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Viihdy Jynkässä,

ravintola Käskynkässä!

• lounas ma-pe klo 10-15
• à la carte ateriat
Nyt Käskynkästä
• pizzat
mukaan oluet, lonkerot,
• hampurilaisateriat
siiderit ja kaikkea
muuta jäätelöstä
• astiaston vuokrausta
maitoihin!
• kesäterassi, A-oikeudet
• saunakabinetti

Juhlatila Wanha Kirjasto
Tilassa on mitä mainioin järjestää häitä, syntymäpäiviä, muistotilaisuuksia, yritystilaisuuksia, pikkujouluja, kokouksia yms. pitopalvelutilaisuuksia.
Kuvia Käskynkän Facebookissa.
PITOPALVELUA perhe- ja yritystilaisuuksiin, ympäri
maakunnan. Teemme juhlasi toiveesi mukaan, myös
”avaimet käteen” -periaatteella.
Soikkokuja 12,
Jynkän palvelukeskus, Kuopio
www.kaskynkka.net
puh.
ma-to
pe
la
su

017 361 3411
10-19
10-21
12-21
12-19

keittiö 10-19
keittiö 10-21
keittiö 12-21
keittiö 12-19

Kesäisen
Kuopion keskeisin
kohtauspaikka
Terassilla A-oikeudet
ja raikkaita kesäisiä
juomia.
Aukioloajat:
ma-la 9-22,
säävarauksella ja
sunnuntaisin
aurinkoisilla ilmoilla
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Kotiseutupäivänä Petosen alue tutuksi

P

yörön
yläkoululaiset
osallistuivat opettajiensa
johdolla 27.5.2020 kotiseutupäivään, jolloin aiheeseen
paneuduttiin ensin koululla
kuuntelemalla historia-aiheista podcastia ja sen jälkeen jalkautumalla lähiympäristöön.
Petosen alueelle oli järjestetty
rastipisteitä muun muassa Litmasen lammelle, Kallaveden
kirkolle, Jynkänvuoren laavulle ja Kirveslahden uimarannalle.
- Ideana on, että nuoret tekevät samalla havaintoja lähiympäristöstään. Onko alue siisti,
löytyykö roskalaatikoita sekä
millaisia palveluja ja liikkeitä
Petoselta löytyy. Lammen äärellä arvioidaan vedenlaatua ja
etsitään kasvilajeja. Leikkikentällä kartoitetaan käytössä olevia välineitä ja turvallisuutta.
Kirveslahden alueella tehtävänä oli etsiä metsiköstä sopivaa

materiaalia ötökkähotelleihin,
jotka rakennettiin lyhennettyyn kartonkitölkkiin, selvittää
opettaja Anniina Tanskanen.
- Tällaiset teemapäivät tuovat
mukavaa vaihtelua opiskeluun.
Tällä kertaa ideoinnin pohjana
käytettiin aiemmin toteutettua
luonnonläheistä liikuntapäivää, kertoo opettaja Leena Litmanen.

Lehden tiimi
toteutti podcastin
Petosen Lehti teki Ylä-Pyörön koulun kanssa yhteistyötä
kotiseutupäivää varten kertomalla alueen historiasta podcastin muodossa. Toimittaja
Heikki Kokko haastatteli Meidän Petonen -historiikin kirjoittanutta filosofian maisteri
Jukka Kytöjokea sekä toimittaja Pirjo Kiiskeä opettaja Eija
Niirasen laatimien kysymys-

Ötökkähotelleja sisustettiin lähimetsän antimilla: kävyillä, havuilla, oksanpätkillä ja höyhenillä.

Nuoret totesivat Kirveslahden uimarannan kaipaavan siivousta.

ten pohjalta. Podcastissa kerrotaan muun muassa alueen
kivikautisesta löydöstä, alueella vaikuttaneesta Pitkälahden
sahasta ja siitä, millaista alueen
torppareiden arkielämä oli.

alueen historiasta artikkeleita
jo useamman vuoden ajan. Artikkelit ovat käsitelleet esimerkiksi Jynkän taistelun vaiheita,
Pitkälahden sahan toimintaa,
rautatien valistumista, alueen
torppareiden elämää, Rauhalahden kartanon asukkaiden
historiaa, Koivumäen karta-

noa ja Hiltulanlahden historiaa. Kaikki artikkelit voi lukea
arkistostamme: petosenlehti.
ppay.fi/artikkelit/.
Podcastin voi käydä kuuntelemassa:
ppay.fi/podcast/ - jakso 17.

valmistumassa uudisasuntoja.
Asuntoa hakeneet saavat tiedon valinnasta vielä tällä viikolla.

varsin vilkasta. Niiralan Kulma on totta kai mukana tarjoamassa sopuhintaisia vuokrakohteita
kaupunkilaisille,
päättää tiedottaja Arja Tuura.

- Nuoret ovat saattaneet
muuttaa tänne muualta tai

Niiralan Kulma Oy muutti:
Uusiin asuntoihin marraskuussa

K

uopion
suurimman
vuokrataloyhtiön, Niiralan Kulma Oy:n toimisto muutti kesäkuun alussa keskustaan Hatsalankatu

37 valmistuneeseen uuteen
toimistorakennukseen. Tontilla on parhaillaan viimeistelyä vaille valmiina myös 37
vuokra-asuntoa, joihin pääsee

muuttamaan 1. marraskuuta.
Näihin hakuaika on jo päättynyt.
Niiralan Kulma Oy:n tiedottaja Arja Tuuran mukaan yhtiö on vahvasti kehittänyt sähköisiä asiointikanaviaan. Lähes
kaiken toimistoasioinnin voi
nyt tehdä sähköisesti.
– Joskus on kuitenkin tilanne, jolloin käynti toimistolla
on tarpeen. Tuolloin aika olisi
hyvä varata etukäteen osoitteessa niiralankulma.fi/ajanvaraus, josta asiakas saa palvelua
mm. neuvonnan, remonttimuuttojen, vuokravalvonnan

omat juuret eivät muutenkaan
ole tulleet tutuiksi. Podcast herätti mielenkiinnon sillä usealle tuli yllätyksenä vaikkapa se,
että alueella on ollut taisteluita
Suomen sodan aikaan, Niiranen toteaa.
Petosen Lehti on kirjoittanut
ja asukasisännöintiin liittyvissä kysymyksissä.
– Keskiviikkoisin on toki
mahdollista tulla asioimaan
myös ilman ajanvarausta klo
9-15. Tuolloin kannattaa tosin
varata aikaa, sillä jonojakin
saattaa syntyä.
– On myös huomioitava, että vuokrasopimukset tehdään
ainoastaan
ajanvarauksella.
Suosittelemme, että vuokrasopimus allekirjoitettaisiin sähköisesti, tästä annamme ohjeet
asuntotarjouksen hyväksymisen jälkeen.

Uutta asuntokantaa
keskustaan
Nikun toimistosiiven yhteyteen, Hatsalankadun ja Mäkikadun rajaamalle tontille on

– Rakennus on moderni
viisikerroksinen
hissillinen
vuokratalo aivan kaupungin
keskustassa, ruutukaava-alueen reunamilla. Asunnot ovat
todella nykyaikaisia, keittiössä on turvaliesi keraamisella
tasolla, ovissa digitaalinen lukitus ja parvekkeet ovat lasitettuja. Autopaikat sijaitsevat
kiinteistön alle rakennetussa
parkkihallissa, luettelee Arja
Tuura muutamia marraskuussa muuttovalmiiden asuntojen
yksityiskohtia. Asuntoja on
kaikkiaan 37, niistä suurimmat
tilavia saunallisia kolmioita,
pienimmät viihtyisiä kaksioita.

Tervehdys lukijat! Kesäkuun Petosen Lehti julkaistaan jälleen painettuna kahden nettinumeron jälkeen.
Mikäli ette huomanneet sähköistä
lehteä lukea, suunnatkaa osoitteeseen petosenlehti.ppay.fi, josta löytyvät sähköiset lehdet vuodesta 2010
saakka. Haluamme kiittää Petosen
Lehden yhteistyökumppaneita, joiden tuella lehti on mahdollista julkaista painettuna. Me puolestamme
kannustamme alueen asukkaita tukemaan paikallisia yrittäjiä suosimalla
oman alueen palveluita.

Paluu paperilehteen
Pinarin kahvio on tarjonnut koronatilanteen aikana takeaway-lounasta, asukasyhdistyksen väki jalkautunut makkaranmyyntiin ja lehden
työryhmä on ollut täydessä touhussa
muun muassa Petosen historiaa käsittelevän podcastin parissa. Asukasyhdistys, siis myös Pinarin kahvio ja
Petosen Lehti jäävät lomalle 17.6. ja
toimintamme jatkuu jälleen 10. elokuuta. Myös kerhotoiminta käynnistyy jälleen 10.8., mikäli tilanne
sen vain sallii. Kerhoistamme löytyy
tekemistä kaikenikäisille, etsit sitten
liikunnallista tai kädentaitoja kehit-

tävää toimintaa tai ihan vain keskusteluseuraa.

na, erityiskiitokset Tikki-Miettinen
Oy:lle, joka lahjoittaa asukasyhdistyksen kautta upeita paitoja eteenpäin niitä enemmän tarvitseville.

Petosen Nallejen järjestämä perinteinen Petosen Hölkkä juostaan
jälleen syyskuussa. Sen yhteydessä
PPAY toteuttaa taas toimintaa koko perheelle, muun muassa leikkimielisen
saappaanheittokilpailun
muodossa. Joulukuussa järjestämme
jälleen Petosen vapaa-ajantiloissa
Pinarilla vuosittaisen joulutapahtuman alueen yhteistyökumppaneiden
kanssa. Yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa on jatkettu jo kesän aika-

Kevät on ollut haastavaa aikaa ja se
on vaikeuttanut asukasyhdistyksenkin toimintaa. Syksyyn lähdemme
kuitenkin positiivisin mielin ja kiristyneestä taloudellisesta tilanteesta
huolimatta pyrimme toteuttamaan
asukkaille monipuolista ja mielekästä toimintaa. Toivomme myös uusia
ideoita toimintamme kehittämiseksi
– ottakaa rohkeasti yhteyttä toimisto@ppay.fi, niin pohditaan alueen
hyvinvointia yhdessä.

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
Lehtitelinejakelu eri pisteissä Kuopion alueella.
Painos 1500 kpl.

Toimittajat: Heikki Kokko, Pirjo Kiiski

Niiralan Kulma Oy hallinnoi
Kuopiossa yli 6 000 vuokraasuntoa, joissa asuu lähes 10
000 kaupunkilaista. Yhtiö juhli viime vuonna 70 toimintavuottaan.
Teksti: Heikki Kokko
Kuvat: Niiralan Kulma Oy

– Asuntorakentaminen on
Kuopiossa ollut viime vuosina

Nikun uusi toimistorakennus valmistui Hatsalankatu 37:een, sisäänkäynti edessä näkyvän katoksen
alla. Kuvassa oikealla vielä rakenteilla oleva asuinrakennus, johon asukkaat pääsevät muuttamaan
marraskuun alussa.
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Etelä-Kuopion alue elää ja muuttuu jatkuvasti. Petosen alueeltakin on
vihdoin siistitty metsiköitä ja rantoja
risuista. Tämä on avannut aivan uusia maisemia. Myös uusia palveluita
ja asuintaloja rakennetaan kesän aikana luonnon jatkaessa elämistään
niiden ympärillä. Nyt on siis loistava
aika nauttia kesästä ja lähteä liikkeelle tutustumaan paremmin omaan
kauniiseen lähiympäristöön.
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Konnasta pitkäaikainen kumppani
Hankaluutena on niiden sekoittuminen alkuperäislajien
joukkoon. Vaarassa on etenkin
erittäin harvinainen Euroopansuokilpikonna.
Suomessa vapautetut yksilöt
eivät toistaiseksi ole pitkän ja
kylmän talven vuoksi muodostaneet luontaisesti lisääntyviä
populaatioita. Punakorvakilpikonnaa pidetään nykyisin yhtenä maailman sadasta haitallisimmasta vieraslajista.
Suokilpikonna viihtyy kotona suojaisissa
ja lämpimissä paikoissa.

-

Olen 29-vuotias punakorvakilpikonnaneiti, jota
Konnaksi kutsutaan. Kun
muutin pienenä kilpparina
Kokkojen kotiin, minulla oli
seuranani samanlainen kolikon kokoinen kaveri. Kyllä
siinä oli pienillä kaksostytöillä ihmettelemistä, kun kaksi
pikkiriikkistä, söpöä miniatyyrikonnaa tuli taloon. Meitä
oli aluksi siis kaksi, niin kuin
tyttöjäkin. Mutta sitten kasvaessamme tuo kaverini heittäytyi hieman hankalaksi. Se alkoi
jyystää kynsiäni ja varpaitani
niin, että hermostuin. Onneksi eläinkauppa, jossa vietimme
vauva-aikaamme, löysi kaverille uuden, hyvän perheen.
- Niin minusta sitten kasvoi silakkafileillä ja hernemaissi-paprikalla
kahden
miehen kämmenen levyinen
ja 1,6 kiloa painava kilpikonna. Minä pidän siitä, että saan
liikkua asunnossa vapaasti.

Konnan yllätysmunia löytyy tarkkaan valikoiduilta paikoilta.
Välillä isännän työtuoli saa
kyytiä, kun harjoittelen sillä rullausta. Lempipaikkojani ovat kylpyhuone ja sauna,
jossa aikaa tulee vietettyä niin
löylypäivinä kuin kylmiltäänkin. Vietän aikaa terraariossani vain ajoittain. Siellä on
vettä, hiekkaa, simpukankuoria ja lautta, jolle pääsen kömpimään. Lämmityslaite pitää
veden mukavan lämpimänä
ja suodatin siivilöi pahimmat
jätökset. Tosin myös isäntäni
joutuu ajoittain putsauspuuhiin hiekan ja veden kanssa,
sen verran tuottelias minä olen
hyvien aterioiden jälkeen.
- Ruokavalioni koostuu samoista tutuista aineksista, mutta erityisherkkuani on keitetyn
kananmunan valkuainen. Ruokaa en tarvitse läheskään joka
päivä, riittää että tarjoilu pelaa kahdesta kolmeen kertaan
viikossa. Kesällä herkkupaloja
ovat myös minulle pyydystetyt

kärpäset. Nam.

Suihkun ystävä
- Ihan parasta on se, kun
pääsen suihkuun. Sinne minä
syöksyn, sillä todellakin osaan
tarvittaessa olla kilpikonnaksi
nopea liikkeissäni. Kerran olen
onnistunut suihkuhyökkäyksessäni niin, että isäntä kaatui.
Nyt se ja emäntä jo osaavat varoa askeleitaan. Olen kuulemma Floridan seuduilta kotoisin
oleva suokilpikonna. Ilmankos
geenit vetävät lämpöön ja haalea suihkuttelu on ihanaa.
- Tuossa kahdeksan vuotta
sitten emohormonit alkoivat
hyrrätä. Keväisin se huuma
alkaa. Pesäpaikan etsintä ei
nimittäin ole helppoa puuhaa.
Hyvissä ajoin keväällä alan
täällä sisätiloissa etsiä otollista
paikkaa. Yö on parasta aikaa ja
silloin kilpi jalkalistoja vasten
kolisten kierrän etsien asun-

tomme mahdollisia vauvanhuoneita. Kun sopiva paikka
on valittu, kaavin takaräpylöillä pesän ja pyöräytän munan,
kaksi tai peräti kolme. Kesällä
tämä homma on huomattavasti mukavampaa, tosin myös
aikaa vievää. Kun maa on lämmin, on aika otollinen. Kuono
kohti maata ja etsimään. Siinä
kuulkaas vierähtää tunti jos
toinenkin, kunnes pesäpaikka on valittu, sitten kaivetaan
muutama tunti ja lopuksi munat munitaan. Munintakauden
aikana saldo voi olla jopa 25
munaa. Mutta vauvaa minulla
ei vieläkään ole.
- Ihmisestä isäntänä voisin
sanoa sen, että onhan se ihan
vaivaton, jos vain ymmärtää
lajini erityisyyden. Tärkeintä
isännässä on, että se muistaa
ruokkia minut säännöllisesti
ja puhdistaa jätökseni. Minä
en ole mikään pehmoeläin tai
halittava lemmikki, ja se pitää
omistajan ymmärtää. Isännän
tulee pitää myös takaraivossaan se tosiasia, että lajini odotettu elinikä tällaisessa täyden

palvelun majatalossa on noin
60 vuotta. Minullakin saattaa
olla peräti puolet eliniästäni
edessäpäin.

Ei punakorvia
luontoon
Kokot
hankkivat
kilpikonnansa noin kolmekymmentä vuotta sitten, ennen
vieraslajiasetuksen voimaantuloa. Nykyään laji on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi ja sen maahantuonti,
kasvatus, myynti sekä ympäristöön päästäminen on kielletty. Valitettavasti lemmikkiharrastajat ympäri Eurooppaa
ovat vapauttaneet punakorvia
edesvastuuttomasti luontoon.

- Suokilpikonnan hankkimiskustannukset olivat aikanaan
suhteellisen edulliset. Suurin
menoerä oli tarpeeksi suuressa terraariossa laitteineen.
Kilpikonna kasvaa ensimmäisten kymmenen vuoden aikana huomattavan paljon lähtökoostaan. Kun tämmöisen
lemmikin ottaa, siihen tulee
sitoutua vuosikymmeniksi, eikä hylätä sitä, kun kyllästyminen iskee. Olen kuullut, että
Kuopiossakin on Kallansiltojen läheisyydestä löydetty
tämmöinen hylätty lemmikkipunakorva, Heikki Kokko ihmettelee.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: Heikki Kokko

Tämä lehti jaetaan seuraavissa pisteissä:
K-Supermarket Petonen, S-Market Petonen,
K-Market Pirtinportti, K-Market Pirtti,
Käskynkkä, Sawo House, Mualiman Napa
Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 16.9.

Nautitaan kesästä

K

esä tuo mukanaan monenlaisia pikkuvaivoja,
joihin on hyvä varautua jo ennalta. Ötökät, auringonpolttamat ja pikkuhaaverit
ovat osa kesää. Petosen Lehti
kyseli vinkkejä kesäisiin terveysongelmiin Petosen Apteekin
proviisorilta Tiia Sasinsaarelta:
- Apteekilla kesän alkaminen
näkyy hyvin tiettyjen tuotteiden ja tuoteryhmien kasvavana
kysyntänä. Pitkin kesää apteekista haetaan tuotteita mukaan
niin uimarannalle, mökille,
metsäretkelle kuin kaupunkirientoihin. Ostoskoriin tarttuu
tavallisesti aurinkosuojatuotteita, hyttys- ja punkkikarkotteita, haavanhoitotuotteita sekä helpotusta niin hyönteisten
pistoihin, hiertymiin kuin vatsaoireisiinkin.
Ulkona oleillessa hyönteiset
liittyvät usein seuraan, jolloin
hyönteiskarkotteet ovat suureksi avuksi. Harvoin hyönteisten pistoilta ja puremilta
vältytään kokonaan.
- Silloin hoitokeinoja ovat
paikallinen kortisonivoide ja

suun kautta otettava antihistamiini. Myös karvaisten perheenjäsenten, koirien ja kissojen, kesää kannattaa helpottaa
käyttämällä heille soveltuvia
karkotteita niin punkkeja kuin
hyönteisiäkin vastaan.

Asfaltti-ihottumaa ja
hiertäviä juhlakenkiä
Harva meistä välttyy myöskään pieniltä kesähaavereilta.
Kesällä moni suuntaa lenkkipoluille tai vaellusretkille, jolloin jalat joutuvat kovalle koetukselle. Jalkoja voivat koetella
myös vaikkapa kesäjuhliin ostetut uudet korkokengät. Mikä
onkaan turhauttavampaa kuin
kipeä rakko kantapäässä!

kuttamalla kehonlämpöisellä
vedellä, kunnes kaikki hiekka
on irronnut.
- Puhdas haava on hyvä suojata haavaan tarttumattomalla sidoksella. Tätä kannattaa
jatkaa vielä muutaman päivän
ajan. Lääkäriin tulee olla yhteydessä, jos haavaan ilmaantuu
tulehduksen merkkejä, kuten
lisääntyvää punoitusta, kuumotusta, turvotusta tai kipua.
Sama hoito-ohje pätee myös
muihinkin pieniin haavoihin.

Polttaa, kesäkatu
kuuma
Auringossa vietetyn päivän
jälkeen iho voi punoittaa tai
olla palanut.

- Syntynyt rakko kannattaa
suojata oikeanlaisella rakkolaastarilla, jolloin kipu lievittyy ja paraneminen nopeutuu.
Rakkolaastaria voi käyttää
myös ennaltaehkäisevästi rakoille alttiissa paikoissa, Sasinsaari vinkkaa.

- Ihoa kannattaa viilentää
kylmällä vedellä tai kääreillä. Myös viileiden nesteiden
juominen helpottaa oloa. Punoittavalle iholle voi laittaa
kortisonivoidetta ja kipua voi
helpottaa kipulääkkeellä, Sasinsaari neuvoo.

Pyörällä kaatuessa syntynyt
pinnallinen ja kirvelevä asfaltti-ihottuma puhdistetaan suih-

Paras keino on ehkäistä auringonpolttamat
kokonaan
käyttämällä aurinkosuojatuot-

teita. Tuotteista löytyy runsaasti vaihtoehtoja niin lapsille,
aikuisille, kasvoille, vartalolle
kuin eri ihotyypeillekin. Jotta
tuotteet antavat niiden lupaaman suojan, on niitä käytettävä riittävän paljon ja lisättävä
riittävän usein.

lapselle lapsen kourallinen.
Voidetta on hyvä lisätä parin
tunnin välein sekä esimerkiksi uinnin jälkeen. Päivän
päätteeksi ihoa kannattaa
hemmotella kosteuttavalla ja
rauhoittavalla after sun –tuotteella.

- Sopiva määrä on kourallinen, aikuiselle aikuisen ja

Lopuksi Sasinsaari haluaa
muistuttaa, että kesästä saa ja

tuleekin nauttia:
- Etenkin nyt pitkän ja monella tapaa poikkeavan talven
jälkeen toivotamme kaikille
lukijoille ihanaa ja aurinkoista
kesää!
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen
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Alueelliset perinneruuat

P

erinneruuille on ominaista se, että ne ovat
yksinkertaisia ja aineksia on vähän. Valmistus puolestaan vie usein aikaa ja siihen
liittyy melkein aina pitkä ja
harras kypsentäminen. Nykyaikaan raaka-aineiltaan ja valmistusmenetelmiltään sopivat
perinneruuat ovat säilyneet
yhä arjessamme ja etenkin juhlapöydissä. Jouluiset laatikot,
mämmi ja erilaiset leivonnaiset maistuvat edelleen.
Suomalaiset valitsivat vuonna 2016 ruisleivän Suomen
kansallisruuaksi. Se onkin
omaleimaisinta ruokaperinnettämme. Ruis on sopinut
pohjoisiin kasvuolosuhteisiin
ja sitä on viljelty Suomessa jo
2500 vuotta. Ruista syödään
meillä eniten maailmassa, jopa 16 kiloa vuodessa asukasta
kohden. Suomalainen vie edelleen ruisleipää lahjaksi sekä tuliaiseksi tai evääksi ulkomaille.
Yhteisten
perinneruokien
lisäksi meillä on myös koko
joukko alueellisia perinneruokia. Niissä näkyvät alueen
luonnon suomat antimet, sekä
Suomen sijoittuminen idän ja
lännen ruokakulttuurien väliin.

Kukot, pohjoissavolaisten ylpeys
Idässä on omaksuttu paljon
vaikutteita venäläisestä ruokakulttuurista, lännessä ruotsalaisesta. Leivän lisäksi itäinen
ja läntinen ruokaperinne eroavat ruuankypsennystavoiltaan.
Puuroa on syöty lähes kaikkialla, mutta idässä se on
haudutettu uunissa, lännessä
keitetty liedellä. Suomi onkin
jakautunut läntiseen keittoruokien ja itäiseen paistoruokien
alueeseen.
Kukot valmistetaan leipomalla ruisjauhotaikinasta kuori,
jonka täytteeksi laitetaan tavallisimmin ahventa tai muikkua
ja rasvaista siankylkeä, mutta
myös naurista tai lanttua. Kalakukon ohella savolaisiin perinneruokiin kuuluu rättänä eli
mustikkakukko. Se valmistetaan kalakukon tapaan, mutta
ruisjauhotaikinasta valmistetun kuoren täytteenä on kalan
asemesta mustikoita.
Savolaista
perinneruokaa
ovat kalakukon lisäksi muun
muassa kokkelipiimä, talkkuna ja tappaessoppa, joka keitettiin usein teurastuspäivänä

sisäelimistä, lihasta, perunasta,
mykyistä ja mausteista. Myös
rieskat ja vellit ovat olennainen
osa savolaista ruokaperinnettä. Rieskat tehdään tavallisesti ohrajauhoista- ja ryyneistä.
Röpörieskaksi kutsutaan juuri
ohraryyneistä tehtyä rieskaa.
Monelle savolaiselle tuttu
ruokalaji on myös tirripaesti eli
talkkunan tai perunan kanssa
syötävä kastike, jossa oli siansivua ja vettä sekä leivänmuruja.
Jälkiruokana maistuu leipäressu eli kuivahtaneet leipäviipaleet, joita kastellaan maidossa
ja paistetaan pannulla.

Mitä juhannuksena
pannulle?
Mitäs jos makkaroiden sijaan
kokkaisit tänä juhannuksena
perinteistä läskisoossia? Moni
nykysuomalainen ei ole koskaan elämässään syönyt läskisoossia, koska se nimensä
puolesta antaa varsin epämääräiseltä vaikuttavan mielikuvan kumisista lihapaloista, jotka jäävät suuhun pyörimään.
Mikäli soossi on kumimaista,
sen valmistuksessa on jokin
mennyt pahasti mönkään, sillä oikeaoppisesti valmistettuna
se on suussa sulavaa herkkua.

Eläinpuisto viimein auki

V

ehmasmäessä sijaitsevan Kuopion Eläinpuiston yrittäjät Outi
Parviainen ja Miia Tukiainen
huokaisivat helpotuksesta, kun
koronarajoituksia lievennettiin
muutama viikko sitten. Nyt
puisto on pitkän ja epävarman
kevään jälkeen avoinna yleisölle.

sijalla. Pääsylippurannekkeista
jouduimme lasten harmiksi
luopumaan, ne korvattiin pääsylipputarroilla. Tarrat voi
kiinnittää vaikkapa paitaan tai
hattuun – ja lapset tykkäävät,
selvittää Miia. Puistossa huolehditaan tehostetusti myös
yleisestä hygieniasta niin ulkokuin sisätiloissakin.

ville olemme järjestäneet omat
vierailuajat perjantaisin klo
8-10, selvittää Outi.

– Koko kevät elettiin melkoisia jännityksen ja pelon aikoja. Oli epävarmaa, saadaanko
puisto yleensäkään auki koko
kesänä. Monia suunnitelmia
jouduttiin muuttamaan poikkeustilan takia, kertoo Outi.

Turvavälit kunnossa

– Eläinten kesäpaikkojen viimeistely ja ulos vieminen ovat
aina yhtä riemukkaita tapauksia. Ja aina se ulkoilun riemun
näkeminen on meille hoitajille
yhtä mieliinpainuvaa ja sydäntä lämmittävää!

– Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus on tietysti etu-

Eläinpuiston laajat ulkotilat
helpottavat turvaväleistä huolehtimisesta.
– Joistakin lisäpalveluista
jouduimme pitkän harkinnan
jälkeen luopumaan, mutta esimerkiksi riskiryhmään kuulu-

Eläinpuistossa pidetään huoli myös turpaväleistä.

Puiston asukit – hevoset, miniaasit, alpakat, vuohet, minipossut ja kaikki muutkin
eläimet olivat yhtä innoissaan
puiston avaamisesta kuin hoitajansa.

www.kuopionelainpuisto.
com
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Kalle Lillinen

Soossiin ei tarvita kymmeniä
raaka-aineita, vaan tämä perinneherkku valmistuu vähistä
ja edullisista raaka-aineista:
• 500g possun kylkisiivuja
• n. 15rkl jauhoja
• n. 1l vettä
• 1tl mustapippuria rouheena
• 1,5tl suolaa
• 1 lihaliemikuutio
Aloita läskisoossin teko lihojen paloittelemisella sopivan
kokoisiksi paloiksi. Pannulle
ei tarvitse lisätä rasvaa, koska
lihapaloissa itsessään on rasvaa aivan riittävästi! Älä käristä lihoja täydellä teholla, vaan
ruskista ne kaikessa rauhassa
miedommalla lämmöllä, jotta
rasva kerkeää sulamaan ruskistuvista lihapaloista. Ruskista
kerrallaan pieni erä lihoja äläkä täytä pannua liian täyteen
kerrallaan.
Kun lihat on ruskistettu, siirrä ne jo valmiiksi kattilaan,
jossa aiot hauduttaa kastikkeen
valmiiksi. Kastikkeeseen mu-

kaan voi kuullottaa myös sipulia. Mikäli laitat sipulia, kuullota se paistinpannulla tilkassa
öljyä aivan ensimmäisenä ennen lihojen ruskistamista. Siirrä kuullotetut sipulit kattilaan
ennen kuin alat ruskistamaan
lihoja paistinpannussa.
Paistinpannulle jää runsaasti
lihoista sulanutta rasvaa.
Ruskista jauhot rasvassa,
minkä jälkeen lisätään ruskistettuihin jauhoihin hiljalleen
vesi. Sekoita koko ajan, jotta
kastikkeesta tulee samettisen
tasainen. Lisää vettä sen verran, että kastikkeen paksuus
on mieleisesi. Kun ruskea kastike on valmis, kaada se kat-

tilaan, jossa ruskistetut lihat
jo kastiketta odottelevatkin.
Tämän jälkeen mausta kastike mustapippurilla, suolalla ja
lihaliemikuutiolla makuusi sopivaksi.
Jätä kastike hautumaan miedolle lämmölle kannen alle
pariksi tunniksi. Tarjoa läskisoossi itsetehdyn perunamuusin kera, kaveriksi lautaselle
sopivat myös puolukkasurvos,
suolakurkut sekä raikas salaatti.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
Lähteet: maakuntaruoat14.
blogspot.com, vestabox.net

PPAY Podcast
Noin 10 minuutin kuunnelmia alueen
historiasta, yrityksistä ja muista etenkin
petoslaisia kiinnostavista aiheista.
Käy kuuntelemassa osoitteessa:

www.ppay.fi/podcast

MEIDÄN PETONEN
- 30 vuotta asukastoimintaa

Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen
juhlahistoriikki
Osta itsellesi tai lahjaksi!

Lukuisiin henkilöhaastatteluihin pohjautuva värikäs tarina siitä,
miten Petoselle syntyi vahva ja aktiivinen asukasyhteisö!
Kirjaa elävöittämässä on runsaasti upeaa kuvamateriaalia
kuluneiden vuosikymmenten varrelta.

Tilaa omasi osoitteesta www.ppay.fi
Kirjan hinta:

(+ postitettaessa toimituskulut 6,00 €)

Kirjaa saatavilla myös Pinarin kahviosta

(Petosen vapaa-ajan tilat, Pyörönkaari 19)
Kirjasta saatu myyntituotto käytetään yleishyödylliseen toimintaan Petosen alueella
- ostamalla tuet suoraan alueesi hyvinvointia. Kiitos!

Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 17.6.2020
Pyörönkaari 7 p. 050 5730 733
ma-pe 07:00 - 21:30
la-su 08:00 - 21:30
Juhannusaattona: 7:00 - 18:00
Juhannuspäivänä: 8:00 - 21:30

Coca Cola 0,5l

2 kpl 375

4 kpl 250

2 kpl 375

VS.
Pe 26.6. klo 18.00 Puijon pesäpallostadionilla
Höntsäpesistä maanantaisin Rajalan kentällä!
Hinnat ja lisätiedot https://puijonpesis.fi/hontsapesis/

Suomalaiset vastasivat:
– Kalastus tuo hyvinvointia

– Joillekin tuo mennyt kevät
on antanut sysäyksen aloittaa
ihan uusi harrastus. Se mikä
on hyvä, niin nyt sitä saalista
hyödynnetään enemmän kuin
ennen. Ehkä tuo catch and
release –asenne on jäämässä
vähemmälle. Toivottavasti se
vanha maalaisjärki on palaamassa, kalahan on ruokapöydässä tosi hyvä valinta.

Reima Hassinen on yksi Suomen 1,5 miljoonasta vapaa-ajankalastajasta. Ahti antoi tällä kertaa saaliiksi komean suutarin.

– Sitten kun mennään joenvarrelle tai järvelle, niin kyllä
se mieltä rentouttaa. Laineen
liplatus ja luonnonrauha, mikäpäs sen enempää ihmistä
voisi rentouttaa. Kuunnellaan
luonnon ääniä ja nautitaan
olosta. Ollaan siellä yksin tai
hyvän kalakaverin kanssa, kyllä se mieltä rauhoittaa, päättää
Rialinna.
Lisätietoja: vapaa-ajankalastaja.fi, rialinna.fi.

S

uomen
Vapaa-ajankalastajien
Keskusjärjestön (SVK) toukokuun
lopulla julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan kalastusharrastuksen suosio on
koronatilanteen ja leudon talven vuoksi kasvanut selvästi.
Se näkyi myös kevään aikana
kalastonhoitomaksujen nousuna: esimerkiksi huhtikuussa
hoitomaksujen tuotto oli kolmanneksen suurempi vuoden
takaiseen verrattuna. SVK:n
mukaan laji onkin saanut runsaasti uusia harrastajia.
Kyselyyn vastasi 1 007 iältään 18 – 80 vuotiasta henkilöä, heistä suuri osa ilmoitti
kalastuksen tuovan sosiaalista
ja henkistä hyvinvointia. Vastanneiden mukaan harrastus
on lisännyt myös ulkoilua ja

yleensäkin luonnossa liikkumista, lisäksi se edistää työikäisten jaksamista ja ikäihmisten toimintakykyä.

Puolitoista miljoonaa
kalastajaa
Suomessa on arviolta noin
1,5 miljoonaa vapaa-ajankalastajaa eli käytännössä lähes
jokaisessa perheessä lajia harrastetaan jossakin muodossa.
Tutkimus kertoo myös, että
kaksi kolmesta harrastajakalastajasta haluaisi käydä nykyistä useammin kalavesillä. SVK
kehottaa kuitenkin alkaneen
kesän kalastajia edelleen ottamaan huomioon poikkeukselliset ajat ja hakeutumaan rauhallisemmille apajille.
Kalastusväline Rialinna Ky:n

Mika Rialinna on luonnollisesti hyvillään kyselytutkimuksen tuloksista.
– Kyllä nämä tulokset lisäävät sitä myönteistä ilmapiiriä,
on se sitten metsästys, kalastus
tai yleensä luonnossa liikkuminen. Toivoa tietysti sopii, ettei
tämä jää vain tilapäiseksi ilmiöksi, jottei kohta taas mentäisi
siihen entiseen. Ja meillähän
on vesistöäkin ympärillä ihan
riittämiin.
– Positiivinen asia meidän
kannalta tietysti on, että kevät oli edellisvuosiin verrattuna myynnillisesti vilkkaampi. Asiakaskunta on säilynyt
pitkälti samana, mutta uusiakin kalastuksenharrastajia ja
nuorempaakin polvea on ollut
ihan mukavasti.

Kaikkiin kesän juhliin - tervetuloa kukkaostoksille!

Iloista kesää kaikille!
Pyörön kukka ja lahja
Pyörönkaari 8
P. 017 363 3705

Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Pixabay

Tinca tinca
Reima Hassisen Valkeisenlammelta pyytämä suutari (Tinca tinca) on Euraasiassa varsin laajalle
levinnyt sisävesien särkikala, joka elää myös Itämeren murtovedessä. Suutari on Tinca-suvun
ainoa laji.
Suutari ei meillä ole ruokapöydässä kovinkaan arvostettu. Muualla Euroopassa, etenkin Ruotsissa kalaa kuitenkin pidetään maukkaana ja sitä kasvatetaan mm. puutarhojen lammikoissa.
Suomessa suutaria on kasvatettu istutettavaksi ja suuri osa nykyesiintymistä onkin näiden
istutusten tulosta. Muualla Euroopassa se on myös suosittu onkikala.
Suutarin erikoisia värimuotoja viljellään ja käytetään Euroopassa lammikoiden ja pienten
lampien koristekaloina.

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

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan
ja leivonnaisten valmistus sekä muut kahvion tehtävät.
Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.
Työt alkavat elokuussa tai sopimuksen mukaan.
Työaika noin 25 tuntia / viikko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@ppay.fi
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Kaikki asukasyhdistyksen järjestämät
avoimet toiminnot ja kerhot
Petosen vapaa-ajantiloissa Pinarilla (Pyörönkaari 19)
jatkuvat aikaisintaan elokuussa 2020.

PPAY:n toimisto, Petosen Lehti ja Pinarin kahvio

ovat kesälomalla 17.6. - 9.8.2020
Toimintamme jatkuu 10.8.2020 alkaen.
Tiedotamme jatkosta tarkemmin kotisivuillamme
sekä Facebookissa.
Asukasyhdistyksen toimiston sekä Petosen Lehden toimituksen
tavoitat kesän aikana parhaiten sähköpostitse.

toimisto@ppay.fi

Lukijan kuva
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry


www.ppay.fi


Kun kesät oli kuumia
ja sammakotkin
suuria...

Ei tullut minusta
formulakuskia,
tulipahan toimittaja!

"Petosen rantapuistometsässä, Koiraveden rannalla kasvaa kaksi
koivua, jotka ovat hauskasti kasvaneet toisiinsa kiinni."
Kuva: Antero Kärnä

”Halojata halloo, onko
Petosen Lehti tuttu?”

Eikai tässä muuta kuin
että PYHIÄ!

Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 17.6.2020

Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
040 4848 327
kallavesi@evl.fi
Juhannuspäivän sanajumalanpalvelus la 20.6. klo 10.
Sirpa Nummenheimo, Richard
Nicholls.
Messu su 21.6. klo 10. Sanna
Alanen, Richard Nicholls.
Messu su 28.6. klo 10. Matti
Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila.
Messu su 5.7. klo 10. Sanna
Alanen, Richard Nicholls.

Messu su 12.7. klo 10. Saara
Roto, Teresa Ahola.
Messu su 19.7. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Leena Rautakoski.
Messu su 26.7. klo 10. Veli
Mäntynen, Anna-Mari Linna.
Messu su 2.8. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Ilona Korhonen.
Messu su 9.8. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Ilona Korhonen.
Kouluunlähtevien
siunaaminen su 9.8. klo 18. Sirpa
Nummenheimo.

Konfirmaatiomessu (Hirvijärvi 1) la 15.8. klo 10. Sanna
Alanen, Matias Koponen, Mari
Vuola-Tanila.
Konfirmaatiomessu (Hirvijärvi 2) la 15.8. klo 14. Sanna
Alanen, Matias Koponen, Mari
Vuola-Tanila.
Konfirmaatiomessu (Hirvijärvi 5) su 16.8. klo 10. Matias
Koponen, Sirpa Nummenheimo, Leena Rautakoski.
Konfirmaatiomessu (Hirvijärvi 4) su 16.8. klo 14. Matias
Koponen, Sirpa Nummenheimo, Leena Rautakoski.
Konfirmaatiomessu
(Päiväkoulu) la 22.8. klo 10.
Johanna Porkola, Saara Roto,

Koronan merkeissä

K

oronaepidemian väsyttämä kansa viettää
juhannusta
hieman
erilaisissa tunnelmissa kuin
mihin on tottunut. On ollut
suosituksia ja on ollut rajoituksia, joiden venyttämisestä on
seurannut huono omatunto tai
pilkuntarkka noudattaminen
on imenyt viimeisetkin mehut.
Koronauutisia on seurattu kaikilta mediakanavilta ja yleisin
puheenaihe on koko kevään aikana ollut kaikki koronaan liittyvä. On pesty käsiä, on pidetty turvaväliä, aivasteltu hihaan
ja ommeltu omia suojaimia.
On pidetty etäkoulua, tehty

etätyötä ja palaveerattu etänä.
Mitä nyt oikein uskaltaa tehdä,
kenen kanssa ja missä? Saako
mennä mökille vai pitääkö jussiakin viettää sisätiloissa?
Jos joku onnekas pääsee viettämään juhannustaan mökkeilen, koronateemasta voi ottaa
kaiken irti myös mittumaarina. Mökille hurautetaan Toyotan Coronalla kuunnellen
stereoista "La Playa Del Sol"
Coronan esittämänä. Paikan
päällä juhlat polkaistaan käyntiin järjestämällä koronakisat.
Tuolla nostalgisella köyhänmiehen biljardilla ratkaistaan

coronalla kruunattava voittaja, joka palkitaan Coronalla, oluen, brandyn tai viinin
muodossa. Hyvällä kelillä koronasta voidaan nauttia myös
ulkoisesti. Naisväki voi juhannuksen kunniaksi sitoa tienvarren kukkasista päähän juhannuscoronan. Yöttömänä
yönä nautitaan valosta, joten
tähtitaivaan koronoita on turha tähyillä. Sisätiloissakaan ei
tarvitse sytytellä Koronaa, ja
kun sähkötyöt on tehnyt ammattilainen, ei mökin laitteiden kanssa ole koronapurkauksen vaaraakaan.
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Mäntynen, Ilona Korhonen.
Kouluunlähtevien
siunaaminen su 9.8. klo 16. Sirpa
Nummenheimo.
Pulinapaja to 20.8. klo 10.
Avoin matalan kynnyksen
kohtaamispaikka
avoinna
arkipäivisin ma, ti ja to klo 1012 Petosen seurakuntatalolla
(Pyörönkaari 21, C ovi) (20.8.
- 8.12.2020, viikolla 42 Pulinapaja on suljettu) Kohtaamispaikassa on mahdollisuus käyttää nettiä asiakastietokoneen
kautta ja voit lukea Savon Sanomat. WiFi- verkko on avoin.
Diakoniatyöntekijä on paikalla
koko ajan. Kelan työntekijä,
aikuissosiaalityön
palvelu-

nohjaus, SPR:n työntekijä
ja terveyspiste noin kerran
kuussa (päivämäärät tiedossa
myöhemmin). Pulinapajassa
on tarjolla juttuseuraa, kahvia
ja purtavaa pientä maksua vastaan. Päivän Sana on klo 10.00.
Kokoava toiminta aloitetaan,
mikäli koronatilanne sen sallii. Toiminnassa huomioimme
THL: ohjeet.
Toiminnan miehet pe 28.8.
klo 13. Kokoava toiminta
aloitetaan, mikäli koronatilanne sen sallii. Toiminnassa
huomioimme THL: ohjeet.
Nuortenilta ti 1.9. klo 16.30.

Illalla teema jatkuu koronarovion sytyttämisellä. Rituaalinomaisesti siinä kärvennetään kaikki kevään aikana
kertynyt, saastuneena pidettävä, kuten käytetyt hengityssuojaimet. Samalla voisi harjoittaa myös juhannustaikoja.
Shamaanit neuvovat, että tulirituaalissa voi polttaa epämiellyttävän asian nimen tai kuvan,
ja päästä siitä eroon lopullisesti. Eli ei kun saksimaan COVID-19 kuvia irti lehdistä ja
tuikkaamaan ne kokkoon.

- Corona on italialainen
elektronista musiikkia esittävä
yhtye, joka perustettiin vuonna 1993. Yhtyeen keulahahmo
on brasialaissyntyinen Olga
Souza

- Korona-kattovalaisin on
Harri Koskisen suunnittelema
selkeälinjainen ja ajaton design-valaisin.

Perinteisesti juhannuksena
on kohdattu merkeissä, joissa
Korona radiata saattaa muuttua tsygootiksi. Tämän voi
todistaa lukuisat kokeneet kätilöt. Maaliskuussa salit ruuhkautuvat, kun juhannusvauvat syntyvät. Kuinka käy tänä
vuonna, kun festaritkin on peruttu ja tuntemattomiin pitää
säilyttää turvaväli? Ei tee hyvää
Suomen syntyvyyslukemille.”
Auta meitä, oi Pyhä Corona!”

- Corona Extra on myydyin
olut Meksikossa ja yksi myydyimmistä oluista maailmanlaajuisesti. Corona Finest Napoleon on brandymerkki ja
Egri Korona Egri Csillag puolestaan viiniä.

Richard Nicholls.
Konfirmaatiomessu (Hirvijärvi 3) su 23.8. klo 10. Sanna
Alanen, Johanna Porkola,
Richard Nicholls.
Messu su 30.8. klo 10. Sanna
Alanen, Mari Vuola-Tanila.
Arkinen ateria alkaa ke 2.9.
klo 11. Ateria tarjolla keskiviikkoisin (viikolla 42 ei
arkista ateriaa), Aterian hinta:
aikuiset 5 €, lapset 3 € ja lapset
alle 4 vuotta ilmaiseksi.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Pihaseurat to 9.7. klo 18. Veli

Koronaa siellä ja
coronaa täällä
- Sana corona on latinaa ja
tarkoittaa kruunua.
- COVID-19 virus on nimetty muotonsa mukaan. Sen
pinnalla olevat proteiinipiikit
muistuttavat auringon koronaa, kruunumaista kaasukehää, joka ympäröi aurinkoa.
- Toyota Corona on japanilainen vuosina 1957–2001 valmistettu automalli.

- Korona on biljardin tapainen peli, jossa pelaajat lyövät
kepeillä kiekon muotoisia nappuloita neliskulmaisen pelialueen kussakin nurkassa sijaitseviin purkkeihin. Peliä pelataan
puisella laudalla, joka on rajattu matalin reunoin

- Koronapurkaus esiintyy
usein korkeajännitteisissä siirtojohtimien eristimissä. Purkaus on eräänlainen salama.
Tämä salama näkyy ihmisen
silmällä, sekä kuulostaa sirinältä tai rätisevältä paukkeelta,
mikäli purkaus on tarpeeksi
vahva.
- Korona radiata on solukkoa, joka ympäröi hedelmöittymättömän munasolun pintaa.
- Corona radiata on eräs aivojen osa valkoisessa solukossa.

- Korona on Auringon ulompi kaasukehä ja kaasukehän
hajaantumisvyöhyke.
Noin
kahden Auringon säteen sisässä on K-korona, jonka valonlähde on elektronien sirottama
Auringon pinnan valo. Ulompana on F-korona, joka valaisee, koska siinä on pölyä, joka
heijastaa Auringon valoa

- Pyhä Corona on aarteenetsijöiden, uhkapelin kanssa
hankaluuksien joutuneiden ja
muihin rahaan liittyvien asioiden suojelija. Vuonna 2020 koronapandemian aikana hänet
alettiin mainita myös kulkutaudeista kärsivien suojelijana,
mutta tällaisesta tehtävästä ei
ole aikaisempia viitteitä.

- Corona oli antiikin Roomassa
kunnianosoituksena
käytetty seppele, esimerkiksi
corona obsidionalis oli sidottu ruohosta ja corona civica
tammenlehvistä

Kaikesta
koronamäärästä
huolimatta Petosen Lehden
toimitus toivottaa rentouttavaa
juhannusta!

- Tähtitaivaalla voit nähdä
sekä Pohjan kruunun (Corona
Borealis) että Etelän kruunun
(Corona Australis) tähdistöt.

Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
Lähde: Wikipedia

Splättistä Petosella
Petosella

K

uopion
kaupungin
nuorisopalveluilla on
käytössä Petosenmäellä sijaitseva metsäalue, jota
on kevään aikana kunnostettu.
Alueelle on rakennettu erilaisia esteitä kierrätys- ja luonnonmateriaaleja käyttäen. Pelialue on lippusiimalla rajattu,
ja pääsy muulta yleisöltä estetään aina toiminnan ollessa
käynnissä. Tälle alueelle pääsevät kesän aikana kokemaan
adrenaliinintäyteistä splättistä vitosluokkalaisia isommat
nuoret. Toiminta on osa kesäkuun KivaKesä-ohjelmaa, sitä
myöten myös maksutonta.
- KivaKesä-ohjelma toimii
tänä kesänä ennakkoilmoittau-

tumisjärjestelmällä, jolla taataan alle kymmenen hengen
kokoontumiset.
Haluamme
myös painottaa osallistujille,
että vähäisinkään oirein toimintoihin ei saa tulla. Huolehdimme hyvästä hygieniasta, esimerkiksi splättiksessä
jokainen osallistuja saa omat
puhdistetut maskit, joita ei
vaihdella pelin aikana, kertoo
nuorisonohjaaja Olli Koivumies käytänteistä.

Turvallista pelaamista
- Ennen peliä ryhmä ohjeistetaan tarkoin ja turvallisuussäännöt toiminnassa ovat tärkein lähtökohtamme. Vaikka
splättis saattaa kuulostaa hur-

jalta, on se moneen muuhun
lajiin verrattuna hyvinkin turvallinen peli, kun käytössä on
asianmukainen suojavarustus,
Koivumies vakuuttaa.
Itse splättispelistä on monenlaista versiota. Voidaan pelata joukkuepelistä aina kaikki
vastaan kaikki -peliin tai vaikkapa lipunryöstötyyliin. Peli
alkaa aina pillin vihellyksestä
ja päättyy ”peli ohi” -huutoon.
Pelaaja on ”eliminoitu”, kun
hän saa värikuulan osuman.
Kun pelaaja on eliminoitu
laittaa hän aseen varmistimen
päälle, piipun osoittamaan
maahan ja nostaa kätensä ylös
sen merkiksi että on poistumassa pelialueelta.

Kunnon varusteet estävät haaverit kuulasodan huumassa.

Kivaa kesää
KivaKesä 2020 -ohjelmaan
kuuluu kesäkuussa erilaisia
työpajoja, jotka ovat maksuttomia ja tarkoitettu kouluikäisille. Toiminta on käynnissä
25.6.2020 saakka. Kaikkiin

työpajoihin on ennakkoilmoittautuminen ja mukaan otetaan kymmenen ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksen
mukaisesti. Pinarin piha-alueella on lisäksi rastitehtäviä ja
muuta pientä puuhaa, joihin ei
tarvitse erikseen ilmoittautua.

Työpajoissa on luvassa muunmuassa askartelua, pallo- ja
höntsäpelejä, seinäkiipeilyä,
teatteria sekä lennokkeihin ja
droneihin tutustumista.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Olli Koivumies
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