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Kuopio rokkasi ennätyksellisesti

J

ärjestyksessään 17. Kuopiorock keräsi tänä kesänä
Väinölänniemelle ennätysyleisön. Kolmen päivän aikana
festivaalialueella vieraili yhteensä 32 000 juhlijaa.

Artistikattaus oli monipuolinen. Viime vuoden tapahtumassa etukäteen keskustelua
aiheuttaneet rap-artistit loistivat poissaolollaan ja musiikki
oli nimensä mukaisesti enemmän rock-painotteista.
Torstain raskaamman musiikin aloitti parissa vuodessa
maailmanmaineeseen noussut
Beast in Black. Turmion Kätilöiden keikalla lavalle nousi
myös Kimmo Timonen, joka
jakoi bändille kultalevyt Hoitovirhe-albumista. Illan päätti
ruotsalainen power metal -yhtye Sabaton, joka kertoo lauluissaan mm. tarkka-ampuja
Simo Häyhästä. Keikka oli pyroineen ja lavasteineen viikonlopun hienoimmasta päästä.
Perjantaina rokattiin hieman
rauhallisemmin Ismo Alangon, Kaija Koon ja Sannin
tahtiin. Eppu Normaalin hitit
soivat lämpimässä kesäillassa
tyylikkäästi. Viimeisenä esiintynyt Apulanta lopetti perjantain ansiokkaasti.
Lauantain pääesiintyjä, yhdysvaltalainen The Offspring
oli vanhalle fanille jopa hienoinen pettymys. Musiikki toki
kuulosti hyvältä, mutta esitys
itsessään oli turhan monotoninen eikä välispiikkejä ollut
pahemmin vaihdettu neljän
vuoden takaisesta Mikkelin keikasta. Pianolla soitettu
Gone Away oli mukava lisäys
settiin, mutta AC/DC:n laina
Whole Lotta Rosie ei sopinut
repertuaariin.

Sabatonin pyrotekniikka lämmitti mukavasti
jo muutenkin kuumaa iltaa.

Anton Kabanen on luotsannut Beast in Blackin
parissa vuodessa maailmankartalle.
Eppu Normaalin riimit ottivat haltuunsa sekä
nuoremman että vanhemman yleisön.

Lauantaina nähtiin Puistolavalla Kuopiorockin rockein keikka. Kuopiolainen Marras ei yli 30 asteen
helteestä välittänyt, kun kolme varttia poljettiin läpi lämpöhalvauksen uhalla. Bändin tuorein EP
"Pinnan alle" on saanut kehuja ulkomaita myöten ja kappaleet soivat livenäkin vähintään yhtä laadukkaasti. Näillä näytöillä on suoranainen ihme, että levytyssopimusta yhtyeellä ei vielä ole.
Vahva suositus raskaan musiikin ystäville. https://www.marras.fi
Punk ei ole kuollut, sille on vain tullut muutama lisäkilo. The Offspringin laulaja-kitaristi
Dexter Hollandilla oli Suomen keikoilla päällään Sauna-Timo-paita.

Yleisöennätyksestä
huolimatta festarin järjestelyt toimivat mainiosti eikä jonoja päässyt syntymään.
Teksti ja kuvat: Karri Auer
Lue lisää petosenlehti.ppay.fi

PÄÄKIRJOITUS

T

ervehdys lukijat! Se on se aika
vuodesta taas, että PitkälahtiPetosen asukasyhdistys, Pinarin kahvio ja Petosen Lehti ovat
palanneet työn touhuun kesätauon
jälkeen, ja toimintamme jatkuu aktiivisena koko syksyn. Asukasyhdistyksen maksuttomat, kaikille avoimet
kerhot jatkavat tutusti Petosen vapaaajantiloissa Pinarilla (Pyörönkaari
19) ja toivottavasti mahdollisimman
paljon uusiakin kävijöitä löytää tiensä taloon mukavien kerhoaktiiviemme seuraksi. Kaikki yhdistyksen kerhot sekä niiden kokoontumisajathan

Turmion Kätilöiden rekvisiittaan kuului myös liekinheitin.

PPAY:n syksy toiminnantäyteinen
löytyvät tämän lehden sivulta 6 sekä
nettisivuiltamme www.ppay.fi.
Tulevana lauantaina eli 31.8.2019
pidämme klo 11 – 13 Pinarilla oman
PPAY-päivän, jolloin kahviomme
tarjoaa poikkeuksellisesti viikonloppuna herkullista lounasta (vain 6,50
€ / ateria!). Lapsille ohjelmassa on
aamupäivän aikana eläinhahmojen
askartelua puiden lehdistä sekä värittelyä ja piirtelyä. Paikalle pystytetään
myös lelujen ja lastenkirjojen vaihtopiste, jossa tarpeettomaksi jääneestä
lelustakin voi tulla aarre. Kerromme

mielellämme kävijöille asukasyhdistyksen, kahvion sekä Petosen Lehden
toiminnasta ja otamme vastaan ideoita ja palautetta asukastoiminnasta
– lämpimästi tervetuloa!
Syyskuun puolivälissä, sunnuntaina 15.9.2019 osallistumme Petosen
Nallet ry:n järjestämään perinteiseen
Petosen Hölkkään omalla leikkimielisellä saappaanheittokisailullamme.
Saappaat alkavat lentää Litmasen
kentällä noin klo 12 alkaen. Paikalle
saa tulla kokeilemaan vaikka koko
perheen voimin, tyylihän kisassa on

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

Toimittajat: Heikki Kokko, Pirjo Kiiski

viime vuoden tapaan täysin vapaa ja
parhaat kiskaisut palkitaan pienillä
yllätyspalkinnoilla.
Syksyn ja alkutalven aikana tulemme julkaisemaan asukasyhdistyksen
nettisivuilla säännöllisesti lisää PPAY
Podcasteja, tämän lehden ilmestyessä podcasteja on ilmestynyt jo kaksi lisää! Kuunnelmissa aiheina ovat
muun muassa alueemme yritykset,
järjestöt ja ihmiset. Mikäli podcastin aikaisemmat jaksot ovat jääneet
kuuntelematta, ne löytyvät osoitteesta www.ppay.fi/podcast. Nettisivuiltamme löydät myös kaikki Petosen
Lehdet vuodesta 2010 alkaen käte-

västi luettavaksi sekä useita mielenkiintoisia nettiartikkeleja, joita julkaisemme vähintään kerran kuussa.
Petosen Lehteen, PPAY Podcastiin
ja nettiartikkeleihin otamme mielenkiintoisia aiheita vastaan sähköpostitse toimisto@ppay.fi tai petosenlehti@ppay.fi.
Mukavaa syksyn alkua kaikille!
Kalle Lillinen
Toimistovastaava
PPAY ry
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Introvertti itseään ilmaisemassa

T

akertuuko kieli kitalakeen, kun pitäisi soittaa
virallinen puhelu? Tunnetko pakokauhua tilanteissa,
joissa koet pakolliseksi avata
suusi yleisön edessä? Miksi
small talk vieraan kanssa tekee
olon niin vaivautuneeksi, että
tekisi mieli juosta karkuun?

Me kaikki emme vaan synny ulospäinsuuntautuneiksi,
mutta nykymaailma tuntuu
meidät siihen rooliin pakottavan. Työelämä suosii sujuvasanaisia itsensä ilmaisijoita,
ja jopa sellaisissa ammateissa,
joissa ennen pärjäsi esiintymättä, tarvitaankin nykyään
puhetaitoja. Jo pelkkä ajatus
videokonferenssista saa monen vatsan kääntymään nurin.
Yhteisön ulkopuolelle voi joutua helposti niin koulussa kuin
työpaikoillakin, jos ei saa puheenvuoroa suulaammilta.
Toisaalta nykytekniikka on
mahdollistanut yhteydenpidon
niin, ettei suuta tarvitse avata.
Somen kautta voi tietää kaverisi kaikki kuulumiset ilman, että puhuisitte kuukausiin keskenänne. Monen virallisen asian
voi hoitaa verkon, sähköpostin
tai chatin kautta.
Ja sitten, ennemmin tai myöhemmin, eteen tulee se tilanne, että suu täytyykin oikeasti
avata!

Outolintu laulurastaiden keskellä
Temperamentti
määrittää
hyvin paljon, kuinka innokas
kukin on kommunikoimaan.
Mutta miksi toisilla esiintyminen muuttuu suorastaan kauhuksi?
Taustalla on usein kasvojen

menettämisen pelko. Se, että
nyt minä kuitenkin mokaan
kaikkien nähden. Unohdan sanani, änkytän, punastun, vapisen, hikoilen, ääneni värisee ja
kaikki ajattelevat, että kylläpä
se on omituinen. Pelätään, että
leimaudutaan huonoksi työntekijäksi, ihmiseksi, jolla ei
koskaan ole palavereissa esittää ideoita. Mitä tärkeämmäksi
tilanne koetaan, sitä vaikeammaksi suun avaaminen muodostuu.

yleisö ei edes huomaa puheen
epäonnistumisia, kuten asioiden unohtelua tai hetkittäisiä
jäätymisiä, sillä he eivät tiedä,
miten esityksesi kuuluisi parhaassa tapauksessa mennä.
Ja arvaa mitä? Vaikka yleisö
huomaisikin, se on täysin okei.
Todella harvat puheet ovat täydellisiä, eikä niiden edes sellaisia tarvitse olla. Hyväksy siis jo
heti alkuun, että mahdolliset
virheet saavat tulla, jos ovat
tullakseen, eikä se haittaa.

Moni hakee ensitreffeille
varmuutta alkoholista. Ongelmana vaan on se, että sitten
tuleekin ne toisetkin treffit ja
kolmannet, ja yhä pitäisi olla se
sujuva supliikkimies. Osa ratkoo ongelmansa välttelemällä puhetilanteita niin pitkälle
kuin pystyy. Harva voi kuitenkaan täysin erakkona elämäänsä viettää, ja mitä enemmän
pelkoa välttelee, sen suuremmaksi se mielessä paisuu.

Muuta ajattelutapaasi

Jännittäminen on normaalia, täydellisyys
saavuttamatonta
Ongelmasta vaikeneminen
ja piilottelu on se noidankehä,
joka täytyy katkaista. Avainsana on se, että jännittämisestä
ei tarvitse päästä eroon, sillä
useimmissa tapauksissa se on
suorastaan mahdotonta. Jännittäminen on kehon normaali
reaktio ja sellaisenaan siihen
kannattaa myöskin suhtautua.
Siihenkin, että yleisö huomaa
jännityksen tulisi suhtautua siten, että jännitys on vain normaali, inhimillinen reaktio,
jota ei tarvitse hävetä. Monet
kokeneet puhujat kertovatkin
avoimesti puheenvuorojensa
alussa, että tilanne jännittää
heitä. Useimmissa tapauksissa

Sinä olet tärkeä ja arvokas
juuri sellaisena kuin olet. Jos
muut tuomitsevat sinut sen
takia, että änkytät, sinulla on
puhevika, olet hiljainen, ajatuksesi tahmoo ja ulosantisi
käy hitaasti, vika ei ole sinussa. Vika on siinä vastapuolessa.
Jos meissä ei ole sen verran ihmisyyttä suvaita joukossamme
myös erilaisia itsensä ilmaisijoita, jännittäjiä ja sähläreitä,
on vastapuolen oltava itse aikamoisen täydellinen tapaus.
Ja mites se nyt menikään, oliko
niitä täydellisyyksiä olemassakaan?
Jos itse olet suulas, pysähdy
välillä seurassa. Pidä puheessasi pieniä taukoja, jotta vastapuoli ehtii koota ajatuksiaan ja
muotoilla oman lauseensa. Älä
keskeytä tai puhu toisen puolesta lausetta loppuun. Anna
hiljaiselle aikaa ja rohkaise kysymällä sellaista, johon voi halutessaan vastata lyhyestikin. Ja
seuraavan kerran, kun puhelimen toisessa päässä on sanoissaan takelteleva puhuja, lavalle
nousee esiintyjä jalat täristen
tai uusi tuttavuus heittää sen
kaikkein koomisimman iskurepliikin, onnittele itseäsi: olet

tavannut aidon, epätäydellisen
ihmisen!

Kaikille tuttu tunne
Lähes kaikille tulee jossain
elämänvaiheessa jännitysoireita tilanteissa, joita pidetään itselle tärkeinä. Ne voivat
olla arkitilanteita koulussa,
opinnoissa,
harrastuksissa
tai työelämässä, esimerkiksi puhelimella soittaminen,
somepäivitys,
vastaaminen
luokassa tai ruuan ottaminen
ruokalassa.
- Yhteistä tilanteille on, että niihin liittyy pelko toisten
arvostelun kohteeksi joutumisesta ja jopa nöyryytetyksi
tulemisen uhasta. Usein jännittäjän ihannemielikuva itsestään on vaativa, mutta hän
ei tunnista sitä itsessään. Jännittäjä ei salli itselleen virheitä
ja haavoittuvuutta, joita hän
kyllä toisten kohdalla ymmärtää, kertoo Kuopion kaupungin kasvun ja oppimisen tuen
psykologi Tarja Rouhiainen.
Jännittämisellä on oma tehtävänsä vaikkapa ennen esitelmää tai puhetta, jolloin se
valmistaa puhujaa antamaan
parastaan, luo esiintymiselle sopivan vireystilan, antaa
energiaa, ja sosiaalisissa tilanteissa auttaa hyvään vuorovaikutukseen. Raja sopivan ja
haitallisen jännittämisen välillä on kuitenkin häilyvä.
- Vaikka jännittäminen tunteena on epämiellyttävä, haitalliseksi sen tekee vasta oma
tulkinta ei-sallituksi. Epämukava olo uusissa tilanteissa ja
uskomus, että pitäisi näyttää
itsevarmalta, voivat johtaa
huonommuuden ja häpeän
tunteisiin. Jännittäjän voi olla

vaikeaa hyväksyä itseään sellaisena kuin on, hän suhtautuu
oireisiinsa kielteisesti eikä halua niiden näkyvän ulospäin.
Muiden silmissä hyväksytyksi tuleminen voi olla yritystä
hyväksyä oma itsensä. Niinpä
jännittäminen yleensä lisääntyy samalla kun murrosiässä
itsekriittisyys alkaa kasvaa,
Rouhiainen taustoittaa jännittämisen noidankehän syntyä.

Hiljaisille tilaa suupalttien maailmassa
Nykyään ujous tai jännittäminen tuntuvat haitallisilta,
koska ihmiset joutuvat moninkertaisesti aikaisempaa enemmän sosiaalisiin tilanteisiin,
joihin ei ole selkeää käyttäytymiskaavaa. Yhteiskunnassamme ylikorostuu aktiivisuuden
ja ulospäin suuntautuneisuuden arvostus, johon jo pikkulapsia kannustetaan: ”Rohkeasti vain, älä nyt ujostele.”
Perimäämme emme kuitenkaan voi vaikuttaa.
- Suhteellisen pysyvä perimän myötä saatu temperamentin piirre, kuten ujous ja

introverttius, voi altistaa kokemaan herkemmin sosiaalista
jännittämistä.
Jännittäminen on tavallinen
syy hakeutua kuraattorin tai
psykologin vastaanotolle opiskeluhuollossa. Keskustelujen
avulla normalisoidaan oiretta ja pohditaan itselle sopivia
toimintamalleja kohdata jännittäviä tilanteita. Pahinta on,
jos jännittäviä tilanteita aletaan vältellä niin, että elämä
alkaa kapeutua.
- Mitä aikaisemmassa vaiheessa huoli otetaan puheeksi, ennen kuin on ehtinyt
tulla vaikeaa tilanteiden välttelemistä, sitä parempi, rohkaisee Rouhiainen.
Apua ja lisätietoja Kuopiossa voi hakea esim. netistä www.mielenterveystalo.fi,
nuorten mt-palvelu Sihdistä,
opiskeluhuollosta tai opiskeluterveydenhuollosta.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva. Pixabay
Lähde: https://rohkeuskoulu.fi/

Hotel Sawo Housella vilkas vuosi takana
E
ntinen SavoKartanon
kiinteistökokonaisuus
oli tyhjäkäynnillä aina
viime vuoteen saakka, kunnes
hotelliyrittäjät Minna Sair-

berg ja Juha Miettinen avasivat kiinteistöön Boutique
Hotel Sawo Housen. Suomalaisittain uusi toimintamalli on
kotoisin Euroopan ja Pohjois-

Amerikan miljoonakaupungeista, joissa jo 1980 –luvulla
avattiin useita pieniä boutique
–tyyppisiä hotelleja suurten
hotelliketjujen vastapainoksi.
Keskellä suomalaista luontoa
sijaitseva 18 huoneen Sawo
House poikkeaakin siitä tavanomaisesta mielikuvasta, joka
yleensä hotelleihin liitetään.

– Luonto ja sen tarjoamat
mahdollisuudet ovat yksi keskeisistä
vetovoimatekijöistämme. Etenkin ulkomailta
saapuvat asiakkaat ovat todella innoissaan siitä rauhasta
ja luonnonläheisyydestä jota
täällä Jynkässä voimme heille
tarjota, sanoo Minna Sairberg.

Vieraita eri puolilta
maailmaa
Sawo Housen kaukaisimmat
vieraat ovat saapuneet Australiasta, Uudesta-Seelannista,
Yhdysvalloista ja Brasiliasta.
Euroopan maat ovat myös hyvin edustettuina.

– Olemme saaneet hotellivieraita aina Australiasta, UudestaSeelannista ja Brasiliasta saakka, kertoo Minna Sairberg.

– Kaiken kaikkiaan meillä on
vuoden mittaan ollut hotellivieraita 37 maasta. Aamiais-

ja illallispöydissä on kuulunut
melkoinen kielten sekamelska,
naurahtaa Sairberg. Joka kolmas meille majoittunut hotellivieras onkin saapunut ulkomailta.

Useimpiin huoneisiin on
oma sisäänkäynti, joka tuo hieman kodinomaisuutta. Rauhallinen sijainti ja luonnonläheisyys viehättävät etenkin
ulkomaalaisia vieraita.
– Myös työmatkoillaan meillä yöpyvät vieraat kiittelevät
hotellin rauhallisuutta. Pitkien
työmatkojen lomassa on hyvä
pysähtyä rauhoittumaan kauaksi kaupungin hälinästä.
Hotelliyrittäjien lähtökohtana oli alun perinkin toteuttaa
uuden ja erilaisen konseptin
mukainen pieni intiimi hotelli.
Mallia haettiin juuri ulkomailta.
– Nythän näitä Sawo Housen
tyyppisiä hotelleja on noussut
eri puolille maata, etenkin eteläiseen Suomeen. Monet niistä ovat rakentaneet brändinsä
jonkin teeman ympärille, joka

näkyy sitten esimerkiksi sisustuksessa. Me olemme keskittyneet luontoon, sitä on toteutettu luonnonläheisin värein,
maalauksin ja valokuvin. Niillä
halutaan tuoda suomalainen
luonto lähelle matkailijaa.

Kynttiläillallisia ja
kansainvälistä
joulunviettoa
Hotellin keltaisen päärakennuksen edustalla oleva sisäpiha on erityisen suosittu oleskelualue.
– Siellä on mahdollisuus
myös grillata ja viettää rentouttavaa aikaa etenkin iltaisin. Sateen sattuessa voi sitten siirtyä
avaran ravintolasalin puolelle.
Hotellin sijainnilla on suuri merkitys. Monet matkailijat
haluavat paitsi nauttia luonnosta, niin myös tutustua kaupungin keskustan palveluihin.
– Bussipysäkki on aivan hotellin vieressä, linja 21 vetää
keskustaan puolen tunnin välein eikä shoppailijoilta vie
montaakaan minuuttia ajaa

Matkukseen. Meillä on myös
polkupyöriä
vuokrattavana
vieraiden käyttöön. Toiveissa
on, että saisimme ensi kesäksi
myös niiden suosittujen sähköavusteisten pyörien pysäkin,
hakemus on jo kaupungille
tehty, kertoo Sairberg.
Talvi ei ihan vielä ole näköpiirissä, mutta Sawo Housella
on jo suunnitelmat siitä kuinka vieraat saadaan viihtymään
myös pimeimpänä vuodenaikana.
– Meille on tulossa kansainvälisiä matkailijoita joulunviettoon, varauksia on tehty jo
mukavasti. Hotellihan on mitä
mainion pikkujoulujen viettopaikka. Ja pienenä vihjeenä
voisin mainita, että tänne saa
ja ehkä pitääkin tuoda se rakkaimpansa vaikka romanttiselle kynttiläillalliselle, naurahtaa
Sairberg.
Minna Sairbergin haastattelun voit kuunnella kokonaisuudessaan osoitteessa ppay.fi/
podcast.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko
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Kivituotteilla kauneutta

K

ivipaja Sari Kämäräinen Petosen Jääskelänkadulla on toiminut kohta kahdenkymmenen
vuoden ajan. Pajalla valmistuu
muistomerkkeihin kaiverruksia ja kultauksia, kivimateriaalista hautamuistomerkkejä,
kynttilälyhtyjä tai vaikkapa
puutarhapenkkejä pihalle.
Tuotteet suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, ja niihin pyritään saamaan mukaan
aina jotain persoonallista. Se
voi tulla esimerkiksi yksilöllisten pronssikirjainten, kaiverrusfontin, kuvakeramiikan,
koristeiden sekä kiven muodon ja laadun valinnan kautta.

- Lisää tunnelmaa haudalle
voi tuoda hautakiven viereen
asennetulla kivilyhdyllä. Lasiin
voidaan kaivertaa kuva vaikka
omasta mökkirannasta tai jostain muusta vainajalle tärkeästä aiheesta. Lyhtyjä ostetaan
paljon myös pihaa koristamaan sekä esimerkiksi häälahjaksi tai vauvan kastepäivän
kunniaksi pienokaisen kädenja jalanjäljellä kaiverrettuna,
kertoo Kivipajan yrittäjä Sari
Kämäräinen.
Kahdessakymmenessä vuodessa yhteiskunnan digitalisaatio on vaikuttanut myös
hautakiviyrityksen työtilauksiin.

- Ennen yhteydenotot tulivat yleensä puhelimitse ja tiedonvaihtoa käytiin perinteisin
kirjein. Nyttemmin yhteydenotot hoidetaan pääsääntöisesti sähköisesti. Asiakkaalla on
monesti ideoita ja mielikuvia
muistomerkistä tänne suunnitteluun tullessaan, vertailee
myyntivastaava Satu Laitinen.

Muistokiven suunnittelu osana surutyötä
Oma näkemys jo heti alkuvaiheessa auttaa suunnittelussa, jolloin valitaan ensin
kivimateriaali, muotokieli ja
mahdolliset koristeet vainajan
elämänkaarta ja muistoa kun-

Pihalle koottu näyttely on avoin yleisölle.

nioittaen. Valmista suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse olla,
sillä sitä lähdetään laatimaan
yhdessä ja ajan kanssa. Myymälässä on esillä eri malleja,
mutta mitään tilauskatalogia
ei ole käytössä juuri sen vuoksi, että yritys haluaa palvella
jokaista yksilöllisesti. Asiakaspalvelussa otetaan huomioon,
että monelle suru iskee täysin
yllättäen, ja sen keskellä voi olla raskasta miettiä käytännön
asioita.
- Meidän tehtävämme on
täällä pohtia ratkaisua kaikenlaisille budjeteille sopivaksi.
Haluamme toteuttaa kiven
hankinnan vainajan muistoa
kunnioittaen. Monelle surutyötä tekevälle se, että hautakivi on valmiina paikallaan, on
tavallaan piste sille, että käytännön asiat on nyt järjestetty.
Arki alkaa ja suru alkaa elää
sen mukana, pohtii Kämäräinen.
Kivien myynti pajalta ei rajoitu vain Kuopion alueelle;
niitä on toimitettu eteläisimmillään Helsingin Hietaniemen hautausmaalle ja pohjoisimmillaan Posiolle saakka.
Toiveena kiviyrittäjällä on, että
paikallisia yrityksiä tuettaisiin
asioimalla niissä.
- Kivipajan tuotteista on
koottu pihalle näyttely, ja siihen voi tulla ihan vapaasti tu-

Siipat ja yököt kesäyössä
vayökköä.

Lepakon voi bongata syyshämärässä Petosenkin kulmilta.

K

esäillan hämärtyessä
jokin suhahtaa salamannopeasti katuvalon loisteessa, katoaa ja palaa
takaisin valokehään. Jopa keskellä kaupunkiympäristöä voi
tehdä lepakkohavainnon, sillä nämä siivekkäät nisäkkäät
hyödyntävät saalistuksessaan
keinovalon
houkuttelemia
hyönteisiä.
- Lepakko on erikoinen eläinlaji, sillä se on ainoa lentokykyinen nisäkäs. Yöaktiivisena
eläimenä se käyttää kaikuluotausta saalistaessaan ravintoa
ja väistellessään esteitä. Lepakot osaavat lentää hyvin taidokkaasti pimeässä, sillä ne
voivat vaihtaa lentosuuntaansa
vain parilla siivenlyönnillä, kuvailee lepakkoharrastaja Markus Johansson.

Johanssonia lepakoissa kiehtoo erityisesti niiden uskomaton taito käyttää ääntä hyväkseen.
- Miten äänen avulla voikin
muodostaa niin tarkan tiedon
ympäristöstä? Pienen hyönteisen paikannus ja ilmeisesti
materiaalin määrityskin onnistuvat useiden metrien päästä
samanaikaisesti, kun lepakko
lentää puita väistellen metsässä, Johansson ihmettelee lepakon luotauskykyjä.

Tuhannen hyttysen
yökeikka
Suomessa on ainakin kaksitoista lepakkolajia, joista yleisemmin havaitaan viittä lajia:
pohjanlepakkoa, vesi-, viiksija isoviiksisiippaa sekä kor-

- Myös Petosella nämä lajit ovat yleisiä. Lajista hieman
riippuen, niitä kannattaa etsiä vesistöjen läheisyydestä ja
erityyppisistä metsistä. Esimerkiksi pohjanlepakkoa voi
nähdä melkein millä alueella
tahansa, joko metsässä tai sen
läheisyydessä. Tämä on myös
se laji, joka uskaltautuu katuvalojen alle saalistamaan.
Muut lajit tarvitsevat suojaisampaa paikkaa. Viiksi- ja
isoviiksisiippaa sekä korvayökköä voi havainnoida metsissä
tai niiden laitamilla. Vesisiipan löytää nimensä mukaisesti
yleensä purojen ja rantojen läheltä, missä se saalistaa veden
pinnalla lentäviä hyönteisiä,
kertoo Johansson.
Yöllinen saalistus alkaa noin
puoli tuntia auringon laskun
jälkeen, jolloin lepakot lentävät lepopaikasta ensimmäiselle
ruokailualueelle ja saalistavat
pitkälle yöhön aina auringonnousuun saakka. Yön aikana
ruokailualue voi vaihtua useampaankin kertaan, riippuen
miten paljon ravintoa sattuu
löytymään. Lepakot syövät
pääasiassa lentäviä hyönteisiä,
kuten hyttysiä ja yöperhosia,
ja yksi lepakko voi hyvinkin
pistellä poskeensa yön aikana tuhat hyttystä. Saalistuksen
välillä lepakko voi myös käydä
huilaamassa päivälepopaikois-

sa.

Tarkkaavaisuus
palkitaan
Lepakot viihtyvät siis hyvin
ympäristöissä, joissa on tarjolla runsaasti ravintoa sekä suojaa. Niiden aktiivinen aika on
keväästä syksyyn, hämärästä
illasta aamunkoittoon.
- Parhaat paikat lepakoiden
bongaukseen Petosella ovat
Litmasenlammen pohjoispuoli
lähiympäristöineen, Kuvelammen kävelytie ja Lippumäen
metsikkö. Arvelisin lepakoita
löytyvän myös Petosenlammen ja järven rantojen lähiympäristöistä. Muillakin asutusalueilla niitä voi havaita, kuten
omakoti- ja rivitalojen läheisyydessä, joissa yleensä on paljon hyönteisiä houkuttelevia
kasveja, vinkkaa Johansson.
Lepakoita voi havainnoida
katselemalla tai kuunteluapuvälineen avulla. Etsiessä täytyy
arvioida, missä ne yleensä viihtyvät, eli kannattaa tähyillä esimerkiksi puiden latvustoja tai
etsiä niitä lammen suojaisan
rannan läheisyydestä.
- Vaatii hieman opettelua,
että lepakoita osaa katsoa oikeasta paikasta, sillä ne lentävät nopeasti pimeällä taivaalla
ja erottaminen voi olla joskus
hyvin vaikeaa. Lepakoiden vä-

tustumaan. Lisäksi viikolla 37
pääkirjaston aulaan avautuu
kivilyhtynäyttely nimellä ”Pilkahdus.” Näyttely on avoinna
viikon ajan. Myynnissä pajalla
on paljon muutakin kuin hautamuistomerkkejä. Meiltä voi
tilata vaikka personoidun tuliaisen tai syntymäpäivälahjan,
ja sisälle saa tulla katselemaan
ilman ostovelvoitetta, Kämäräinen rohkaisee tutustumaan
Kivipajaan.

Lopputulos
palkitsee työn
Kivimateriaali valitaan joko kiviaihioista tai Kivipajan luonnonkivistä lopullista muotoilua varten.
Halutessaan muistomerkin voi
teettää omastakin luonnonkivestä. Hautausmaalle asennettavia kiviä koskevat tietyt
mittamääräykset, joiden puitteissa toimitaan, mutta muuten suunnittelussa voi käyttää
luovuuttaan, kunhan tietynlainen arvokkuus säilyy. Myös
kiveen kiinnitettävät koristeet,
kuten pronssilinnut tai enkelit
ovat sallittuja, ja kivilyhdyn voi
asennuttaa hautakiven viereen,
mikäli hautapaikalla on vielä
kivitilaa jäljellä.
- Hautakiven huoltotoimenpiteet voi ajoittaa esimerkiksi
alkukesään ennen kesäkukkien
istutusta. Lisänimien kaiverrus
ja kiven entisöinti on yksi työllistävimmistä asiakastilauksistamme. Kaiverrus ja kultaus
tehdään usein paikan päällä
eli hautausmaalla. Kivi noste-

taan kärryyn vaakatasoon tai
suuremmat kivet tehdään pystyynkaiverruksena.
Kaiverrustyö on säästä riippuvainen
ja vilkkain sesonkiaikamme
on huhtikuusta lokakuun loppuun.
Sesonkikauden ulkopuolella
kaiverruksia voidaan tehdä pajalla. Hautakiven muokkausvaiheissa menee aikaa useita
tunteja, ja niitä voi olla valmistumassa useampia kerrallaan.
Raskaiden kivien nostelussa
käytetään apuvälineitä, mutta
jonkin verran fyysistä voimaa
se tekijältäkin vaatii. Kämäräinen on opiskellut artesaani- kivisepäksi Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja
keskittynyt nimenomaan isojen kappaleiden työstämiseen.
Valmiin lopputuloksen näkeminen on työn parasta antia.
- Aina sitä pysähtyy ihailemaan, kun suunnittelu- ja
työvaiheiden jälkeen näkee
kauniin lopputuloksen, sekä
Kämäräinen että Laitinen toteavat.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Seuraava Petosen
Lehti ilmestyy 2.10.
Aineistot lehteen
24.9.

TIESITKÖ?
Miten lepakot voivat nukkua pää alaspäin?
Lepakon verenkierto on siitä erinomainen, että veri ei pakkaudu päähän, vaikka se roikkuisikin pää alaspäin. Lisäksi lepakon takaraajat ovat vääntyneet siten, että jalkaterä sojottaa
joko taaksepäin tai sivulle. Tämän takia lepakko voi seinällä tai
puussa roikkuessaan helposti havainnoida ympäristöään päätä
kääntämättä.
Lepakoilla on varpaissa jänteet, jotka kiristyvät, joten niiden ei
tarvitse ponnistella alaspäin roikkuessaan. Pää alaspäin roikkuessaan lepakko pystyy pudottautumaan helposti siivilleen lentoon lähtiessään.
ritys on tummahko tai ruskea,
ja siipien kärkiväli on noin 1520 senttimetriä.
Kuunteluapuväline on nimeltään lepakkodetektori tai
ultraäänidetektori. Sen avulla
havainnointi on helpompaa
kuin pelkän näön varassa etsiminen. Detektori muuttaa
ihmiskorvin kuulumattoman
lepakon luotauksen ja sosiaalisen ääntelyn kuultavaksi.
- Sosiaalisia ääniä eli lepakoiden välisiä keskusteluja voi
hyvin harvoin kuulla ilman detektoriakin, jolloin äänet kuulostavat sirinältä, Johansson
kuvailee.

Lepakoiden
tarkkailuretkelle
Kuopion kaupunki ja Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys
(KLYY) järjestävät lepakoidentarkkailuretken Kuopion
Vuorilammilla keskiviikkona
28.8.2019 klo 20:30. Kokoon-

tuminen tapahtuu Pilpantien
päässä olevalla parkkipaikalla
- Olen retkellä yksi oppaista ja kaupungin puolelta osallistuu pari opasta lisää avuksi. Retken alussa on tarkoitus
kertoa yleisesti lepakoista sekä niiden elinympäristöistä
ja käyttäytymisestä. Retki on
avoin kaikille kiinnostuneille,
eikä vaadi jäsenyyttä tai maksua, Johansson houkuttelee
mukaan luonnosta kiinnostuneita.
KLYY järjestää useita mielenkiintoisia retkiä keväästä
syksyyn. Useimmat retket ja
tilaisuudet järjestetään yhteistyössä muiden yhdistyksien
tai Kuopion kaupungin kanssa. Retkille ja tilaisuuksiin ovat
kaikki aiheesta kiinnostuneet
tervetulleita ja niistä tiedotetaan yhdistyksen verkkosivulla
ja sosiaalisessa mediassa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
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Näkyvyyttä koulutielle
K-Market Pirtin kauppias
Keijo Ollikainen sekä Saaristokaupungin Lääkäriaseman
vastaava lääkäri Annamaija
Wallin lahjoittivat yhdessä
Pirtin koulun ekaluokkalaisille heijastinliivit. Tänä syksynä
koulutaivalta Pirtissä aloitti
115 oppilasta. Molemmille
liivien lahjoittajille on tärkeää
olla tukemassa alueen lasten
turvallisuutta ja kehittämässä
asukkaiden hyvinvointia.

tehdä äkkinäisiäkin liikkeitä, painottaa Wallin aikuisten
vastuuta.
Ollikainen huomautti tilaisuudessa ekaluokkalaisille, ja
jo aiempina vuosina liivit saaneille, että heijastinliivejä tulee myös käyttää:

- Vain päällä oleva liivi lisää
näkyvyyttä ja turvallisuutta,
kaapin hyllyllä siitä ei ole hyötyä.

- Turvallista syksyä kaikille
lapsille ja aikuisille Petosen
Lehden lukijoille, toivottavat
molemmat lahjoittajat.

Wallin muistutti oppilaita
myös koulurauhan takaamisesta toisille, joten kiusaamista ei tulisi kenenkään sallia.

Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

KITARANSOITONOPETUSTA PETOSELLA
Kitaransoitto on kiva harrastus, jonka voi aloittaa niin 8-vuotiaana kuin 58-vuotiaanakin.
Kitaransoiton alkeet oppii jokainen, joka oppii varaamaan itselleen säännöllisen harjoitteluajan
ja sulkemaan iPhonensa harjoittelun ajaksi.

- Suurin osa koulumatkoilla tapahtuvista tapaturmista
sattuu suojateillä kadun ylittämistilanteissa. Ratin takana
olevien aikuisten tulee huomioida pienet koululaiset liikenteessä, joten muistakaa
nopeusrajoitukset ja ottakaa
huomioon se, että ekaluokkalaiset vasta harjoittelevat
liikennesääntöjä ja saattavat

Soittotunnilla ei opita soittamaan. Soittamaan opitaan soittotuntien
välillä harjoittelemalla opettajan antamien ohjeiden mukaan.
Tarvitaan soittokelpoinen kitara ja viritin, jollaisia myyvät musiikkiliikkeet (ei tavaratalot).
Musiikkiliikkeessä osataan myös säätää kitara pienellekin aloittajalle sopivaksi.
Alkeista selvittyään voi keskittyä mielimusiikkinsa opiskeluun
(rock, blues, laulunsäestys yms).
Ukulelekin on ihan oikea soitin, jonka alkeet on helppo oppia.
Kuukauden kuluttua aloittamisesta säestät jo suosikkilaulujasi.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!
AriH Opetus

http://arihopetus.net

puh 044 2186780

mail: arihopetus@suomi24.fi

Saanassa ei palella syksylläkään

K

olme erilaista saunaa,
ulkouima-allas, ravintola, terassi ja venelaituri – näistä on Saana tehty.
Bellanrannan saunapaikka
on Qvim-arkkitehtien Reijo
Mitrusen suunnittelema ja herättää persoonallisella ilmeellään uteliaisuutta jo kauempaa
katsottuna.
- Ei tästä silloin havainnekuvia katsellessa osannut kuvitella, kuinka hienolta lopputulos
luonnossa näyttää, kertoo matkailukeskuksen toimitusjohtaja Pekka Laasonen.
Laasosella on taustalla pitkä
ura teatterimaailmassa, viimeisimpänä Kuopion kaupunginteatterin johtajana toimiminen. Kun mahdollisuus ottaa
haaste vastaan aivan erilaisella
alalla tuli eteen, asiaa piti punnita tarkoin.
- Jos tämän kortin olisin jättänyt katsomatta, olisin varmasti katunut. Työtä on tehty paljon, uutta opetellaan ja
parannuksia tehdään tarpeen

Pekka Laasosen kotisauna lämpiää päivittäin,
mutta savusauna on työpaikan suosikki.
mukaan. Kaksi viikkoa sitten
tehty valinta nosti Saanan savusaunan yrityssarjan Suomen
parhaaksi ja tämä kruunasi kesän, summaa Laasonen.
Heinäkuun aikana pelkästään kylpylässä kävi 4000 vierailijaa. Ravintola on myös
houkutellut asiakkaita ja saanut hyvää palautetta. Tarjolla
on päivisin lounasta ja iltaisin

Tiedote:
Pyörön lähikirjasto suljettu toistaiseksi
mittavan vesivahingon vuoksi

P

yörön lähikirjasto on jouduttu sulkemaan toistaiseksi
tiistaina 20.8. sattuneen mittavan vesivahingon vuoksi.
Vesivahinko johtui äkillisen ja kovan sateen seurauksena hajonneesta sadevesiviemäristä.
Pyörön kirjastosta lainatut kirjat voi palauttaa mihin tahansa
Kuopion kaupunginkirjaston toimipisteeseen. Varaukset voi
hakea Jynkän lähikirjastosta.
Pyörön kirjaston tilanteesta ja sulkemisajan pituudesta tiedotetaan lisää heti, kun vahingon laajuus selviää.
Pahoittelemme tilannetta!
Lisätietoja:
- Pyörön lähikirjaston johtaja Helena Pohjolainen, 044 718
2350
- Kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen, 044 718 2311

menu-annoksia, joista vastaavat Anssi Kantelinen sekä
keittiömestarit Timo Kuhmonen ja Lasse Herd. Sääolosuhteista riippuvaisin terassimyynti ei puolestaan aivan
yltänyt halutulle tasolle.
- Meillä on vielä parannettavaa logistiikan puolella.
Kaksitasoinen rakennus terasseineen, laitureineen ja si-

säänkäynteineen on haastava.
Palautteen mukaan kaikkia
asiakkaita terassin puolella ei
ole heti huomattu, joten olemme ohjanneet tekemään tilausta sisätiloista, Laasonen vinkkaa.

Myöhemmin syksyllä tulee
Oktoberfest sekä toimiminen
Miss Europe Continental semifinaalikisojen pitopaikkana.
Suunnitelmissa on pitää järviuintimahdollisuus savusaunoineen auki myös talvella.

Toiveena laaja
asiakaskunta

- Ensi kesäksi on tarkoitus rakentaa laivalaituri talon
päähän. Keskuksen tuominen
kansainvälisille matkailumarkkinoille osana Kuopion alueen
elämyksiä, kuuluu myös ensi
vuoden tavoitteisiin.

Siikarannan yritykset tekevät toisiaan tukevaa yhteistyötä. Saanassa saatetaan aloittaa
TYKY-päivä, käydä vaikkapa
karting-ajelulla ja palata Saanaan syömään ja saunomaan.
Tiloissa järjestetään myös konferensseja ja kokouksia.
- Kaikenlaiset vieraat ovat
meille tervetulleita, eikä ketään
ajeta pois terassilta, jos haluaa
vain tutustua rakennukseen ja
maisemiin. Meidän ei ole tarkoitus olla vain jonkun tietyn
ihmisryhmän edustajien paikka, vaan toivottaa kaikki matalalla kynnyksellä tutustumaan.
Saana elää sesonkien mukana. Elokuussa on tarjolla rapujuhlaa, sekä ysäri- ja allasbileet.

Kuopiolaisen pesäpallon
loistava viikonloppu

E

deltävän
viikonlopun
aikana
kuopiolainen
pesäpallo otti jättiharppauksia. Puijon Pesiksen
miesten
ykköspesisjoukkue
selvitti paikkansa Superpesiskarsintoihin ja Puijottarien
suomensarjajoukkue ykköspesiskarsintoihin.
Puijon Pesiksen ja Haminan
Palloilijoiden välieräsarja oli
ensimmäistä ottelua lukuunottamatta tasaväkinen. Hamina kirjasi sarja-avauksen nimiinsä jaksoin 2-0 (13-3, 4-2),
mutta seuraavat kolme ottelua
olivat Puijon heiniä. Viime
kauden välierien tapaan syöttölautasen äärellä on häärinyt

legenda Mikko Lahtinen, jota
voitaneen kutsua Puijon salaiseksi aseeksi.
Puijottaret kaatoi omissa välierissään Jyväskylän Kirittäret
suoraan kahdessa ottelussa ja
sama toistui Ilmajoen Kisailijoita vastaan.
Superpesispaikasta karsitaan
kuuden vuoden tauon jälkeen.
Sarja alkaa Kempeleessä 28.8.
ja Kuopiossa pelataan 31.8. klo
17.00.
Puijottaret aloittavat vieraissa
31.8. ja kotona 1.9. klo 15.00.
Tarkemmat tiedot löytyvät
osoitteesta puijonpesis.fi.
Teksti: Karri Auer

Saana-nimi aukeaa savolaisille välittömästi, mutta ulkopaikkakuntalaiset saattavat sen
erheellisesti yhdistää Saanatunturiin. Kuka nimen keksi?

- Se oli joku omistajista, joka
jo ihan projektin alkuvaiheessa
nimeä ehdotti ja möi ideansa
muille välittömästi, Laasonen
muistelee.
Oliko idea siis Raimo Sonnisen, Heikki Vienolan tai
Tuomo Rissasen, vai tuliko
se
Vararengasravintoloiden
Mika Hämäläisen tai Kimmo
Timosen suusta? Vai vääntikö
saunan savolaisittain Maalaus
ja saneeraus Konttinen Oy:n
taikka panimo RPS Brewing
Oy:n edustaja? Se jää tällä kertaa arvoitukseksi.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Jari Kullberg:
- Karhunpesässä käyvät
vain arvovieraat

P

etosen tunnetuin ravintola on eittämättä Pub
Karhunpesä.
Pyörönkaarelle jo vuonna 1991 avatun
ravintolan alkutaival oli lievästi sanottuna varsin värikäs, ja
tuosta värikkyydestä piti huolen jokseenkin kirjava asiakaskunta.
Viime vuosina Karhunpesästä on kuitenkin muotoutunut
monelle petoslaiselle se viihtyisä olohuoneen jatke – ja kuten
ravintoloitsija Jari Kullberg

toteaa, niin jokainen asiakas
on arvovieras.
– Tiivis yhteisöllisyys on
meille sydämenasia. Ravintolan asiakkaita ovat yhtälailla
työssäkäyvät kuin työttömät,
rikkaat ja vähemmän rikkaat
eli voitaneen sanoa, että Karhunpesän asiakaskunta edustaa koko yhteiskunnan kirjoa.
Jari Kullbergin haastattelu on
kokonaisuudessaan kuultavissa osoitteessa ppay.fi/podcast.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen (PPAY) järjestämät,
kaikille avoimet ja maksuttomat toiminnot Pinarilla (Pyörönkaari 19):

Biljardi ma klo 9.30-13, ti 12-14, to 9-14
Rivitanssi ma klo 11.00 - 13.00 (jatkuu 16.9)
Askartelukerho ke klo 11.00 - 14.00
Sekasähly su klo 16.00 - 17.30
Tiistai-kerho ti klo 11.45 - 14.00 (jatkuu 17.9.) Kuvataidekerho pe klo 11.00 - 14.00
Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:

Kädentaidot-kerho ma klo 10.00 - 14.00 Tuolijumppa ti klo 13.15 - 14.00
Neuvokkaat naiset ti klo 9.15 - 11.00
Pinarin Pohtimo ti klo 12.00 - 14.00
(jatkuu 10.9., huomaa muuttunut päivä!)

/LLW\P\|VDVXNDV\KGLVW\NVHQU\KPllQ)DFHERRNLVVD

www.ppay.fi

email: toimisto@ppay.fi
puh: 044 729 5233 (ti-to klo 10-13)

RIVITANSSI
Jatkuu 16.9.2019 maanantaisin 11 - 13
Pinarin peilisalissa (Pyörönkaari 19)

Tanssi sopi i
kai keni kai si lle
ja -kokoi si lle!

Kai ki lle avoi n
ja maksu ton!

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10 (4.9. alk.)
- Limpun loukku torstaisin
- Korttipelit ja Rummikub pelattavissa

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 soutuvene vuokrattavana hintaan 4 € / pv, 8 € / vkl.
Vene sijaitsee Kirveslahdessa, avain Kotikulmalla.
Kotikulman neulekerho kokoontuu pe klo 11.30-13.30 Pinarin 2. krs.
Neulontaa hyväntekeväisyyteen. Neulojille pullakahvit/-teet.

Järjestää: PPAY ry

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry

Petosen vapaa-aikatilat, Pinari,
Pyörönkaari 19 70820 Kuopio

Avoinna ma-pe klo 10.00 - 13.00

Puh: 044 752 6425

toimisto@ppay.fi

Petosen Nallet järjestää;

31.
PETOSEN
HÖLKKÄ

Litmasen kentällä
sunnuntaina 15.9.2019

alkaen klo 13
Huom! Ilmoittautuminen paikan päällä klo 11.30 - 12.30!
Osanottomaksu: Aikuiset 10 €, Nuoret (M/N 17-19) 5 € ja lapset 2 €

Sarjat, matkat ym. lisätiedot hölkästä:

www.petosennallet.fi
Työkokeilupaikkoja avoinna!
- ota yhteyttä toimisto@ppay.fi!

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviostamme sekä osoitteesta kahvio.ppay.fi
Pinarin kahvio, Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Petosen vapaa-ajantilat Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 044 752 6425 www.ppay.fi (email: toimisto@ppay.fi)

Osallistu myös PPAY ry:n

SAAPPAANHEITTOKISAILUUN
- klo 12 alkaen Litmasen kentällä, sopii koko perheelle!
- pieniä yllätyspalkintoja!
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Reipas Aamu alkaa ke 28.8.
klo 9. Kirkon alakerran pallohallissa.
Messu su 1.9. klo 10. Sasu
Kallio, Markku Virta, Mari
Vuola-Tanila.
Perheitten ilta ma 2.9. klo
17.30.
Arkinen ateria alkaa ke 4.9.
klo 11. Aterian hinta: Aikuiset 5 €, lapset 3€ ja alle 4 vuotiaat ilmaiseksi.
Keskiviikon raamattutunti
ke 4.9. klo 17. Juha Määttä.
Seuraavan kerran 18.9. klo
17-18.
Kutsu yhteyteen -messun suunnittelukokous to
5.9. klo 17. Johanna Porkola.
koulutussalissa. Tule suunnittelemaan ja rakentamaan
yhdessä muiden kanssa Kutsu
yhteyteen -messuja. Messut
ovat joka 3. sunnuntai klo 17.
Tehtäviä on esirukouspalvelussa, ylistysryhmässä, apusuntiona, keittiössä, pyhäkoulussa, jne. Tehdään messu
yhdessä.
Koko kansan perhekirkko
su 8.9. klo 10. Sasu Kallio,

Johanna Porkola, Anna-Mari
Linna. Kirkkokahveilla tai toimintapisteessä mukana ovat
Kuopion seudun erilaiset oppijat ry:n pj. Tanja Airaksinen (tanja.airaksinen@opedu.
kuopio.fi) ja Nepsyt-kirjan
toimittaja Riitta Savinainen.
Riitta alustaa keskustelua
aiheesta "Neuropsykologiset
oireet lapsilla ja nuorilla".
Messu ja Sotiemme veteraanien kirkkopyhä su
15.9. klo 10. Sanna Alanen,
Matti Pentikäinen, Richard
Nicholls.
Eläinten urkukarnevaali
lapsille ja lapsenmielisille
su 15.9. klo 17. Mari VuolaTanila. Anu Amppari, Mari
Pingviini ja lapsikuoro.
Jäätelötarjoilu
Pork k anamark k inat
la 21.9. klo 11. Johanna
Porkola.
Tapahtuman
pääesiintyjä on koomikko
Mikko Vaismaa. muuten
tarjolla on : Ongintaa, kasvomaalausta, keppihevoset ja
ilmapallot. Porkkanamaisia
juttuja, myyntituotteita. Ruoka ja kahvit Tasaus-keräyksen
hyväksi
Messu ja varttuneen väen

synttärit su 22.9. klo 10.
Matti Pentikäinen, Johanna
Porkola, Mari Vuola-Tanila.
Messun jälkeen syntymäpäivä
sankareille kirkkokahvit ja
pienimuotoinen juhla seurakuntasalissa.
Kutsu yhteyteen messu su
22.9. klo 17. Johanna Porkola.
Työyhteisömessu su 29.9.
klo 10. Veli Mäntynen, Matti
Pentikäinen,
Anna-Mari
Linna.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Petosen perhekerho alkaa
to 29.8. klo 9.30.
Varikkomessu su 1.9. klo
16. Markku Virta.
Aamurukouspiiri alkaa ma
2.9. klo 9. Piiri kokoontuu
maanantaisin. Yhteyshenkilö:
Seija-Riitta Rissanen puh:
040-550 8960.
Lähetysaskartelut
alkaa
ma 2.9. klo 12.
Diakoniatyön syyskauden
avajaiset ti 3.9. klo 12. Sanna
Alanen. Ruokailu (vapaaehtoinen maksu) ja pientä
ohjelmaa.
Raamattupiiri ti 3.9. klo
18.30.
Seurakuntatalon
sakastissa.
Pulinapaja to 5.9. klo 10.
Pulinapaja, avoin matalan
kynnyksen kohtaamispaikka,
avoinna arkipäivisin ma, ti
ja to klo 10-12 (5.9-5.12, ei
viikolla). Kohtaamispaikassa
on mahdollisuus käyttää nettiä asiakastietokoneen kautta
ja voit lukea Savon Sanomat.
WiFi- verkko on avoin. Diakoniatyöntekijä on paikalla
koko ajan. Kelan työntekijä
ja aikuissosiaalityön palvelu-

Niiralan Kulman juhlatapahtumalla ennätysyleisö

N

iiralan
Kulman
70-vuotisjuhlaa vietettiin Rauhalahdessa
lauantaina 10.8.2019. Juhlimassa oli yhteensä noin 800
nikulaista, joten kyseessä oli
Nikun historian suurin asukastapahtuma. Tekemistä riitti
juhlaväelle vauvasta vaariin.
Eläinpuiston karvaiset asukit
olivat suosittuja etenkin perheen pienempien keskuudessa
ja pomppulinnat täyttyivät riemukkaiden lasten äänistä nopeasti. Grillimakkarat, jäätelö
ja muut herkut maistuivat kävijöille lämpimässä kesäsäässä.
Nikun tarjoaman piknikin
jälkeen oli mukava vilvoitella rannalla, jossa asukkaiden
käyttöön varatut SUP-laudat,
kanootit ja kajakit olivat todella suosittuja. Iltapäivän ohjelmasta vastasi taikuri Puijon
Paroni ja tapahtuman kruunasi
teatterinäytös Vuosi 85 Kuopio
Remix, johon asukkaille oli varattu lippuja.
Niiralan Kulma kiittää sydämellisesti kaikkia kävijöitä,
asukasneuvostoa, aluetoimikuntia ja muita tapahtuman

järjestämisen mahdollistaneita
tahoja.
Juhlatunnelmaa voit käydä
katselemassa Nikun kotisivu-

nohjaus 24.9, 29.10 ja 26.11.
SPR:n työntekijä ja terveyspiste 9.9, 1.10, 7.10, 5.11,
11.11, 3.12 ja 9.12. Pulinapajassa on tarjolla juttuseuraa,
kahvia ja purtavaa. Päivän
Sana on klo 10.00.
Kuvismuskari
vanhemmille ja vauvoille (1-vuotiaille ja nuoremmille) to 5.9.
klo 13.30. Mari Vuola-Tanila,
Mari Vuola-Tanila. ja lastenohjaaja Taina KuosmanenKankaan johdolla torstaisin alkaen 5.9.-19. 1.ryhmä
klo 13.30-14.15 ja 2.ryhmä
klo
14.30-15.15.Ilmoittautumiset: Taina KuosmanenKangas, p.040-4848342/ taina.kuosmanen-kangas@evl.fi
Toiminnan miehet pe 6.9.
klo 13. jatkuu perjantaisin.
Parisuhteen Varikko su
8.9. klo 16.
Arki-illan
ehtoollinen
ti 10.9. klo 18.30. Johanna
Porkola. ja Matti Turunen.
Varikkomessu su 15.9. klo
16. Juha Määttä.
Ystäväpiiri varttuneille to
19.9. klo 12. Piiri kokoontuu
torstaisin.
Sinkkujen kahvi –ja mehuhetki ma 23.9. klo 18.
Sirpa Nummenheimo. Seurakuntatalon takkahuoneessa,
Pyörönkaari 21, käynti parkkipaikan puoleisesta ovesta
kerran kuukaudessa alkaen 23.9 klo 18.00 – 20.00.
Seuraavat tapaamiset 21.10,
18.11 ja 16.12 samaan aikaan.

Tutustumme toisiimme ja
keskustelemme vapaamuotoisesti esiin tulevista aiheista.Vetäjänä toimii pastori, vt
perheneuvoja Sirpa Nummenheimo. Olet lämpimästi
tervetullut!
Kaakaokirkko su 29.9. klo
16. Markku Virta.
Kallaveden seutu - muut
Rytkyn perhekerho alkaa
ke 28.8. klo 9.30. Rytkyn
leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16.
Kahvia ja kohtaamisia Petosen kauppojen edessä to
29.8. klo 12. Jalkasenkatu 5.
Maarit Kirkinen, Riitta Reima ja Martti Olsen.
Turinatupa pe 6.9. klo
13. avoin kohtaamispaikka
kaiken ikäisille parittomien
viikkojen tiistaina Ravintola
Käskynkän kabinetissa, Soikkokuja 12.
Jynkänvuoren perhekerho
ma 9.9. klo 9.30. Jynkävuoren
kerhohuoneella, Isännäntie
22
Haminalahden
pyhäkoulu alkaa su 15.9. klo 11.
Jalkasella, Karttulantie 495
(kuukauden 3. sunnuntai).
Lisätietoja pyhäkoulusta lapsityönohjaaja Tuula Hoffrénilta p.0404848335.
Olotilatorstai to 19.9.
klo 11.30. Veli Mäntynen.
Niemisjärven
kylätalossa,
Niemisjärventie
763,Hir-

vilahti
Leväsen kammari ma 23.9.
klo 13. Leväsentie 27,2 kerros. Ryhmä kokoontuu parittomilla viikoilla.
Hyvän hoidon päivä ke
25.9. klo 10.30. Rytkyn
leirikeskuksessa omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille.
Ilmoittautumiset Riitta Reimalle p.
0404848370 (Voit jättää myös
viestin vastaajaan).
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Vehmasmäen perhekerho
ti 3.9. klo 9.30.
Sadonkorjuun
kiitosjumalanpalvelus su 15.9. klo
13. Veli Mäntynen, Richard
Nicholls.
Toivevirsi ja -runoilta su
29.9. klo 18. Veli Mäntynen,
Anna-Mari Linna. Aira
Kröger. Ota mukaan myös
omia toiverunojasi, lausu illassa niitä myös itse.
Muut
Rauhanyhdistyksen seurat la 7.9. klo 18. Kallaveden
kirkolla, Rauhalahdentie 21.
Perheraamattupiiri su 8.9.
klo 16.30. Kallaveden kirkon
alakerrassa. Lisätietoja tuula.
holmlund@gmail.com

HAUTAKIVET
ENTISÖINNIT,
KIVEN PUHDISTUSTYÖT
LISÄNIMEN KAIVERRUSTYÖT
PRONSSITUOTTEET
KIVILYHDYT
- Näyttely pääkirjaston aulassa 9.-14.9.
- Luonnonkivinäyttely Kivipajan pihalla

Avoinna arkisin
klo 9.00 - 16.00

jen galleriasta: https://www.
niiralankulma.fi/niku70.html

Myös muina aikoina
sopimuksen mukaan

Teksti: Kalle Lillinen
Kuvat: Niiralan Kulma

Kivipaja Sari Kämäräinen, Jääskelänkatu 1, Jynkkä, Kuopio
puh. 050 575 0004 myynti@kivipajasarik.fi www.kivipajasarik.fi

Kerhot
Petosella ja Jynkässä
Tapahtumaa juhlittiin lämpimässä kesäsäässä.

T I IS T A I S IN P I N ARIL LA

TO RS TA I S IN M O NA RI L LA

S ä h ly ke r h o 7- 12v . k lo. 17-1 8:30

L ast en ke rh o 7- 1 2 v. kl o . 1 7- 1 9

K er h o s s a ha r jo it el l aa n ja
p e la t a a n r en n o ll a otteel l a.
Ta i t o va a t i mu ks ia ei ole .

K er h o ssa mm . ko k kail l aan,
a skar r el la an, v ie t et ä än
l ef f ail t o ja, le iki t ään , r et k ei ll ään
j a saad aa n uu si a kav are i ta !

T ULE MUK A AN!
Lisätietoja kerhoista: kuopio@nuoretkotkat.fi/puh. 050 5912749

Puijon Paronin taiat keräsivät yleisöä.
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