-iltapäiviä, tänä kevättalvena seuraavat:
15.2. klo 16-18
15.3. klo 16-18
15.4. klo 16-18
Lukuhetki kestää 15 minuuttia, ja
aika kannattaa varata etukäteen Jynkästä numerosta 044 718 2354.
Toisaalta…eivätkö aikuisetkin saisi
tulla lukemaan syvämietteiselle Sylville…?
toon. Myös hänen toinen lempikirjailijansa Atsushi Nakagima, käyttää
fantasiaa, mutta hän on luonteeltaan
aika kiinalainen, ja hän kirjoittaa
vain kanji-merkkejä käyttäen. Yoshiko ei erityisemmin pidä lännessä arvostetusta Murakamista. Suomessa
70-luvulla suosittu Osamu Dazai on
klassikkona japanilaiskouluissa pakkolukemista. Häntä siis luetaan kouluissa, vaikka kirjat ovat rajullakin
tavalla synkkiä. Ne myös jakavat tästä syystä mielipiteitä. Kiistaton suuri
japanilainen klassikko puolestaan on
Soseki Natsume.
Pääasiassa Yoshiko lukee mangaa.
Tämä uudehko, merkittävä japanilainen kulttuurimuoto eroaa länsimaisesta sarjakuvasta Yoshikon mielestä
suuresti. Manga nojaa paljon vähemmän tekstiin kuin länsimainen sarjakuva.
Lapsille on omat mangansa, mutta
usein lasten manga maistuu aikuisillekin. Varta vasten aikuisille tarkoitettu
manga voi kertoa vaikkapa historiasta
kuten Yoshikon suosikin Mari Okazakin A un -mangat, joissa on puhe
buddhalaisen munkin kokemuksista
menneiden aikojan Japanissa.
Teksti: Saija Sillanpää

Seuraava Petosen
Lehti ilmestyy 14.3.
Aineistot lehteen 6.3.
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Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.ﬁ • toimisto@ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•
•
•

Biljardi ma klo 9.30 - 13, ti klo 9 - 13, to klo 9 - 14
Rivitanssi ma klo 12 - 14
Tiistaikerho ti klo 11.45 - 14
Askartelukerho ke klo 11 - 14
Kuvataidekerho pe klo 11 - 14
Sekasähly miehille ja naisille su klo 16 - 17.30

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
• Kädentaidot-kerho maanantaisin klo 11 - 14
• Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisin klo 9.15 - 11

Korjausompelija tekee pieniä ompelutöitä.
Tavoitettavissa keskiviikkoisin 9.30-12.30

Asukastupa Kotikulmassa
keskiviikkoisin klo 13-15.

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10
- Limpun loukkua pelataan torstaisin
- SPR:n terveyspiste ma 5.3. klo 10-12
- VireTorin terveyspiste ke klo 9-10

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
Avoinna ma-pe klo 8-13

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

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

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: plpuutarhakerho@gmail.com
puhelin: 044 512 3137
Kotisivut uudistuvat piakkoin.
Olemme myös Facebookissa!

15.2. klo 18.00

JÄSENILTA Pinarin Toimelassa, Pyörönkaari 19. Maija Rouvisen luennon aiheena on
”Kasvata omat taimet”. Luento sisältää siemenlisäyksen ja pistokaslisäyksen eli kylvöt ja
taimikasvatukset. Ohjelmassa kerhon ja toiminnan esittelyä, arvontaa, kilpailu ym. Olet
tervetullut tutustumaan kerhon toimintaan vaikka et olisikaan jäsen. Samoin jäsenet
voivat tuoda mukanaan ystäviään ja tuttaviaan. Tervetuloa!

26.2. klo 18.00

KEVÄTKOKOUS Pinarin kokoushuoneessa, Pyörönkaari 19, 2. kerros.

6.3. alk. klo 16.00

TIISTAI-KERHO Monarilla, Aittolammentie 11. Askarrellaan, jutustellaan ym.

18.3. klo 12.00

ULKOILURETKI Pölhön laavulle. Keitellään kahvit, paistellaan makkaroita…

22. – 24.3.2018

MESSUMATKA Pohjoismaisille Puutarhamessuille Tukholmaan.
Muutamia paikkoja vielä vapaana.
TERVETULOA!

Pinarilla torstaisin klo 12-14.

ILMOITUSTILAA!

Kerhot ovat kaikille avoimia. Niissä pohditaan
ja perehdytään omaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia
tukeviin teemoihin osallistujien mielenkiinnon mukaan.

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

Kerhoja ohjaa sosionomi (AMK), työnohjaaja Pirjo Nironen.
Kerhot toteutetaan Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen,
Kuopion Eläkkeensaajat ry:n sekä
Kuopion Mielenterveyden tuki ry:n yhteistyönä.

TIISTAIKERHO
Mukavaa alkanutta vuotta! Tapaamme tutusti
Pinarin kokoushuoneessa tiistaisin klo 11.45 - 14.00.
Tervetuloa mukaan keskustelemaan, kahville, pelaamaan
bingoa ja skip-boa sekä tuomaan uusia ideoita!

Avoinna ma-pe klo 9.00 - 13.00

Petosen vapaa-aikatilat,
Pinari, Pyörönkaari 19
Puh: 040 462 7068
toimisto@ppay.fi

*Ateriaan sisältyvät
pääruoka, salaatti,
leipä sekä juoma.

Huom! Meillä käy vain käteinen!
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Työkokeilupaikkoja
avoinna! Ota yhteyttä
toimisto@ppay.fi

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai netistä kahvio.ppay.fi

Mediatiedot netissä http://petosenlehti.ppay.fi

Aitoa turkkilaista kebabia Petoselta

M

uistissa lienee vielä takavuosien Majakka, pubimainen ravintola Kirveslahden
uimarannalla? Näin asukasyhdistyksen juhlavuonna voitanee muistella
sen lopettajaisista kertoneen jutun
otsikkoa silloisessa Petosen Lehdessä:
“Majakan valot sammuvat”.
Mutta nyt samaan rakennukseen
ovat jälleen syttyneet valot, ja uuden
ravintolan nimi on SOfres. Nimen
taustalla on muutakin kuin vain uudet
tuulet, sillä yrittäjiin kuuluva pariskunta, Pauliina Lehtolainen-Dalkilic
ja Taygun Dalkilic, kävivät Lontoossa asuessaan usein turkkilaisessa ravintolassa nimeltä Sofra, mistä myös
juontavat juuret nimeen SOfres.
Uudet ravintolayrittäjät ovat vähän
epätavanomaisempi kolmikko: Pauliina Lehtolainen-Dalkilic on lääkevalmisteiden erikoistutkija, hänen turkkilaissyntyisellä miehellään Taygun
Dalkilicilla on puolestaan yliopistollinen loppututkinto kansainvälisistä
suhteista ja Adem Kandak on pitkän
linjan ravintolakokki, jonka ura alkoi
jo synnyinmaassa Turkissa.
Ja nyt on tarkoitus tutustuttaa petoslaiset aitoon turkkilaiseen kebabiin.
Kokki Adem Kandak nimittäin on
kotoisin Adanasta, Turkin kebab-pää-

kaupungista!
SOfres on perheravintola, ja siksipä listalta löytyvät paitsi kebab myös
lasten suosikkigrilliannoksia kuten
makkaraperunat sekä kananuggetit ja
ranskalaiset. Itämaisempaa grilliruokaa edustaa falafel. Pizzaa täältä ei saa,
mutta kylläkin burgereita, ja näitä on
tarjolla myös vähän erikoisemmillakin täytteillä kuten avokadolla.
Tämän kotoisan 4.1. avatun ravintolan sisustus on jo kuosissaan. Joitain Majakan elementtejä on säilytetty
kuten upea tiski. Ulkopuolen, kuten

terassin, ehostus odottaa kesäisempiä
säitä.
SOfresiin kannattaa pistäytyä tutustumassa vaikka hiihtolenkillä, SOfreshan sijaitsee siinä latujen varrella,
ja nauttia vaikka kuumaa kaakaota,
jos siinä kesken lenkin ei ihan ruoka
maistu.
Syömään voi tulla vähän kauempaakin, sillä rannan tuntumassa on tilava
parkkipaikka.
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää

Taygun Dalkilic (oik.) ja Adem Kandak uudessa ravintolassaan, SOfresissa.
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Tuhkakeskiviikon messu ke 14.2.
klo 18. Matti Pentikäinen, AnnaMari Linna.
Messu su 18.2. klo 10. Oona Huttunen, Anni Tanninen, Richard
Nicholls. ja Dolce.
Messu su 25.2. klo 10. Oona Huttunen, Veli Mäntynen, Matti Pentikäinen, Richard Nicholls.
Kirkon Raamattupiiri ma 26.2.
klo 18. Kirkon koulutussalissa.
Seuraavan kerran 12.3.
Messu su 4.3. klo 10. Juha Määttä,
Anni Tanninen, Anna-Mari Linna.
Messu ja seurakunnan 466 v synttärit su 11.3. klo 10. Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna.

Petosen messu su 11.3. klo 17.
Matti Pentikäinen.
Aikuisten takkailta ke 14.3. klo 18.

Hieromo Rentouttava Olo
Tutustumisalennus 10% ensikäyntiin.

Kallaveden seutu - Muut

Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Kutsu yhteyteen -messu su 18.2.
klo 17. Anni Tanninen.
Pulinapaja ma 19.2. klo 9. Avoin
matalan kynnyksen kohtaamispaikka ma,ti ja to klo 9-12.00. Kohtaamispaikassa on mahdollisuus käyttää
nettiä asiakastietokoneen kautta
ja voit lukea päivänlehtiä. Diakoniatyöntekijä on paikalla koko ajan ja
kerran kuukaudessa on Kela Pop up
ja aikuissosiaalityön palveluohjaus.
Piipahda Pulinapajaan kahville, juttelemaan tai muuten vain.
Petosen messu su 25.2. klo 17.
Anni Tanninen.
Nuortenilta ti 27.2. klo 17.
Seuraavan kerran 13.3.

Niemisjärven olotilatorstai to
15.2. klo 11.30. Sanna Alanen. Kylätalossa.
Rytkyn, Kaislastenlahden ja
Haminalahden kinkerit to 15.2. klo
18. Matti Pentikäinen, Anna-Mari
Linna. Anja Nissisellä, Kuuselankuja
15.
Hyvän hoidon päivä ke 21.2.
klo 10.30. Rytkyn leirikeskuksessa
omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille. Ilm. Riitta Reimalle 040 4848 370 (Voit jättää myös
viestin vastaajaan).
Leväsäsen kammari varttuneille
ma 26.2. klo 13. Kalevalaista kulttuuria / Arja Mielikäinen sekä Marja
ja Jorma Eskelinen. Kammari joka
toinen (pariton) viikko ma klo 1314.30 Leväsen palvelukeskuksessa.
Haminalahden työseurat ma 26.2.
klo 18.30. Matti Pentikäinen. Helvi ja
Erkki Sutisella, Savolanmäentie 71.
Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Puutossalmen-VehmasmäenKurkimäen
ja
Sotkanniemen
yhteiset kinkerit su 18.2. klo 14.
Sanna Alanen, Richard Nicholls.
Kinkereiden aiheena Messu.
Sanajumalanpalvelus su 4.3. klo
13. Sanna Alanen, Anna-Mari Linna.
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Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry hakee

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
työkokeiluun, työelämäkokeiluun tai
oppilaitosharjoitteluun.
Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu,
ruoan ja leivonnaisten valmistus sekä muut
kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus
katsotaan eduksi.

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

Uusi Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja, kuka oikein olet?

O

len Anne Ruotsalainen, pitkään
asukasyhdistyksessä
mukana ollut iloinen, toimelias ja hyvin toisten kanssa juttuun tuleva perheenäiti. Perheeseeni kuuluu
puoliso Ari, neljä tytärtä (joista muutama on jo aikuisia), yksi poika sekä
koira.

asukasyhdistystoimintaan?

Olen mukana monessa muussakin
vapaaehtoisessa hommassa, ja pelailen lentopalloa Petosen Nalleissa.
Tykkään myös neuloa ja lenkkeillä
koiramme kanssa.

Toimin joitakin vuosia sitten myös
asukasyhdistyksen toiminnanohjaajana. Tapahtumien suunnitteluissa
ja toteuttamisessa olen ollut mukana
monta vuotta.

Mikä on suhteesi Petoseen?
Tulin Petoselle ensi kertaa asumaan
18-vuotiaana. Pääsin muuttamaan
juuri valmistuneeseen kerrostaloon
Petosen ”perukoille” Hautalahdenkadulle.
Se oli uutta ja jännää silloin, kun alkoi se omillaan pärjäämisen harjoittelun aika.
21-vuotisen Petosella asumisen katkasi kaksi vuotta keskustassa, mutta palasimme viime kesänä takaisin.
Helppoa oli palata, kun tiesi miten
hyvä paikka asua tämä alue on. Täällä
on hyvät palvelut, liikuntamahdollisuudet ja kaikille jotakin.
Mikä sai sinut lähtemään mukaan

Asukasyhdistyksen toimintaan tulin aikoinaan puolivahingossa. Olin
edustamassa Petosen Nalleja eräässä
syyskokouksessa, ja kuinka ollakaan,
olinkin sitten jo seuraavassa asukasyhdistyksen hallituksessa.

Mitä yksittäisiä esimerkkejä nostaisit esille tämänhetkisestä asukasyhdistyksen toimnnasta?
Meillä on aivan mahtava kohtaamispaikka, Pinarin kahvio, joka on löytänyt mukavasti paikkansa Petosen
sydämestä, Pyörönkaarelta. Sieltä saa
aina niin maukasta ruokaa!
Petosen Lehteä on mukava lukea.
Lehti keskittyy pääsääntöisesti meidän oman alueemme juttuihin. Ja nyt
juhlavuotena valmistuu historiikki,
joka on varmasti mielenkiintoinen,
onhan asukasyhdistys toiminut aktiivisesti jo 30 vuotta.
Olemme yhdistyksessä toimineet
myös monen ihmisen työllistäjänä

monipuolisissa tehtävissä. Kerhotoimintaakin on monenlaista.
Pyritkö jotenkin kehittämään asukasyhdistyksen toimintaa puheenjohtajuutesi aikana?
Petosen alueella on paljon tahoja,
joiden kanssa teemme yhteistyötä.
Olen iloinen siitä kuinka innokkaasti
yhteen hiileen puhaltaen ihmiset tekevät yhdessä hyvää kaikille Petosen
asukkaille.

virkkeellä?
Petonen on hyvä paikka asua, ja
täällä viihtyvät kaikenikäiset!
Mikä on elämisen tarkoitus?
Kysymys on aika laaja… pyrkimällä kehittämään itseä toiset huomioon
ottaen ja elämällä hyvien arvojen mu-

kaan voimme antaa hyvät elämisen
perusteet tuleville sukupolville. Ollaan hyviä esimerkkejä ja välitetään
toisistamme ja asuinpaikastamme!
PS. Kuvassa myös perheen nuorin,
Jeremias.
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää

Meillä on paljon vakiintuneita toimintamuotoja, joista pidämme jatkossakin kiinni, mutta niihin ideoidaan aina jotain uutta. Uuden
kehittäminen onkin helpompaa, kun
on jo valmista kokemusta organisoimisesta niin kertaluontoisissa projekteissa kuin sellaisissa vuosittain
toistuvissa tapahtumissa kuten asukasyhdistyksen koordinoimat, yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa
järjestetyt isot kevät -ja joulutapahtumat.
Toivotammekin
asukasyhdistyksessä uudet ihmiset tervetulleiksi
mukaan toimintaan, jota pyritään
kehittämään entistäkin monipuolisemmaksi!
Miten luonnehtisit Petosta yhdellä

Hallitus vuodelle 2018:
Anne Ruotsalainen
Marjut Ronkainen
Kalle Lillinen
Raili Koivistoinen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
hallituksen jäsen

Jukka Kytöjoki
Pasi Louhelainen
Mika Pesonen
Ari Ruotsalainen
Markku Vottonen

hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen varajäsen
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Aihetta
hymyyn!
Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu
Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
017 363 4757
029 123 1152 Yhteisvaraus

(pvm/mpm)

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

Tutustu lisää kotisivuillamme:

kätevä
ajanvaraus
netissä!

vilhelmi.fi

Viihdy Jynkässä,

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

Naisten päivä

Nyt avattu uusi Juhlatila Wanha Kirjasto,
entisen Jynkän kirjaston paikalle.
Tilassa on mitä mainioin järjestää häitä, syntymäpäiviä, muistotilaisuuksia, yritystilaisuuksia, pikkujouluja, kokouksia yms. pitopalvelutilaisuuksia. Tilaan
mahtuu maksimissaan 180 vierasta.
Kuvia Käskynkän Facebookissa.
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.

Tämä on se nainen!

Lauantaina 17.3.2018 klo 10-16
Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21

Päivän ohjelma:
klo 10
10.30
12
13
13.30
15

Tervetuloa! Päivän aloitus afrikkalaisittain, sudanilaiset naiset
Pastori Johanna Porkola: Tule sellaiseksi naiseksi kuin olet!
Ruokailu
Afrikkalaiset rytmit, sudanilaiset naiset
Pastori Oona Huttunen: Rehellisesti naisena
Naistenpäivän messu
Päätöskahvit

Hinta 6 euroa sisältää ruokailun ja kahvit. Maksu paikan päällä.
Lastenhoito järjestetty klo 10-13.
Ilmoittautuminen 12.3. mennessä sähköpostilla
anni.tanninen@evl.ﬁ tai tekstiviestillä 040 4848 359.
Ilmoittautuessa ruoka-aineallergiat ja lasten iät, jotka
ovat tulossa lastenhoitoon.
Järjestäjänä Kallaveden seurakunta ja
kaupunkialueen aluevastuuryhmän naiset.

