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Kun Alzheimer vie muistin
stin
– Kuka minä olen?
Suomessa on noin 200 000
eriasteisista muistisairauksista kärsivää potilasta. Väestön
ikääntyessä
sairastuneiden
määrä lisääntyy jopa 15 000
tapauksella joka vuosi: vuonna
2040 muistisairaita arvioidaan
olevan jo 400 000. Sairaus ei
kosketa ainoastaan heitä, sillä potilaan omaiset ja läheiset
joutuvat uusien haasteiden
eteen selviytyäkseen sairauden
tuomasta muuttuneesta arjesta.
Yleisin näistä on Alzheimerin tauti, josta kärsii n. 70 %
kaikista muistisairaista. Aivoja
rappeuttavaa ja ennustamattomasti etenevää Alzheimeria
pidetäänkin kansansairautena
sydän- ja verisuonitautien tapaan. Oireet alkavat yleensä
lähimuistin häiriöinä ja myöhemmin tavaroita katoaa ja
löytyy mitä oudoimmista paikoista, hän voi eksyä tutussa
lähikaupassa, puheen tuottaminen ja ymmärtäminen vaikeutuu sekä ajan ja paikantaju
heikkenee. Sairastunut tarvitsee apua henkilökohtaisen hygienian hoidossa ja pukeutumisessa.
Sairauteen voi liittyä myös

persoonallisuuden muutokset
– ärtyneisyys, masentuneisuus,
eristäytyminen ja myös sosiaalisten tilanteiden ymmärtäminen vaikeutuu. Oireet voivat
olla hyvinkin moninaiset.

Alzheimer ei parane
Alzheimerin etenemiseen ei
nykylääketiede ole löytänyt pysäyttäjää. Oireita voidaan lääkityksellä lievittää, mutta tautiin sairastuneella on lopulta
edessä se väistämätön.
Saaristokaupungin Lääkäriasema Oy:n geriatrian erikoislääkäri Mika Rissanen toteaa
ikääntymisen olevan muistisairauksien suurin riskitekijä.
– Toki myös työikäisetkin
voivat sairastua, mutta 1940- ja
1950-luvuilla syntyneiden ns.
suurten ikäluokkien vanhetessa muistisairaiden määrä tulee
kasvamaan rajusti.
– Nuo edellä mainitut luvut
pitävät sisällään diagnosoidut
tapaukset, diagnosoimattomien määrää ei tarkkaan tunneta.
– Totta on, että parinkymmenen vuoden kuluttua nuo luvut

voivat hyvinkin tuplaantua.
Sillä alkaa olla jo kansataloudellistakin merkitystä. Mikäli
jokin radikaali hoitokeino löytyy, niin ennuste ei toivottavasti toteudu. Tällaista hoitoa ei
kuitenkaan ole edes näköpiirissä, muistuttaa Rissanen.
Muistisairaus on tietyllä tapaa myös omaisten sairaus ja
se koskettaa välillisesti jopa
miljoonaa suomalaista. Arki
voi muuttua hyvinkin rankasti.

muistin heikkenemiseen. Jos
tilanne alkaa huolestuttaa, niin
hänet olisi tietysti hyvä saada
tarkempiin tutkimuksiin.

Puhelimitse
haastatteluun
osallistunut Saaristokaupungin
Lääkäriasema Oy:n muistihoitaja ja fysioterapeutti Minna
Lång tähdentää, että sairaus
voi kohdata enenevässä määrin myös nuorempaa väestöä.

– Ehkä ne selvät muutokset
muistissa, eli toistuvat unohtelut ja tavaroiden hukkaamiset
ovat selviä signaaleja mahdollisesta muistisairauden alkuvaiheesta, Mika Rissanen jatkaa.

– Työikäisten muistisairaudet
kuuluvat yleensä neurologille.
Heidän hoitonsa ja diagnostiikkansa tapahtuu pääasiassa
yliopisto- tai keskussairaaloissa. Mikan ja yleensäkin geriatrien potilaina on pääsääntöisesti yli 65 –vuotiaat.

– Alzheimerin eteneminen
ja sen oireisto on varsin hyvin
tunnistettavissa. Toki muistisairauksissa on toisistaan poikkeavia alatyyppejä, kuten esimerkiksi verenkiertoperäiset
sairaudet. Kun siellä on monenlaista patologiaa mukana,
niin sairauden ulkoasu ja eteneminen muuttuu.

Milloin pitää
huolestua?
On luonnollista, että jokainen meistä unohtelee silloin
tällöin asioita, mutta milloin
on syytä huoleen jos läheisen
muisti alkaa selvästi huonontua?
Muistihoitaja Minna Långin
mukaan omaisten tulisi ottaa
asia puheeksi, mikäli he huomaavat ongelmia läheisensä
muistissa.

Geriatrian erikoislääkäri Mika Rissanen muistuttaa, että Alzheimerin tautiin ei nykylääketiede ole löytänyt parannuskeinoa.

PÄÄKIRJOITUS

H

yvää kevään alkua kaikille,
allakka tietää kertoa talvenselän taittuneen jo aikapäiviä sitten. Ja muutaman viikon kuluttua siirrytäänkin sitten kesäaikaan!
Petosen Lehdellä käynnistyi nyt jo
32. vuosikerta. Paljon on vettä vuosikymmenten varrella virrannut
Myllypurossa ja paljon tuli myös
menneitä muisteltua tämän lehden
sivuilla koko viime vuosi. Unohtaa ei
tietenkään sovi asukasyhdistyksemme viime syksynä julkaiseman Meidän Petonen -historiikkiteoksen saa-

Muistisairauksia voidaan pitää myös omaisten ja läheisten sairautena. He joutuvat
uusien haasteiden eteen selviytyäkseen sairauden tuomasta muuttuneesta arjesta.

– Pitää kuulostella, miten ihminen itse asiaan suhtautuu
ja yrittää selvittää, onko hänen elämässään joitain muita
syitä jotka voisivat vaikuttaa

– Sairauden kulkua ja sen
etenemistä ei voi varmuudella
ennustaa, kuten ei myöskään
vastetta potilaille annettaviin
lääkehoitoihin. Suurin osa saa
lääkityksestä hieman apua,
mutta eivät toki kaikki. Etukäteen ei voi myöskään tietää,
kuinka kauan kestää ennen
kuin lääkityksellä saadaan toivottu vaste, täsmentää geriatrian erikoislääkäri Rissanen.
Mutta mitä sairastuneen aivoissa oikein tapahtuu, kun
muisti ei enää toimikaan?
– Alzheimerissa on kyse aivorappeumasairaudesta. Tauti

alkaa ohimolohkojen sisäosista eli hippokampuksesta, jossa
on lähimuistin ja oppimisen
alueet. Aivosolujen rappeutuminen tuo mukanaan erilaisia
patologisia muutoksia ja loppuvaiheessa se käsittää koko
hermoston ja aivokudoksen.

vaikea vaihe. Ajoissa tehdyllä
diagnoosilla, asianmukaisella hoidolla ja seurannalla lievää vaihetta voidaan pitkittää
ja vastaavasti lyhentää taudin
vaikeita vaiheita. Lopultahan
potilas on täysin ulkopuolisen
avun ja tuen varassa.

– Kuten todettu, niin sairautta ei voida lääkinnällisin
keinoin parantaa eikä sen etenemistä estää. Nykyisillä lääkkeillä pyritään ylläpitämään
välittäjäainepitoisuutta eli säilyttämään potilaan toimintakykyä ja hidastamaan oireiden
etenemistä. Tästä huolimatta
sairaus etenee omalla painollaan. Lääkkeet eivät oikeastaan
vaikuta itse sairauden kestoon,
se alkaa tietystä pisteestä ja
päättyy tiettyyn pisteeseen, selvittää Rissanen.

– Kansainvälisesti on tutkittu
nyt viitisen vuotta markkinoilla olleen Nutricia Souvenaid
–lisäravintovalmisteen vaikutusta Alzheimerin varhaisen
vaiheen hoidossa. Sillä saattaa
olla hermostorappeutumista
hidastava vaikutus.

Lääkintä voi
helpottaa oireita
Mika Rissanen näkee Alzheimer–potilaalle tarjottavan lääkityksen tuovan hieman apua,
vaikkei se itse sairautta nujerrakaan.
– Siihen voidaan toki vaikuttaa, mitä sairauden kaaren
aikana tapahtuu. Mutta jos
diagnoosia ei tehdä ajoissa eikä potilas saa asianmukaista
hoitoa ja seurantaa, niin taudin
lievä vaihe jää yleensä lyhyeksi. Sitä seuraa pitkä keskivaikea vaihe ja hyvin usein pitkä

Lehdellä jo 32. vuosikerta!
maa myönteistä vastaanottoa. Käypä
osoitteessa ppay.fi, niin tiedät mistä
kirja on edelleen saatavissa.
Lienee kuitenkin aika kääntää sitä
kuvainnollista sivua ja siirtää katse
tiukasti tähän päivään ja ennen kaikkea tulevaisuuteen.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
ja Petosen Lehti tulevat jatkossakin
toimimaan – jos mahdollista, entistäkin tiiviimmässä yhteistyössä alueen asukkaiden, yhteisöjen ja täällä
toimivien yritysten kanssa. Siihen

Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin
sekä Jynkkään. Painos 11 800 kpl.

Toimittajat: Heikki Kokko, Pirjo Kiiski
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kaypahoito.fi.
Teksti ja kuvat: Heikki Kokko

mukaan jo 400 000.

kannustaa myös lehtemme saama
palaute. Vaikka mediakentässä myllertää – esimerkkeinä Kaupunkilehti
Kukon hakeutuminen konkurssiin
ja yhteistyökumppanimme Aito Iskelmä Oikean Aseman toimiluvan
siirtyminen Sanoma Media Finland
Oy:n hallintaan, niin pienille toimijoille, kuten asukasyhdistyksemme
julkaisemalle Petosen Lehdelle on
edelleenkin tilaa ja tarvetta. Pitää
olla sopivan pieni tai riittävän suuri
pärjätäkseen tiedonvälityksen alati
muuttuvassa maailmassa. Monelle
Etelä-Kuopiossa toimivalle yrityk-
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– Pitää tietysti muistaa, että
muistin heikkeneminen ei aina
ole seurausta muistisairaudesta. Kyse voi olla työuupumuksesta tai masennuksesta myös
iäkkäillä ihmisillä. Samoin
metaboliset seikat, kuten kilpirauhasen toimintaan liittyvät ongelmat tai vaikkapa B12
-vitamiinin puute voivat näkyä
muistin heikkenemisenä. Nämä ovat oikeasti hoidettavissa,
eli aina ei olekaan kyse muistisairauksista, päättää Rissanen.

selle ja yhteisölle lehtemme onkin se
ainoa järkevä ilmoitus- ja tiedotuskanava.
Lehtemme pääartikkelissa käsitellään tällä kertaa muistisairauksia.
Maassamme on n. 200 000 eriasteista muistisairasta: sairaus ei kosketa yksinomaan heitä, vaan myös
heidän läheisiään. Etenevään muistisairauteen arvioidaan sairastuvan
vuosittain lähes 15 000 suomalaista.
Väestön ikääntyessä määrä on jatkuvasti kasvussa, vuoteen 2040 mennessä heitä on pahimman skenarion

Saaristokaupungin Lääkäriasema
Oy:n asiantuntijat kertovat oheisessa
artikkelissa tarkemmin tästä kansantalouteenkin tulevaisuudessa vaikuttavasta aikapommista.
Heikki Kokko
toimittaja
PS. Kansainvälistä naistenpäivää
vietetään tulevana sunnuntaina 8.
maaliskuuta, aiheesta on hieman
enempi asiaa toisaalla tässä lehdessä.
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”Lopun ajat ovat lähellä, kun naiset housuja käyttävät”

S

äädyllistä ja säädytöntä on filosofian maisteri
Anna Niirasen sekä filosofian tohtori Arja Turusen
toimittama teos, joka esittelee
pukeutumisen historiassa erityisesti sitä, kuinka ihmisten
käsitykset hyväksyttävän ja
säädyttömän vaatetuksen välillä ovat vaihdelleet. Kuopiosta
kotoisin oleva ja Petosellakin
muutaman vuoden asunut Niiranen kertoo kirjan ideointivaiheesta:

- Kun kirjaa suunniteltiin, oli
käynyt selväksi, ettei suomen
kielellä oltu julkaistu teosta,
joka esittelisi pukeutumisen
historiaa ja nykytutkimusta
laajasti. Varsinkin opetuksessa
tällaiselle kirjalle on ollut tilausta.
Vakiintuneet pukeutumistavat olivat 1800-luvun Suomessa
osa jumallista maailmanjärjestystä, jolloin muutos tarkoitti
Jumalan tahdon vastaisesti toimimista. Raamatusta oli otettu
opiksi, ettei mies saa pukeutua
naisen vaatteisiin eikä nainen
miehen. Eipä siis ihme, että
vastustus oli kovaa, kun naiset tutustuivat uuteen vaate-

kappaleeseen, jonka käyttö oli
niin salattavaa, ettei vaatteella
ollut nimeäkään. Nimettömiin
pukeutuminen asetti naisen
moraalin kyseenalaiseksi. Hyvämaineinen nainen pystyi
suojelemaan säädyllisyyttään
ilman hameensa alla olevia
housuja. Niinpä alushousujen
käyttö liitettiinkin kevytkenkäisiin tanssijoihin ja prostituoituihin, ei kunniallisiin naisiin.

Peruukkeja, huiveja ja
verhottuja jalkoja
- Kirjassa käsitellään muun
muassa 1500-luvun prinsessan Katariina Jagellonican
pukeutumista, miesten peruukkimuotia
1700-luvulla, lottapuvun vaiheita ja trikoovaatteiden
läpimurtoa
1960-luvun Suomessa. Kaikki
kirjoittajat ovat suomalaisia
tutkijoita, etupäässä historioitsijoita ja kansatieteilijöitä, Niiranen kertoo kirjan sisällöstä.
Naisen pukeutumista Suomessakin määräsi pitkään yhteisön
mielipiteet, ei käytännöllisyys.
Talonpoikaisyhteiskunnassa
säädyllisen naisen tuli tehdä
itsestään mahdollisimman vä-

hän mielenkiintoa herättävä.
Naimisissa olevien naisten tuli
käyttää huivia hiusten peittona ja naimattomien naisten
tuli sitoa hiukset kiinni. Naiset
käyttivät pitkiä, leveitä hameita
vartalonsa verhona. Joissakin
kulttuureissa ja uskonnoissa
pätevät nämä säännöt yhä tänäkin päivänä. Myös paljaat jalat ovat olleet moraalisesti arveluttavat. Viktoriaanisella ajalla
paljaan nilkan vilauttaminen
oli vahvasti erotisoitunut teko.

Hameessa vai housuissa työpaikalla?
- 1970-luvulta lähtien naiset saattoivat pukeutua housuihin myös työelämässä, eri
aloilla on ollut omat sääntönsä. Myös teollisen vaatetuotannon ja tekokuitujen läpimurtoa 1900-luvulla voi pitää
merkittävänä
muutoksena,
koska vaatteet halpenivat ja
yhä useimmilla oli varaa useampaankin vaatekertaan, Niiranen listaa pukeutumiseen
vaikuttaneita tekijöitä.
Jos pikkarit herättivät aikanaan vastustusta, niin oli myös
naisten päällishousujen laita.

Housut koettiin 1900-luvun
alkupuolella erittäin säädyttömiksi, koska ne paljastivat naisen jalkojen ja lantion muodon.
Vaikka naiset itse kokivat housut liikkumista helpottavina,
joutuivat he pitkään salaamaan
housujen käyttöä. Esimerkiksi hiihtäessä hameessa naisten reidet paleltuivat helposti,
mutta vasta 1930-luvulla alkoi
esiintyä naisten hiihtohousujen
käyttöä. Silloinkin moni nainen
käytti niitä oman maineensa
menettämisen uhalla. 60-luvulla hamemuoti alkoi lyhetä niin
minimaalisiin mittoihin, että
housuasut alkoivat näyttää niiden rinnalla yllättäen hyvinkin
säädyllisiltä.

Ekologisuus ja
mukavuus edellä
- Vaatteiden kertakäyttökulttuuriin on syytä suhtautua
kriittisesti. Ompelu- ja korjaustaito on nykyäänkin hyödyllistä. Harrastan itse vaatteiden muokkausta. Materiaalien
uusiokäyttöön täytyy löytää
uusia kestävämpiä ratkaisuja,
huomauttaa Niiranen.
Vaatteita valittaessa kulut-

Pitkät helmat rajoittivat naisten
liikkumista 1900-luvun alkupuolella.
tajat arvostavat tänä päivänä
ennen kaikkea sitä, mille vaate
tuntuu päällä. Vaikka hoikkuus
ja nuoruus on tavoittelemisen arvoista, tuskin nykynainen suostuisi enää kuromaan
ylleen epämukavia korsetteja.
Korsettia käyttävää naista pidettiin aikanaan kunniallisena
ja itsekuria omaavana. Myös
miehet saattoivat korsetilla
muokata keskivartaloaan edustavammaksi. Nykyään vaatteissa pitää olla tilaa liikkua.
Mukavuudessa on menty niin
pitkälle, että varsinaisesti urheiluun tarkoitetuista jousta-

vista vaatteista on tullut käyttövaatteita arkeen. Vaatteiden
huoltamisenkin täytyy olla vaivatonta, koska käsinpesu ja silittäminen eivät houkuttele.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: KUHMU
Lähde: Säädyllistä ja säädytöntä, pukeutumisen historia
renessanssista
2000-luvulle,
Anna Niiranen ja Arja Turunen

Pinarin kahvio täyttää pyöreitä

P

etosen vapaa-ajantiloissa
Pinarilla toimivalle Pinarin kahviolle tuli helmikuussa täyteen jo 10 vuotta.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys perusti kahvilan Pinarille vuonna 2010 tukemaan
yhdistyksen toimintaa. Kaikki
kahviosta saatu tuotto käytetään edelleen paikallisen asukastoiminnan toteuttamiseen
ja kehittämiseen. Yhteistyö
alueen nuorisotoimen, koulujen sekä päiväkotitoiminnan
kanssa on päivittäistä.

Petosen Nalle pääsee pian ilahduttamaan kahviokävijöitä.

Alkuaikoina kahvila toimi
vielä lähes kioskimuotoisena,
lounastakin tarjoiltiin vain
kahtena päivänä viikossa. Hil-

jaisen alun jälkeen asukkaat alkoivat vähitellen löytää palvelun ja toiminta alkoi kehittyä.
Kahvio on toiminut vuosien
saatossa paitsi tärkeänä linkkinä monipuoliselle alueelliselle
järjestö- ja yritysyhteistyölle,
myös kynnyksettömänä paikkana tulla tutustumaan talon
toimintaan tai lukemaan päivän lehti herkullisen kotiruokalounaan tai kahvikupposen
ääressä.
Kahvion pyöreitä vuosia juhlitaan erityisesti viikolla 11 eli
9.3 – 13.3.
– Jokaiselle päivälle on suunniteltu jotain – erikoistarjouksia, mukavaa toimintaa

ja hyvää ruokaa. Tarjoamme
joka päivä lounastajillemme
pullakahvit, torstaina täytekakkuakin. Keskiviikkona ja
perjantaina kävijöitä käy ilahduttamassa myös Petosen Nalle, kertoo kahviovastaava Marjut ”Mallu” Ronkainen.
– Juhlavuodeksi kahvilan
yleisilmettä myös kohennettiin, kun koko ruokailutilan
kalusto saatiin uusittua, kiitos
Kuopion kaupungin. Uusi kylmävitriini mahdollistaa sen,
että tarjolle saadaan laajempi
valikoima makeitakin herkkuja – lämpimästi tervetuloa!
Teksti ja kuva:
Kalle Lillinen

Lauantaina 15.2. vietettiin Petosen Pinarilla PPAY-päivää. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys oli järjestänyt lapsille muun muassa
askartelua ja liikuntapisteitä. Niiralan Kulma sekä Kuopion kiipeilyseura toteuttivat Liikkuva Niku –teemassa ilmaista seinäkiipeilykokeilua. Nälkäisenä ei tarvinnut päivää viettää Pinarin kahvion tarjotessa herkkulounasta koko tapahtuman ajan. Myös Petosen
Nalle oli touhussa täysillä mukana osallistuen lasten pallopeleihin ja uskalsipa Nalle vetää jopa kiipeilyvaljaat ylleen! Trubaduuri
Noko piti iloista tunnelmaa yllä lapsille tutuilla lauluilla. Tapahtuman kuvagalleria löytyy osoitteesta www.ppay.fi.

Teksti ja kuvat: Kalle Lillinen

Rouva C

M

inna Rytisalon kirjoittama Rouva C.
voitti Suuren journalistipalkinnon Vuoden kirja -kategorian vuonna 2019.
Kyseessä on elämäkerrallinen
romaani todellisesta henkilöstä, mutta sisältö on osittain
fiktiota. Romaani käsittelee
Minna Canthin nuoruusvuosia ja avioliittoa, asiaa josta todellisuudessa tiedetään hyvin
vähän.

Nuori Minna eli Mina Johnson, kauppiaan ja piian tytär,
saa taivuteltua isänsä antamaan luvan opiskeluun Jyväskylän
opettajaseminaarissa.
Opiskelujen myötä Minnalle
avautuu uudenlainen maailma, johon naisia ei aiemmin
ole laskettu. Hän ahmii tietoa,
nauttii liikunnallisesta elämäntavasta ja alkaa tiedostaa
yhä enemmän naisiin liittyviä
epäoikeudenmukaisuuksia.
Minna ystävystyy luokkatoverinsa Floran kanssa, joka iskee
silmänsä koulun luonnontieteiden lehtoriin Johan Ferdinand Canthiin. Naisten välille
nousee muuri, kun Canth puolestaan ihastuu älykkääseen
Minnaan.

Mieli myrskyää
Seminaariin kohdistuu jo

ennalta epäluuloisuutta naittamislaitoksena. Opettajien ja
oppilaiden välisiä avioliittoja
solmitaankin, ja yksi niistä on
Minnan ja Ferdinandin. Tuohon aikaan naisella ei ollut
vaihtoehtoja, opiskelut oli lopetettava heti avioiduttuaan.
Naisen tahto oli aina miehen
taskussa - ensin isän, sitten
puolison.
Eräs totuus oli minulle nyt selvänä: minun tuli olla miehelleni
alamainen. Tämän ymmärsin
niin radikaalisesti, etten ensimmäisinä vuosina koskaan lausunut omaa mielipidettä, vaan
mieheni tahto oli minulle lakina
kaikessa.
Perhe alkaa pian kasvamaan,
lapsi toisensa perään. Minnan
mielialoja on kirjassa kuvattu
vahvasti maanis-depressiivisiksi. Välillä Minna on tarmoa
täynnä ja haluaa puuttua yhteiskunnan epäkohtiin, koulutukseen ja naisten aseman
parantamiseen. Yhteiskunnan
naisille varaama kapea rooli
kyökin ääressä ei riitä hänelle.
Välillä masennuskaudet ajavat
sängynpohjalle, jolloin lapsien
hoitokin on piikojen vastuulla.
Rouvan sisällä myrsky katkoo
oksia eikä hiljene. Keittiössä kakut palavat tai jäävät raaoiksi,
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eikä rouvalle vieläkään riitä se,
mikä riittää muille

Valistamisen tarve
Minna kohtaa ympärillään
köyhyyden ja lapsikuolleisuuden kasvot, kun eletään nälkävuosia. Vierailu köyhäintalossa
jättää häneen pysyvät jälkensä
painajaisineen. Naisten ja tyttöjen tietämättömyys eritoten
sukupuoliasioiden alueella oli
yleistä. Asioista ei yksinkertaisesti puhuttu ja tiedon puute
johti usein ei-toivottuihin raskauksiin. Romaanin Minna
koki tärkeäksi, että naiset saisivat valistusta myös raskaudesta
ja synnytyksestä, sillä hänestä
oli käsittämätöntä, että lähes
jokainen nainen joutui kohtaamaan nämä asiat ilman minkäänlaista opastusta.
Ferdinand alkoi v. 1874 toimittaa Keski-Suomi -sanomalehteä. Aviomies osoittautui
vuosien varrella ymmärtäväiseksi ja avarakatseiseksi. Hän
kannusti Minnaa kirjoittamaan, ja lopulta pariskunta
hoiti lehden toimitustyöt yhdessä.
Jos joku sanoo minulle, että
tuota et voi, minä voin. Sen minä opin siltä mieheltä, joka sanoi minua kottaraiseksi.
Minnalle avautui mahdollisuus ottaa julkisesti kantaa
asioihin ja hän alkoi kirjoittaa
radikaaleja artikkeleja, erityisesti viinan kiroja vastaan.

Hän arvosteli porvariston
kaksinaismoraalia ja köyhän
kansanosan välinpitämätöntä
kohtelua sekä edesajoi tyttöjen
koulutusta.
Kirjan lopussa Minna on vaikeassa elämäntilanteessa leskenä kuuden syntyneen ja yhden
syntymättömän lapsen kanssa.
Muutto Kuopioon ja vaikuttamisen vuodet ovat edessä.

Todellisen Minnan
taustaa
Kirjaa lukiessa on vaikea
erottaa, mikä osa siitä on fiktiota ja mikä todellista. Historiasta tiedetään, että Minna Canth syntyi Tampereella
keväällä 1844 Gustaf Vilhelm
Johnsonin ja Lovisa Ulrikan
perheeseen. Hän asui lapsuudessa Tampereen köyhälistön kaupunginosassa, mutta
perheen taloudellinen tilanne
koheni vuonna 1853, kun isä
sai hoitaakseen Tampereen
Lankakaupan ja he muuttivat Kuopioon. Frouvasväen
koulu sivistyneimpäin vanhempain tyttäriä varten oli
Minnan opinahjo Kuopiossa, jonne ovet avautuivat isän
varoilla. Silloisen käsityksen
mukaan naiset eivät olisi kestäneet pitkiä koulupäiviä tai
suuria vaatimuksia, vaan olisivat sairastuneet auttamatta
hermoheikkouteen. Tässäkin
koulussa puolet oppiaineista oli käsitöitä. Tyttökoulusivistykseen kuuluivat kainous,
ranskan kieli ja hyvät käytösta-

Nuoripari ikuistettuna kihlajaispäivänään.
vat. Minna janosi lisää opintoja ja pääsi isänsä vastustelusta
huolimatta syksyllä 1863 vasta
perustettuun Jyväskylän seminaariin, jossa koulutettiin
kansakoulunopettajia. Opettajuus jäi kuitenkin haaveeksi,
sillä ammatinharjoittaminen
ja opinnot eivät olleet sallittuja
avioituneelle naiselle. Kirjalli-

nen ura alkoi lehtiartikkeleista
ja pääsi kunnolla vauhtiin hänen leskeydyttyään.

kimalla mimosaoksan. Jos
valinta on vaikeaa, floristi osaa
kyllä auttaa. Tai voi turvautua
monen miesasiakkaan taktiikkaan, ja tilata samanlaisen

kuin edellisellä asiakkaalla.

Teksti: Pirjo Kiiski
Kursiivit: Minna Rytisalo,
Rouva C
Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Miesten kukkaostospäivä
Kansainvälinen naistenpäivä on useissa maissa virallinen juhlapäivä. Maaliskuun
kahdeksas päivä järjestetään
maailmanlaajuisesti tuhansia
tapahtumia, joiden tarkoitus
on osoittaa kunnioitusta naisia kohtaan. Yhdistyneet kansakunnat on omistanut naistenpäivän joka vuosi tietyn
teeman ympärille. Perinteen
mukaan miehet kunnioittavat
äitejään, vaimojaan, tyttäriään,
tyttöystäviään, työtovereitaan
ja muita läheisiä naisia kukilla
tai muilla pienillä lahjoilla. Esimerkiksi itänaapurissa nais-

tenpäivä on suuri juhla, jolloin nautitaan kuplajuomaa ja
annetaan lahjoja. Naistenpäivä
on Venäjällä myös kansallinen
vapaapäivä.
Suomessakin naisten huomioiminen tapahtuu etenkin
kukkasin. Jo naistenpäivä-sanasta tulee mieleen upea, tummanpunainen ruusu. Ruusut
kaikissa väreissään, luonnollisina tai kimallekoristeltuina,
tekevät kauppansa. Näyttäviä
lahjoja ovat niin sanotut ruusuvaltikat, jotka tehdään pitkistä, samanvärisistä ruusuista.

Kukista leikataan irti lehdet ja
niiden varret sidotaan yhteen,
jolloin tuloksena on valtikan
muotoinen kimppu. Upeat orkidean oksat ovat kovia kilpailijoita ruusujen rinnalla. Yksittäisten kukkien rinnalla on
vaihtoehtona sidottaa kimppu, johon sitten vaihtoehtoja
riittääkin. Tällä hetkellä kukkakimput, joissa ei ole yhtään
vihreää, ovat tosi trendikkäitä.
Kukkien suosikkivärit tänä keväänä ovat persikan ja korallinväriset pastellisävyt ja niihin
lisätään esimerkiksi kirkkaankeltaista.

Valintaa helpottaa, jos tietää
naisen lempivärin ja sen, mistä kukista hän yleensä pitää.
Jos mieltymyksiä ei tiedä, ei
sekään haittaa. Yleensä naiset
ovat onnellisia, kun ylipäätänsä saavat kukkia, vaikkei kyseessä olisikaan juuri se oma
suosikkikukka. Useissa maissa
naistenpäivän
tunnuskukka
on hopea-akaasia eli mimosa.
Sen kukkatertut ovat pitkät ja
kullankeltaiset ja ne koostuvat pallomaisista, pörröisistä
kukista. Mies voi yllättää naisen osoittamalla tietämyksensä naistenpäiväkukasta hank-

Leningrad 1972, harasoo:
Sputnikilla Neukkulaan!

M

atkailu avartaa, ja
ennen kaikkea se
avarsi
viisitoistakesäisen nuorukaisen ensimmäistä ulkomaanmatkaa
Kuopiosta Viipurin kautta Leningradiin – ja onneksi samaa
reittiä takaisin.
Elettiin kylmän sodan koleita vuosia, mutta mitäpä niistä,
sillä matkatoimisto Sputnik
järjesti suomalaisnuorille rentoja muutaman päivän bussimatkoja itänaapuriin, joita
allekirjoittanutkin tuli pari
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tehneeksi.
Ensimmäiseen ja mieleenpainuvimpaan matkaan läksin
maaliskuussa 1972, josta lähes
päivälleen 48 vuoden takaisen
matkakertomuksen löydät osoitteesta petosenlehti.ppay.
fi/artikkelit. Muistikuvat ovat
yhä selkeitä, mutta eivät takuulla ajanhampaan kultaamia!
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Heikki Kokon perhealbumi

Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
Lähde: msn lifestyle

Tarkkasilmäisimmät jo huomasivat,
että etukannen uusitun logomme
Petosen Nallelta on hävinnyt kukka.

Arvomme kaikkien oikein vastanneiden kesken
Arvonta suoritetaan 18.3.2020.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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Hyvästit asukastuvalle

A

sukastupatoiminta Petosella alkoi jo vuonna
1998, kun Setlementti
Puijolan kohtaamispaikka Kotikulma avasi ovensa. Vuosituhannen alussa Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys (PPAY)
lisäsi toimintaa entisestään
toteuttamalla EU:n rahoitteisen Toiminnalla tulokseen –
hankkeen, jonka myötä uusi
Petosen asukastupa aloitti toimintansa. Elettiin syksyä 2001.
Hankkeen tavoitteena oli se,
että jokaisella asukkaalla oli
mahdollisuus käyttää tietokonetta. Alkuun kohderyhmäksi
muodostuivat etenkin lapset,
nuoret sekä työttömät, mutta pian myös perheelliset sekä eläkeläiset alkoivat löytää
tuvan. Sekä Kotikulmalle että
Petosen asukastuvalle riitti kävijöitä.
Petosen asukastupa ja samalla koko asukasyhdistyksen toiminta siirtyivät uusiin Petosen
vapaa-ajantiloihin
Pinarille
(Pyörönkaari 19) niiden valmistuttua vuonna 2003. Tämä
avasi alueen asukastoiminnalle
aivan uuden ulottuvuuden, sil-

ja siten suoraan myös Petosen
asukastupaa.

Asukastupa Kotikulma sulki ovensa 7.2.2020.
lä talossa oli paitsi kattavat tilat
nuorisolle, myös monipuoliset
kerho- ja kokoontumismahdollisuudet esimerkiksi eläkeläisille. Yhteistyö asukasyhdistyksen ja kaupungin kanssa
vahvistui entisestään.
Asukasyhdistyksen hankerahoituksen päätyttyä vuonna
2005 asukastuvan ylläpito siirtyi Kuopion kaupungille. Näin
tuvan toiminta saatiin jatkumaan. Asukasyhdistys jatkoi
edelleen omaa toimintaansa
– muun muassa Petosen Lehden julkaisua – asukastuvan
tiloissa. Myöhemmin toimipisteeksi vakiintui Pinarin ylä-

keittiön nurkkaus, josta yhdistyksen väen tavoittaa tänäkin
päivänä. Asukastuvan ja –yhdistyksen rinnakkaistoiminta
vapaa-ajantiloissa jatkui aina
vuoteen 2017 saakka, jolloin
tupa muutti Jalkasenkadulle ja
yhdistyi Kotikulman kanssa.
Yli 20-vuotinen asukastupatoiminta alueella tuli tiensä
päähän perjantaina 7.2.2020,
kun kaupunki sulki Petosen
asukastupa Kotikulman ovet.
Syynä oli Kuopion kaupungin
palvelutuotannon uudistaminen, joiden mukanaan tuomat
irtisanomiset koskivat myös
kaupungin lähiötyöntekijöitä

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ehkäistä alueen asukkaiden syrjäytymistä
ja aktivoida heitä toimimaan
viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen ympäristön puolesta. Yli
30 vuotta olemme toimineet
tämän strategian mukaisesti
paitsi päivittäisissä, myös pitkäjänteisissä päätöksissämme.
Asukastuvan sulkeutuminen
vaikuttaa suoraan alueen ja sen
asukkaiden hyvinvointiin ja on
siten erittäin huolestuttava ja
valitettava muutos. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys on
valmis tekemään yhteistyötä
kaupungin kanssa resurssiensa
mukaan, jotta tulevaisuudessa
alueen hyvinvointiin vaikuttavat päätökset tukisivat sekä
kaupungin että asukasyhdistyksen strategiaa paremmin.
Hallitus
PPAY ry

Asukastoiminta jatkuu Petosella
Kuopion kaupungin ylläpitämä Petosen
asukastupa Kotikulma (Jalkasenkatu 7)
sulkeutui 7.2. kaupungin palvelutuotannon uudistamisen vuoksi.
Asukkaiden keskuudessa on ollut epäselvyyttä asukkaille järjestetyn toiminnan jatkosta Petosella.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
toiminta Petosella jatkuu entisellään.
Kaikille avointa toimintaa järjestetään
joka arkipäivä Petosen vapaa-ajantiloissa Pinarilla (Pyörönkaari 19). Kerhotoiminnot jatkuvat normaalisti. Pinarin
kahvio palvelee joka arkipäivä, lounas
10.30 – 13.00. Asukasyhdistyksen toimisto
sekä Petosen Lehden toimitus palvelevat
tiistaista torstaihin klo 10-13.
Kallaveden seurakunnan Pulinapaja
avoinna maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 10 - 12. Lisätietoa tämän lehden sivulla 7.

Pinari mainittu!

Petosen vapaa-ajantilat Pinari

Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio
email: toimisto@ppay.fi

Putouksen Caizlalla lämpimät muistot Kuopiosta

M

alla
Malmivaara
eli miljoonayleisön
keränneestä Putouksesta ensimmäisenä pudonnut Caizla lähetti tuomiosta
kuultuaan ”terkut Pinarille”.
Pinarin aktiivikävijäksi itsensä
ohjelmassa luokitellut Malla
opiskeli Kuopion musiikkilukiossa ennen pääsyään teatterikorkeakouluun.
MTV:n haastattelussa hän
kertoi roolihahmostaan näin:
– Caizla on kuopiolainen
teini, joka asuu yksinhuoltajaäitinsä kanssa. Hän on utelias
teini, joka ei halua lokeroida
itseään. Aikaansa hän viettää
Pinarilla eli nuokkarilla”.

Musiik kilukiovuosinaan
Malla ihastui myös savon murteeseen.
– Rakastan heidän puhetapaansa ja juttuja. Caizla ei ole
kuitenkaan kuin he, vaan hahmo on ripaus kaikkea.
Kuopion kaupunki julkaisi
virallisella Facebook-tilillään
kuvan, jossa kertoi kannattavansa Caizlaa.
– Meidän ehdoton suosikkimme hän on ainakin! Pinari-nuorisotalo rules! #kuopiomainittu.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: MTV/Numi Nummelin

Hyvän tuulen rivitanssi!

P

etosen vapaa-ajantiloissa
eli Pinarilla rivitanssitaan maanantaisin, eikä
innokkaista harrastajista ole
puutetta. Tanssimusiikiksi sopii mainiosti perinteisen kantrin lisäksi niin valssi, lattarit,
rock, pop, irkku kuin vaikkapa
hiphop. Tanssityyli on saanut
vaikutteita Amerikan eurooppalaisten siirtolaisten kansantansseista.
Kannattaa käydä kuuntelemassa, mitä tanssituntien vetäjä Jukka Pirinen lajista tietää.
Kuulokuva löytyy osoitteesta
ppay.fi/podcast.
Rivitanssia Pinarilla (Pyörönkaari 19) maanantaisin klo
11 - 13.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

puh: 044 729 5233 (ti-to klo 10-13)
Maanantaisin:
Tiistaisin:

KÄDENTAIDOT-KERHO

RIVITANSSI

BILJARDI

klo 10 - 14

klo 11 – 13

klo 9:30 - 13

NEUVOKKAAT NAISET

BILJARDI

TIISTAIKERHO

klo 9:30 - 11:45

klo 12 – 14

klo 11:45 - 14

PINARIN POHTIJAT

TUOLIJUMPPA

klo 12 - 14

klo 13:15 – 14

Keskiviikkoisin:

ASKARTELUKERHO

Torstaisin:

BILJARDI

klo 11 – 14
klo 9 – 14
Perjantaisin:

Sunnuntaisin:

KUVATAIDEKERHO

NEULEKERHO

klo 11 – 14

klo 11:30– 13:30

SEKASÄHLY
klo 16 – 18

Huom! PPAY:n kerhotoiminta, toimisto, Petosen Lehti
sekä Pinarin kahvio ovat kiinni viikolla 14:

Kaikki toiminta tauolla 30.3.2020 - 5.4.2020
Lisätietoa toiminnasta, PPAY Podcast ja paljon muuta osoitteessa www.ppay.fi

Hallitus vuodelle 2020:

Jukka Pirisen mukaan rivitanssija ei tee virheitä,
vaan jokaiselle on oma koreografiansa.

Puheenjohtaja:
Anne Ruotsalainen
Varapuheenjohtaja:
Marjut Ronkainen
Sihteeri:
Jukka Kytöjoki
Taloudenhoitaja:
Kalle Lillinen
Hallituksen jäsenet:
Karri Auer
Martti Miettinen
Jan-Patrik Vartiainen
Hallituksen varajäsenet:
Raili Koivistoinen
Mika Pesonen

Koppelonkuja 1

Avoinna:

maanantaisin klo 10- 14
tiistaisin klo 15- 20
Tule tekemään edullisia löytöjä!
Avoinna myös ruokajakelun aikana ti-pe klo 13- 14

Tervetuloa!
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Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
040 4848 327
kallavesi@evl.fi
Keskiviikon raamattutunti
ke 4.3. klo 17. Juha Määttä.
Seuraavan kerran 18.3.
Koko kansan perhekirkko
su 8.3. klo 10. Sasu Kallio,
Anna-Mari Linna. Lounas
(vapaaehtoinen maksu) ja toimintapisteitä.
Perheraamis su 8.3. klo
16.30. Kirkon alakerrassa.
Seuraavan kerran 22.3.
Messu su 15.3. klo 10. Matti
Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila. Seurakunnan perustamisvuosipäivän 14.3.1552 muistaminen.
Arkinen ateria ke 11.3. klo
11-12. Aterian hinta: aikuiset
5 €, lapset 3 € ja alle neljävuotiaat maksutta. Ateria tarjolla
keskiviikkoisin, ei 8.4.
Messu su 22.3. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Anna-Mari
Linna.
4 v. synttärit su 22.3. klo 16.
Sirpa Nummenheimo, Richard
Nicholls.
Laulaen lounaalle ke 25.3.
klo 10.15. Anna-Mari Linna.

Toivevirsiä ennen arkista ateriaa.
Bändimessu su 29.3. klo 10.
Lauri Kastarinen, Panu Pohjolainen, Mari Vuola-Tanila.
Lähde-bändi ja Nuorten lauluryhmä.
Palmusunnuntain messu su
5.4. klo 10. Juha Määttä, Johanna Porkola, Anna-Mari Linna.
Varttuneen väen Ahtikirkko
ke 8.4. klo 12. Veli Mäntynen,
Anna-Mari Linna.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Parisuhteen Varikko su 8.3.
klo 16. Sirpa Nummenheimo.
Kati Häkkisen aiheena "Miksi
ei kannata erota".
Pulinapaja ma 9.3. klo 10-12
. Pulinapaja kokoontuu ma, ti
ja to.
Nuortenilta ti 10.3. klo
16.30-19. Illat tiistaisin.
Arki-illan ehtoollinen ti
10.3. klo 18.30. Matti Pentikäinen. Ehtoollishetki arkiseen tyyliin.
Ystäväpiiri to 12.3. klo 1213.30. Piiri kokoontuu torstaisin.

Toiminnanmiehet pe 13.3.
klo 13-15. Kokoontumiset perjantaisin.
Kutsu yhteyteen messu su
15.3. klo 17. Johanna Porkola.
Donkkis Big Night pe 20.3.
klo 18. Lisätietoja ossi.hella@
sekl.fi
Naistenpäivä - Levähtäkää
la 21.3. klo 9.30. Johanna
Porkola. Lauantaipäivän viettoa hyvässä seurassa. Tarjolla
Gospel-lattarit, Runo-karuselli
ja Kukoistuksen salaisuudet
Raamatussa. Lounas ja kahvit 8 €. Ilmoittautuminen 5.3.
mennessä https://www.kuopionseurakunnat.fi/kallavedenseurakunta/ilmoittautumiset
Sinkkuilta ma 23.3. klo
18. Seurakuntatalon takkahuoneessa.
Kaakaokirkko su 29.3. klo
16. Sanna Alanen.
Varikkomessu su 5.4. klo 16.
Juha Määttä, Richard Nicholls.
Kallaveden seutu - muut
Haminalahden työseura ma
9.3. klo 18. Inkeri Koposella,
Korvaharju 272. Martti Olsen.
Kaikenikäisten aamupäivä
/ Vanula ke 11.3. klo 9.30.
Aamupäivän aikana tutustutaan, lauletaan, leikitellään ja
hiljennytään yhdessä. Kahvi/

mehutarjoilu.
Rytkyn lähetyspiiri to 12.3.
klo 13. Raija ja Esko Väisäselle,
Matomäki 39. Maarit Kirkinen
Haminalahden työseura ma
23.3. klo 18. Matti Pentikäinen.
Helvi ja Erkki Sutisella, Savolanmäentie 71.
Hyvän hoidon päivä ke 25.3.
klo 10.30. Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16.
Omaishoitajille, hoidettaville
ja liikuntarajoitteisille. Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot
/Riitta Reima p. 040-4848 370
(Voit myös ilmoittautua tekstiviestillä/ jättämällä ääniviestin vastaajaan).
Rytkyn kylän lähetyspiiri to
26.3. klo 13. Leena Koposella,
Lumpeisentie 360.
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Sanajumalanpalvelus
su
15.3. klo 13. Veli Mäntynen,
Anna-Mari Linna.
MUUT
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Matalan kynnyksen kohtaamispaikka

PULINAPAJA
Petosen seurakuntatalolla (Pyörönkaari 21, C-ovi)

Ma, ti ja to klo 10 –12
- Asiomispisteellä mahdollisuus käyttää
tietokonetta, tulostaa ja kopioida
- Kahvia ja aamupalaa
- Juttuseuraa, Savon Sanomat luettavissa
- Sik-Sak-piste: apua pienissä ompelutöissä
- Päivän Sana
KELA:n työntekijä ja aikuissosiaalityön palveluohjaus paikalla
31.3., 28.4. ja 26.5. klo 10 - 12. Neuvonta, ohjaus, ajanvaraus
SPR terveyspiste (verenpaineen mittaus ja terveysneuvonta)
9.3., 16.3., 14.4., 5.5. ja 11.5.

KOKOUSKUTSU
PPAY ry:n KEVÄTKOKOUS pidetään Pinarin
kokoushuoneessa (Pyörönkaari 19, 2. krs)
torstaina 26.3. klo 18.00. Esillä sääntömääräiset asiat.
Kaikki Petosen asukkaat ovat asukasyhdistyksen
jäseniä, jäsenmaksua ei ole. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Miesten Sauna ja Sanailta
to 12.3. klo 17. Poukaman
leirikeskuksessa, Poukamantie
105. Jari Muta alustamassa.

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

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
12.3.
22.3.
4.4.

Kevätkokous Pinarilla klo 18.00
ULKOILURETKI Pölhön laavulle klo 12.00
PUUTARHAPÄIVÄ kotipuutarhureille Kansalaisopistolla

Sutisen veljekset Segerin aktiiveina

V

uonna 1999 perustettu SK Seger on kuopiolainen salibandyn
ja jääkiekon seura, jonka jäsenet ovat pääosin Petosen ja
Etelä-Kuopion alueelta. Sählyä
pelataan 5. divarissa ja porukka harjoittelee kerran viikossa Pyörön koululla. Seuran
toiminta laajentui jääkiekon
puolelle vuonna 2011, josta alkaen Seger Hockey on osallistunut alueen harrastesarjaan.
Jääkiekkoa treenataan parisen
kertaa viikossa Lippumäen
tuplajäillä. Salibandyn joukkueenjohtajana toimii Anssi
Gustafsson ja jääkiekon Lauri
Sutinen.
- Seger on toiminut myös
naissalibandyssä, mutta sarjatoimintaan asti naisjoukkue
ei tuolloin lähtenyt, muistelee
Teemu Sutinen.
Hän itse oli perustamassa seuraa ja toimi salibandyn
puolella vuoteen 2011 saakka,
jolloin vaihtoi jääkiekon puolelle. Sekä Teemu että Lauri
pelaavat myös itse ja toimivat
seuran puuhamiehinä.
- Lapsena on jo harrastettu
liikuntaa eri lajien parissa. Tämä seuratoiminta on mukavaa
yhdessäoloa, jossa urheilun

lisäksi tärkeää on pukukoppimeininki. Varsinkin kun ikää
on jo päälle neljäkymmentä,
on nuorempien perässä pysyttelemistä, Teemu hymyilee.
Lauri huomauttaa, että peruskunnon ylläpito ja vauhdissa mukana pysyminen helpottuu, jos kuntoa pitää yllä
muutenkin kuin treeneissä.
- Sarjatoiminnassa mukana
olo motivoi lenkkeilemään ja
liikkumaan muutenkin. Myös
monet meidän aktiivipelaajamme käyvät hakemassa pelikuntoa omien vuorojen lisäksi treenaamalla muillakin
jäävuoroilla, Lauri kertoo.
Pelit keskittyvät viikonloppuihin ja ne järjestetään lähihalleilla, yleensä joko Petosen
tai Toivalan Tuplajäillä tai Niiralan montussa. Harrastesarjan pelaajia osallistuu näihin
turnauksiin Kuopion lisäksi
muunmuassa Karttulasta, Vesannolta ja Tervosta.

Juhlakauden
huipennus
Joulukuussa 20 vuotta täyttäneen seuran juhlakaudella
normaalien sarjapelien ohella
pelataan Legendat / Tähdistö

-otteluita niin salibandyn kuin
jääkiekonkin puolella. Vuosien
varrella Segerin pelipaidan on
pukenut päälleen jo lähes 200
pelimiestä. Seuran toiminnan
juhlinta huipentui tammikuussa 2020 pidettyyn juhlagaalaan.
- Paikalla oli viitisenkymmentä juhlijaa, joukossaan
vuosien varrella Seger-paidan
yllensä pukeneita pelaajia.
Gaalassa luovutettiin ministeri Sampo Terhon myöntämät
urheilun- ja liikunnan ansiomitalit pitkäaikaisesta seuratyöskentelystä Segerin puheenjohtaja Teemu Sutiselle sekä
rahastonhoitajana toimivalle
veljellemme Antti Sutiselle,
kertoo Lauri.

Seura on taloudellista voittoa tavoittelematon, joten jääkiekkoilemaan pääsee mukaan
suhteellisen edullisesti, noin
300 euron kausimaksulla. Lisäksi pelaajan täytyy maksaa
jääkiekkoliitolle lisenssimaksua noin 100 euroa, ja se sisältää tapaturmavakuutuksen.
Muita kustannuksia tulee varusteiden hankinnasta.
- Vuosien varrella Segerillä on ollut useita yrityksiä
sponsoreina. Uusia tukijoita

otetaan vastaan ja pystymme
tarjoamaan näkyvyyttä peliasuissamme sekä nettisivuilla,
Lauri vinkkaa mahdollisille tukijoille.
Salibandyn puolella kausi
maksaa 170 euroa sekä lisäksi
noin sadan euron lisenssimaksun.
- Jääkiekkotreeneihin voi tulla mukaan kokeilemaan. Meillä käy paljon kertakävijöitäkin,
sillä vuorojen myöhäinen ajan-

kohta voi joskus rajoittaa osallistumista, Teemu rohkaisee
mukaan.
Mikäli kiinnostus salibandytai jääkiekkoporukkaan liittymiseen syttyy, yhteydessä voi
olla jompaankumpaan Sutisen
veljekseen.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Lippumäen alueen uudet liikuntatilat saavat sekä Laurilta
että Teemulta kiitosta:
- Tuplajäillä on tosi hyvä
treenata ja nämä alueen uudet
liikuntapaikat mahdollistavat
monipuolisen liikunnan harrastamisen. Salibandypuolellakin voidaan mahdollisesti
siirtyä harjoittelemaan valmistuvan Lippumäen luolaston tiloihin, jos kaupungilta saadaan
sinne vuoroja.

Veljekset viettävät paljon aikaa Tuplajäillä. Teemu kertoo valmentavansa
KalPan junioreita arki-iltaisin kolmesta neljään kertaa viikossa.
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry

Puh. 0440 775 000

Petosen vapaa-aikatilat, Pinari,
Pyörönkaari 19 70820 Kuopio

Avoinna ma-pe klo 10.00 - 13.00

Puh: 044 752 6425

toimisto@ppay.fi

Lauantaina 4.4. pilkkikisat Kirveslahdessa,
ilmoittautuminen ja lisätiedot Pesältä ja somesta.

• Karaoke Pe-Su klo 16, Ke bingon jälkeen
• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin klo 17.30
• Pubivisat perjantaisin klo 19

Maanantaina 9.3.
klo 10.30 - 13.00:

Torstaina 12.3.
klo 10.30 - 13.00:

6,50 € / ateria*

lounaan ostaneille

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

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

Meiltä myös tilauksesta edullisesti kakut, piirakat, salaatit ym.
makeat ja suolaiset tarjottavat juhliin ja tilaisuuksiin! Kysy lisää kahviostamme.
Huom! Viikolla 14 kahviomme on kiinni (30.3.2020 - 3.4.2020)
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)

Pyörönkaari 3

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

Hyperhiihtoloma 2020 Pinarilla – kivaa tekemistä
kouluikäisille!
Ma 2.3. - Ti 3.3.
Pinarin ja Pelitalo Muikun
lanit
Klo 18-08
(Pinari auki vain laneille
ennakkoon
ilmoittautuneille.)

T iist a i 3 . 3 .

Keskiviikko 4.3.

T o r st a i 5 . 3 .

Perjantai 6.3.

Neulahuovutus
Klo 14.30 -17.00

Ulkoilua yhdessä!
mm. Lumi- ja
jääveistoksia
Klo 14.30-16.00

Paperimassa -askartelu
Klo 14.00-16.00

Disco, kisoja, visoja ja
kioski
Klo 14.00- 17.00

Höntsäpelit salissa
mm. Futis ja säbä
Klo 14.00 -17.00
Leivotaan yhdessä*
Klo14.30 -16.00
Tehdään ruokaa
yhdessä*
Klo 17.30-20.00
Toiveturnaukset
Klo 18.00-21.00

P i n a r i a v o i n na :

Parkkikiekko -askartelu
Klo14.30-16.00
Seinäkiipeilyä
Klo 14.00-14.45
Klo 15.00-15.45
Klo 16.00-16.45

Päiväkisa
Klo16.00
Aivopähkinä
Klo 18.00-21.00

Seinäkiipeilyä
Klo 18.00-18.45

Killer -biljardi
Klo 18.00-19.00

Jätskibaari
Klo 18.30-20.00

Päiväkisa
Klo19.00

alakoululaiset klo 14.00 – 17.00 / yläkoululaiset klo

17.30 – 21.00
Tule viihtymään ja pelailemaan yhdessä kavereiden kanssa!

Petosen Vapaa-aikatilat, Pinari
Pyörönkaari 19
Sähköposti: pinari@kuopio.fi
Puhelin: 044 718 2689

Kaupunkisota
Klo 14.00 – 15.00
Klo 15.30-16.30

*Leivotaan ja Tehdään ruokaa
yhdessä ennakkoilmoittautumiset
vähintään päivää ennen viestillä
numeroon: 044 718 2689, 6
ensimmäistä mahtuu mukaan.

Bottle flip -kisa
Klo 15.00-16.00
Toiveturnaukset
Klo 18.00-21.00
Tehdään yhdessä
pikkusuolaista!
Klo 18.00-21.00

