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Aihetta
hymyyn!
Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

29.6. Kesäpäivä vol 1
16 alkaen mölkkyä ja makkaraa
16-21 karaoke
21.30 Dave Forestfield live

• 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.
• Pubivisat perjantaisin klo 19
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
facebook.com/karhunpesakuopio
karhunpesakuopio.fi

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

Pyörönkaari 3

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

EN
HAMPAID

SOODA- S
U
PUHDIST

55€

1/2h

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

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

vilhelmi.fi
Pyörönkaari 3, Kuopio 017 363 4757
Yhteisvaraus 029 123 1152 pvm
/mpm
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Kuuselan veneitä valmistettu vuodesta 1958:

Työ jatkuu jo toisessa polvessa
kunnollisen veneen valmistaminen vaatii kädentaitojen lisäksi aikaa ja kärsivällisyyttä,
tietää käsityön taidot hallitseva
konkari.

Ensimmäinen
vene valmistui
olohuoneessa
Jorma Kuuselan omakotitalo on aivan veistämön vieressä, joten matkaa työmaalle on
muutaman askeleen verran.

P

Haastattelupäivänä paikalle sattui myös Kuopion Järvipelastajien puheenjohtaja, innokkaana veneilijänä tunnettu toimittaja Jussi Tuovinen. Jorma
Kuuselan radiohaastattelun jälkeisiä puheenaiheita ei tarvinne arvailla.

itkälahtelaisen J. Kuuselan
veneveistämön
puuveneet ovat maankuuluja. Toisen polven yrittäjä
Jorma Kuusela on laskenut,
että hänen käsistään on lähtenyt arviolta 700 savolaismallista soutu- ja moottorivenettä – eikä luvussa ole mukana
veistämön perustaneen isänsä
Väinö Kuuselan valmistamat
veneet.

aloitettiin vasta vuonna 1978.
Tällä hetkellä työn alla on vene numero 640. Isän kanssa
kun vielä yhdessä töitä tehtiin,
niin tervattuja veneitä saattoi
pihassa olla nelisenkymmentä
eli niille oli pakko antaa sarjanumero, kertoo nyt jo eläkeiän saavuttanut toisen polven
yrittäjä. Työtä hän aikoo jatkaa
niin pitkään kuin voimia riittää.

– Veneiden sarjanumerointi

Veistämön valikoimiin kuu-

luvat veneiden huollon lisäksi
kaikki puusta valmistettavat
vesikulkuneuvot kanooteista
kirkkoveneisiin, eikä Kuusela
kaihda myöskään isojen moottoriveneiden valmistamista.
Veistämöltä voi myös ostaa veneen rakentamiseen tarvittavia
materiaaleja ja tarvikkeita, mikäli uskoo rakennustaitojensa
riittävän.
– Puuveneen rakentamiseen
ei pelkkä puukko ja saha riitä,

– Väinö-isä innostui veneenteosta tosissaan, kun veljensä
Veikko pääsi veneentekokurssille joskus 1930 –luvun puolivälissä. Veikon tekemä vene
herätti sen verran mielenkiintoa, että siitähän se kipinä sitten syttyi. Ensimmäisen meiltä valmistuneen nelilaitaisen
veneen isäukko veisti olohuoneessa. Itse asiassa lähes kaikki sukumme miehet ovat olleet veneentekijöitä, muistelee
Kuusela. Hänen oma uransa
veneenteon parissa alkoi jo
kymmenkesäisenä.
– Isän apunahan sitä tuli oltua ja tehtiin se mitä isä pyysi.
Nauloja kotkattiin ja veneitä
kyllästettiin.

– Ensimmäisen veneeni tein
joskus kolmentoista ikäisenä.
Veljen kanssa tuumattiin, että
tuohon viereiseen Kuvelampeen olisi hyvä saada oma vene. Ja ennen kuin olin saanut
peruskoulun käytyä, niin veneitä oli valmistunut ainakin
kolme, jos ei neljä.

sitten Kreetalla ja tutkailin vähän paikallisia merikelpoisia
veneitä. Niiden runko oli tehty
periaatteessa samalla ratkaisulla kuin mitä me teemme.

– Ammattikoulun metallipuoli kyllä kiinnosti, mutta
kun pääsykokeista myöhästyin, niin annoinpa asian olla.
Puutyöt ja ennen kaikkea veneenrakennus vei sitten mennessään eikä loppua vielä näy.

– Vaarana on mielestäni se,
että koulutuksen puute paitsi
rannikkoseudulla niin myös
täällä sisämaassa aiheuttaa
sen, että veneiden mallit häviää. Niitä ammattitekijöitä,
jotka tietävät ja osaavat tiettyjen mallien ikivanhat työtavat,
heitä ei saata tulevaisuudessa
juurikaan löytyä. Tosin esimerkiksi Haminassa ja Loviisassa
tilanne taitaa olla koulutuksen
suhteen muuta maata parempi,
sanoo Kuusela.

Muotoilu ratkaisee
Veneveistämö Kuuselan savolaisveneet tunnetaan uniikista muodostaan ja monet
veneilijät tunnistavat ne jo
matkan päästä.
– Samantyylisiä puuveneitä
kuin mitä meillä on vuosikymmenet tehty, ei enää ainakaan
Kuopiossa enää veistetä. Tekniikka on muuttunut. Veneen
keskiosa, keula ja perä ovat
puun juurta, niiden työstäminen vaatii paljon tekemistä.
Jotkut liimaavat monta palikkaa yhteen, mutta niiden kestävyys ja veneen muoto on sitten erilainen. Siitä ei tule sitä
perinteisen juilevaa savolaisvenettä.
– Kävin kymmenisen vuotta

Jorma Kuusela on hieman
huolissaan veneveistäjien koulutuksen suhteen.

– Materiaalien hankintakin
voi olla hankalaa. Vaneria kyllä
löytyy, mutta kunnolliset materiaalit on tehty nimenomaan
veneenrakennusta
varten.
Vanhat perinteiset työtavat eivät toivottavasti Suomesta katoa mihinkään, päättää Jorma
Kuusela.
PS. Kuuntele Jorma Kuuselan radiohaastattelu osoitteessa
ppay.fi/podcast, haastattelijana
Jussi Tuovinen
Teksti ja kuvat: Heikki Kokko

Järvipelastajien tukikohta vihittiin Pirttiniemessä

K

uopion Järvipelastajat
ry:n uusi operatiivisen
toiminnan tukikohta
sai virallisen kasteensa kesäkuun 8. päivänä, kun talkootyönä valmistunut rakennus
otettiin käyttöön. Järvipelastajien puheenjohtaja Jussi Tuovisen mukaan rahoitukseen ei
tarvittu ulkopuolista pääomaa.
– Rakennusosaamista löytyi
jäsenistöstämme yllättävänkin
paljon, joten ulkopuolisia ammattilaisia ei juurikaaan tarvittu. Osa materiaaleista ja muista

tarvikkeista saatiin sponsoreiltamme, joten heille kuuluu
suuri kiitos, kehuu Tuovinen.
80 neliötä käsittävässä uudisrakennuksessa on asianmukaiset
tilat kokouksille ja koulutuksille sekä varusteille ja kalustolle.

operatiivisen tukikohdan vieressä, kertoo puheenjohtaja.
Järvipelastajien saaristotukikohta sijaitsee Iivarinsalossa.

– Toimivuutta tuovat keittiö, suihku ja wc. Toimintojen
keskittyminen Kuopion Pursiseuran vuokratontille lisää
yhdistyksen vuorovaikutusta
veneilyväen kanssa. Myös yhdistyksen molemmat alukset,
PV 146 ja PV028 ovat aivan

Suomen
Meripelastusseuran jäsenyhdistyksenä toimivan Kuopion Järvipelastajien
jäsenmäärä on runsaat 600.
Miehistön suorittama päivystys-, pelastus- avustustoiminta
perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.

PÄÄKIRJOITUS

N

äyttää sille, että äärimmäisestä ravinnonsäätelystä on
tullut tavoiteltavaa. Ruuasta lähes kokonaan kieltäytyminen,
tiukan ruokavalion orjallinen noudattaminen tai ympäristösyistä vegaanisen ruokavalion valinta osoittaa
ihailtavaa luonteenlujuutta.
Lyhyen ajan sisään on mediassa
tullut vastaan kaksi ravitsemuksellista ääripäätä, joissa vanhemmat ovat
väärillä valinnoilla saaneet aikaiseksi surullista jälkeä. Ensimmäinen oli
eräs ruotsalaisperhe, joka noudatti

Turvallisuus
edellä vesille

– Toiminta-alueemme ulottuu Karvion, Varistaipaleen ja
Konnuksen kanavilta Ahkiolahden ja Karjalankosken kanaville sekä Summan kanavan
Suvasvedeltä Melalahteen sekä
Juojärven, Vuotjärven ja Syvärin vesistöt, listaa Tuovinen.
Avustustehtäviä kertyy vuosittain reilut puolensataa.
Suomen Meripelastusseuran
koulutusjärjestelmä takaa kaikille vapaaehtoisille meri- ja
järvipelastajille yhdenmukaisen ja tasokkaan osaamisen

Nälkäkurkena vai juottohanhena?
ideologiaa, jonka mukaan on mahdollista elää pelkällä ilmalla ja vähäisellä vegaaniruokavaliolla. Perheen
parivuotias tytär oli syntynyt kotona
neuvolaseurantojen ulkopuolella ja
eli vanhempiensa ideologian mukaan
ilman vitamiinilisiä tai lisäravinteita.
Vanhemmat uskoivat vakaasti, että
kasvikset, rakkaus ja auringonpaiste
riittivät pitämään lapsen terveenä.
Tilanne ehti mennä niin pahaksi, että lapsi oli aliravitsemustilansa takia
lähellä menehtyä. Lääkärien mukaan
oli tunneista kiinni, ettei pahin ehtinyt tapahtua, ja näin nälkiintynyttä

lasta he eivät olleet koskaan urallaan
tavanneet.
Toinen tapaus oli indonesialainen
11-vuotias poika, joka painoi 190
kiloa. Surullisinta tässä oli se, että
vanhemmat tuputtivat pojalle uppopaistettua rasvaruokaa jatkuvalla
syötöllä, olipa hänellä nälkä tai ei.
Ylipainoisen pojan näkemisestä tuli
muille viihdettä, ja köyhistä oloista
perhe nousi julkisuuteen televisiovierailuineen ja esiintymispalkkioineen.
Poika joutui kävelemään alistuneena
ihmisten seassa, joista jokainen tah-

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
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p. 044 729 5233 (lomalla 5.8. asti)
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http://petosenlehti.ppay.fi
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin
sekä Jynkkään. Painos 11 900 kpl.

Toimittajat: Heikki Kokko, Pirjo Kiiski

toimia vesillä avustus- ja pelastustehtävissä.
– Koulutuksemme antaa riittävät tiedot ja taidot liikkua
vesillä turvallisesti. Navigointi
ja ensiaputaidot, kuten myös
veneilyssä
välttämättömät
solmujentekotaidot kuuluvat
veneilijän perusosaamiseen.
Osallistumme myös yhteisharjoituksiin viranomaisten ja
muiden toimijoiden kanssa ja
olemme mukana viranomaisten apuna toimivassa Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa.

toi ottaa selfien friikin kanssa. Kun
perheelle tarjottiin lääketieteellistä
apua, suhtautuivat he siihen erittäin
vastahakoisesti, vaikka lääkärit tekivät selväksi, ettei poika eläisi ilman
muutosta montaakaan vuotta.
Kehopostiivisuuden ajatuksena on,
että kaikenlaiset kehot ovat kauniita,
ja että omaan kehoon tulisi suhtautua
hyväksyvästi. Moni ajattelee, että kehopositiivisuus on vain ylipainoisten
aate, vaikka se koskettaa ihan kaikkia
laiheliineista timmikroppaisiin. Positiivisuudella yritetään hillitä ääripäihin menevien syömishäiriöiden syntyä. Kehon hyväksyminen ei korosta

Puheenjohtaja Jussi Tuovinen uskoo Järvipelastajien
jäsenmäärän kasvavan nykyisestä.
– Toivotammekin kaikki
veneilijät ja miksei muutkin
tervetulleiksi toimintaamme.
Lisätietoa meistä löydät osoitteesta meripelastus.fi/kuopio/.
Teksti: Heikki Kokko

ulkonäköä, vaan kehoa pitäisi arvostaa kokonaisuutena. Oikeaa kehopositiivisuutta on se, että pitää itsestään
ja kehostaan huolta, painosta riippumatta. Vanhemmilla onkin valtava
vastuu, millaisen kehoon suhtautumisen mallin lapsilleen siirtävät.
Toivottavasti kaikenkokoiset osaavat nauttia kesästä ottamatta ulkoista habitustaan liian vakavasti. Hyvää
kesää kaikille lukijoillemme!
Pirjo Kiiski
toimittaja
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9,50 €

11,50 €
(13,70)

Crampex 120 tabl.
Ainutlaatuinen ja vahva yhdistelmä
hyvin imeytyvää magnesiumsitraattia ja kliinisesti tutkittua
B-vitamiinikompleksia.
Edistää lihaksien ja hermoston
normaalia toimintaa.

Triple Dry roll-on
antiperspirantit
(11,10)
Tehokasta ja luotettavaa suojaa
hikoiluun, jopa 72 h. Hellävarainen
ja alkoholiton, tuoksuton ja
tuoksullinen vaihtoehto sekä
miehille että naisille.

10,50 €

25,50 €

(10,20)

Aqualan L 200g
Kosteuttava ja monikäyttöinen
perusvoide koko perheelle.
Sopii myös herkkäihoisille ja
allergiaoireisille.

(29,85 / 30,85)

Syylend PEN,
ORIGINAL JA FREEZE
Tehokkaat ja helppokäyttöiset
tuotteet syylien poistoon.
Vaihtoehtoina kynä, liuos ja
jäädytyslaite.

(12,80)

Nesteytys ratiopharm
10 poretabl.
Poretabletti nesteja suolatasapainon säätelyyn.
Valmis liuos sisältää glukoosia
ja elektrolyyttejä.
Raikas sitruunan maku..

8,50 €

7,30 €
(8,50)

7,30 €
(8,60)

Kylmägeeli ratiopharm 150 ml
Väriaineeton, kirkas geeli
lihas- ja nivelkivun sekä
turvotuksen lievittämiseen
venähdyksissä, nyrjähdyksissä
ja rasitusvammoissa.

Sebamed Face and
Body wash 300 ml
Hellävarainen pesuneste
erityisesti herkälle ja kuivalle
iholle. Saippuaton, riittoisa
koostumus vartalolle ja
kasvoille.

PETOSEN APTEEKKI
ma - pe
la 9 - 18

8 - 20
su 11 -17

petosenapteekki.fi
apteekkinettikauppa.fi
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Kauppoja remontoitiin
K-Market Pirtinportti sai uuden ilmeen

K

auppias Ville Huotilainen myhäilee tyytyväisenä kauppansa
saatua uuden ja avaramman
ilmeen. Kymmenisen päivää
kestänyt kasvojenkohotus tehtiin asiakaslähtöisesti.
– Kaikki kylmäkoneet uusittiin, samoin valaistus, seinät
maalattiin ja laitettiin hyllyjä
uuteen uskoon. Asiointi on
nyt miellyttävämpää ja tuotteiden sijoittelukin on asiakasystävällistä. Ahtaudestakin
päästiin näillä keinoin, valottaa kauppias. Myös tuotevalikoima laajentui entisestään.
Joensuussa
seitsemisen
vuotta kauppiaana työskennellyt Huotilainen oli uran-

sa alussa K-ryhmän nuorin
kauppias, ikää miehellä oli
tuolloin 22 vuotta.
– Elokuussa tulee kaksi
vuotta täyteen täällä Pirtissä.
Kauppojen välinen kilpailu täällä Etelä-Kuopiossa on
melko kovaa, mutta hyvällä
asiakaspalvelulla ja edullisilla
hinnoilla me kyllä pärjätään,
uskoo kauppias ja toivottaa
kaikille hyvää ja lämmintä juhannusta.
K-Market Pirtinportti, Sipulikatu 2
Teksti ja kuva:
Heikki Kokko

S-market Petonen uudistui

T

ammikuussa alkanut Smarket Petosen sisä- ja
ulkoremontti on marketpäällikkö Samu Salmisen
mielestä todella onnistunut.
Uudistuksen myötä myymälä
siirtyy energiatehokkuudessa
uudelle aikakaudelle.
– Kylmäjärjestelmä on uusittu ympäristöystävälliseen
CO2–järjestelmään. Valaistusta on muutettu energiaasäästäviksi LED–valaisimiksi,
samoin jätteiden kierrättämistä on parannettu entisestään,
kertoo Salminen.
– Tällä uudistuksella ja valikoimamuutoksilla vastaamme
entistä paremmin asiakasomistajien tarpeisiin.

jentunut mm. hedelmä- ja vihannesosastolla. Samoin paistopisteen valikoima uudistui
ja asiakkailla on käytettävissään myös mehukone tuorepuristetulle mehulle.
– Asiakkaat ovat olleet todella kärsivällisiä ja ymmärtäneet remontin tarpeellisuuden, vaikka myymälän sisällä
oli melkoinen huiske koko
kevään. Siitä kiitokset kaikille
asiakkaillemme ja oikein lämmintä kesää, toivottaa marketpäällikkö Samu Salminen.

KEILAILU, BILJARDI, MINIGOLF & TERASSI
SAUNA/KOKOUS

KESÄTARJOUS
KEILAA 2 TUNTIA MAKSA YKSI!
(myös hohto)
JUHANNUS AVOINNA!
PE 12-18, LA 12-18, SU 12-18
TÄLLÄ MAINOKSELLA
JUHANNUSGOLF 6 € / KIERROS
KESÄLLÄ AVOINNA:
MA-TO 12-21, PE 12-22, LA 12-23, SU 12-18
www.rauhalahtibowling.fi
Kartanonkatu 11, 70700 Kuopio, puh. 040 5570 300

S-market Petonen, Jalkasenkatu 7
Teksti ja kuva:
Heikki Kokko

Myymälän valikoima on laa-

Kauppias Ville Huotilainen on tyytyväinen kauppansa raikkaaseen ilmeeseen.

Marketpäällikkö Samu Salminen kiittää asiakkaitaan kärsivällisyydestä, tammikuussa alkanut remontti toi myymälään melkoisen huiskeen.

Vauhdikkaita
kesäpäiviä
Lauri Simojoki täytti 80 vuotta
Aurinkorinteellä
M
Historian oppia tuhansille kuopiolaisille:

onet Kuopiossa koulunsa viime vuosisadan
viimeisinä vuosikymmeninä käyneet
muistavat lehtori Lauri Simojoen innostavat historian oppitunnit. Viitisentoista vuotta
sitten eläkkeelle jäänyt, tuhansille oppilaille tietoa jakanut ja
hiljattain 80 vuotta täyttänyt
Simojoki asuu tätä nykyä Petosen Pyörönkaarella. Muisti alkaa hieman tehdä tepposiaan,
mutta kun hän pääsee juonesta kiinni niin tarinankerronta
saa siivet alleen. Ja kerrottavaa
riittää.
– Ensimmäisen opettajanpaikan sain Haapamäen yhteislyseosta, vuosi taisi olla 1967.
Se oli lyhytaikainen sijaisuus,
mutta siitä se opettajan ura
lähti.
– Noihin aikoihin koulupolitiikka oli aika värikästä,
kerrankin sain puhelinsoiton
erään koulun johtokunnalta,
ettei minua valita opettajaksi vaikka sama henkilö oli jo
aiemmin ilmoittanut tulleeni
valituksi. Minua kai epäiltiin
vasemmistolaiseksi, muistelee
Simojoki.
– Kuopiossa avautui sitten
myöhemmin Tyttölyseossa eli
Tipulassa historian opettajan

paikka. Yli 40 oppilasta luokassaan ja luokkia yhdeksän,
eli lähemmäs neljäsataa opetettavaa joka vuosi.

P

ohjois-Savon Liikunta
järjesti tänäkin kesänä
3.-8.6.2019 lasten Sporttileirin. Tällä kertaa leiripaikkana oli ensimmäistä kertaa
Aurinkorinteen koulu.

Seitsemisen vuotta Petosella
asuneen Simojoen eläkepäivissä ei hänen mukaansa ole paljoa hurraamista.
– Enpä ole eläkkeellä olosta
juuri koskaan nauttinut. Olen
jonkin verran tehnyt kirjoitushommia, niistä minä todella
tykkäsin enemmänkin kuin
opettamisesta. Kirjoitin mm.
kauppaoppilaitoksen historian ja sain työskennellä opiston arkistossa. Se oli itsenäistä
hommaa, muistelee Simojoki
ja katselee neljännen kerroksen ikkunasta avautuvaa maisemaa.
– Onneksi ovat harventaneet
puita tuosta vastapäätä, niin
näkee vähän kauemmas. Mukava katsella ulos, näkee ihmisiä ja autoja.

Lauri ei hyväksynyt
isänsä kuolemaa
Lauri Simojokea haastatellessa keskustelu kääntyy
väistämättä hänen isäänsä,
Suur-Suomea tavoitelleen Akateemisen Karjalaseuran perustajaan, äärioikeistolaisen Isän-

Lauri Simojoen Petosen kodissa on muistoja isästään Elias Simojoesta, joka oli paitsi saarnamies niin myös Isänmaallisen Kansanliike IKL:n kansanedustaja 1930 -luvulla.
maallisen Kansanliike IKL:n
kansanedustajaan ja nuorisojärjestö Sinimustien johtaja
Elias Simojokeen. 1930 –luvulla IKL vaikutti suomalaiseen
politiikkaan varsin laajasti, ja
tuossa tehtävässä Elias nousi
suorastaan kulttihahmoksi.
– Minä synnyin myöhemmin
Veteraanienpäiväksi nimettynä päivänä eli 27. huhtikuuta
vuonna 1939. Isänihän kuoli
rintamalla seuraavana vuonna,
joten ei minulla hänestä kovin
paljoa muistikuvia ole. En oikein tiedä ovatko ne todellisia
vai pelkästään mielikuvituksen

tuottamia välähdyksiä.
– Mutta se miten ja miksi isäni kaatui rintamalla, teki minut myöhemmällä iällä todella
katkeraksi ja jopa vihaiseksi.
Oliko hevonen tärkeämpi kuin
viehättävä vaimonsa ja ainoa
poikansa, siis minä? Tätä olen
useinkin pohtinut.
Lue Lauri Simojoen haastattelu kokonaisuudessaan osoitteessa petosenlehti.ppay.fi/artikkelit/
Teksti ja kuva:
Heikki Kokko

– Paikka valikoitui hyvän sijaintinsa ja erinomaisten ulkoilumahdollisuuksien vuoksi.
Vahvuutena on, että alueella
asuu paljon lapsiperheitä, koulun pihaliikunta-alueet ovat
laajat ja Lippumäen lähiliikunta-alue on aivan vieressä.
Metsäänkin pääsee suoraan
pihalta,kertoo leirin koordimaattori Anne Kekäläinen.
Tänä vuonna leiri järjestettiin päiväleirinä, jolloin jokaiselle päivälle keskittyi erilainen lajitutustuminen muun
ohjatun liikunnan lisäksi. Lajeja tulivat ohjaamaan seurojen edustajat; temppuilu- ja
akrobatiapäivänä
Kuopion
Reippaan Voimistelijat, pyöräilypäivänä Kuopion Pyöräilyseura, kamppailupäivänä Kuopion Taekwondo sekä
Kuopion Karateseura ja palloilupäivänä Kuopion Rugby
Club. Lisäksi yksi päivista oli

omistettu HopLop-seikkailulle
ja toinen taas monipuolisen liikunnan päiväksi, jolloin pelattiin perinteisiä pihapelejä.
– Meillä on täällä 150-200
lasta päivittäin ja lisäksi ohjaajina paljon niin liikunta-alan ja
fysioterapian opiskelijoita kuin
kokeneita leirikonkareita. Halusimme tänä vuonna tuoda
leiriin jotain ihan uutta PopUp Perheiden Liikuntalauantain muodossa. Päivän aikana
on mahdollista koko perheen
voimin kokeilla monipuolista
liikuntaa eri pisteissä, muunmuassa kokeilla amerikkalaista jalkapalloa Steelersien ohjaamana.
Kekäläiselle Aurinkorinteen
Sporttileiri on jo 23. Hän kannustaa kesälomankin aikana
kaikkia alueen lapsia vapaaseen liikuntaan:
– Ulkoilkaa, pyöräilkää, uikaa, leikkikää pihapelejä ja
nauttikaa kesästä!
Teksti: Pirjo Kiiski
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Mika Rialinna:

– Puolitoista miljoonaa narraajaa ei voi olla väärässä

V

apaa-ajan
kalastus
on yksi suomalaisten
lempi har rastu ksista. Luonnonvarakeskus arvioi
näitä ei-ammattilaisia kalastajia olevan maassamme peräti
puolitoista miljoonaa, eli lähes
jokaisessa suomalaisperheessä
ainakin joku tykkää kalojen
narraamisesta. Yhdelle riittää
se perinteinen pintaonki, toinen vannoo perhokalastuksen
nimiin ja kolmas haluaa isompia saaliita verkkopyynnillä.
Meitä on siis moneen lähtöön
ja kalastustyylejä on loputon
määrä.
Kalastustarvikkeiden myyntikään ei ole nappikauppaa,
kalamiehet ja -naiset käyttävät varusteisiinsa ja harrastukseensa rahaa miljoonien
eurojen arvosta joka vuosi. Ja
vaatiihan kalastus mielellään
myös vesikulkuneuvon.
Yksi tunnetuimpia kalastustarvikeliikkeitä Kuopiossa ja
koko maakunnassa on Petosella jo kolmenkymmenen vuoden ajan toiminut Kalastusväline Rialinna Ky. Hulkontien
myymälään tullaan matkojen
takaa ja kalastustarvikkeiden
maahantuonnin lisäksi myös

nettikauppa käy varsin vilkkaana.

verkkopyynnistä, selvittää Rialinna.

– 1980–luvun lopulla monet
ihmettelivät, miten kaupankäynti lähtee Petosella oikein
sujumaan. Myymälän sijaintia pidettiin kovin syrjäisenä.
Meille kuitenkin tullaan ympäri maakuntaa ja kauempaakin,
lisäksi nettikauppa on tänä
päivänä vaivatonta. Nettikaupan hinnoittelun pitää toki
olla kilpailukykyistä, selvittää
kauppias Mika Rialinna.

Viime vuosina on yleistynyt ns. catch and release eli
pyydystä ja vapauta –kalastusmuoto. Saaliista saatetaan
ottaa kuva, jonka jälkeen se
päästetään takaisin veteen. Tämä jakaa mielipiteitä vahvasti
puolesta ja vastaan.

Catch and release,
plussat ja miinukset?
Vaikka vapaa-ajan kalastus
on lisääntynyt nuorten ja viime vuosina myös naisten keskuudessa, niin se tyypillinen
Rialinnan asiakas on keskiikäinen mies.
– Kyllähän se näin tahtoo olla, asiakkaista valtaosa on miehiä. Uusia kalastusmuotoja on
toki tullut, ne kyllä kiinnostavat niin naisia kuin tyttöjäkin. Nuorempi polvi harrastaa
enempi heittokalastusta ja uistelua, kun vanhemmat harrastajat pitävät enemmän passiivisesta kalastuksesta, katiska- ja

– Järkevä pyynti on aina se
oikea valinta, pyydetään ja käsitellään kala asianmukaisesti.
Saalista ei aina tarvitse vapauttaa. Mutta jos kaloille ei ole
käyttöä, niin ei niitä myöskään
pidä turhaan kerätä. Se ahnehtiminen, että yö kalastetaan ja
kaikki kerätään mitä saadaan
ilman järkevää käyttöä, sekään
ei ole oikein.
Vapaa-ajan kalastus ei vaadi alkuun isoja investointeja,
mutta välineilläkin on merkityksensä.
– Harrastuksen aloittaminen ei todellakaan ole rahakysymys. Meilläkin asiakkailta
kysytään millaiseen käyttöön
välineitä ollaan hankkimassa,
ennen kaikkea lapsille ja nuorille kannattaa hankkia kun-
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non välineet. Jos juniori lähtee
ensimmäistä kertaa kalalle eikä
viehe lennä yhtä pitkälle kuin
kaverilla ja saalista ei tule, vika löytyy useimmiten välineistä. Mato-onginnan voi aloittaa
muutaman euron satsauksella
ja heittokalastuksen alkuunkin
pääsee muutamalla kympillä.

Enemmän tekniikkaa,
isompi saalis?
Tekninen kehitys kaikuluotaimineen ja monine teknisine
apuvälineineen on tuonut kalastukseen uutta ulottuvuutta.
Rahalla saa ja hevosella pääsee, mutta joidenkin mielestä
jotain jää puuttumaan jos kalastus menee liiaksi välineurheilun suuntaan. Vaan kukapa
ei haluaisi enemmän ja nopeammin?
– Kyllähän näillä teknisillä laitteilla on merkityksensä,
saalista saadaan helpommin.
Talvella pilkkiessä nähdään
kalojen liikkeet. Oleellistahan
tässä lajissa on, että kala on
löydettävä. Sen jälkeen tulevat
kalastustaidot ja vieheen ominaisuudet.
– Tietysti nuoret ovat kiinnostuneita näistä tekniikan
suomista mahdollisuuksista,
veneessä on jotain muutakin
tekemistä, laitteiden säätämistä ja kaikkea pientä. Eivätkä

Mika Rialinnalta kannattaa kysyä,
jos jokin kalastukseen liittyvä asia askarruttaa.
ne rahalliset investoinnitkaan
kovin mahdottomia ole, kunnon värinäytöllisen kaikuluotaimenkin saa 150 euron hintaluokassa.

– Sehän oli niin iso vonkale,
ettei syli riitä näyttämään kalan silmienväliä ja sehän sitten
sillä onnettomalla kalareissulla
pääsi karkuun!

Vapaa-ajan kalastus tuo paitsi oikeuksia, niin myös velvollisuuksia. Niihin kannattaa tutustua esimerkiksi osoitteessa:
kalastusluvat.kalapaikka.net/
tarvittavat-kalastusluvat-2019.

Puolitoista miljoonaa suomalaista eivät ole väärässä: kalastus on hieno harrastus.

Siitä suurimmasta karkuun
päässeestä vonkaleesta kertoo
Mika Rialinna näin, samainen
tarina lienee kuultu kalamiesten suusta useampaan kertaan:

PS. Mika Rialinnan haastattelun voit kuunnella kokonaisuudessaan osoitteessa ppay.fi/
podcast
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Anna myötätuntoa itsellesi

A

amusta iltaan ohjelmoitua tekemistä, aikataulut
määräävät
menosi ja informaatiotulva
pommittaa aivojasi pitkin päivää. Kun on viimein hetki aikaa itselle, avaat television,
painut some-maailmaan tai
menet suorittamaan treenejäsi.
Kömmit sänkyyn nukkuaksesi
taas kerran vähän liian lyhyet
unet. Hetkessä eläminen on sinulle sanahelinää, sinähän elät
koko ajan ihan täysillä, ”satalasissa” ja enemmänkin. Vai
elätkö?
Kulttuurissamme ihannoidaan kaikenlaista suorittamista, työntekoa ja ahkeruutta. On
pidetty syntinä olla ihan jouten, ja haaveilijoita on pilkattu taivaanrannanmaalareiksi.
Omaa arvoa mitataan vain saavutusten kautta. Ajaudutaan
elämään elämää vain suorittamisen, ei olemisen ja kokemisen kautta. Pään nollaamiseen
tarvitaan kuitenkin suvantopaikkoja–hetkiä, joina voi hetkeksi rentoutua kokonaan.
– Meditaatio on sitä, että pysähtyy tähän hetkeen, juuri nyt
ja rauhoittaa itsensä. Jatku-

va ajatusten kehä katkaistaan,
ja opetellaan tuntemaan vain
”juuri nyt” -hetki. Rauhoittuminen ei välttämättä tapahdu
automaattisesti, mutta harjoittelun myötä sen saavuttaminen helpottuu. Päässä pörräävät ajatukset hiljenevät ja koet
vain sen, mitä tällä hetkellä on,
kertoo Mindfulness-ohjaaja
Markku Liinamaa.
Meditaatioon saatetaan liittää
mystisyyttä, uskonnollisuutta
mantroineen tai odotetaan sen
johtavan jonkinlaiseen transsitilaan. Liinamaan vetämien
meditaatioryhmien tavoitteena
on ohjata kohti toimivampaa
palautumista arjen stressistä ja
lisätä rauhaa ja tyyneyttä mieleen. Mindfulness -harjoituksessa pysähdytään, suunnataan
tarkkaavuutta, keskitytään ja
havainnoidaan.
– Joskus on vaarana, että rentoutumistakin aletaan suorittamaan mahdollisimman tehokkaasti. Siinä unohtuu, että
levollisuus ja mielen vapautuminen tapahtuu itsestään. Se
on ei-tekemistä, jonka kautta
laskeudutaan
hyväksyvään,
tietoiseen läsnäoloon, lisää Lii4-vuotias Dani on ollut tärkeä
seuralainen Liinamaalle metsässä
liikuttaessa. Kuva: Pirjo Kiiski

namaa.

Metsä herkistää
aisteja
Milloin viimeksi istuit kannonnokalla ja kuuntelit metsän ääntä? Tiedätkö mille metsä tuoksuu, miltä tuntuu maata
mättäiköillä ja silittää sammalta? Jos joskus malttaa pysähtyä ja olla jouten, voi mielestä
kummuta aivan uusia ideoita.
Kun ei pinnistele tuottaakseen,
luovuuden lähde alkaa pulputa.
Liinamaa on vetänyt vuosi
sitten myönteisin kokemuksin
pilottihankkeena Jynkänvuorella metsämeditaatioryhmää,
jossa hän käytti apuna opiskelemiaan menetelmiä Mindfullnessia (MF) ja TRE-menetelmää. Metsän hän on kokenut
ympäristönä olevan sellainen,
että se vahvistaa menetelmien
tehoa.
– Itse olen viettänyt lapsena
paljon aikaa luonnossa. Myöhemmin olen kokenut metsän
tervehdyttävän vaikutuksen
henkilökohtaisesti saadessani
luonnosta tukea omalle kuntoutumiselleni. Tämä taas rohkaisi perustamaan meditaatioryhmän, jonka kautta sain
vahvistusta metsän toimivan
energian lähteenä monella tapaa. Metsä on täynnä elämän
symboliikkaa ja sen kautta voi
hahmottaa omaa asemaa tässä
luonnon suuressa kokonaisuudessa, kertaa Liinamaa kokemuksiaan.
Metsän arvon tunnustaminen ja sen kunnioittaminen

ovat nousseet ilmastonmuutospaineiden keskellä. Luonto
tukee kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointia ja terveyttä,
ja tämän on yhä useampi huomannut. Tutkimustenkin mukaan metsä vahvistaa solujen
immuunipuolustusjärjestelmää tuottamillaan yhdisteillä.
Luonto auttaa myös laskemaan
verenpainetta ja stressihormonia sekä kiihdyttää aineenvaihduntaa. Jo pelkän luontomaiseman katseleminen vahvistaa
aivojen alpha-aaltoja, joilla on
vaikutusta esimerkiksi ahdistuksen vähenemiseen.

Suvantopaikassa
– Metsämeditaatio-pilotilla
halusin jakaa omaa positiivista
kokemusta luonnon eheyttävästä voimasta ja samalla tutkia, olisiko siitä rakennettavissa tuote, joka voisi kiinnostaa
ihmisiä yhtenä hyvinvointipalveluna ja osana työnohjaustoimintaani, Liinamaa kertoo.
Hän on perustanut vastikään
vaimonsa Tarja Liinamaan
kanssa yrityksen, Suvanto-palvelut, joka tarjoaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin suuntaava ammatillista palvelua.
Erityisesti palvelut on suunnattu hyvän työelämän tukemiseen ja niitä toteutetaan
joko yksilö- tai ryhmämuotoisina.
Suvanto-palveluissa MF-ohjaus on työelämäpainotteista
ja voi olla yhtenä työnohjauksen menetelmänä. Sitä voidaan
yhdistää myös TRE-ohjaukseen. Palvelumuotona on myös
luonto- ja koira-avusteinen so-

Metsässä mieli lepää.
Kuva: Markku Liinamaa
siaalinen kuntoutus.
TRE on yksinkertainen itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti.
TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä
lihaksia.
– Menetelmässä käynnistetään lihasten vapinana tai tärinänä alkava luonnollinen ja
nopeasti vaikuttava palautumismekanismi. Lihasten väristessä aivorungon toiminta
aktivoituu ja aiheuttaa kehon
luonnollisen reaktion. Mekanismia ei voi pakottaa päälle,

vaan se käynnistyy harjoitetun rentoutumisen kautta, sillä olemme oppineet estämään
tärinän ilmenemisen, selittää
Liinamaa ja jatkaa lopuksi:
– Yleensäkin haluaisin rohkaista ihmisiä päästämään arjen keskellä jollain tapaa hetkeksi irti. Helppo tapa etenkin
näin kesällä on mennä välillä
houkuttelevan sohvan sijasta
kävelylle lähimetsään. Luonto
rauhoittaa koko hermostoa ja
sen terapeuttisen vaikutuksen
huomaa pian.
Teksti: Pirjo Kiiski
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PPAY:n askartelijat kesäretkellä Helsingissä

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistyksen askartelukerholaiset vierailivat
6.6.2019 eduskunnassa upean
aurinkoisena kesäpäivänä.
Reissussa käytiin opastetulla
kierroksella Eduskuntatalossa, tervehtimässä kansanedustaja Sari Essayahia. Kerholaiset pääsivät jututtamaan
myös mm. Ilkka Kanervaa,
Ben Zyskowiczia sekä Hanna
Sarkkista.
Matkassa olivat myös asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Anne Ruotsalainen ja Petosen

alueelta kristillisdemokraattien ehdokkaana ollut Rauno
Taskinen.

Liito-oravat kartoitettiin
Etelä-Kuopiossa
Kartoituksessa saatiin havaintoja varsin runsaasti, papanoitakin
löydettiin yli 50 000.

Eduskuntatalon lisäksi matkalla tutustuttiin myös uuteen
keskustakirjasto Oodiin ennen
kuin bussi kuljetti tyytyväiset
matkalaiset takaisin Kuopioon
lämpimissä tunnelmissa.
PPAY ry ja kerholaiset toivottavat kaikille mukavaa kesää!
Askartelukerho
kokoontuu
syksyllä joka keskiviikko klo
11 – 14 Petosen vapaa-ajantiloissa Pinarilla. Tervetuloa
mukaan!

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Jalkapallovuoro ma klo 14-16
- Mölkky/Petankki ke klo 14-16
- Limpun loukkua pelataan torstaisin

Sari Essayah otti askartelukerholaiset vastaan Eduskuntatalossa.

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
Avoinna ma-pe 8-13, 21.6. ja 8.-12.7. suljettu!

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

Kotikulmalla on soutuvene vuokrattavana
hintaan 4 € / päivä, 8 € / viikonloppu.
Vene sijaitsee Kirveslahdessa, avain Kotikulmalla.
Jalkapallo– ja Mölkky/Petankki-vuorot säävarauksella!

L

iito-oravakanta on säilynyt vahvana eteläisen
Kuopion Natura –luonnonsuojelualueilla. EU:n rahoittamassa Liito-orava-LIFEhankkeessa kartoitettiin 700
hehtaarin alueet mm. Matkuksen, Rautaniemen, Pirttiniemen, Lehtoniemen, Jynkänvuoren ja Keilanrannan
maastossa. Havaintoja saatiin
yli 700 puun juurelta ja papanoita löytyi yli 50 000 kpl.
Liito-oravakanta on kaiken
kaikkiaan pysynyt melko ennallaan, joskin niiden määrä

on hieman vähentynyt Lehtoniemessä ja Keilanrannassa,
jossa puustoisten kulkuyhteyksien katkeaminen eli vanhojen oravien kuoltua ja reviirien
tyhjennettyä uudet liito-oravat
eivät ole päässeet alueelle.
EU rahoittaa hankkeen kustannuksista 80%, Kuopion
kaupungin rahoitusosuus on
20%.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Petosen Lehden arkisto

Rokkaava city

PPAY ry - avoimet työpaikat
Edellytyksenä on mahdollisuus työkokeiluun tai
täyteen 100% palkkatukeen.

TOIMITTAJAA
Työtehtävinä mm. lehtijuttujen suunnittelu ja kirjoittaminen,
haastatteleminen, osallistuminen lehden suunnitteluun sekä valokuvaaminen.
Työntekijältä vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa, omatoimisuutta ja
vuorovaikutustaitoja. Kokemus toimittajan tehtävistä katsotaan eduksi.

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

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

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

Pelle Miljoona United käynnisti Rock in the Cityn perjantaina...

K

uopion satamatorilla
riitti rokkia ja rollia,
kun kautta aikain ensimmäinen Rock in the City
-festari soitti alkusoittonsa.
14.-15.6. järjestetyssä tapahtumassa esiintyjiä riitti. Perjantain aloittaneen Pelle Miljoona Unitedin lisäksi lavalle
nousivat Mokoma, Stratovarius, Kotiteollisuus ja Sonata
Arctica. Myös kuopiolainen
Block Buster esiintyi akustisesti telttalavalla.
Lauantaina päälavalle astuivat Melrose, Dumari ja Spuget, Marko Hietala, Battle

Beast ja viikonlopun päättänyt
Vaasan ylpeys, Klamydia. The
Dimitri Keiski Band soitti
oman settinsä telttalavalla.
Yleisömäärästä pystyi päättelemään, että tämänkaltaiselle tapahtumalle Kuopiossa oli
tilausta. Järjestäjien tavoite,
5000 kävijää ylittyi viikonlopun aikana kirkkaasti. Mikäli
jatkoa seuraa, on festarialuetta
kasvatettava.
Rock in the City järjestetään
tänä kesänä vielä kahdeksalla
paikkakunnalla.
Teksti ja kuvat: Karri Auer

...ja Klamydia oli festivaalin päätösvieras lauantaina.
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi
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rhonen.
Nuorten
lauluryhmän
harjoitukset alkaa (yläastelukioikäisille) to 15.8. klo
17. Mari Vuola-Tanila. Uudet ja entiset laulajat tervetulleita. Lisätietoja Mari Vuola-Tanila p. 0404848368 tai
mari.vuola-tanila@evl.fi.
Nuortenilta ti 20.8. klo 17.
Kallaveden seutu - muut

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Konfirmaatiomessu Rytky la 22.6. klo 10. Sanna
Alanen, Matti Pentikäinen,
Ilona Korhonen.
Konfirmaatiomessu
H1 su 23.6. klo 10. Sanna
Alanen, Panu Pohjolainen,
Anni Hilliaho.
Konfirmaatiomessu
H2 su 23.6. klo 14. Sanna
Alanen, Panu Pohjolainen,
Anni Hilliaho.
Messu su 30.6. klo 10.
Milla Huttunen, Johanna
Porkola, Venla Ojala.
Konfirmaatiomessu (H3)
su 7.7. klo 10. Juha Määttä,
Jarkko Maukonen.
Konfirmaatiomessu (H4)
su 7.7. klo 14. Juha Määttä,
Jarkko Maukonen.
Konfirmaatiomessu (H5)
su 14.7. klo 10. Milla Huttunen, Richard Nicholls.
Konfirmaatiomessu
(H6) su 14.7. klo 14. Sanna
Alanen, Richard Nicholls.
Konfirmaatiomessu (H7)
su 21.7. klo 10. Markku
Virta, Venla Ojala. Liturgia
ja saarna Eija Niiranen.
Konfirmaatiomessu (H8)
su 21.7. klo 14. Markku Virta, Venla Ojala.
Konfirmaatiomessu (H9)
su 28.7. klo 10. Miia Gabel,
Juha Määttä, Anna-Mari
Linna.
Konfirmaatiomessu
(H10) su 4.8. klo 10. Juha
Määttä, Johanna Porkola,

Anne Keränen.
Kesäilta soi -konsertti
ke 7.8. klo 18. Konsertissa esiintyvät Kallaveden
seurakunnan
kesäkanttorit ja Sibelius-Akatemian
opiskelijat Ilona Korhonen,
Venla Ojala ja Anni Hilliaho. Konsertissa kuullaan
piano- ja urkumusiikkia eri
aikakausilta. Vapaa pääsy,
ohjelma 10€.
Konfirmaatiomessu
(H11) su 11.8. klo 10. Juha
Määttä, Kirsi Perämaa, Talvikki Attila-Pekonen.
Lapsikuoron harjoitukset alkaa (ala-asteikäisille
tytöille ja pojille) ke 14.8.
klo 17. Mari Vuola-Tanila.
Uudet ja entiset laulajat
lämpimästi tervetuloa. Lisätietoja Mari Vuola-Tanila p.
0404848368 tai mari.vuolatanila@evl.fi.
Messu su 18.8. klo 10. Juha
Määttä, Matti Pentikäinen,
Mari Vuola-Tanila.
Messu su 25.8. klo 10. Sanna Alanen, Johanna Porkola, Anna-Mari Linna.
Perheitten illat alkaa
ma 26.8. klo 17.30. Kirkon
alakerrassa.
Reipas Aamu alkaa ke
28.8. klo 9. Kirkon alakerran pallohallissa.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Pihaseurat to 11.7. klo 18.
Veli Mäntynen, Ilona Ko-

Kansanlaulukirkko Lamperilan laavulla ke 10.7. klo
18. Veli Mäntynen, Anni
Hilliaho.
Lauluilta Tammenrannan kesäteatterilla to 18.7.
klo 18. Veli Mäntynen,
Anni Hilliaho. Liljantie, Vehmasmäki.
Perhekerho pihalla- Peikkometsän
leikkipuisto
ma 19.8. klo 9.30. Iloista
tekemistä, hiljentymistä ja
pientä purtavaa.
Perhekerho
pihallaKurkimäen leikkipuisto
ti 20.8. klo 9.30. Iloista
tekemistä, hiljentymistä ja
pientä purtavaa.
Jynkänvuoren perhekerho alkaa ma 26.8. klo 9.30.
Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22.
Rytkyn perhekerho alkaa
ke 28.8. klo 9.30. Rytkyn
leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16.
Kahvia ja kohtaamisia
Petosen kauppojen edessä
ke 28.8. klo 12. Ja to 29.8.
klo 12-14. Kallaveden seurakunnan diakoniatyö.
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Juhannuksen
sanajumalanpalvelus la 22.6. klo
13. Sanna Alanen, Richard
Nicholls.
Messu su 18.8. klo 13. Veli
Mäntynen, Venla Ojala.
Vehmasmäen perhekerho
alkaa ti 27.8. klo 9.30.

Kaupunki tiedottaa:
Asukaskysely Jynkän ja Leväsen Suomen paras kaupunginosa:
Petonen vai Jynkkä?
kaupunkimetsien hoidosta

K

uopion kaupunki on käynnistänyt Jynkän ja Leväsen kaupunginosan metsien
käytön ja hoidon suunnittelun. Asukkaiden on nyt mahdollista vaikuttaa metsäalueiden hoitotoimiin. Asukaskyselyn tavoitteena
on saada mahdollisimman monelta asukkaalta
mielipide lähiympäristönsä hoidosta; lisäksi
tavoitteena on saada tietoa tonttien lähimetsien kehittämisestä ja käsittelytarpeista. Saadun
palautteen pohjalta kaupunki tekee alustavan
suunnitelman, jota on mahdollista myöhemmin kommentoida.
Kyselyyn voi vastata 15. elokuuta mennessä
osoitteessa my.surveypal.com/Levanen_tkopio. Suunnittelualue on merkitty karttaan punaisella rajauksella.
Kyselyn tulokset ja alustavat suunnitelmat
ovat nähtävillä kyselyajan päätyttyä kaupungin
www-sivuilla osoitteessa kuopio.fi/fi/metsanhoitotyot.

S

uomen Kotiseutuliitto valitsee elokuussa
maamme parhaan kaupunginosan. Ehdokkaina on 90 kaupunginosaa 29 kaupungista, Kuopiosta mukaan ovat päässeet Petonen ja Jynkkä.
– Ehdotuksissa on tänäkin vuonna laajoja ja
hyvin perusteluja esityksiä, joista käy ilmi kaupunginosien yhteisöllisyys, historia ja asukastoiminnan monipuolisuus. Perustelut ovat arvokasta materiaalia myös päättäjille ja kaikille
alueella toimiville yhteisöille, sanoo palkintoraadin puheenjohtaja Tuula Salo.

Palkinnolla Kotiseutuliitto korostaa kaupunginosien paikallistoimijoiden aktiivisuuden
merkitystä kotiseudun viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden rakentamisessa. Vuoden kaupunginosa julkistetaan elokuussa Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Tuusulassa 9. elokuuta.
Teksti:
Heikki Kokko

Huollamme moottoripyörät, mopot, mönkijät jne.
www.iron-horse.bike
017 26 34000
Itkonniemenkatu 15

V

aroitus: juttu saattaa
sisältää
herkimpiä
lukijoita järkyttävää
materiaalia.

Ihomme
opportunistit
Ihokarvat, nuo apinanturkkimme muinaisjäännökset,
ovat vinkeitä veijareita. Niillä
ei juurikaan ole jäljellä tehoja lämmittää elimistöä, mutta sitäkin enemmän ne kuumentavat tunteitamme. Olipa
karvoja tai ei, niin tilanne on
aina vääränlainen. Evoluutio
ei ole osannut näköjään päättää suuntaa, vieläkö karvoja
ihmiskeholla tarvitaan, missä
päin ja miten paljon. Sitten
niitä jaellaan täysin epätasaarvoisesti, tuloksena se, että
joko karvat kasvavat liian harvoina tai liian tuuheina ryppäinä, väärän värisinä, liian
kiharina tai liian suorina. Tai
sitten eivät kasva ollenkaan,
silloin kuin pitäisi ja silloin
kuin ei pitäisi, niin sitä suuremmalla voimalla kasvavat.
Voi luonto- äiti, mitä sinä
meille teet? Ensin rasvoittuvat karvatupet, sitten hetken
kukoistusta ennen kuin alat
ohennuttaa
hiuskuontaloa,
jopa kokonaan kaljuunnuttaa.
Ja kun karvat lähtevät sieltä,
missä niiden kuuluisi olla, lisäät volyymia niinkin tärkeään paikkaan kuin isovarpaan
päälle.

Loputonta säätöö
Tasan ei käy jako tässä maailmassa, ei hiusten eikä kasvojen karvojen kanssa. Kun
ne ensimmäiset hahtuvat ilmestyvät teinin nenän alle,
niiden kasvu pitääkin huolella poistaa, koska eihän mikään ole koomisempaa kuin
sellaiset harvat karvat. Vasta
sitten, kun kasvu on tuuheaa, voi kasvattaa oikeat viikset tai parran. Entä miehet,
joille parta ei sitten vaan kasva? Pahoiksikin heitä on tuon
ominaisuuden takia syytetty.
Vähintäänkin epäilyttävää ja
elämänmittainen
katastrofi, jos on sattunut syntymään
vaikkapa amissiyhteisöön. Jos
taas parta kasvaa, ja kuuluukin väestöön, jossa edes sänkeä ei hyvällä katsota, saa sitten tehdä jatkuvaa tuttavuutta

Kesäkolumni
partahöylän kanssa.
Entäpä tummat neitokaiset,
joille jo nuorena huulen ylle
ilmestyy väkisin viiksenalut.
Alkaa armoton, kokoelämän
kestävä sokerointi, vahaus,
nyppiminen ja sheivaus. Ja jos
taasen syntyy blondina, niin
sitten saakin jatkuvasti kestovärjätä kulmakarvoja ja silmäripsiä. Ripsiähän ei voi koskaan olla liikaa, ja näihin
jotkut ovat valmiita satsaamaan kuukausittain yksitellen
liimattavin lisäkarvoin.

Luomuna vai ei?
Miehet ovat päässeet näihin päiviin saakka karvojensa kanssa naisia paljon
helpommalla. Jonkinlaista tasa-arvoistumista karvanpoistovaatimusten suhteen on
kuitenkin tapahtumassa. Miehille mainostetaan ihan omaa
laitetta, nenäkarvatrimmeriä.
Yhä useampi mies myös siistii
rehottavat tuntosarvet kulmistaan. Ja jotkut edistykselliset
urokset poistavat jopa rinta-, kainalo- ja selkäkarvansa.
Säärikarvojaan miehet saavat
silti edelleen vaalia. Naisille
niitä ei sallita. Tämän muistaa
ikuisesti onneton vaihto-oppilastyttö 80-luvun puolivälissä,
kun asteli altaalle uusissa biksuissaan, mutta yleisön ihastuksen ilmeet muuttuivat pian kauhuksi. Barbaarineito
pohjolasta teki entreellään
lähtemättömän vaikutuksen
paikallisiin; sheivaamattomin
säärin ja kainalokarvat tursuen. Miten täällä Pohjolan
junttilassa, aikana ennen internettiä, olisi voinut tietää,
ettei rapakon toisella puolella
elävillä naisilla kasva karvoja
lainkaan. Nykyisenä globaa-

lin tiedonvälityksen aikana
moista mokaa ei enää pääsisi
tapahtumaan.

Kärsimyksen
kautta sileyteen
Kampaaja-ystäväni oli erittäin hämmästynyt, kun hänen
liikkeeseensä tuli nuori mies
kyselemään, olisiko myydä
narua. Kun asiaa aikansa setvittiin, selvisi, että kyse olikin
vanhasta ja erinomaisesta tekniikasta, jonka karva-asiantuntijat jossain päin maailmaa
taitavat. Nimittäin taitava parturi pyörittelee ohutta lankaa
kasvojen pinnalla niin, että
lanka hirttää karvat juurineen
pois. Voidaan kuulemma käyttää koko vartalon käsittelyyn.
Olipa kyseessä mikä tahansa
poistotapa, mainoksissa esiintyy aina siloinen lähtötilanne.
Karvat ovat vain kuvitettuna
materiaalina mukana, sillä ei
kai nyt kukaan itseään kunnioittava malli menisi mainokseen oikeasti karvaisena. Karvainen nainen on siis edelleen
sellainen tabu, jollaista kukaan ei halua nähdä edes karvanpoistomainoksessa. Siispä
itse ongelmakin, eli karva, esitetään vain piirroksin.
Näin kesän kunniaksi kaikki
vaan epiloimaan, nyppimään,
kylmä- tai kuumavahaamaan,
sokeroimaan, myrkyttämään
juuritupet, sheivaamaan, lankaamaan tai laseroimaan karvat pois! Turha luulla, ettei
satu. Sattuu kumminkin. Vai
viettäisitkö kesän sittenkin
luomuna?
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: odditymall.com/hairy-legs-stockings

Garmin
Striker
Plus 4
KAIKULUOTAIN

159,-

65,590
90
,
20
3
Petosen Lehti • Keskiviikko 19.6.2019 • PETOSEN LEHTI 30 VUOTTA
39,090
1490WWW.RIALINNA.FI
50
1valikoimaamme!
Tutustu
,39edulliseen
UUSI RAVINTOLAMME ON NYT AUKI
-Kauden uutuus!
Koot 2000-6000

- Helppokäyttöinen luotain

Rialinna
HAUKIHEITTOUISTIN

8 Rialinna

UISTELUSETTI

- Hyrräkela ja vetovapa

KESÄN UUTUUS JIGIT:

Daiwa Revros LT
avokela
JIGISETTI

3 kpl

ME-ennätys
3 kpl/
kuhajigi
pkt
WAKE
PELAGEAR 8”
ORKA SHAD
TAIL

5 kpl/
pkt

alk.

- Myös ruohosuojatut

P-Line XTCB8
KUITUSIIMA
137m

www.rialinna.fi

Berkley FLEX CUTT

- 8-kuituinen
- Liukas ja kestävä

/ kpl

Berkley HOLLOW BELLY

SunVisor SeaBoss aurinkolasit

- Ontto jigin
rakenne

- Polarisoidut ja
UV-suojatut

/ kpl

Edulliset ja nopeat
toimitukset vaikka mökillesi!

• Hulkontie 5, Kuopio • 017 363 3222 • Ma–to 9–17 Pe 9–18 La 9–14
IKEA ja MATKUS -Kauppakeskukseen 1,5 km • ABC 500 m

69 €

/ pkt

VAAPUT KUHALLE!

Tykkää meistä Facebookissa
ja näet uusimmat tarjoukset!

ABU Blizzard UL-setti
- Kevyeen heittelyyn

Merimetso
Alk 12,50 €

RIALINNA uistelusetti
- Sis. hyrräkela ja uisteluvapa

39 €

Ukko-Jurmu
14,90 €
Karikko-vaappu
Alk. 13,50 €

ABU Diplomat perhokalastussetti
DD Allround vaaput
- Sis. vapa, kela, pohjasiima ja heittosiima
10 € / 4 kpl

ma
e
t
r
Ca
21.00
À la 17.00 klo

89 €

RIALINNA Hauki-uistin
- hauen heittoon
- myös ruohosuojatut
20 € / 3 kpl

KOUKUNIRROTUSPIHDIT
HookOut
- Hauen kalastajan valinta!

10 €

BAARI JA KESÄTERASSI AVOINNA KLO 22.00 (02.00) SAAKKA

Jakki
Kirjolohi-vaappu
5,90 €

Erä P-Line Spectrex KUITUSIIMA 135m
- Laadukas kuitusiima jigaukseen 10,90 € Mepps Aglia lipat
- Legendaarinen
ONGINTAAN!
ahvenlippa
Teleskooppi ONKIVAVAT
3,50 € - 10 € / 3 kpl
alk. 3m 3,50 €
Lotto-lipat
- Lohi- ja petokaloille
Onkilaitteet 1 € / 2kpl
9,90 €
Laaja valikoima
kilpaonkilaitteita
Aina tuoreet
ONKIMADOT

Barbeque evening
party la 13.7

IRTOJIGIT LAAREISTA
6,90 € / 100g!

alk 2,50 €
5 € / prk

- la

Valmis Feniks JIGISETTI Ahven/Kuha
- Sis. päät 6kpl ja 25kpl jigejä

• Hulkontie 5, Kuopio • 017 363 3222 • Ma-to 9-17 Pe 9-18 La 9-14
IKEA ja MATKUS-kauppakeskukseen 1,5km • ABC 500m

3€

Tykkää meistä Facebookissa
ja näet uusimmat tarjoukset!

Tarhakuja 1 , 70780 Kuopio
010 3389490 www.sawohouse.fi

Grilli kuumana
ja livemusaa
kesäterassilla
klo 19.00
alkaen

Tervetuloa !

Kuvat Petosen kevättapahtumasta 25.5.2019
Kiitos kaikille kävijöille ja järjestäjille! (kuvagalleria osoitteessa www.ppay.fi)
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry, Petosen Lehti ja Pinarin kahvio kesälomalla 20.6. - 4.8.2019 - yhteydenotot toimisto@ppay.fi - hyvää kesää kaikille!

