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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

BURGER PITA

LAPSILLE OMA MENU!

3,90€

Leipä, 120g pihvi, juusto, salaatti, tomaatti,
suolakurkku, classic-majoneesi ja chili-kastike
Voimassa 30.6.2018 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

Kaikkea kesään RTV:ltä!
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Pihavaja M-koko
100 x 100 x 215 cm

199

679
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Dakar-polyrottinkikalusteryhmä
Kalusteryhmä koostuu
pöydästä, sohvasta ja
kahdesta tuolista

• Kun ostat 2 x 9 litraa ulkomaalia,
saat kaupan päälle Arabia
Suomi 100 -mukin (arvo 18,90 €).
• Kun ostat 4 x 9 litraa ulkomaalia,
saat kaupan päälle Iittala Mariskoolin (arvo 47,50 €).

kpl

Textalen-keinutuoli
Musta

34
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00
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Cura 160 Hobby
-paineilmakompressori

339 11900
00

kpl

Titan ControlMax™ 1900
maaliruisku

599

kpl

Tarjous yksityiselle kuluttaja-asiakkaalle,
(ei punamulta- eikä punamaalista).

kpl
Pihavaja S-koko
80 x 80 x 190 cm

Kränzle 1152 t Painepesuri
letkukelalla

00

Läckö-ulkokeittiö
110 x 98 x 61 cm.
Valkoinen kuultokäsitelty
FSC-sertifioitu mänty

00

KESÄK AMPANJA

kpl

kpl

Kastelukannu
muovia 10 l
Vihreä

5

90
kpl

Ägget-lepotuoli
Musta
Päijän-vene 471 L

1880

00
kpl

329

00
kpl

Kuopio: Tehdaskatu 8 Puh. (017) 550 2600
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15,
Rakennustarvikemyynti: ma – pe 7 – 18, la 9 – 15
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Juhannus se on päiväntasaajallakin
nen pääsi todistamaan kansannousua
vuonna 1990.
Ecuadorissa työnantajana oli UNASAC-niminen järjestö, joka koordinoi yhteistyötä intiaanikylien kesken.
Pohjolaisen työhön kuului kirjastojen
järjestäminen näihin kyliin. – Ongelmana oli, että minulla ja intiaaneilla
ei ollut yhteistä kieltä. Minä osasin
vain espanjaa, ja sitä intiaanit eivät
osanneet kovin hyvin, Pohjolainen
kertoo. Paikallinen kieli nimittäin on
quichua. Hankittavat kirjatkin olivat
tietenkin quichuankielisiä, vaikka tällä kielellä kirjallisuutta oli vähän. Kirjat olivat lähinnä maanviljelykseen ja
muuhun arkielämään liittyvää valistuskirjallisuutta. Kertomakirjallisuutta quichuaksi ei oikeastaan tuohon
aikaan vielä ollut.

Kotonaan Petosella Helena Pohjolaisella on eteläamerikkalainen koristelintutarha. (Kuva: Saija Sillanpää)

H

elena Pohjolainen puhuu espanjaa yhtä luontevasti kuin
suomea. Kiinnostus espanjan kieleen ja Etelä-Amerikkaan alkoi
opiskeluaikona Ruotisissa. Varsinaiset
yliopisto-opinnot koskivat kirjastotiedettä, mutta 80-luvulla muodikas
eteläamerikkalainen musiikki Violetta Parroineen sun muineen johdatti
kiinnostumaan niiden seutujen edesottamuksista – jotka 1980- ja 90-luvuilla siirtomaavallasta toivuttaessa

olivatkin rajut – ja sitä myötä tekemään opintoja myös kehitysyhteistyöstä.
Ura Etelä-Amerikassa alkoi Perusta,
jossa oli menossa sisällissota. – Se oli
suoraan sanottuna pelottavaa, Helena
Pohjolainen sanoo muistellessaan aikoja, joina Loistava polku -niminen
maolainen sissijärjestö kylvi kauhua.
Olot olivat helpommat, kun tuli pesti
Ecuadoriin, joskin sielläkin Pohjolai-

Alueen väestöstä 70 prosenttia on
intiaaneja. Intiaanikieliäkin on yksin
Ecuadorissa 14, ja kaikkiin niihin liittyy myös muu oma kulttuurinsa, mm.
omat narunsolmuihin perustuva kirjoituksensa, jolla oli aikoinaan myös
kalenteri, ja myös vaateparsi on eronnut kansasta toiseen. Virallisen kielen
asemassa espanjan rinnalla näistä intiaanikielistä ovat quichua ja shuara.

Hengen ravinto edistämässä ruumiin ravitsemusta
Kirjastojen järjestämisen ohella Helena Pohjolaisen työsarkaan kuului
ravitsemustiedon jakaminen. Ecuadorissa nimittäin oli käynyt samalla tavalla kuin monissa muissakin eurooppalaisten siirtomaissa: kaikki oma,
alkuperäinen ja arvokas myytiin ulkomaalaisille, ja tilalle ostettiin halpaa ja
huonoa siirtomaaherroilta.
Vuoristointiaanien omiin perinteisiin ravintokasveihin kuuluivat mm.
erittäin proteiinipitoiset viljakasvit
amaranto ja quinoa. Viimemainittu
on tätä nykyä muotilisuke, ja meillä
kaupan paketeissa lukee kvinoa. En
malta olla toteamatta, että meitä Suomessa vaivaa sama kirous kuin intiaaneja: meiltäkään ei tahdo kaupasta
löytyä omaa, proteiinipitoista tattaria,
mutta muodikasta kvinoaa kyllä.
Maissia on siinä monenlaista... ja taustalla häämöttää kalenterikiekko. (Kuva: Saija Sillanpää)

PÄÄKIRJOITUS

K

un tulin viime syksynä Petosen Lehteen toimittajaksi,
olin tehnyt aika paljon ihan
muita hommia ja kirjoitellut vuosikymmenet lähinnä taiteesta. Yhteiskunnallisia ongelmia olin teksteissäni
käsitellyt vain sikäli, kun ne liittyivät visuaalisten representaatioiden
formuloitumiseen eri konteksteissa
(?). Olin kyllä opiskellut yliopistossa
myös sosiaaliantropologiaa, mutta
kun toiseen toimittamaani Petosen
Lehden numeroon haastattelin Anne
Ruuskasta Petosen osallisuushanke
Pömpelin lopettajaisten yhteydessä,
järkytyin vähän, kun kuulin hänen
sanovan, että huono-osaisuus on
kulttuurin tuottamalla tuotettu rakenne, jota ei ole olemassa, ellei sitä
erikseen tuoteta.
En järkyttynyt siksi, että ajatus olisi
ollut minulle uusi. Olin lukenut sen
nuorena tenttikirjoista – muistan jopa

Yhtä kaikki, kvinoa on maailman
hyväosaisten keskuudessa tällä hetkellä niin pop, että kaikki myydään ulkomaille, ja hinta on niin korkea, että
intiaaneilla ei itsellään ole enää varaa
syödä tätä omaa perinneviljaansa. He
myyvät kvinoan ja syövät itse riisiä ja
makaroonia. Tätä kehitystä UNASAC
yritti jarruttaa käymällä kylissä puhumassa perinteisen ravitsemuksen
puolesta.
Matkassa oli mutkia, ja yksi oli tietenkin se, että intiaanit olivat totisesti
oppineet, että valkoiseen mieheen ei
pidä luottaa. 1400-luvulla Ecuadorin kohtalo oli ollut kova. Ensin sen
nimittäin valloittivat inkat, jotka jälkikäteen osoittautuivat lopulta ihan
kunnon tyypeiksi verrattuna seuraaviin valloittajiin, Kolumbukseen
espanjalaisine conquistadoreineen.
Ecuadorin väestöön kuuluu myös afrikkalaisperäistä väestöä, jotka ovat
orjalaivoista karanneiden jälkeläisiä.
Etelä-Amerikka oli 1980- ja 90-lukujen vaihteessa täynnä isoja kehitysyhteistyöjärjestöjä. Jotkut rakensivat
vesivessoja alueille, joilla ei edes ole
vettä. – Juomavesikin kannettiin kahden kilometrin päästä, Pohjolainen
kertoo ja lisää, että vessoista tuli kyllä hyviä kanaloita. – Kanat tykkäsivät
munia niissä.
Siirtomaakauden eräs lieveilmiö on
ollut yhteisöjen rapautuminen, mikä
ei Ecuadorissa ole ollut niin tuhoisaa
kuin joissain muissa maissa, joilla on
kokemusta siirtomaavallasta. Intiaanit
ovat järjestäytyneet ainakin Ecuadorissa erittäin hyvin, ja järjestöt ovat
järjestään poliittisia eivätkä vain epämääräisen yleiskultturelleja, mikä on
auttanut asiassa. Osalla kylistä on jonkin verran edelleen käytäntönä maan
yhteisomistus. Myös sosiaaliturva on
rakennettu samalla yhteisvastuullisuuden periaatteella: jos perheestä
kuolee isä, yhteisö huolehtii äidistä ja
lapsista. Mutta muutto kaupunkeihin
murtaa kyllä kaiken aikaa näitä perinteitä.

Vuoristointiaanien
juhannus
Vaikka katolisuus on Ecuadorin virallinen uskonto, sen rinnalla vaikuttavat edelleen vanhat kansanuskot.
Juhannus, Johannes Kastajan päivä,

Tällaisia koristeellisia nauhoja käytetään vöinä. (Kuva: Saija Sillanpää)
on säilyttänyt juhlinnassaan vanhat
perinteet ajoilta, joina Aurinko oli
Ecuadorin intiaanien pääjumala, ja
juhlan nimi on edelleen Inti raymi.
Juhlaan kuuluu tanssia, kulkueita ja
naamioita.
Helena Pohjolainen vaikutti Chimborozon maakunnassa, samannimisen, maailman korkeimman aktiivisen
tulivuoren kupeessa. Toinen merkittävä jumaluus vuoristointiaaneille olikin Vuori eli Apu, ja kolmas Äiti maa,
Pacha Mama.
Kesäpäivän seisausta on juhlittu laajasti kautta maailman kulttuureitten,
myös muinaisten suomalaisten keskuudessa. Mielenkiintoista oli kuulla
Helena Pohjolaiselta, että vuoristointiaaneilla oli samoja muitakin tapoja
kuin muinaisilla suomalaisilla ja Venäjän karjalaisilla vielä tänäkin päivänä: hautausmaille mennään syömään,
ja osa ruoasta jätetään sinne vainajille.
Muita planeetan ympäri kulkevia
kulttuuripiirteitä ovat vöinä käytettävät koristeelliset nauhat. Ecuadorilaiset intiaanien nauhat tuovat kieltämättä mieleen suomalaiset lauta- ja
pirtanauhat. Nauhat kertovat kuulemma käyttäjänsä aseman kuten iän
ja siviilisäädyn. Kirkasväriset, eloisan
kirjavat nauhat ovat nuorten tyttöjen
nauhoja.
– Feliz Inti Raymi! toivottaa Helena
Pohjolainen lopuksi. Onnellista juhannusta, siis.
Teksti: Saija Sillanpää

Kun taidehörhö kohtasi sosiaalipolitiikan
yhden erittäin selväsanaisen alkeisoppikirjan, Hastrupin ja Ovesenin
teoksen Främmande kulturer. Järkytyinkin nyt nimenomaan siksi, että
olin näköjään unohtanut koko jutun.
Mieleeni tuli sitten dramaattisempaakin kirjallisuutta kuten Garfinkelin
etnometodologiset tutkimukset siitä,
miksi syrjäytyneitä ei saada toimimaan kuten viranomaiset hyvää hyvyyttään haluavat.
Vaivauduin olemaan ymmälläni
myös asukastoiminnasta ylipäätään,
kunnes muita asioita varten kaivoin
omia arkistojani ja totesin, että olin,
hitsi vie, ollut nuoruuteni päivinä
asukastoiminta-aktiivi. Petosen Lehtikin osoittautui jo toiseksi asukastoimintaan liittyväksi lehdeksi elämässäni, sillä ensimmäistäni olin tehnyt
noin 20-vuotiaana Helsingin opiskelija-asuntosäätiön Hoasin piirissä.
Lehti oli tuolloin nimeltään Nurkka-

posti. En ollut maininnut tätä edes
työpaikkahaastattelussa PitkälahtiPetosen asukasyhdistyksen lehteen.
En ollut muistanut koko asiaa…
Jouduin siis huomaamaan, että
olin yhtäkkiä takaisin nuoruudessani. Kun kävin tähän käsillä olevaan lehden numeroon jututtamassa
Pyörön lähikirjastonjohtaja Helena
Pohjolaista, kuulin, että hänen menneisyyttään oli säestänyt Violetta
Parra, jonka laulua lauloi Liisa Tavi
suomenkielisin sanoin ”palaan taas
nuoruuteeni/olen vuosisadan vanha/
ja salaista kirjoitusta/ minä joudun
tavaamaan…”
Tässä välissä elämässäni oli ollut
mainostoimistoja, ammattikorkeakouluopetusta ja kulttuurilehtien
päätoimittamista sun muuta, mikä on
aika kaukana nuoruuteni ihanteista.

Tokkopa maailma olisi kovinkaan
paljon erilainen, jos olisin kulkenut
koko matkan siihen suuntaan kuin
olin alussa aloittanut. Sitä vastoin minä varmaan olen nyt erilainen kuin
olisin, jos olisin suoraviivaisemmin
elänyt.
Mutkien ansiosta kykenen nyt vilpittömästi toivottamaan hyvää kesää
hyvin monenlaisille ihmisille. Niin
tarmokkaille ja määrätietoisille Pitkälahden Puutarhakerhon naisille
kuin niille, jotka selviävät seuraavaan
päivään Seiskassa; yrittäjille yhtä lailla kuin Ala-Pyörön koululle, niin sen
oppilaille, jota toteuttivat liikeideoita
basaariinsa kuin opettajille, joita tekivät selväksi, että voitosta pitää harjoitella maksamaan veroa. Hyvää kesää
myös kaupungin virkamiehille, niin
nykyisille kuin eläköityneille, joita olen joutunut talven mittaan vaivaamaan, ja kaikille Petosen raiteilla

kulkijoille, jotka ovat vastailleet kysymyksiini ja antaneet lupia valokuvata
elämää pursuvia lapsiaan lehtemme
piristykseksi. Hyvää kesää eri seurakuntien työntekijöille, ja hyvää kesää
pinarilaisille kaikkine kerhoineen ja
työntekijöineen… jne, jne.
Hyvää kesää ihan kaikille!
Ja muistetaan keskellä sitä hyvää
kesääkin, että maailma ei ole vain se
sirkama, jossa kulloisenakin hetkenä
itse elämme. Että maailma on monta,
jopa omamme eri vaiheissaan. Sitä
kun ei näköjään tiedä, minä päivänä
joutuu katsomaan silmästä silmään
omaa nuoruuttaan.
Saija Sillanpää
toimittaja
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LÄHELLÄ SINUA - SINUA VARTEN
Kuopiolainen! Asutko postinumeroalueella 70800, 70820, 70840, 70870 tai 71160?
Sinulla on nyt vapaus valita terveyskeskuksen sijaan meidät palveluntuottajaksesi.
18v. täyttänyt maksaa palvelusta vain terveyskeskusmaksun verran, alle 18v. ei mitään!

järjestää:

Olemme avanneet uuden vastaanoton osoitteessa
Pyörönkaari 26, Kuopio.
Tervetuloa tutustumaan toimitiloihimme ja meihin
kunnanlääkäreihin arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-14!

Retken hinta: 20 € / hlö
(Hinta sisältää teatterilipun, bussimatkat
ja kahvin/teen + kahvileivän)

Mukaan mahtuu 40 ilmoittautujaa!

Sitovat ilmoittautumiset 29.6. mennessä
Puh: 045 111 9665, Anne Ruotsalainen
Huom! Maksuna käy vain käteinen!
Matka toteutuu vain jos lähtijöitä yli 30!

TERVETULOA ASIAKKAAKSEMME!
Lisätiedot näytöksestä http://www.siilinjarventeatteri.fi/

WWW.KUNNANLAAKARIT.FI

0207 300 403

Tytöt pelimaailmassa

N

aisten peli-illat käynnistyivät Petosella kevään aikana
Tyttöjen Talon järjestämänä.
Alaikäraja iltoihin on 15 vuotta, yläikärajaa ei ole. Käytössä on 12 huippuluokan pelitietokonetta, konsoleita
sekä erilaisia lauta-, kortti- ja noppapelejä. Illoissa voi pelata omia suosikkeja tai tutustua uusiin peleihin. Illat
ovat maksuttomia ja avoimia, eli niihin voi osallistua torstaisin klo 19.3021 silloin kun itselle parhaiten sopii!
Peli- illat jatkuvat kesäkuun loppuun
asti ja toimintaa pyritään jatkamaan
syksyllä vapaa-aikakeskus Pinarin yläkerrassa, osoitteessa Pyörönkaari 19.
Keskustelimme naisten peli-iltoihin
osallistuvien kesken naisten ja miesten
pelaamisen eroavaisuuksista. Totesimme, että on vaikea keksiä yhtäkään
tällaista eroa, sillä pelaajat ovat erilaisia ja pitävät eri asioista sukupuolesta
riippumatta. Naiset ja miehet pelaavat
yhtä laajasti pelejä, ja jokaisella pelaajalla on oma maku pelien suhteen. Pelien kautta voi saada erilaisia asioita,
kuten esimerkiksi kaveruussuhteita,
yhteisöllisyyttä, kehittymistä, ajan kulumista sekä saavutuksia, kuten esi-

merkiksi voittoja peleissä tai tarinassa
loppuun pääseminen.
Yhteiskunnassa vallitsevat normit
naiseudesta luovat kuitenkin kuvaa
siitä, millainen on tavallinen nainen ja
miten naisen tulisi käyttäytyä. Samalla syntyy erilaisia ennakkoluuloja pelaavia naisia kohtaan. Ennakkoluuloja
voi olla eri ikäisillä henkilöillä riippumatta siitä, pelaako ennakkoluuloinen
itse tai mitä sukupuolta hän edustaa.
Pelaava nainen voi herättää ihmettelyä
tai kateuden ja vihan tunteita. Pelaava
nainen voi olla myös ihailun kohteena
tai häntä saatetaan syrjiä pelipiireissä
sukupuolestaan johtuen. Nämä voivat
vaikuttaa esimerkiksi naisen itsetuntemukseen ja -luottamukseen.
Ennakkoluuloja pelaavia naisia kohtaan on monia. Ennakkoluulot kohdistuvat monesti siihen, mitä pelejä
naiset pelaavat tai ymmärtääkö nainen peleistä mitään. Ennakkoluulot
kohdistuvat myös osaamattomuuteen
tai pelin sisäisen roolin valintaan. Nämä voivat johtaa esimerkiksi väheksyvään tai syrjivään käytökseen sekä
sukupuoleen kohdistuvaan ja seksu-

aaliseen häirintään. Pelaava nainen
voi kokea vähemmistöön kuulumisen epämiellyttävänä, jolloin toimintaan osallistumisen kynnys kasvaa.
Pelaajan voi olla vaikea sopeutua
naisporukkaan, ja olo voi tuntua ulkopuoliselta. Jotkut kokevat olonsa
rennommaksi vain naisille tarkoitetuissa ryhmissä.
Mutta on myös pelaavia naisia, jotka eivät ole kokeneet tällaisia asioita
lainkaan.
Pelaamisen on kuitenkin tarkoitus
olla mukavaa. Pelit ovat usein suunniteltu siten, että niihin uppoutuu, aika
kuluu mukavasti ja pelaamista halutaan jatkaa. Pelaaminen on mielestäni
ennen kaikkea ihmisiä yhdistävä tekijä. Pelit voivat herättää erilaisia tunteita ja koskettaa ihmisiä. Peleistä voi
usein puhua vieraammankin ihmisen
kanssa jakaen siinä tapahtuvia asioita, ja samalla voi esimerkiksi jakaa
opittuja taitoja. Usein kärsivällisyys
ja periksiantamattomuus palkitaan,
ja peleissä saa epäonnistua ja yrittää
uudestaan.

Mielestäni kokemusten jakaminen
on parasta pelaamisessa, koska silloin
voi peilata omia tunteita, ajatuksia
ja saavutuksia muiden kanssa. Niin
myös oppii lisää peleistä, itsestä ja
muista. Jokaisella pelaavalla ihmisellä
tulisi olla mahdollisuus kokemuksien
jakoon, jonka peli-illat mahdollistavat. Samalla saa vielä peliseuraakin.
Illat ovat rentoja, ja niihin saa osallistua haluamallaan tavalla. Iltaan osallistuvan ei ole pakko pelata eli paikalle
saa halutessaan tulla katsomaan muiden pelaamista tai juttelemaan. Iltojen

aikana voi myös jakaa opittuja asioita
muille tai ohjata erilaisia teemakertoja.
Lisätietoa ryhmästä ja Tyttöjen Talon toiminnasta saat ohjaaja Asta Keskisaarelta 0503591636 (myös WhatsApp) tai asta.keskisaari@puijola.net
Teksti: Asta Keskisaari
Kuva: Pelitalo Muikun logo ja Asta
Keskisaaren oma kuva itsestään, kuvan muokkaus Saija Sillanpää

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.

Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin
sekä Jynkkään. Painos 11 400 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 15.8.2018
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Toimittaja:
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Kirmaten

Petosen perinteinen toukokuun lopussa pidetty kevättapahtuma oli tänä 30-vuotisjuhlavuonna nimeltään
Kevätkirmaus. Vaikka nimi on vaihdellut, tämä tapahtuma on kuulunut petoslaisten elämään aina vuodesta 1991.

J

o vuosia on lapsille vetonaulana ollut ilmainen poniratsastus.
Parkkiin asetuttua Riikka Mikkonen Vuorelan tallilta avaa ensin
hevoskuljetusvaunun etuoven, että
Kiri-poni pääsee vähän makustelemaan maisemia, ja sitten sen kanssa
laskeudutaan takaperin takaovesta.
Kirillä on mukana omat eväät,
vaikka sen mielestä Pyörönkaaren
bulevardin voikukat maistuisivat
paremmilta. Omia heiniä pitäisi

kuulemma suosia, ettei Kiri saisi hälinässä mahaansakin sekaisin. Korvia
peittävät huput, joiden tarkoitus on
vaimentaa liikenteen melua ja muita mahdollisia äkillisiä ääniä, mutta
Riikka Mikkosen mukaan se kuulee
kyllä jonkin verran.
Tilannetta seuraava yleisö tosin ihmettelee, että eihän tämä ole vanha
tuttu Lilli. Ei niin. Lilli kun on jäänyt
eläkkeelle.

Ensimmäisenä satulaan kiipeää
Aapo Ikonen. Äitinsä Anna Ikosen mukaan Aapo oli ollut ratsastamassa jo viime vuonnakin, vaikka
satoi räntää. Aapo 6 v. itse muisteli,
että tämä olisi ollut jo kolmas kerta
ja totesi, että kiva oli ratsastaa. Äiti
Anna arvosti etenkin ratsastuksen
ilmaisuutta, ja useamman vuoden
kokemuksella hän myös kertoi, että
Petosen kevättapahtuma on monipuolistunut vuosi vuodelta ja nimenomaan lasten kannalta.

Lisää kuvia
PPAY:n Instagramissa:
ppayry1988
#petosenkevätkirmaus

A

sukasyhdistyksen myymät
hattara ja popcornit tekivät
kauppansa. Tässä hattaraansa odottaa Tatu Väänänen. Kuopion
eläkkeensaajien koristelinnunpöntöt
olivat herttainen väriläiskä. Pallokissat mainostivat muun ohjelman
lomassa Perhefutista, jota pelataan
Lippumäen tekonurmella torstaisin
klo 18-18.45. Tämä vähän maksaa, ja
ilmoittautua voi Pallokissojen verkkosivuilla.
Kauppakin kävi. Varsinkin kirpputorityyppistä myyntiä oli runsaasti.
Pitkälahden Puutarhakerholla oli

nytkin jokavuotinen perennakirppiksensä.
Näyttäviä olivat Kuuselan veneveistämön veneet, yhteensä kolme kappaletta. Esillä oli esimerkiksi upouusi, mutta perinteisesti tervattu vene,
jossa oli oikein vanhan hyvän ajan
hankaimet. Nämät korkean tason
käsityönä valmistetut veneet on sarjanumeroitu vuodesta 1978 lähtien.
Nyt ollaan lukemassa 638. Firma on
perheyritys, jota nykyinen mestari,
kuvassa takana häämöttävä Jorma
Kuusela, jatkaa isänsä Väinön jalanjäljissä.
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kesään!

PPAY, Pinarin kahvio
sekä Petosen Lehti
jäävät lomalle. Palaamme
työn ääreen 1.8.2018.
Myös asukasyhdistyksen
toiminnot ovat kesätauolla.
Jatkoista ilmoitetaan
nettisivuillamme.
Hyvää kesää kaikille!

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:llä on pitkä kokemus tapahtumajärjestämisestä, ja valmisteluja oltiin tehty jo viikkokausia
ennen kuin 26.5.2018 koitti varsinainen H-hetki.

kin oli pian tositoimissa kuten poseeraamassa Erika Jerkkosen ja hänen
mummonsa Marita Tarvainen-Sepposen kanssa. Kysymykseen, miltäs
tapahtuma näin alussa näyttää, vastasi Erika: – Hyvältä näyttää.

Asukasyhdistyksen
historiikkia
valmisteleva Jukka Kytöjokikin ehtii vain kättään huiskauttaa mennessään, kun pöytiä ja muita tykötarpeita
kannettiin paikalle Pinarilta, ja esimerkiksi kyltit ja nallen puku olivat
vielä pinossa toimiston pöydällä.

Osallistujilleen ilmainen, S-Market
Petosen ja K-supermarket Petosen
tarjoama katujuna-ajelu oli suosittu. Tarjoava taho oli hyvin tiedossa,
ja Tero Korhonen, joka oli kyydissä lastensa Aapon ja Venlan kanssa,
kiitteli, että iso hatunnosto tästä alueen kauppiaille. Korhoset olivat Petosen kevättapahtumassa jo viidettä
tai kuudetta kertaa, ja tiedon tapah-

Mutta pian katujunan pysäkkikyltit
saivat paikkansa ja Petosen nalle-

tumasta he olivat saaneet siten, että
olivat nähneet parvekkeelta, että nyt
jotain tapahtuu. Myös Tero Korhonen kiinnitti huomiota tapahtuman
monipuolistumiseen vuosi vuodelta,
ja nyt hän oli bongannut erityisesti
Pallokissat ja temppuradan.
Katujunan matkustajiin kuuluivat
myös Khaletskin ja Tielisen veljekset, jotka ovat kävivät kuvaan katujunakuljettaja Martti Karvosen kanssa.
Myös näiden lasten vanhemmat kertoivat yllättyneensä siitä, miten paljon ohjelmaa oli lapsille. Tielisen ja
Khaletskin perheet olivat Petosen kevättapahtuman ensikertalaisia.

L

avallakin tapahtui. Henna
Korhonen ja Pauli Huttunen
soittivat ja lauloivat, ja Niko
’Noko’ Penttinen kulki musisoidessaan esimerkiksi Hakaniemen rantaa. Välissä oli reippaita juontoja,
joskin tuuli välillä heitti juontajan
paperit pitkin toria. Oranssia pukuaan myöten pirteä Anne Tuononen
oli tullut Porvoosta asti juontamaan
kolmatta kertaa, kun on niin hyvä tapahtuma.
Tapahtuma päättyi arpajaisten
voitonjakoon, mutta sitä ennen oli
karkkisade. Sadettamassa oli Pitkä-

lahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
hallituksen puheenjohtaja Anne
Ruotsalainen miehensä Arin kanssa.
Päävoiton, taivaansinisen polkupyörän, voittaja hämmästeli, miten pyörän mukana tuli niin paljon
muutakin tykötarvetta. Toisena palkintona oli Kuuselan veneveistämön
valmistamat airot ja mela, ja sangen
tyytyväinen oli niidenkin voittaja.
Kolmantena palkintona mainittakoon vielä lahjakortti, mutta palkintoja piisasi vielä näidenkin jälkeen.

Kesä alkoi siis mukavan helteisenä
toukokuun lopussa, joten kylläpä
tässä toiveikkaana odotellaan aurinkoista kesää!
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää

Lämpimät kiitokset kaikille tapahtuman järjestelyssä
ja toteutuksessa mukana olleille tahoille!
Ilman teitä näin upea tapahtuma ei olisi mahdollinen. -PPAY ry
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Juhannuksen aukioloajat: pe 22.6. klo 9-17,
la 23.6. suljettu, su 24.6. klo 15-21

Puh. 0440 775 000

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10
- Limpun loukkua pelataan torstaisin
- SPR:n terveyspiste kesätauolla

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!
Pyörönkaari 3

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

Kotikulmalla on taas soutuvene vuokrattavana 4 € / päivä
Vene sijaitsee Kirveslahdessa, avain Kotikulmalla.
HUOM! Kotikulma on suljettu juhannusaattona sekä 10.-12.7.

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

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

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

Veljekset von Wright on tämän kesän tutustumiskohde:
30.6. klo 10 TAIDEMUSEO. Museon pääsymaksulla opastettu tutustuminen veljesten taidenäyttelyyn.
6.7. klo 18

HAMINALAHDEN KULTTUURIPOLKU, oppaana Atte von Wright. Veljesten maisemat. Maksuton.

24.7. klo 19 KESÄTEATTERI Rauhalahdessa, Kätkäläinen. Hinta 20 / 25,50 €.
Mukavaa kesää kaikille! Loppukesällä jatketaan mm. taimikirppiksen merkeissä.

O

heisessa graafissa on esitetty
Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen vuosikertomuksiin merkityt tapahtumat koko sen
30-vuotisen historian ajalta.
Kuten graafista näkyy, vastikään
toukokuun lopussa pidetty kevättapahtuma ei ole vanhin yhdistyksen
tapahtumista, vaikka on ehkä tunnetuin. Tapahtuman ajankohta on pysynyt samana, mutta nimi on vaihdellut.
Se on tullut ohjelmaan ”vasta” 1991, ja

PPAY:n tapahtumat
keskittyivät aluksi talviaikaan
ensimmäinen pidettiin jo ennen kuin
nykyinen tapahtuma-alue, Pyörön
tori ja Vapauden aukio olivat hädin
tuskin pilke kaupungin virkamiesten
silmäkulmassa – ensimmäisenä juhlapaikkana oli vuonna 1988 valmistunut Kuvelammen kenttä. Torille siirryttiin sen valmistuttua 1992.
Ennen kevättapahtuman keksimistä
järjestettiin monia muita tapahtumia.
Vihreällä on graafiin merkitty huippuvuodet 1992 ja 2001, joina molempina

järjestettiin 8 eri tapahtumaa. Punaisilla palloilla ovat ne tapahtumat, joita
on pidetty yli 15 kertaa kuluneina 30
vuotena.
Vuosikertomuksissa harmitellaan,
miten osanotto on joskus ollut nihkeää, mutta on myös iloittu, kuinka
joskus se on ollut huikeaa. Vaihtelu on
siis ollut suurta ja osanottajamäärien
ennakoiminen vaikeaa.
Kulttuuritapahtumia ovat olleet esi-

merkiksi valokuvien keräyksen järjestäminen Pitkälahden historiaa
esittelevää näyttelyä varten, kyseinen
näyttely sekä kirjoituskilpailu. Kulttuuritapahtumia on ollut aika vähän.
Kuluvan vuoden kulttuuritapahtumaksi on merkitty on asukasyhdistyksen historiikin kirjoittaminen.
Lasten- ja nuortentapahtumiksi on
yhdistetty nimenomaan lapsille suunnatut tapahtumat, niin konsertit kuin
limudiscot.

Joulutapahtumiksi on laskettu vain
asukkaille järjestetyt joulujuhlat, ei
hallituksen pikkujouluja.
Johonkin tapahtumaluokkaan kuuluvia tapahtumia on saattanut olla
useampia vuodessa. Esimerkiksi syysmarkkinoita oli jopa kolmet vuonna
1994. Kuluvan vuoden tulevia tapahtumia, kuten joulutapahtumaa graafissa ei vielä näy.
Teksti ja graafi: Saija Sillanpää
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
Hirvilahden musiikkileirin konsertti ja hartaus ke 4.7. klo 18. Veli
Mäntynen, Rami Tuomikoski.
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu ja päivärippikoulaisten
konfirmaatio su 17.6. klo 10. Sanna
Alanen, Juha Määttä, Richard Nicholls.
Messu la 23.6. klo 10. Matti Pentikäinen, Teresa Ahola.
Messu ja H1 konfirmaatio su 24.6.
klo 10. Sirpa Nummenheimo, Johanna
Porkola, Rami Tuomikoski.
H2 Konfirmaatiomessu su 24.6. klo
14. Sirpa Nummenheimo, Johanna
Porkola, Rami Tuomikoski.
Messu su 1.7. klo 10. Oona Huttunen, Richard Nicholls.

Messu ja H3 konfirmaatio su 8.7.
klo 10. Veli Mäntynen, Anni Tanninen, Jarkko Maukonen.
H4 Konfirmaatiomessu su 8.7. klo
14. Panu Pohjolainen, Anni Tanninen,
Jarkko Maukonen.
Messu ja Törmälä konfirmaatio su
15.7. klo 10. Sanna Alanen, Oona Huttunen, Teresa Ahola.
H6 Konfirmaatiomessu su 15.7. klo
14. Sanna Alanen, Oona Huttunen,
Anne Keränen.
Konfirmaatiomessu, Rytky la 21.7.
klo 10. Veli Mäntynen, Anna-Mari
Linna.
Messu ja H7 konfirmaatio su 22.7.
klo 10. Raija Jokela, Anni Tanninen,
Joona Kärnä.
H8 Konfirmaatiomessu su 22.7. klo
14. Raija Jokela, Anni Tanninen, Joona
Kärnä.
Messu ja H9 konfirmaatio su 29.7.
klo 10. Sanna Alanen, Oona Huttunen,

Mari Vuola-Tanila.
Konfirmaatiomessu H10 su 29.7.
klo 14. Sanna Alanen, Oona Huttunen,
Mari Vuola-Tanila.
Messu ja H11 konfirmaatio su 5.8.
klo 10. Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo, Richard Nicholls, Rami
Tuomikoski.
Konfirmaatiomessu H12 su 5.8. klo
14. Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo, Richard Nicholls, Rami Tuomikoski.
Messu su 12.8. klo 10. Oona Huttunen, Matti Pentikäinen, Mari VuolaTanila.
Kouluun lähtevien siunaaminen su
12.8. klo 18. Oona Huttunen, Teresa
Ahola.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Pihaseurat to 21.6. klo 18. Sanna
Alanen, Joona Kärnä.
Pihaseurat to 5.7. klo 18. Veli Mäntynen, Joona Kärnä.
Pihaseurat to 19.7. klo 18. Juha
Määttä, Teresa Ahola.
Pihaseurat to 2.8. klo 18. Sirpa
Nummenheimo, Teresa Ahola.
Kallaveden seutu - Muut
Lauluilta ke 13.6. klo 18. Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna. Niemisjärven kylätalon rannassa.
Miesten sauna- ja sananilta ke 13.6.
klo 18. Sotkan Onni, Pääharjunniemi
156, Hiltulanlahti. “Katoamaton sana”,
Reijo Kettunen.
Kesäseurat Anneli ja Martti Sika-
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Kiinnostaako pallon potkiminen?
Tule rohkeasti mukaan
kaupungin avoimelle

FUTISVUOROLLE!

Petosella Litmasen tekonurmella
tiistaisin klo 14.30 - 16.30.
Lisätietoja 044 718 1798
sella su 17.6. klo 16. Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna. Eemilän kotimuseolla, Humalajoki 28.
Tammenrannan lauluilta to 19.7.
klo 18. Rami Tuomikoski. ja kirkkokuoro. Liljantie, Vehmasmäki.
Luontokirkko ke 8.8. klo 18. Matti
Pentikäinen, Joona Kärnä. Lamperilan
laavulla, Länsirannantie 1732. Lamperilan monitoimitaloa vastapäätä.
Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Sanajumalanpalvelus la 23.6. klo 13.
Matti Pentikäinen, Teresa Ahola.
Kouluun lähtevien siunaaminen
su 12.8. klo 16. Oona Huttunen, Rami
Tuomikoski.
Muut
PUHUMINEN AUTTAA- maksuton ryhmä ikääntyneille
Ikääntyminen tuo usein suuria muutoksia elämään. Ne voivat liittyä eläk-

keelle jäämiseen, puolison kuolemaan,
yksinäisyyteen, omaan tai läheisen sairastumiseen, ihmissuhteisiin tai yllättävään kriisitilanteeseen. Kun monet
huolet painavat mieltä, seurauksena
voi olla mielialan laskua, jopa pelkoa
selviytymisestä.Senioripysäkki-ryhmät ovat HelsinkiMission kehittämiä,
yli 60-vuotiaille tarkoitettuja ammattilaisen ohjaamia terapeuttisia keskusteluryhmiä. Ryhmät ovat maksuttomia
ja ehdottoman luottamuksellisia. Ryhmässä on tarkoituksena jakaa omia
ajatuksia ja tunteita, sekä löytää niille uusia merkityksiä ja näkökulmia. Tavoitteena on yksinäisyyden,
alakuloisuuden ja ahdistavan olon
lieveneminen.Senioripysäkki-keskusteluryhmät kokoontuvat 1,5 tunnin ajan kerran viikossa, 15 viikon
ajan. Ryhmiin osallistuu 5-8 henkilöä
ja ohjaajana ovat Tiina Halonen ja
Maarit Kirkinen. Seuraava Senioripysäkki-ryhmä alkaa 3.9, Petosen
seurakuntatalolla. Soita ja kysy lisätietoja ryhmän ohjaajalta 1.8-15.8
Maarit Kirkiseltä p. 0404848 369.

Mika Pesonen, kuka oikein olet?

O

len paljasjalkainen kuopiolainen mies, joka on asunut
Petosella noin 21 vuotta ja
vieläpä 19 vuotta Jalkasenkadulla samassa osoitteessa. Olen aktiivinen yhdistystoimija, kun en jaksa työttömänä neljää seinää tuijotella.
Mikä on suhteesi Petoseen?
Kotipaikka, hyvä asumislähiö eli
mittee sitä kotoansa muuttamaan.
Millaisissa tehtävissä olet toiminut
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksessä?
Olen ollut kahdessa hallituksessa
jäsenenä ja tapahtumissa avustajana,
esimerkiksi juuri olleessa Petosen Kevätkirmauksessa liikenteenohjaajana.
Taidat olla mukana asukastoiminnassa muuallakin?
Olen Niiralan Kulma Oy Petosen
alueen alueellisentoimikunnan jäsen
sekä Niiralan Kulma Oy Jalkasenkatu
6:n asukastoimikunnan jäsen.
Näetkö näissä oleellisia eroja?
Niiralan Kulma Oy:n toiminta on
tämän Kuopion kaupungin omistamaan vuokrataloyhtiön sisäistä toi-

mintaa. Sen tarkoitus on antaa kiinteistöjen asukkaille mahdollisuus
osallistua omaa asumistaan koskevaan päätöksentekoon.
Niiralan Kulman asukastoimintakin
perustuu asukkaiden omaan aktiivisuuteen ja vapaaehtoisuuteen, ja siinä
on joustoa ja varaa mielikuvituksen
käyttöönkin. Järjestetään vaikkapa
erilaisia tapahtumia oman kiinteistön väelle. Näihin rahoitus tulee Niiralan Kulman kautta, joskin asukkaat
maksavat sen itse vuokrissaan osallistuivat tai eivät – summa per asunto
on kylläkin tosi pieni, jonkun sentin
luokkaa. Jalkasenkadun toimikunnan
asiat eivät siis näy ulospäin vaan vain
talokohtaisesti.
Asukasyhdistyskin järjestää tapahtumia, mutta ne on suunnattu koko
alueen väelle. Ja rahoitus perustuu
pääosin omaan varainhankintaan.
Mikä on saanut sinut tällaiseksi
asukastoiminta-aktiiviksi?
Mistä
saat puhtia siihen?

Miten näet asukastoiminnan tulevaisuuden?
Se tulee pysymään ennallaan koska
sitä tarvitaan aikaisempien vuosien
tapaan asukkaiden tarpeiden mukaisesti.
Miten rohkaisisit ihmisiä lähtemään asukastoimintaan mukaan?
Rohkeasti vaan liikkeelle sieltä neljän seinän sisältä, ei ne asiat ratkea
verhojen välistä tuijottelemalla vaan
yhteistyöllä! Ei asukastoiminta ole
raskasta, vaan hauskaa, ja siinä saa
uusia kavereita.
Miten luonnehtisit Petosta yhdellä
virkkeellä?
Koti, josta en muuta pois kuin puuarkussa.
Mikä on elämisen tarkoitus?
Suattaa olla tai olemattakin!

Jaa… houkuttelivat mukaan ja siitähän se lähti. Oman asumislähiön kehittäminen ja sen turvaaminen antaa
puhtia, ettei tarvitsisi palvelujen perässä muutella kotoansa.

Pitkälahti-Petosen
Pitkälahti-Petosenasukasyhdistys
asukasyhdistysryry
Pitkälahti-Petosen
Pitkälahti-Petosenasukasyhdistys
asukasyhdistysry:n
ry:neräs
erästärkeä
tärkeä
yhteistyökumppani
yhteistyökumppanion
onKuopion
Kuopionkaupungin
kaupunginomistama
omistama
vuokrataloyhtiö
vuokrataloyhtiöNiiralan
NiiralanKulma
KulmaOy,
Oy,tuttavallisesti
tuttavallisestiNiku.
Niku.
Nikun
Nikunpiirissä
piirissäharjoitetaan
harjoitetaanomaa
omaaasukastoimintaansa,
asukastoimintaansa,jaja
se
seperustuu
perustuulakiin
lakiinvaltion
valtiontukemissa
tukemissavuokra-asunnoissa
vuokra-asunnoissa
harjoitettavasta
harjoitettavastaasukasdemokratiasta.
asukasdemokratiasta.

Kaikki
KaikkiPetosen
Petosenasukaat
asukaatovat
ovatautomaattisesti
automaattisestiPPAY:n
PPAY:n
jäseniä
jäseniäasuivat
asuivatmillä
millätavalla
tavallatahansa
tahansajajaovat
ovattervetulleita
tervetulleita
toimintaan
toimintaanmukaan.
mukaan.Oma
Omavarainhankinta
varainhankintaperustuu
perustuulehteen
lehteen
jajakahvilaan,
kahvilaan,jajatapahtumien
tapahtumienjärjestämisessä
järjestämisessäovat
ovatlisäksi
lisäksi
mukana
mukanaalueen
alueeneri
eritoimijat,
toimijat,niin
niinkaupalliset
kaupallisetyritykset
yrityksetkuin
kuin
mitä
mitäerilaisimmat
erilaisimmatmuutkin
muutkintahot
tahotkuten
kutenjuuri
juuriNiku.
Niku.

8

Petosen Lehti • Keskiviikko 20.6.2018

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)

Tutustu lisää kotisivuillamme:

vilhelmi.fi
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90
Ateria sisältää
0,4 l juoman tai mehun

Petosen Merhaba

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
puh. 017 363 3638

Avoinna
joka päivä 10–21.30

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot
kätevä
ajanvaraus
netissä!

Tarjous on voimassa
vain 21.6.2018 noudettuna.

