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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

PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT
LAPSILLE OMA MENU!

KUUKAUDEN TARJOUS !

SULO’S
KEBAB

3,90€

(Leipä, kebab, chili-kastike, salaatti, tomaatti,
kurkku, paprika ja classic-majoneesi)
Voimassa 30.4.2018 asti

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

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:

HYVÄ
VAPPU

ark 8-21
la 9-20
su 11-20

on
PIRTTI
lähellä!
MIKSI LÄHTEÄ KALLAVETTÄ KAUEMMAKSI OSTOKSILLE? PYSY PIRTISSÄ!
RAJOITETTU ERÄ!
VOIMASSA TO-LA 26.-28.4.2018

HK

Aito nakki

1

PKT

(4,74/kg)

Lihapiirakka
150 g

420 g

99

VAIN TORSTAINA 26.4.2018
HANNA PARTASEN

PLUSSA-KORTILLA

-47%

0

99

Ilman Plussa-korttia
3,79 pkt (9,02/kg)

Vapun

Foliopalloneett,

ovat saapu
an
tule valitsema
oma suosikkisi!

Pirtinkaari 28, 70820 Kuopio
keijo.ollikainen@k-market.com, p. 044 333 0300

KPL

(6,60/kg)

PLUSSA-KORTILLA

-63%

Ilman Plussa-korttia
2,69 kpl (17,93/kg)

Uutena palveluna meillä on päivittäin
vaihtuva lämmin keittolounas,
poikkeahan sopalle klo 11 alkaen.
Viikottaisen soppalistan löydät sekä
kauppamme netti- että FB-sivuilta.
K-Market Pirtin kauppiaat
Keke ja Saija henkilökuntineen
toivottavat Hauskaa Wappua!

Uutena palveluna:
paljun vuokraus,
kaikki lisäpalvelumme
löytyvät
www.k-market.fi/pirtti

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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Sisällissota loppui Kuopiossa lyhyeen

8

.2.2018 pidettiin Kallaveden kirkolla Sata vuotta sisällissodasta
-yleisöseminaari.
Tilaisuuden
järjestäjät, Kuopion Isänmaallinen
Seura, Kuopion Paasikivi-Seura, Pohjois-Savon UKK-Seura ja Kallaveden
seurakunta, olivat odottaneet noin
kolmeakymmentä osanottajaa, mutta
paikalle ilmaantui parisataa henkilöä
kuulemaan kolmelta historioitsijalta,
mitä vuonna 1918 tapahtui.
Emeritusprofessori Jussi T. Lappalainen antoi sodasta yleisesityksen
aiheenaan Miksi punakaarti hävisi?
Vastaus oli aika yksiselitteisesti se,
että valkoinen puoli Mannerheimin,
juuri Venäjän vallankumouksessa
työttömäksi jääneen tsaarin upseerin,
johtamana oli paremmin koulutettu. Sillä olivat käytössään Saksassa jo
useamman vuoden koulutusta ja rintamakokemusta saaneet jääkärit, ja lisäksi valkoiset saivat apuvoimia paitsi
Ruotsista myös Saksasta, viimemainitusta myös aseita.
Punaisilla puolestaan oli apunaan
vallankumouksessaan kärvistelevältä
Venäjältä se, mitä sieltä liikeni.
Yleisön joukosta muistutettiin kuitenkin, että Saksa ei auttanut valkoisia hyvää hyvyyttään, vaan sillä oli
päämääränä saada Suomesta itselleen
alusmaa, ja hankkeilla oli jopa saksalainen kuningas Suomeen. Tämän
Lappalainen myönsi.

Seurakuntalaisten
välinenkin sota
Teologian tohtori Ilkka Huhta kertoi sisällissodasta hiukan epätavanomaisemmasta näkökulmasta: Papit
sisällissodassa.
Huhta kertoi erikseen muutamasta
papista, eniten Hille Sipilästä, joka
periaatteessa itsekin valkoisena järkyttyi valkoisten upseerien juopottelusta, etenkin, kun nämä kerran
päättivät humalapäissään huvitella
ampumalla 20 punaista vankia. Näistä
yksi pääsi pakenemaan ja kertomaan
tapahtuneesta. Juopottelu ei ollut ainoa syy tällaisiin tempauksiin, vaan
myös Mannerheimin suorat käskyt
ampua paikalla. Teloituksia tehtiin siis

PÄÄKIRJOITUS

K

ansaneläkelaitoksen palvelut
Petosella ovat heikentyneet
merkittävästi. Toimipiste on
ollut maaliskuun alusta lähtien auki
ainoastaan tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12 ja 13-16. Palvelu toimii
pelkästään ajanvarauksella. Kelan
postilaatikkokin on suljettu.
Minkä vuoksi Petosella ei voi esimerkiksi olla samaa käytäntöä kuin
yleisesti Pohjois-Savon alueella, jossa toimipiste on auki kahtena päivänä viikossa, ja jossa toimiston postilaatikko sijaitsee Kelan asiakastilan
odotustilassa, ja laatikkoon voi laittaa

Sata vuotta sisällissodasta -seminaarin asiantuntijat: etummaisena Jussi
T. Lappalainen, keskellä Ilkka Huhta ja vasemmalla Erkki Kinnunen

selvänäkin.
Tällaisia tapahtumia, samoin kuin
astetta harkitumpia kenttäoikeuksien
tuomitsemia teloituksia papisto joutui selvittämään. Varsinkin, jos vanki
pyrki lieventämään tuomiotaan vetoamalla uskoonsa. Huhdan mukaan
papit eivät suoranaisesti vastustaneet
kuolemantuomioita, mutta monet papit joutuivat painiskelemaan sen seikan kanssa, että sisällissotaa käytiin
luterilaisen kirkon seurakuntalaisten
kesken.
Piispat olivat Porvoon piispaa lukuun ottamatta melko jyrkkiä oikeistolaisuudessaan. Seurakuntapappien
oli piispoja vaikeampi sulkea silmiään siltä, miten sota vaikutti ihmisten
elämiin. Syynä oli väestökirjanpito ja
se, että he usein tunsivat henkilökohtaisesti seurakuntalaisensa. Toisaalta
suhde valkoisiinkaan ei ollut varaukseton.
Punaisten näkökulmasta kirkko oli
kääntänyt selkänsä työväestölle, mikä
järkytti punaisia, jotka olivat näihin
kristillisen yhtenäiskulttuurin viimeisiin hetkiin saakka hyvinkin uskovia.
Tästä huolimatta punaiset jatkoivat
jumalanpalveluksissa
käymistään,
varsinkin punaiset naiset. Vaikka yksi
sisällissodan seurauksista oli, että kir-

kosta eroaminen tuli mahdolliseksi,
tätä ei pitkään aikaan laajasti hyödynnetty. Suuremmalta kirkon ja työväestön välien kärjistymiseltä kuitenkin
vältyttiin, sillä punaisetkin kaatuneet
sentään siunattiin, vaikkakaan ei sankarihautauksin, kuten valkoiset. Teloitettujen hautojen siunaamisen valkoiset kuitenkin estivät.
Jotkut papit tunsivat sympatiaa punaisia kohtaan. Sovinnollista linjaa
edusti Otto Aarnisalo, sosialisti, joka kyllä tuomitsi vallankumouksen,
mutta ei työväkeä. Muutenkin, vaikka
suojeluskunnat antoivat papeille määräyksiään, suurin osa papeista oli mieluummin seurakunnan kuin suojeluskunnan pappeja, totesi Huhta.
Erkki Kinnunen kertoi sodan jälkeisestä vastakkainasettelusta, aiheena Kuopio 1918. Kuopion valtuusto
päätti pian sodan jälkeen, että kaupunki avustaisi punaisten hautojen
kunnostamisessa. Tämä päätös kuitenkin kumottiin laittomana maaherran toimesta.
Kuopiossahan vallitsee tunnettu
periaate, ettei olla puolesta eikä vastaan vaan pikemminkin päinvastoin,
ja niinpä sisällissota loppui Kuopiossa jo ennen kuin se oli muualla edes
kunnolla alkanut. Täällä todettiin, et-

Palveluita ajetaan alas Petosella
postia Kelan aukioloaikoina? Tällä
hetkellä jono Petosen toimipisteen
ainoastaan ajanvarauksella toimivaan
palveluun on kolme viikkoa. Tämä
jono lyhenisi merkittävästi, mikäli
toimipiste olisi säännöllisesti auki.
Kaikkein heikoimmassa asemassa
olevien ihmisten tukemiseen keskittynyt Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen läpiviemä kaksivuotinen
osallisuushanke päättyi viime marraskuussa. Hankkeella oli Euroopan
Unionin ESR-rahoitus, ja Kuopion
kaupunki tuki sitä myös rahallisesti.
Hankkeessa muun muassa autettiin

syrjäytyneitä ihmisiä hakemaan niitä
tukia, jotka heille lakien ja asetusten
mukaan kuuluvat. Itse heillä ei ole tietotaitoa eikä voimavaroja pitää puoliaan. Tällaisia osallisuushankkeen
palveluja käytti toistasataa ihmistä.
Monet heistä ovat moniongelmaisia ja he tarvitsevat henkilökohtaista
palvelua. Heidän tilannettaan ei ainakaan Kelan palvelumuutos auta. Heillä ei ole tietokoneita, ei puhelimia, eivätkä he voi käyttää Kelan sähköisiä
palveluja.
Kela on toimittanut Petosen asukastuvalle, Kotikulmalle, palautuskuori-

tä onhan se kiva vähän pyssyjä paukutella, mutta sitten rupesi näyttämään
siltä, että siinä voi kuolla ihmisiä.
Punakaartilaiset antautuivat 8.2.1918
klo 13, eli taisteluita kesti Kuopiossa
kahdeksan päivää. Valkoisten puolella
niihin oli osallistunut myös 17-vuotias Urho Kekkonen.
Kuopioon jäi kyllä pahamaineinen
vankileiri, missä vangit kuolivat lähinnä nälkään ja tauteihin: yhteensä 476
kuollutta, joista täytäntöönpantuja
kuolemantuomioita 21. Leiri lakkautettiin 15.9.1918.

Sisällissota ja Petonen
Kuopiossa ei esiintynyt varsinaista
punaista terroria, jos ei valkoistakaan,
eikä punaisia ammuttu kuten muualla. Siispä sodan haavatkaan eivät täällä olleet yhtä syvät. Tähän tosin esitti
vastalauseensa eräs yleisön edustaja.
Kommentoijan isoisä oli ollut myllärinä Rauhalahdessa, ja hänen mukaansa
kaikki muut Rauhalahden alustalaiset
olivat olleet punaisia paitsi tämä hänen isoisänsä. Kuulemma vielä sukupolvia myöhemmin kertojan serkku
oli syyttänyt kertojaa tämän isoisän
petturuudesta. Kuopion kaupunki osti Rauhalahden tilan 1972, ja joistain
siihen kuuluneista alueista tuli sittemmin osa Petosta.
aan, jotka voi laittaa postilaatikkoon.
Tällainen palvelu ei riitä. Nämä ihmiset tarvitsevat henkilökohtaista opastusta lomakkeiden täyttämiseen. Ei
heillä ole voimia, eikä aina taloudellisia mahdollisuuksiakaan lähteä asioimaan keskustan Kelaan. Nyt Kela jättää nämä palvelua eniten tarvitsevat
ihmiset heitteille.
Ennen muutosta Petosen Kelan toimipiste oli asiakkaiden puolesta arvostettu, ja asiointi sujui joustavasti.
Tämän vuoksi muutos tuntuu asiakkaista sitäkin suuremmalta.

Petteri Kokkarinen ottaa esiin Rauhalahden Petosen alueen historiikissaan Kaskimaasta kaupungiksi ja
toteaa, että Rauhalahden kartanossa
tilanne oli tosiaankin poikkeuksellisen kärjistynyt, olihan sen silloinen isäntä Matti Jalkanen Kuopion
maalaiskunnan suojeluskunnan johtomiehiä. Tilanne ei Rauhalahdessa
selkiytynyt edes pitkään aikaan sodan
jälkeenkään. ”Rauhalahden ristiriidat lienevät kuitenkin pikemminkin
poikkeus kuin sääntö Kuopion maalaiskunnassa”, kirjoittaa Kokkarinen.
Jos haavat olisivat olleet kauttaaltaan yhtä syvät kuin Rauhalahdessa,
meillä ei varmaankaan voisi olla sellaista kirjailijaa kuin Aapeli. Hänen
teoksessa Meidän Herramme muurahaisia on puhe vuodesta 1918, ja siinä
esiintyvän vahtimestari Karpin melko
tarkkana esikuvana tämän seminaarin
asiantuntijat pitivät Kuopion punakaartin johtajaa Israel Närhiä. Jussi
T. Lappalainen päättikin tilaisuuden
lukemalla novellin nimeltä Reittu
Karppi, vahtimestari, jossa kuvataan
punaisten antautuminen.
Antautuminen oli novellin mukaan
seuraus lähinnä siitä, että vaikka punakenraali Karpin johdettavilla oli
yllin kyllin ruokaa, ei ollut viinaa,
minkä johdosta miehille juolahti mieleen, että olisikohan meijerillä kokkelipiimää. Miehet lähtivät hoitamaan
kokkelipiimäasiaa ja käskivät kenraali
Karpin antautua, koska nyt ei keretty
sotimaan. ”Vedätin talon katolle Anselmi Hakkaraisen paidan riukuun
sidottuna. Vihollinen ei ymmärtänyt
sitä valkoiseksi lipuksi vaan ampui
monta reikää Anselmin paitaan. Silloin menin portille ja huusin vanhalla
komentoäänelläni, että ampuminen
seis, nyt seuraa antautuminen”. Tämän päälle vihollinen uhkasi ampua
Karpin, mutta vihollisen kapteeni sanoi: – ei Karppia ammuta. Karppi on
hyvä mies.
Kinnunen myös nivoi sisällissodan
suurempiin kuvioihin, eli se oli pieni
osa ensimmäistä maailmansotaa ja
sen valtapelejä, joita kuopiolaiset aika nopeasti kieltäytyivät pelaamasta,
koska heidän naapurinsa olivat hyviä
ihmisiä, meidän Herramme muurahaisia.
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää

Varkaudessa on asukkaita. Asukasmäärä on lisäksi jatkuvassa kasvussa.
Nämä kansalaisetko on nyt lopullisesti siirretty Kuopion keskustan Kelan asiakkaiksi?
Vastustamme Kelan tekemää palvelumuutosta jyrkästi, ja toivomme Kelan Petosen palvelujen palauttamista
ennalleen, tai vähintään kahtena päivänä auki olevaksi palveluksi, johon
ei tarvitse ajanvarausta.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
ry:n hallitus

Petosen Kelan asiointialueen piirissä asuu noin 20 000 kansalaista, eli
lähes yhtä paljon kuin Iisalmessa tai

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.

Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin
sekä Jynkkään. Painos 11 300 kpl.

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 044 729 5233 (ti-to klo 10 - 13)
petosenlehti@ppay.fi
http://petosenlehti.ppay.fi

Ilmoitushinnat 2018: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 23.5.2018
Aineistot viimeistään 15.5.2018

Toimittajat: Saija Sillanpää

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 30. vuosikerta

Petosen Lehti • Keskiviikko 25.4.2018

ASTI
NOPE
ASEEN
UKKA
LAAD
ON
HOITO A.
IOSS
KUOP

SINULLA ON
VAPAUS VALITA
Voit valita Mehiläisen Oma Lääkärisi -aseman julkiseksi terveysasemaksesi. Terveysasemamme kokeneet lääkärit ja hoitajat pitävät
Sinusta hyvää huolta. Käynti Oma Lääkärisi -asemalla maksaa saman
verran kuin käynti julkisessa terveyskeskuksessa. Valinnanvapauskokeilun piiriin kuuluvat tällä hetkellä 71160, 70800, 70820, 70840
ja 70870 postinumeroalueilla asuvat kuopiolaiset.

LISTAUDU NÄIN:
1.

OSOITTEESSA
terveyspalveluni.fi

TERVETULOA MEHILÄISEEN!

2.

OMA LÄÄKÄRISIASEMALLA
os. Kauppakatu 39

Oma Lääkärisi Kuopio, Kauppakatu 39, B-rappu, 2. krs.
Neuvonta ja ajanvaraus: 040 668 3777 (Ark. 8–16)
kuopio.omalaakarisi.fi

Meillä palvellaan
Tervetuloa oikealle huoltoasemalle!
• pesukatu (aina opastus)
• kahvio
• huollot

Jouni Laituri
0400 671 734

Lisätiedot tapahtumasta: toimisto@ppay.fi

• pankkiautomaatti
• renkaanvaihdot
• öljynvaihdot ym.

Mika Laituri
0400 372 221

Marko Laituri
040 558 6952
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Petosen perinteestä
kiinnostui UNESCO:kin
Petonen on luonut kansainvälisesti arvostettua paikallisperinnettä, ja toisaalta se on ollut myös multikulttuurisuuden
eturintamassa – tosin moskeijaa ei sitten kuitenkaan saatu, vaikka tonttikin kerettiin jo varata.

P

etosen kaikuja oli Kuopion kaapelitelevision ohjelmasarja, joka
liittyi UNESCO:n alueelliseen
perinnekeräykseen. Ohjelmasarja organisoitiin Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen kautta, ja sen toteuttivat
ohjauksen, kuvauksen ja editoinnin
osalta Jussi Rissanen, hänen serkkunsa Markku Liinamaa sekä Jorma
Kuusela. Aiheet ja käsikirjoitus tulivat
työryhmältä, jossa oli mukana myös
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen
puheenjohtaja Mauno Penttinen.
Asukasyhdistyksen arkistosta löytyy viisi jaksoa tätä vuosina 1990 ja
1991 tehtyä kuusiosaista ohjelmasarjaa. Yhteen jaksoon on mm. ikuistettu ensimmäiset asukasyhdistyksen
järjestämät markkinat, jotka vuonna
1991 pidettiin Kuvelammen kentällä.
Tapahtuma oli koko kaupungin mittakaavassakin suuri, ja avauspuheen
piti kaupunginjohtaja Kauko Heuru. Seuraavana vuonna 1992 Petosen
markkinoille ohjattiin väkeä jo isoin
tienvarsitauluin.
Asukasyhdistyksen näkökulmasta
toinen erittäin merkittävä on jakso,
jossa esitellään Pitkälahden koululla
1991 pidettyä alueen historiaa esittelevää valokuvanäyttelyä. Avajaisista
joulukuussa 1991 kuvatussa jaksossa pitää puheen asukasyhdistyksen
pitkäaikainen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja Petosen kyläpäälliköksikin tituleerattu Mauno
Penttinen. Tämän enempää meillä ei
hänestä liikkuvaa kuvaa olekaan.
Kuvaajaryhmässä mukana olleeseen Jorma Kuuselaan liittyy myös
ihan omanlaistaan petoslaista perinnettä. Hän pitää edelleen Kuvelammen rannalla isänsä Väinö Kuuselan perustamaa veneveistämöä. Isän
oppiin Jorma päätyi Petosen Lehden
(12.10.2001) mukaan sen seurauksena, että oli 15-vuotiaana myöhästynyt
ammattikoulun pääsykokeista.

Lukio vai hautausmaa
vai ei kumpaakaan?
Petosen palvelut -nimisessä kaupungin asiakirjassa 26.9.1988 kerrotaan,
että Pitkälahden ja Litmasen tarpeita
varten olisi tulossa kolmesarjainen lukio. Samassa paperissa luvataan myös
hautausmaa ja henkilöliikenteen terminaali.
Hautausmaan perään ei ainakaan
asiakirjojen ja lehtiarkistojen mukaan
ole kukaan itkenyt, mutta lukiosta yritettiin kyllä taistella. 4.6.1992 on ollut
kaupungin tiedotustilaisuus Petoselle
rakennettavasta yläasteesta ja kolmesarjaisesta lukiosta. Tilaisuudesta laaditussa muistiossa Mauno Penttisen
kerrotaan todenneen heti alkuun, että
paikalla ei ole ainuttakaan kaupunginhallituksen jäsentä, vaikka kaikki oli
kutsuttu ja vaikka koollekutsumisen
perusteena oli alueen asukkailta kerätty nimiadressi ongelmasta.
Koulutoimenjohtaja Pentti Malin
myönsi, että asiaa oltiin palloteltu
vuosikaudet, ja viimeisin päätös oli
ollut, että lukiota ja yläastetta ei rakennettaisi lainkaan! Tämä merkitsi,
että yläastelaisten kuljettaminen keskustaan ’Tipulaan’ jatkuisi. Malinin
laskelmien mukaan tämä ratkaisu oli
kylläkin väärä, sillä keskustan koulutkin olivat jo niin täyteen ahdettuja, ettei niihin voinut enää sijoittaa enempää oppilaita.

Syksyllä aiheesta kirjoitti kipakasti Kimmo Tiainen Petosen Lehteen.
Hänen mukaansa kaupunki ei tässä
toimi itse kirjaamiensa tavoitteiden
mukaan, eikä tällä ainakaan koroteta
Kuopion profiilia koulu- ja sivistyskaupunkina.
Ja kuten on tiedossa, lukiota ei ole
edelleenkään, mutta yläaste sentään
rakennettiin. Vuoden 1988 Petosen
palvelut -asiakirjassa luvatuista asioista toteutui myös esimerkiksi lasten
musiikkileikkikoulu, joka toimii edelleen.

Uskonnollisia toimijoita
Petosella
Pidemmälle kuin lukion kanssa
päästiin moskeijahankkeessa. Moskeijalle oli tonttikin varattuna Petosentien ja Hulkontien risteyksestä.
Toistaiseksi tontti on edelleenkin rakentamatta. Rahoituksen oli määrä
tulla ulkomailta samaan tapaan kuin
vastikään keskustelun alla olleeseen,
joskin karille ajaneeseen, Helsingin
suurmoskeijaan. Petonen oli oikeastaan siis edelläkävijä tässäkin.
Kristilliseltä puolelta evankelis-luterilainen kirkko ja helluntalainen Tukikohta-seurakunta toimivat näkyvästi Petosella. Mutta vuonna 1992 täällä
toimivat vielä ortodoksitkin.
Kuvelammen ympärille oltiin asu-

tettu sotien jälkeen karjalaisia ja rintamamiehiä, ja tämän seurauksena siellä asui ortodoksista väestöä. Näiden
keskuudessa oltiin jo 1949 perustettu
Pitkälahden tiistaiseura. Tiistaiseurat
ovat edelleen käytössä oleva ortodoksisen kirkon toimintamuoto. Niiden
piirissä pidetään opintokerhoja ortodoksisuuteen liittyvistä aiheista, mutta ne ovat keränneet myös esimerkiksi
karjalaista ruokaperinettä. Syksyllä
1992 Petosen Lehdessä oli juttu, jossa mainostettiin 25.10. järjestettävää
yleisötapahtumaa, jossa Pitkälahden
tiistaiseura on halunnut tulla tutuksi
Petosen asukkaille. Ekumenian hengessä paikkana on ollut Kallaveden
seurakunnan Pyörön kerhohuone.
Tilaisuuden yhteydessä on ollut pieni
ikoninäyttely sekä alustus aiheesta.

Yhteisiä tapahtumia oli vuonna 1992
runsaasti. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen vuosikertomus mainitsee
Laskiaisriehan 3.3., lasten hiihtokilpailut 29.3., Pilkkikilpailut 5.4., Petosen Markkinat 23.5., Rantajuhlan
Martan päivänä 26.7. sekä vielä Petosen Hölkän ja pikkujoulut.

Tätä tiistaikerhoa enää ole, kertoi
Sergius Colliander, Pyhän Sergein
ja Hermannin veljeskunnan toiminnanjohtaja, jonka alaisia tiistaikerhot
ovat. Hän ei kuitenkaan osannut suoralta kädeltä sanoa, milloin toiminta
oli loppunut.

Eräs Petosella rakenteilla oleva päiväkoti oli joutunut 1991 otsikoihin,
kun se oli joidenkin mielestä osoitus siitä, että “kaupunki elää kuin
sika vatukossa. Rahaa syydetään
kahmalokaupalla tarpeettomaan luksusrakentamiseen”. Petosen projektia
vetänyt kaupungin virkamies Heikki
Ryynänen kertoo Petosen Lehteen itse kirjoittamassaan artikkelissa Viikko-Savon arvioineen, että kyseisen
päiväkodin kustannukset olisivat 146
153 markkaa per lapsi.

Kuumat vuodet
1991 ja 1992
Petosella on aina sattunut ja tapahtunut, mutta vuosi 1992 oli kenties tähänastisen historian kaikkein tapahtumarikkain.
Vuoden 1992 alussa Kuopion kaupunki sai Petosen puutarhakaupungin
suunnittelusta ja toteutuksesta Suomen arkkitehtiliiton SAFA-palkinnon.
Hieno asia, mutta parahiksi palkintovuoden alla 1991 olivat kärjistyneet
myös Petosen sosiaaliset ongelmat.
Jälkimmäiset ovat tahtoneet Petosesta korostua, joten on syytä muistuttaa, että jopa tuona vuonna tapahtui
paljon muutakin, esimerkiksi tehtiin
edellä mainittuja Petosen kaikuja. Petosella kaikki on aina suhteellista.

Petosen Hölkkää ryhtyi jatkossa
asukasyhdistyksen sijaan hoitamaan
1992 perustettu urheiluseura Petosen
Nallet.
Talkootöillä alueelle saatiin myös
Litmasenlammen koirapuisto, jonka
avajaiset olivat myös vuonna 1992.

Joskus jotain
liiankin hienoa

Ryynänen puolustaa päiväkodin
arvostelun kohteiksi joutuneita yksityiskohtia kuten jokaisen päiväkotiryhmän omaa sisäänkäyntiä omine
kuraeteisineen, päiväkodin kotikeittiötä ja vesileikkihuonetta sekä monitoimihallia. Nykyisin nämä ovat normi kaikissa päiväkodeissa. Ainoa, jota
nykypäivän kodeissa ei ehkä aina ole,
on tuohon ’luksuspäiväkotiin’ tulossa
ollut verstas, ja vesileikkihuoneista on
paikoittain luovuttu.
Teksti ja grafiikka: Saija Sillanpää
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Tällä pystypunnerruslaitteella treenataan olkapäitä.

Tekisikö mielesi treenaamaan punttisalille – ihan vain kuntoilumielessä –
mutta kun ei ilkeä edes näyttäytyä näillä lihaksilla eikä ole rahaa kalliisiin
treenivaatteisiinkaan? Tällöin kannattaa pistäytyä Old School Gymissä.

Old School Gymin laitteet on hankittu käytettyinä, ensimmäisten
Kuopiosta ostettujen jälkeen lähinnä Etelä-Suomesta.

T

imo Lipponen nosti rautaa Petosella Kuopion Kuntokeskus
-nimisellä kuntosalilla. Sitten
salin pitäjä ilmoitti lopettavansa. Mihin tässä nyt mennään treenaamaan,
kysyi Lipponen itseltään, ja totesi, että pitäisi varmaan perustaa oma sali.
Hän osti Kuntokeskuksen laitteet, vei
ne Koppelonkujalle, mistä löytyi niille
lähes 300 neliömetriä tilaa, ja perusti
Old School Gymin.
Koska Lipposella oli aiempaa kokemusta yrittämisestä, uusi kuntosali
saatiin pystyyn neljässä viikossa, ja
nyt se on toiminut kolmisen vuotta eli
vuodesta 2015.
Old School Gymin periaate on, että

tule kuin kotiisi. Siellä on esimerkiksi käytössä sellainen vanhanaikainen
tapa, että ihmisiä pitää aina tervehtiä.
Tällä pidetään yllä vaikutelmaa, että
’tämä on meidän sali’, jonne kaikki
ovat tervetulleita.
Kun uusi asiakas astuu sisään, Lipponen käy hänen kanssaan läpi niin
salin laitteet kuin henkilön päämäärät
harjoitteluunsa. Sitten hän tekee myös
ohjelman, jonka toteutusta seuraa ja
jonka varrella opastaa. Lipposen mielestä kannattaa lähteä liikkeelle pienin
askelin, sillä silloin vältetään pettymykset, ja nähdään ehkä hidas mutta
varma edistyminen. Tekemisen tasoa
nostetaan asiakkaan näin syntyneen
innostuksen mukaan. Jos harjoittelun

Timo Lipponen Old School Gymin toimistossaan, jossa on seinillä ’vanhan
koulukunnan’ mainoskylttejä.
teho kasvaa liian rajusti, into lopahtaa,
joten Lipponen on pikemminkin jarruttelemassa asiakkaan intoa.
Old School Gymissä ei kilpailla, ei
vaatteilla eikä lihaksilla, vaan ihmiset
treenaavat omaan tahtiinsa ja oman
kuntonsa mukaan. Ennen kaikkea Old
School Gymissä ei laitteisiin tarvitse
jonottaa, sillä paikalla on yleensä vain
kuutisen treenaria.
Kävijöistä kaksi kolmasosaa on miehiä. Ikäjakauma on tasaisempi, joskin
asiakkaisiin kuuluu kaksi 86-vuotiastakin treenaajaa. Lipposen mukaan
eniten voimaharjoittelusta hyötyvät
viisikymppiset, sillä tässä iässä lihaskunto alkaa rapistua, ellei sitä aktiivi-

sesti pidä yllä.
Vaikka Old School Gym pitää kohderyhmänään tavallisia kuntoilijoita,
vaativillekin asiakkaille löytyy haasteita. Esimerkiksi isoin käsipaino on
76-kiloinen.
Old School Gym ja Timo Lipponen
toivottavat tervetulleiksi treenaamaan
omille Petosen kulmille, osoitteeseen

Kalle Lillinen, kuka oikein olet?

O

len tämmöinen leppoisa ja
persoonallinen kolmekymppinen mies. PPAY:n toiminnassakin jo vuosia mukana pyörineenä varmasti monelle tuttu kaveri
- hiuksista, parrasta ja ulkomuodosta
tunnistanee huononäköisempikin jo
kaukaa! Harrastuksiini kuuluu muun
muassa digitaalinen maalaus, elokuvat sekä penkkifutis.
Mikä on suhteesi Petoseen?
Petosella olen asunut jo parisenkymmentä vuotta eli suurimman
osan peruskoulusta täällä käynyt ja
aikuiseksi kasvanut. Paljon läheisiä
asuu myös Petosella ja asukasyhdistyksen toiminnasta kiinnostumisen
jälkeen kiinnityin alueeseen vielä hieman lisää. Petonen on varmasti kotini
vielä vuosia.
Millaisissa tehtävissä olet toiminut
asukasyhdistyksessä?
Alunperin tulin PPAY:n toimintaan
mukaan, kun olin etsimässä tradenomiopintojen työharjoittelupaikkaa,
tammikuussa 2011. Pääsin tekemään
yhdistyksen avustavia toimistotehtäviä ja osallistumaan muun muassa Petosen Lehden tekoon ja kyseisen vuoden kevättapahtuman valmisteluihin.

Sitten minut pyydettiin tulevaan hallitukseen varajäseneksi ja siitä lähtien
olenkin ollut enemmän tai vähemmän yhdistyksen toiminnassa mukana, joko työn tai harrastuksen kautta.
Hallituksen sihteerinä olen nyt toiminut vuodesta 2014 ja taloudenhoitajankin tehtävät nykyisin hallituksen
sihteerille kuuluvat. Hallituksen kautta sitten myös työllistyin yhdistyksen
tehtäviin ja nyt alkuvuodesta tuli kolmas vuosi täyteen toimistovastaavana. Tämä työ onkin sisältänyt tehtäviä
aivan laidasta laitaan, muun muassa
pitkän osallisuushankeprojektin ympärillä. Tällä hetkellä toimin myös
yhdistyksen kirjanpitäjänä ja työn
ohessa avustan Jukka Kytöjokea yhdistyksen 30v-juhlahistoriikin toteuttamisessa.
Mitä kaikkea kuuluu normaaliin
työpäivääsi?
Päivittäiset tehtävät vaihtelevat
melkoisesti, mutta työhöni kuuluu
useimmiten Petosen Lehden työryhmän toiminnan koordinointi sekä yhdistyksen kassakirjanpitoa, laskutusta
ynnä muuta taloudenhoitoa. Lähes
päivittäistä on myös yhteydenpito eri
toimijoiden ja kerhotoimintoihimme
osallistuvien ihmisten kanssa. Vaihte-

levat päivät ja monipuolinen työnkuva on ollut paitsi sopivan haastavaa,
myös palkitsevaa.
Tehtävien lisäksi myös työtahti
vaihtelee paljonkin. Välillä on pitkiä
kiireisiä jaksoja, jolloin kaikki raudat
ovat tulessa ja toisinaan tulee päiviä,
jolloin ehtii rauhassa hörppiä useamman kupin kahvia ja jutella mukavia.
Tulevina viikkoina tulemme käyttämään reilusti aikaa muun muassa
26.5. pidettävän kevättapahtuman
valmisteluihin.
Mitä pidät tärkeimpänä asiana koko asukasyhdistyksessä?
Sitä, että yhdistys pystyy nyt ja toivottavasti myös tulevaisuudessa jatkamaan monipuolisten toimintojen
sekä yleisötapahtumien järjestämistä ja pitämään ne kaikille asukkaille
avoimina ja maksuttomina. Myös aktiivista yhteistyötä alueen toimijoiden
välillä on tärkeää pitää yllä. Petosen
Lehti perinteikkäänä aluelehtenä on
vertaansa vailla.
Olette Jukka Kytöjoen kanssa tekemässä yhdistyksen historiikkia
– mikä yhdistyksen toiminnassa on
mielestäsi muuttunut?

Luonnollisesti asukasyhdistyksen
pääasiallinen tarkoitus sen alkuvaiheissa – tai oikeastaan
jopa lähes ensimmäiset 15
vuotta – oli toimia uuden ja
nopeasti kasvavan asuinalueen kehittäjänä ja asukkaiden puolestapuhujana
mm. kaupungin päättäjien
suuntaan. Vuosien varrella, alueen valmistuttua,
toiminnan painopiste on
siirtynyt
enemmänkin
asukkaiden hyvinvointiin, viihtymiseen ja
aktivointiin enemmän
yksilötasolla. Toki yhdistyksen toiminnassa on vuosien varrella
tapahtunut monenmoista mielenkiintoista, jota historiikissa tulemme kattavasti läpi käymään.
Miten luonnehtisit Petosta yhdellä virkkeellä?  
Home sweet home.
Mikä on elämisen tarkoitus?
Tähän oikea vastaus oli
muistaakseni 42.

Koppelonkuja 4. Ovikoodin salille
saa kuukaudeksi kerrallaan 44 euron
hinnalla. Yhteystiedot löytyvät netistä
osoitteesta oldschoolgym.club, suora puhelinnumero salille on 040 076
4311. Treenaamaan pääsee käytännössä ympäri vuorokauden – kiinni
sali on klo 24-04.
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää
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Happy hour ma-pe klo 17-19

Puh. 0440 775 000

Kesäkauden avajaiset 1.6. - 2.6.

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10
- Limpun loukkua pelataan torstaisin
- SPR:n terveyspiste ma 7.5. klo 10-12
- VireTorin terveyspiste ke klo 10-11

• 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!

26.4.
1.5.
8.5.
14.5.

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

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

Avoinna ma-to 10-22, pe-la 9-24, su 9 -21

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
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 su klo 16 - 17.30

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

- 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!

facebook.com/karhunpesakuopio

Pyörönkaari 3

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

19.5.
26.5.
16.6.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: plpuutarhakerho@gmail.com
puhelin: 044 512 3137
www.pitkalahdenpuutarhakerho.fi
Olemme myös Facebookissa!

NAISTENILTA naistenvaateliike Katissa alk. klo 16
Puijonkatu 36. Huom! uusi osoite. Vierailuiltana alennuksia ja tarjouksia.
KURPITSAKILPAILU alkaa (siemenet itämään)
Tiistai-kerho Jynkän Monarilla klo 16
PUUTARHAILTA Puijon Värissä klo 17.00
Luento ja kevään uutuuksiin tutustuminen. Ostosmahdollisuus, tarjouksia
TAIMIEN PURKITUSTALKOOT taimikirppistä varten. Lähdemme kimppakyydein klo 9.00 ABC:ltä
klo 8 – 14 TAIMIKIRPPIS Petosen torilla ja taimien maahanpanijaiset talkoilla 30.5.
KESÄRETKI ”Kotkan puistot” Retkelle voit lähteä vaikka et kuuluisikaan kerhoon!
Lähtö 07.00, paluu n. 21.30. Hinta 60€ / jäsen, 69€ / ei jäsen. Sisältää: linja-autokuljetukset,
buffetlounas, Kotkan puistoja opastetusti (Sapokan vesipuisto, Katariinan Meripuisto ja
Sibelius-puisto), iltapäiväkahvit.
Ilmoittautumiset 12.5. mennessä ja tiedustelut: plpuutarhakerho@gmail.com tai puh. 044 512 3137.

Petosen vapaa-ajantilat Pinari,
Pyörönkaari 19 - puh. 040 462 7068
toimisto@ppay.fi
Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 13.00

Korjausompelija tekee pieniä ompelutöitä.
Tavoitettavissa keskiviikkoisin 9.30-12.30

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 23.5.
Aineistot lehteen 15.5.
Petosen Lehti myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
Juttuvinkit: petosenlehti@ppay.fi

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

Huom! Meillä käy vain käteinen!

Maamme naishiihdon tulevaisuus on valoisa

L

2013-17 syntyneillä hiihtomatka oli
0,5 km, mutta Puijon hiihtoseuran
sivuilla julkaistussa tulosluetteloissa
heitä ei kuitenkaan listattu. Heidän
kisaansa ei näet kuulunut ajanottoakaan.

auantaina 24.3.2018 maineikkaalla Puijon hiihtostadionilla
kisasi yli 200 hiihtäjää kisatapahtumassa, jossa nuorimmat osanottajat saivat olla 2017 syntyneitä,
jos vain pysyivät jaloillaan, vaikkei
silläkään niin suurta väliä ollut. Tätä nuoremmat eivät K-market Pirtin
kauppiaan Keijo Ollikaisen mukaan
voineet osallistua, sillä ilmoittautuessa
piti olla nimi, eikä vuonna 2018 syntyneitä oltu ilmoittautumisajan loppuun
mennessä ehditty kastaa.
Kyseessä olivat Puijon Hiihtoseuran
ja K-marketien yhteiset tenavahiihdot
nimeltään Koo-hiihdot. Puijon Hiihtoseura alansa ammattilaisena organisoi varsinaisen kilpailun, sillä kun on
kokemusta latujen tekemisestä, ajanotosta ja muusta vastaavasta. Siilinjärven ja Kuopion kaupungin alueen
K-kauppiaat puolestaan sponsoroivat
tapahtumaa eri tavoin, kuten järjestämällä palkinnot. Myös ilmoittautu-

Seuraavassa sarjassa eli 2011-2012
syntyneissä oli hurja osanotto. Tyttöjä lähti matkaan 28 ja poikia 23, eikä
yksikään keskeyttänyt. Hiihtomatka
oli heillä 1 km. Tyttöjen tämän sarjan
voittaja, Lilja Pekonen, hiihti matkan
aikaan 14:10,0, kun ja poikien puolella
se taittui voittajalta Veikko Huuskolta aikaan 14:15,0. Suomalaisen hiihdon tulevaisuus näyttää siis valoisalta,
etenkin naishiihdon puolella!

minen tapahtui K-marketeissa, mikä
varmaan olikin tilaisuuden menestyksen salaisuus, sillä näin se oli helppoa.

Kaikille ilmoittautuneille oli luvassa
myös palkinto.

Koo-hiihdot järjestettiin nyt ensimmäisen kerran, mutta kauppias Keijo
Ollikainen uskoo, että tästä muodostuu hyvä perinne. Aloitukseen tuli kipinä yksinkertaisesti siitä, että nyt on
ollut niin poikkeuksellisen hyvä hiih-

totalvi.

Ollikaisella on itsellään jokatalvisena urakkana hiihtää 1000 km, ja
tätä tavoitetta kohti hän painaa joka aamu ennen kaupan aukeamista.
Tältä sesongilta oli 12.4. koossa jo
905 km. Ollikainen osallistuu itsekin
myös hiihtotapahtumiin, esimerkiksi
taannoin hän osallistui samana viikonloppuna Oulussa Tervahiihtojen
laturetkeen (55km) ja Siilinjärvellä
Räsä-Ukon laturetkeen (40km), yhteensä siis jopa 95 km.
Ollikaisen oma poika oli tietysti mukana Koo-hiihdoissa, joten ainakin
toistaiseksi hiihto kulkee Ollikaisilla
suvussa.
Teksti: Saija Sillanpää
Kuva: Markku Riihinen
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Sanna Alanen, Sirpa Nummenheimo,
Mari Vuola-Tanila.
Äitienpäivän Koko kansan perhekirkko su 13.5. klo 10. Oona Huttunen, Veli Mäntynen, Mari VuolaTanila. Aliisa Pehkonen,viulu ja Nelli
Pehkonen,sello.
Rauhanyhdistyksen kevätseurojen
messu su 20.5. klo 10. Oona Huttunen, Mari Vuola-Tanila. Saarna
Heikki Marjanen.
EI MESSUA su 27.5. klo 10. Osallistumme Lähetysjuhlien juhlajumalanpalvelukseen klo 11 Kuopion torilla.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Mopokirkko to 26.4. klo 18. Oona
Huttunen. Kirkon alpihalla. Kahvitarjoilu alkaa jo klo 17.30. Mopokirkko
on noin puolen tunnin mittainen hartaus, jossa pyydetään siunausta kaikille mopoilijoille ja kesän aikana ajettaville kilometreille. Olet lämpimästi
tervetullut tulemaan mopokirkkoon
omalla moottorikäyttöisellä ajoneuvollasi!
Messu su 29.4. klo 10. Sirpa Num-

menheimo, Anni Tanninen, Mari
Vuola-Tanila.
Pyhäkoulu su 29.4. klo 10. Kirkon
alakerran kerhohuoneessa. Tuula
Hoffrén.
Taivaallisen Ihanat Vappupippalot
ma 30.4. klo 18. Matti Pentikäinen,
Mari Vuola-Tanila.
Messu ja 70, 75, 80, 85. 90 ja yli
90 vuotiaiden syntymäpäivät su 6.5.
klo 10. Veli Mäntynen, Juha Määttä,
Anna-Mari Linna. Juhla seurakuntasalissa.
Helatorstain messu to 10.5. klo 10.

Rukouskoulutus Kari ja Mari
Valkonen la 28.4. klo 10. Anni Tanninen. Kouluttajina Kari ja Mari
Valkonen. Lounas 6 €, peritään paikan
päällä. Ilmoit. anni.tanninen@evl.fi tai
seija-riitta.rissanen@luukku.com (tiedot mahdoll. ruoka-aineallerioista).
Kallaveden seurakunta yhteistyössä
Kristityt yhdessä ry:n ja Radio Dein
kanssa.
Aikuisten takkailta ke 2.5. klo 18.
Petosen messu su 6.5. klo 17. Juha
Määttä.
Äitienpäivän kakkukahvikonsertti
su 13.5. klo 16. Mari Vuola-Tanila.

Kaupunkiviljelemään!

H

elsingissä kaupunkiviljely on
niin pop, että kerrostalojen
katoille on perustettu hulppeitakin puutarhoja. Vaikka halua esimerkiksi parvekkeella tarhurointiin
olisi, epävarmuus saattaa estää monia meistä, jotka emme ole kasvaneet
maalla.
Kun päätin kokeilla hyötykasviviljelyä parvekkeella, käännyin Pitkälahden Puutarhakerhon puoleen. Se lienee Suomen vanhin puutarhakerho,
perustettu 1959 — ensi vuonna ovat
siis 60-vuotisjuhlat. Kerho on tuttu
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen
kevättapahtumista, joille taimikirpputorin kasvien kokoaminen, niiden
ruukuttaminen, merkitseminen ja
kaikki tällainen onkin tyypillistä kerhon kasvukauden toimintaa.
Talvella tehdään esimerkiksi keramiikasta koristeita kuten lyhtyjä puutarhoihin. Näitä oltiinkin valmista-

massa Jynkän Monarilla, kun eräänä
maaliskuisena tiistai-iltana syöksyin
sisään kysyen: miten ryhtyisin kaupunkiviljelijäksi, kun muuta paikkaa
kasvattaa ei ole kuin parveke?
Juuri puutarhaherätyksen saaneelle parvekkeen haltijalle suositeltiin
kasvatettavaksi esimerkiksi salaatteja.
Yrteistä varmoja ovat persilja ja ruohosipuli. Tillin kanssa saa olla varovaisempi, sillä se on herkkä liialle
märkyydelle. Myös papuja ja hernettä
kannattaa yrittää.
Mutta tomaattihan se on, se klassinen kerrostaloviljeltävä. Edeltävät sukupolvet ovat kertoneet, että sota- ja
pula-aikoina vitamiineja tuotettiin
tomaatteina jopa ikkunalaudalla, ja
sieltä lienee peruja se käsitys, että jos
jotain hyötykasvia kaupunkiasunnossa viljellään, niin tomaattia.

Vettä, lannoitusta ja valoa
Tomaatinkasvatukseen perehdyttiin
12.3. Marttojen koulutustilaisuudessa
Kuopion keskustassa. Järjestäjätahoihin kuului myös Kuopion Puutarhaseura ja Hyötykasviyhdistys, josta tuli
luennoitsija, puutarhuri Pippa Rantala.
Rantala suosittelee tomaattia aloittelijan parvekepuutarhaan. Se toipuu,
vaikka unohtuisi hetkeksi kastelematta. Kikka, jolla tomaatille voi antaa vettä vähän varastoon, jos joutuu
poistumaan pariksi päiväksi, on se, että laittaa ruukun alle alusastiaan vanhan litimärän pyyhkeen; siitä tomaatti
sitten ottaa tarvitsemansa.
Tomaatti vaatii lannoitusta. Rantala
antaa omille tomaateilleen joka kastelukerralla tavallista kesäkukkalannoitetta; puutarhakerholaisten neuvo on
pistää ruukkuun kanankakkarakeita.

Lapsikuoro, nuorten lauluryhmä.
Juonto Heikki Tanila. Äitien kukitus,
kakkuarpajaiset ja lapsiparkki. Liput:
2 €., perhe 5 € ja äidin ilmaiseksi.
Kutsu yhteyteen -messu su 20.5. klo
17. Anni Tanninen.
Kallaveden seutu - Muut
Niemisjärven olotilatorstai to 26.4.
klo 11.30. Anni Tanninen. Kylätalossa, Niemisjärventie 773.
Piirien kevätjuhla to 26.4. klo 18.
Sanna Alanen. Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16.
Vappuseurat ti 1.5. klo 18. Matti
Pentikäinen. Rytkyn leirikeskuksessa,
Rytkynrannantie 16. Puhujina: Erkki
Laitinen, Urpo Karjalainen , Tuomo
Ruuttunen ja MattiPentikäinen.
Miesten sauna ja Sananilta to 3.5.
klo 17.30. Poukaman leirikeskuksessa.
“Kohottakaa lippu merkiksi kansoille”,
Olli Seppänen. 16.5. “Etsivä löytää”,
Matti Keinänen.
Miesten lenkkipiiri ti 8.5. klo 17.30.
Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16. Seuravan kerran 29.5.
Kallaveden seurakunnan Seurakuntaretki Ähtäriin/Tuuriin ti 29.5..
Matti Pentikäinen. Matkalle lähtee
kaksi bussia: Bussi 1. lähtö klo 7.45
Kallaveden kirkolta ja ajaa Karttulan
kautta Ähtäriin. Bussi 2. lähtö klo 8
Usein ongelmana on kuitenkin liikalannoitus. Tällöin tomaatti jää pelkäksi viherkasviksi, vaikka tuohan
se viidakkotunnelmaa parvekkeelle
niinkin. Maistiaisia sadosta pitäisi
saada heinäkuun alussa. Syynä siihen,
että näin ei käy, voi liikalannoituksen
lisäksi olla sekin, että pölyttäjiä ei ole
ollut ensimmäisen kukinnan aikana
liikkeellä.
Tomaatti ei kuitenkaan suutu lopullisesti, jos se saa liian väkevät lannoitteet — sitä vain kastellaan jonkin
aikaa pelkällä vedellä. Mutta valoa se
ehdottomasti kaipaa.

Terveyspommi
Jos tomaatit eivät kypsy ennen kylmien öiden tuloa, ne voi katkaista
kokonaisina terttuina sisälle punertumaan. Näin niistä tosin ei tule yhtä makeita kuin ulkona auringossa.
Joskus vihreistä tomaateista on tehty
etikkasäilykettä, mutta Rantala ei kehoita tähän, sillä raaka tomaatti on
myrkyllinen.
Tunnetuin tomaatti on lykopeenin
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Kallaveden kirkolta ja ajaa Petosen
kautta Ähtäriin. Retken hinta 70 €/
hlö ja lapset 50 € (edellyttää, että ilmoittautuneita on riittävästi). Hinta
sisältää bussimatkan, lounaan ja
sisäänpääsymaksun Pandataloon ja
eläinpuistoon Ähtärissä. Tulomatkalla
käymme Tuurin kyläkaupassa. Takaisin Kuopiossa olemme noin klo 22.15.
Sähköinen ilmoittautuminen retkelle
1.4. - 11.5. osoitteessa : www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/ilmoittautumiset.
Lisätietoja
Tuula Hoffrén puh: 040-4848 335 ja
Maarit Kirkinen puh: 040-4848 369.
Retken vetäjänä kirkkoherra Matti
Pentikäinen.
Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Helluntain Sanajumalanpalvelus
ja Kaatuneiten muistopäivän seppeleenlasku sankarihaudoille su 20.5.
klo 15. Juha Määttä, Anne Keränen.
Muut
Miesten Raamattupiiri to 26.4. klo
18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella,
Isännäntie 22. Seuraavan kerran 24.5.
Perheiden raamattupiiri su 6.5. klo
16.30. Kallaveden kirkon alakerrassa.
Viimeisen kerran 20.5.
lähteenä, joskin se vapautuu vasta
kypsennettäessä öljyssä. Monet lienevät kiinnittäneen ulkomailla matkustellessaan huomiota siihen, että Suomen ulkopuolella tomaattia ei syödä
raakana. Lykopeeni suojaa syöpä-,
sydän- ja verisuonitaudeilta. Ennen
kaikkea tomaatissa on betakaroteenia,
A-vitamiinin esiastetta.
Ja kun tomaatin juurelle laittaa kasvamaan basilikan ja oreganon, niin
saa pastakastikeainekset samasta ruukusta omalta parvekkeelta.
Kun tomaatit sitten kypsyvät, niitä
kypsyy kerralla enemmän kuin jaksaa
heti syödä. Niistä voi tehdä kastiketta
pakastimeen. Toinen helposti parvekekasvatettava kasvi rucola, suomalaiselta nimetään sinappikaali, tekee
helposti saman kasvurysäyksen, ja
siitä voi persiljan kanssa tehdä pestoa
ja pakastaa pieniin hedelmäpussinpaloista tehtyihin nyytteihin.
Teksti ja grafiikka: Saija Sillanpää
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Aihetta
hymyyn!

PYSÄKÖINTIÄ

TORIPARKISSA

24/7

Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

Helppoa ja vaivatonta
pysäköintiä keskellä kaupunkia.

TERVETULOA!

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

UUTTA! Autopesu K2-kerroksessa.

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu

Tutustu lisää kotisivuillamme:

Pyörönkaari 3 E, KUOPIO

www.kuopionpysakointi.fi

/kuopionpysakointi

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

017 363 4757
029 123 1152 Yhteisvaraus

(pvm/mpm)

vilhelmi.fi

kätevä
ajanvaraus
netissä!

Terassit kuntoon!
Väri-Kallen
Puuöljy
ruskea ja väritön, alk.

25

65

51182371077

599

00

12

90
kpl

kpl

Titan ControlMax™ 1900
maaliruisku
Liuotin- ja vesiohenteisille sisä- ja ulkomaaleille.
Matala ruiskutuspaine (110 bar). Jopa 55 % vähemmän
ohiruiskutusta! Teho 600 W – 230 V. Letkun pituus
15 m. Mukana ruiskutuspistooli, painemittari, 30 cm
jatkovarsi sekä kääntösuuttimet 311, 515 ja 619.

24

2,7 l
(9,5/l)

CEL Terassilasta
23 cm

90
jm

Rensa Terrace
Terassipesu

9

90
1l

Erikoisveneterva

13

00
1l

Rakennustarvikepihaltamme terassilaudat ja ruuvit!
Puutarhapiha avautuu
lähiaikoina!

Astroturf kuramatto
Useita värejä. Tehokas lian ja kuran pysäyttäjä.

Kuopio: Tehdaskatu 8 Puh. (017) 550 2600
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15

