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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry

Aihetta
hymyyn!

Petosen vapaa-aikatilat, Pinari,
Pyörönkaari 19 70820 Kuopio

Avoinna ma-pe klo 10.00 - 13.00

Puh: 044 752 6425

toimisto@ppay.fi

Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

I h an t ä s t ä
läheltä!

LOUNAS KOKO VIIKON

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

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

vilhelmi.fi
Pyörönkaari 3 E, Kuopio 017 363 4757
Leppävirta - Kuopio - Lapinlahti Yhteisvaraus 029 123 1152 (pvm/mpm)

VAIN

6,50 €

Lounaan ostaneille jälkiruokakahvi
veloituksetta

Meiltä myös tilauksesta edullisesti
kakut, piirakat, salaatit ym.
makeat ja suolaiset tarjottavat
juhliin ja tilaisuuksiin.
Kysy lisää kahviostamme.
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviostamme sekä osoitteesta kahvio.ppay.fi
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Lajittelukeskus ei nuku yölläkään
toimia kuin minkä muun tahansa yrityksen, jotta varmistamme kilpailukykymme myös
tulevaisuudessa.
Postia on usein kritisoitu liian hitaaksi. Rautiainen kuitenkin kertoo, että Posti on saanut
pakettien osalta paljon kiitosta
nopeista toimituksista, jotka
tyypillisimmin ovat kahdesta
kolmeen päivää, riippuen lähettäjämaasta.

Aamun pakettien lajittelu on juuri valmistunut ja valmiit
lähetykset odottavat siirtoa kuljetuksiin.

K

uopion Postin lajittelukeskus on toiminut
nykyisellä paikallaan
Matkuksessa jo kymmenen
vuotta. Rakennuksen pintaala on noin 22000 neliömetriä
ja se työllistää 350 postilaista.
Petosen Lehti otti selvää, mitä
tuon hulppean keskuksen seinien sisällä tapahtuu.
- Postilaiset työskentelevät
täällä lajittelu-, kuljetus-, jakelu- sekä terminaalitehtävissä ja
heistä pääosa työskentelee kolmessa vuorossa. Lisäksi keskus
työllistää myynnin ja erilaisten
tukitoimintojen henkilöstöä,
listaa Kuopion lajittelukeskuksen tuotantopäällikkö Marko
Rautiainen. Hän vastaa lajittelutoimintojen lisäksi myös
Kuopion keskuksen jakeluista.
- Tämä lajittelukeskushan
toimii maantieteellisesti varsin suurella alueella. Alue on
eteläisimmillään Mäntyharju
ja pohjoisimmillaan Suomussalmi. Idässä toiminta-alue
rajoittuu Ilomantsiin. Tältä
alueelta asiakkaiden lähetykset
toimitetaan lajiteltavaksi Kuopion lajittelukeskukseen ja siitä
eteenpäin maailmalle.

Koronaepidemia lisäsi
pakettien määrää
Keskuksessa käsitellään vuorokauden aikana keskimäärin
noin miljoona lähetystä ja tämä määrä sisältää niin printtikuin pakettituotteet. Lajittelu
tehdään Kuopiossa pääasiassa
koneellisesti.
Lähetyksen reitti alkaa siitä,
kun asiakkaan lähettämät lähetykset kerätään toimipaikoista,
kirjelaatikoista ja pakettiautomaateista ja toimitetaan aluekuljetuksilla lajittelukeskukseen. Seuraavaksi keskuksessa
tuotteille tehdään lähtevä lajittelu ja lajitellut lähetykset ohjataan yön kuljetuksilla muihin
lajittelukeskuksiin saapuvaan
lajitteluun. Vastaavasta muista
keskuksista saapuvat lähetykset lajitellaan yön aikana Kuopiossa ja kuljetetaan aamuksi
asiakkaille.
- Erityisesti pakettien määrä
on lisääntynyt koronavirusepidemian aikaan ja pakettien
volyymit ovat kasvaneet jopa joulun tasolle. Perinteinen
kirjeposti on taas vähentynyt
merkittävästi kevään aikana,
Rautiainen vertaa Postin nor-

PÄÄKIRJOITUS

S

aako hermoille käyvän ihmisen
ulkoistaa pois elämästä? Tavaroiden karsimisbuumi on poikinut varsin erikoisen sivujuonteen,
nimittäin ihmissuhteiden konmarittamisen. Kun olemme omaksuneet ajatuksen kaiken turhan ja iloa
tuottamattoman roinan siirtämisestä
kierrätykseen, on herännyt ajatus, että saman voi tehdä myös ihmissuhteille.
Keskustelupalstoilla käydään kiivasta keskustelua, miten rasittavista ihmisistä eroon pääseminen va-

maaliin tilanteeseen.
Postin jakaman kirjepostin
määrä väheni viime huhtikesäkuussa
ennätykselliset
24 prosenttia viime vuoden
vastaavasta ajasta. Erityisen
selvästi
koronapandemian
vaikutus näkyy yrityspostin lisäksi viranomaisten ja yhteisöjen lähettämissä postimäärissä,
jotka muodostavat noin 96 %
kaikista Postin toimittamista
kirjelähetyksistä.

Muutoksen tuulet
Posti käy siis läpi isoa murrosta perinteisen kirjepostin
vähentyessä, kun taas puolestaan pakettien sekä logistiikan
palvelut jatkavat kasvuaan.
Kirjemäärästä on hävinnyt
2000-luvulla sähköisen viestinnän myötä jopa yli 60 prosenttia.
- Haemme kasvua erityisesti
paketti-, verkkokauppa- sekä
logistiikkaliiketoiminnasta,
joissa näemme merkittävää
potentiaalia Postille tulevaisuudessa. Postin liiketoiminnasta 97 prosenttia on kaupallista ja kilpailtua. Tämä
tarkoittaa, että meidän tulee

- Perinteinen jaettava kirjeposti on vähentynyt merkittävästi ja postipalvelut otti käyttöön ensimmäinen kesäkuuta
poikkeusjärjestelyn, jossa perjantain postilähetykset on jaettu pääsääntöisesti jo torstaina.
Tätä poikkeusjärjestelyä jatketaan toistaiseksi lokakuun
loppuun asti, koska jaettavaa ei
ole riittävästi myös perjantain
jakeluun. On hyvä myös tietää,
että Suomessa toimii reilusti
yli kymmenen jakeluyhtiötä,
jotka jakavat postia. Tämä tulee monelle yllätyksenä, minkä johdosta Posti saa monesti myös aiheetonta kritiikkiä,
Rautiainen muistuttaa.

Kirjaa osoitetiedot
oikein...
Kuopion lajittelukeskuksessa
koneet ”ymmärtävät” käsinkirjoitettujakin osoitteita. Ne eivät toimi pelkän postinumeron
varassa, vaan lukevat lähetystiedot ihan osoitetasolla. Aina
osoitetiedot eivät kuitenkaan
ole täydellisiä tai ajantasaisia,
ja tästä aiheutuu lisätyötä.
- Puutteellisella osoitteella
varustetut lähetykset pyritään
selvittämään toimipaikassa ja
useasti jakeluhenkilöstö onnistuukin ne varsin mallikkaasti
selvittämään. Ne kirjeet, mitä
ei saada paikallisesti selvitettyä toimitetaan selvittelypisteeseen Jyväskylään. Vajaasti
maksetut lähetykset taas laitetaan takaisin lunastettavaksi
lähettäjälle, Rautiainen kertoo.

Raivaushommia edessä?
pauttaa elämään energiaa. Tuttavista
valitaan sellaiset, jotka eivät kaada
elämän varrella kertynyttä lokaa niskaan. Näiden karsittujen, vain mukavia kuulumisia vaihtavien kavereiden
kohtaaminen ei rasita omaa pääkoppaa. Kaikki velvollisuudesta johtuva
toiminta, kuten sukujuhliin osallistuminen, poistetaan elämästä. Jos ei
huvita, niin ei huvita.
On ilmeisesti kehittymässä mukavuudenhaluinen sukupolvi, joka ei
halua kuulla kysyttäessä, miten oikeasti menee. Yhteydenpito ystäviin

Kun osoite on lähettäjälle
epävarma, on joku saattanut
piirtää kirjeeseen jopa kartan ohjaamaan vastaanottajan
asuinpaikkaan.
Jyväskylään
selvittelyyn on päätynyt mm.
Taivaan Isälle osoitettua postia. Sen sijaan kaikki maailman
kirjeet, joiden saajaksi on kirjoitettu eri kielillä joulupukki
tai osoitteeksi on tapailtu esimerkiksi Reindeer Land tai
Santa World, ohjautuvat Joulupukin postikonttoriin Napapiirille.

… ja pakkaa huolella
Paketteja voi myös joskus
rikkoontua ja sisältö voi joutua
paketista erilleen. Tästä syystä
lähetystenasianmukainen pakkaaminen on hyvin tärkeää.
Löytötavaroita säilytetään ensin lajittelukeskuksessa mahdollisten
asiakaskyselyiden
varalta kaksi viikkoa, jonka jälkeen tavarat toimitetaan löytötavaratoimistoon.

tapahtuu vain heidän ehdoillaan, ja
jos suhde ei enää pirskahtele iloa,
sen voi huoletta poistaa elämästä.
Keskusteluissa kannustetaan lopettamaan muiden mielistely ja oman ajan
tuhlaus joutaviin ihmisiin. Elämästä
leikataan suhteet, jos ne eivät tuo
enää lisäarvoa tänä päivänä, vaikka
olisivat olleetkin aikanaan mitä mukavampia ihmissuhteita. Myös ne
sukulaiset, joille ei keksitä tavatessa
mitään sanottavaa, kuuluvat poistettavien henkilöiden kategoriaan.
Kuinkahan mahtaa käydä, kun kai-

Jotakin ajassa on pahasti pielessä,

Toimittajat: Heikki Kokko, Pirjo Kiiski

- Mahdollisessa katoamistapauksessa kannattaa kääntyä
Postin asiakaspalvelun puoleen, Rautiainen vinkkaa.
Manuaalisesti lajitellaan sellaiset lähetykset, jotka eivät
esim. muotonsa puolesta täytä
konelajittelun speksejä. Rautiainen kertoo, että kaikennäköistä lähetystä on tullut vuosien varrella vastaan.
- Varmaan erikoisimmat tilanteet ovat tulleet lähetettyjen elintarvikkeiden suhteen.
Muistan tapauksen kun joululahjaksi lähetetty joulukinkku olikin palautunut takaisin
lähettäjälle tammikuussa vastaanottajan jätettyä noutamatta. Tuoksut olivat varsin muhkeat.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: Posti / Marko Rautiainen

Marko Rautiainen toimii Kuopion Postin
lajittelukeskuksen tuotantopäällikkönä.

ken marittamisen jälkeen huomaa,
ettei jäljellä ole enää yhtään ihmissuhdetta, johon tukeutua omissa
ongelmissa. Jos sinulle ei kuulukaan
vain hyvää, päädytkö itse deletoiduksi kaikilta kaverilistoilta? Miten mahtaa käydä parisuhteille? Kun puoliso
alkaa ärsyttämään ja lapsi saa uhmakohtauksen toisensa perään, onko
ratkaisuna karsia heidätkin pois elämästä. Kynnys sitoutua ja kestää niitä
arkisia huonoja hetkiä tulee olemaan
olematon, jos on tottunut vaan kylmästi raivaamaan ihmisen pois elämästä heti ongelmien ilmaantuessa.

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 12 000 kpl.

Kirjeiden ja lehtien koneellinen
lajittelu on tarkkaa työtä.

kun ihminen rinnastetaan tavaraan,
jonka voi lokeroida säilytettäviin,
poistettaviin ja kierrätettäviin. Työelämän kova asenne, että työntekijä
on aina korvattavissa uudella ja paremmalla, hiipii nyt myös ihmissuhteidenkin puolelle. Ilmeisesti somevirrassa uiskennellessa opitaan malli,
että jos tämä ei kiinnosta, niin siirrytäänpä seuraavaan kiinnostavampaan.
Poimitko sinäkin ihmissuhteissa
rusinat pullasta vai kelpaako kahvitteluseuraksi vielä hieman kuivahtanutkin käntty?
Pirjo Kiiski, toimittaja
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Nyt on lupa maalata!

Aidosti paikallinen
Palvelua vuodesta 2000

Lyhtypäivä 18.9.2020 klo 10-18 - Tervetuloa!

Liikkuva Kuopio on antanut katutaiteilijoiden käyttöön Lippumäen uuden urheilupuiston
40 metrisen betonisen tukimuurin, joka onkin ollut maalaajien ahkerassa käytössä.

G

raffiti- ja katutaidetta
on saatu kesän mittaan ihailla eri puolilla
kaupunkia, kun päättäjät ovat
yhdessä Katutaideyhdistys Urbaani ry:n kanssa mahdollistaneet Kuopioon kahdeksan
uutta, luvallista maalauspaikkaa. Kaksi niistä on Petosella,
toinen Pirtissä ja toinen Lippumäessä.
- Näistä seinistä on tullut paljon hyvää palautetta niin kaupunkilaisilta kuin maalaajilta
ympäri Suomen. Seinät ovat
myös olleet ilahduttavan kovalla käytöllä, kertoo Urbaani
ry:n puheenjohtaja Elina Hänninen.
- Meille on tullut paljon myös
kyselyjä muista kaupungeista,
että kuinka olemme saaneet
vietyä tämän prosessin läpi ja
miten se on lähtenyt käyntiin.
Lupien saaminen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä yhteistyötä
kaupungin kanssa ja tähän voi
kulua jopa vuosia.

Kuuden vuoden
projekti
Graffiti- ja katutaidekeskustelu on ollut vuosien varrella
kirjavaa. Maalauspaikkoja käsiteltiin ensimmäisen kerran

valtuustossa jo kuutisen vuotta
sitten, jolloin hanke kumottiin.
Nyt kaupunki on päätöksellään
hyväksynyt alikulkukäytäviä
ja tukimuureja katutaiteen ja
graffitin käyttöön. Tämä on
ilahduttava uutinen paitsi alan
harrastajille myös isolle osalle
kaupunkilaisia, joiden mielestä rumia tunneleita on kaupungissa riittävästi. Katutaide
onkin noussut viime vuosien
aikana vahvasti ihmisten suosioon myös Kuopiossa.

ren teoksen tekemiseen kuluu
aikaa. Parhaimmillaan maalaaminen on yhteisöllistä tekemistä, jossa nuoremmat saavat
oppia kokeneemmilta tekijöiltä, visuaalinen ymmärrys
kasvaa ja samalla jaetaan myös
kokemuksia ja kuulumisia.

Ilkivalta vähenee

Maalauspaikat
tunnistaa
“Lupa maalata” kylteistä. Niiden tarkemmat tiedot ja kartta
löytyy www.urbaani.org -sivustolta.

Kesällä tehty luvallistamispäätös on katutaiteen tekijöille
erityisen mieleinen, sillä Niiralan vanhan uimahallin purkutöiden myötä katoaa tähän
saakka ainoana luvallisena seinänä toiminut “Niiralan muuri” jossa maalaaminen on ollut
hyvinkin aktiivista.
- Luvallisia maalaamispaikkoja tarjoamalla vähennetään
ilkivaltaa ja niistä aiheutuneita
kustannuksia kiinteistön omistajille sekä laittomista maalailuista aiheutuneita mittavia
kulukorvauksia
maalareille,
muistuttaa Hänninen.
Spraymaalaaminen on taitoa vaativa tekniikka ja suu-

- Olemme erittäin kiitollisia
kaupungin suuntaan yhteistyöstä ja luottamuksesta. Sen
pohjalle on hyvä rakentaa,
päättää puheenjohtaja.

Katutaideyhdistys
Urbaani ry on vuonna 2015 perustettu voittoa tavoittelematon
yhdistys Kuopion seudun katutaide- ja graffitikulttuurin
tukemiseksi, edistämiseksi, ylläpitämiseksi ja tallentamiseksi. Tätä toimintaa koordinoi
yhdistys.
Lisätietoja:
Katutaideyhdistys Urbaani
ry, pj. Elina Hänninen, info@
urbaani.org
urbaani.org/lupamaalata
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

- LISÄNIMEN KAIVERRUKSET
- HAUTAKIVET
- KIVILYHDYT syksyn toimituksiin
Jääskelänkatu 1, 70870 Kuopio

M

hiin. Näitä kookkaita lintuja
on bongattu samalta paikalta
ainakin kolmen kesän ajan.
Valkoposkihanhet
pesivät
Pohjoisen Jäämeren ympä-

ristössä
rannikkotundralla,
mutta myös Norjan Huippuvuorilla ja Grönlannissa. Suomessa hanhikanta on parin
viime vuosikymmenen aikana

puh. 050 575 0004

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.
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

Ilahduta lähimmäistäsi - tervetuloa kukkaostoksille!

Iloista syksyä kaikille!
Pyörön kukka ja lahja
Pyörönkaari 8
P. 044 988 1791

Saaristokadun uudet asukkaat

oni
Saaristokatua
pitkin liikkuva on
varmasti kiinnittänyt huomiota Bellanrannassa
majaileviin
valkoposkihan-

www.kivipajasarik.fi

levinnyt koko rannikkoalueelle ja paikoin nyt siis sisämaahankin.
Valkoposkihanhi
käyttää
samaa pesimäpaikkaa vuosi
toisensa jälkeen, joten näitä
komeita tulokkaita voi todennäköisesti ihailla Kuopiossa
tulevina kesinäkin.
Valkoposkihanhet ovat kasvinsyöjiä, minkä takia ne kaupungissa viihtyvät puistoissa
ja ruokailevat yleisesti nurmikoilla. Itäisen Suomen pelloilla
levähtää muuttoaikoina jopa
satoja tuhansia hanhia.
Mielenkiintoista on, että
poikasten kuoriuduttua aikuiset linnut menettävät lentokykynsä noin neljän viikon
ajaksi heinä-elokuussa. Siksi
poikasten ollessa pienikokoisia saattaa valkoposkihanhie-

mo käyttäytyä aggressiivisesti,
jos ihminen tulee liian lähelle.
Tavallisesti hanhet pitävät turvaväliä ihmiseen ja lähtevät
herkästi karkuun. Valkoposkihanhi on luonnonsuojelulailla
rauhoitettu. Sen tappaminen
ja luvaton häiritseminen on
laitonta.

Vieraslaji vai
uudistulokas?
Vieraslajit ovat lajeja, jotka
ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle
alueelle ihmisen avustamana
joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslaji on ihmisen myötävaikutuksella ylittänyt luontaiset leviämisesteet,
kuten mantereen, meren tai
vuoriston. Esimerkiksi minkki on ihmisen vaikutuksesta
luontoon levinnyt vieraslaji.
Yleensä vieraslajit sopeutuvat
huonosti uuteen elinympäristöönsä ja tuhoutuvat nopeasti. Joissakin tapauksissa vieraslajit kuitenkin menestyvät,

muodostavat lisääntyvän kannan ja vakiintuvat osaksi uutta
elinympäristöään. Tulokaslajit
puolestaan tulevat maahamme
omin voimin luonnollisesti leviämällä. Valkoposkihanhi on
juuri tällainen menestynyt tulokaslaji.
Jotkin vieraslajeista menestyvät erityisen hyvin ja ovat huomattava uhka aiheuttaessaan
vakavaa vahinkoa alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai
muille elinkeinoille. Ne voivat
myös aiheuttaa huomattavaa
taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai
kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat
myös olla sosiaalisia tai esteettisiä. Tällaisia selkeitä haittoja
aiheuttavia vierasperäisiä lajeja
torjutaan koko EU:n alueella.
Esimerkkinä Suomessa esiintyvästä haitallisesta vieraslajista on espanjansiruetana.
Teksti ja kuvat: Pirjo Kiiski
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KUVASUUNNISTUSVISA
Tunnista, päättele, arvaa... tai lähde suunnistamaan!
Olemme kuvanneet kuusi kohdetta Petosen Lehden jakelualueelta - tunnistatko paikat? Osallistu visaan joko sivun
alalaidan lomakkeella tai netissä osoitteessa www.ppay.fi ja voit voittaa upeita palkintoja! (Arvot 50-100€!)
Huom! Vain kupongit, joissa on vähintään neljä (4) kohdetta kuudesta (6) oikein osallistuvat palkintojen arvontaan.

Yhdistä kuvan numero ja kuvauskohteen kirjain!

1.

2.

Vastausvaihtoehdot:
A: Litmasenlammen
koirapuisto

3.

4.

5.

6.

B:
C:
D:
E:

Pölläkänsalmen silta

F:
G:
H:
I:

Pirttiniemen grillikatos

J:
K:
L:
M:

Pitkälahden saha

Kivilammen vesimylly
Pitkälahden koulu
Lippumäen
lähiliikunta-alue
Alannepuisto
Pitkälahden uimaranta
Lippumäen uimahallin
ilmastointitorni
Keilankannan silta
Pölhön grillikatos
Jynkän
jätevedenpuhdistamo

N: Painija Eino Leinon puisto
O: Haminalahden kartano
P: Piekanankujan toriaukio
VASTAUSKUPONKI - PETOSEN LEHDEN 5/2020 KUVASUUNNISTUSVISA

1.

= kirjain _______

2.

= kirjain _______

Nimi: _____________________________________________________________________________

3.

= kirjain _______

Osoite: ____________________________________________________________________________

4.

= kirjain _______

Puhelin/Sähköposti: _______________________________________________________________

5.

= kirjain _______

6.

= kirjain _______

Palautathan lomakkeen 23.10.2020 mennessä joko K–Supermarket Petosen tai S-Market
Petosen (Jalkasenkatu 7) Petosen Lehden logolla varustettuun palautuslaatikkoon.
Arvonta suoritetaan viikolla 44. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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Asukasyhdistyksen kuulumisia

Litmasella hölkättiin jälleen

Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen
julkaisema Petosen Lehti ilmestyy jälleen jokaiseen kotitalouteen jaettuna
Petosen, Saaristokaupungin ja Jynkän
alueella. Tämän vuoden poikkeuksellisen
tilanteen takia olemme tehneet muutoksia syksyn julkaisuaikatauluun ja tämän
lehden jälkeen julkaistaan vielä yksi
numero, keskiviikkona 16. joulukuuta.
Kevään nettinumerot voi käydä lukemassa osoitteessa petosenlehti.ppay.fi.
Kiitämme lämpimästi Petosen Lehden
yhteistyökumppaneita, joita ilman lehden julkaiseminen ei olisi ollut mahdollista.
Asukasyhdistys on jatkanut toimintaansa aktiivisesti. Syksyn kerhot ovat pikkuhiljaa käynnistyneet ja jatkuvat
näillä näkymin aina toukokuun loppuun
saakka. Yhdistys osallistui jälleen viime
viikonloppuna juostun Petosen Hölkän
järjestämiseen. Perinteistä Petosen Joulutapahtumaa Pinarilla emme järjestä
tänä vuonna, mutta pienemmissä tilaisuuksissa pyrimme olemaan läsnä. Suunnitteilla on muun muassa yhteistä toimintaa koko perheelle Niiralan Kulman
alueellisen asukastoimikunnan kanssa,
lisätietoa muun muassa facebookissa
syksyn edetessä.

P

erinteinen
Petosen
Hölkkä –tapahtuma järjestettiin Litmasen kentällä sunnuntaina 13.9.2020.
Tapahtuma alkoi syksyisen
sateisena, mutta taivas kirkastui reippaasti päivän edetessä.
Hölkkää järjestämässä olivat
yhdessä Petosen Nallet ry:n
kanssa sekä Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry, Niiralan
Kulma että Pyörön koulu. Varsinaisesta hölkästä vastuussa
oli totuttuun tapaan Petosen

Nallet. Petosen Hölkkä juostiin tänä vuonna jo 32. kertaa
ja jälleen kerran juoksijoita
saapui paikalle sateisesta aamupäivästä huolimatta noin
30, useammat aivan koko perheen voimin. Juoksun tulokset
löytyvät Petosen Nallejen kotisivuilta petosennallet.fi.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys (PPAY) järjesti tapahtuman yhteydessä nyt kolmatta
kertaa leikkimielistä saappaan-

heittokisailua, jossa kaikenikäiset pääsivät osallistumaan
ja parhaat heittäjät saivat upeita palkintoja kotiin viemisiksi.
Tapahtumatunnelmaa yllä piti
trubaduuri Noko ja lapsia –
sekä myös vähän vanhempaakin väestöä – ilahduttamaan
oli saapunut Petosen Nalle.
Pyörön koulun pisteellä pääsi
vastaamaan Litmasenlampi-

aiheiseen tietovisaan ja Pinarin
kahvion valmistamat herkut
maistuivat kävijöille kahviopisteellä. Tapahtumasta otettuja
kuvia voit käydä katsomassa
Petosen Nallejen Facebookista
sekä asukasyhdistyksen kotisivuilta www.ppay.fi.
Teksti ja kuvat:
Kalle Lillinen

Pinarin kahvio on palvellut alueen
asukkaita elokuun alkupuolelta lähtien
ja asukkaat ovat löytäneet jo ilahduttavan hyvin paikalle. Toivomme, että
hyödynnätte alueen ainoaa herkullista
ja edullista kotiruokaa tarjoavaa lounasravintolaamme, jotta pystymme jatkossakin toteuttamaan monipuolista ja
maksutonta toimintaa alueen asukkaille.
Toivotamme lukijoillemme aurinkoista
syksyn jatkoa!
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry.

Inessiivi, elatiivi, illatiivi…

Vieläkö muistat?

S

uomen kieli on kaikesta rikkaudestaan huolimatta sitä äidinkielenään puhumattomalle
mysteeri ja kirjoitettuna suorastaan kryptinen. Miten meillä voi olla viisitoista sijamuotoa,
kun taivutusvartaloiden osaaminen tuottaa joskus
hankaluuksia ammatikseenkin kirjoittavalle? Ja
miten puhekielessämme on niin runsaasti konsonantteja – kuten eräs puolituttu norjalainen,
aikansa suomea kuunneltuaan kertoi sen kuulostavan hänen korvissaan jotakuinkin tältä: änkkä
pänkkä tönkkö tänkkä känkkä ränkkä… kaikkine
kaksoiskerakkeineen!

Krokaten ja rollaten:

Ruutiukot reissussa

J

o vuodesta 2006 lähtien
ovat Markku Rossi, Jussi Tuovinen ja lehtemme
toimittaja Heikki Kokko pe-

lanneet yhdessä herrasmiesten
hienoa lajia nimeltä kroketti.
Armida Memory Cupin nimeä
kantavan jokavuotisen turna-

Ottelun jälkeisiä tunnelmia
ja miesten mietteitä lajista ja
vähän muustakin pääset kuuntelemaan osoitteessa ppay.fi/
podcast.

Lisää suomen kielen hienouksista ja kummallisuuksista löydät osoitteesta petosenlehti.ppay.fi/
artikkelit.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko
Lasten kolmas lukukirja opetti 1960 -luvun
koululaiset käyttämään suomen kieltä.

uksen peliareenat ovat vuosien
myötä vaihdelleet Tuusniemen
Pajalahdesta Siilinjärven Räimälle ja Vehmersalmen rantamaisemista aina Lapin Ranualle saakka. Tämän kesän ottelu
oli järjestyksessään jo viidestoista.

Teksti ja kuva: Heikki Kokko
Vuoden 2020 AMC -turnauksen voittajan Jussi Tuovisen
(oik.) oli helppo hymyillä laivansa m/s Vegan kannella
Heikin ja Markun jakaessa hopeamitalit.

Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 16.9.2020

Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
040 4848 327
kallavesi@evl.fi
Reipas Aamukerho ke 2.9.
klo 9.
Arkinen ateria alkaa ke 2.9.
klo 11. Matti Pentikäinen. Aterian hinta aikuiset 5€, lapset 3€
ja lapset alle 4 vuotta ilmaiseksi. Aloitetaan, mikäli koronatilanne sen sallii. Toiminnassa
huomioimme THL:n ohjeet.
Messu su 6.9. klo 10. Matti
Pentikäinen, Johanna Porkola,
Anna-Mari Linna.

Kirkon Raamattupiiri alkaa
ma 7.9. klo 18. Yhteyshenkilö
Ari Asikainen p. 0509186627
Tekstiviestillä kutsuu ryhmään
tulevia, jotka haluavat viestin.
Piiri kokoontuu parittomilla
viikoilla.
Messu su 13.9. klo 10. Johanna Porkola, Anne Keränen,
Mari Vuola-Tanila. Karttulan
kirkkokuoro.
Messu su 20.9. klo 10. Matti
Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Messu su 27.9. klo 10. Saara
Roto, Anna-Mari Linna. Seniorikuoro.

Mikkelinpäivän messu su
4.10. klo 10. Sanna Alanen,
Matias Koponen, Mari VuolaTanila.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Perhekerho to 3.9. klo 9.30.
Aamurukouspiiri ma 7.9.
klo 9. Rukouspiirin vetäjä Seija-Riitta Rissanen.
Arki-illan ehtoollinen ti
15.9. klo 18.30. Veli Mäntynen.
Ehtoollishetki arkiseen tyyliin.
Kutsu yhteyteen messu su
20.9. klo 17. Johanna Porkola.
Tervetuloa mukaan valmistelemaan messua jo klo 16

Nuori – etkö tiedä mistä aloittaa? Aloita ohjaamosta!
Syksy on tullut, eikä kaikille nuorille ole löytynyt työ- tai opiskelupaikkaa. Kuopion kaupunki
on perustanut näitä elämänsä suuntaa etsiviä nuoria varten kesällä 2020 Ohjaamon, josta
heidän on mahdollista saada ohjausta ja apua tilanteeseensa.
Ohjaamon työntekijät auttavat ja ohjaavat alle 30-vuotiaita nuoria heidän elämäänsä liittyvissä pulmissa ja asioissa, kuten arjen haasteissa, työhön ja koulutukseen hakemisessa tai
erilaisissa tukiasioissa.

erilaisissa tehtävissä.Lisätiedustelut: Johanna Porkola p.
0404848365.
Naisten ilta ma 21.9. klo 18.
Johanna Porkola.
Kaakaokirkko su 27.9. klo
16. Saara Roto.
Kallaveden seutu - muut
Rytkyn perhekerho ke 2.9.
klo 9.30. Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16.
Kahvia ja kohtaamisia Petosen kauppojen edessä pe
4.9. klo 10. Säävaraus.Järjestää
Kallaveden seurakunnan diakoniatyö.
Kallaveden
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KOKOUSKUTSU
Petosen Talviuimarit ry:n
sääntömääräinen vuosikokous
Kirveslahden uimakeskuksella
torstaina 8.10. klo 18.

Tervetuloa!
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Sadonkorjuun kiitosjumalanpalvelus su 13.9. klo 13.
Veli Mäntynen, Mari Vuola-

Tanila. Sadon siunaus, syksyn
satoa esillä.
Toivevirsi ja runoilta su
27.9. klo 16. Veli Mäntynen,
Anna-Mari Linna. Aira Kröger
lausuu runoja.

Lippumäkeen avattiin
upea skeittiparkki

Oli asia pieni tai suuri, pyytävät Ohjaamon nuorisotyöntekijät Tommi ja Sanni ottamaan rohkeasti yhteyttä.
Ohjaajat saa helposti kiinni puhelimella (soittamalla tai whatsappilla) ja sähköpostilla. Yhteyttä voi ottaa myös Po1ntin chatissa, osoitteessa www.po1nt.fi, perjantaisin klo 12-14, jolloin
voi tulla kysymään ja juttelemaan täysin anonyymisti.
Ohjaamo:			
puh. 044 718 3552		
ohjaamo@kuopio.fi
			

Ohjaamon nuorisotyöntekijät:
Sanni Reinikainen
puh. 044 718 3641
sanni.reinikainen@kuopio.fi

Tommi Salmela
puh. 044 718 3552
tommi.salmela@kuopio.fi

Haemme Pinarin kahvioon
Työtehtävinä mm. ruoan ja leivonnaisten valmistukseen
osallistuminen sekä kassanhoito ym. asiakaspalvelutehtävät.

Toivomme hakijoilta omatoimisuutta ja reippautta.
Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.
Työt alkavat lokuussa 2020. Työaika 20-25h/vko.

Huom! Edellytyksenä mahdollisuus työkokeiluun,
työ– tai oppilaitosharjoitteluun tai täyteen 100 % palkkatukeen.

Hakemukset ja yhteydenotot: toimisto@ppay.fi

Nuoret skeittaajat Patrik (vas.), Veikka ja Samu ovat innoissaan,
kun uusi skeittiparkki avattiin aivan kotikulmille.

S

kun Savilahden rampit purettiin rakennustyömaan tieltä
– nyt Lippumäki houkuttelee
skeittaajia ympäri Suomen.

tonisessa allaskuopassa. Aivan
pienimpien skeittaajien onkin
syytä lautailla huoltajan valvonnassa.

Lajin harrastajien pettymys
oli viime syksynä melkoinen,

Parkin suunnittelussa on ollut mukana kokeneita rullalautailijoita, joiden kädenjälki
näkyy niin aloittelijoille suunnatussa treenialustassa kuin
lähes neljä metriä syvässä be-

Kuopion Rullalautailijat eivät
koronatilanteen takia järjestä
parkin avajaistapahtumaa ainakaan ennen ensi kevättä.

yyskuun alussa lopullisen
muotonsa saanut Lippumäen lajipuisto on parin
viikon aikana ollut ahkerassa
käytössä. Rullalautailijoiden
ilona on nyt upouusi ja peräti maailmanluokan olosuhteet
tarjoava skeittiparkki.

Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Aasialaisia herkkuja Petosella
K
esäkuun alussa avattiin
Pyörönkaarelle
uusi
ravintola, Sang Asian
Cuisine, jossa ahkeroivat Toni
Luong ja Mai Huong Nguyen.
Pohjanmaalta Kuopioon viime
kesäkuussa muuttaneet ravintoloitsijat myivät aiemmin aasialaista ruokaa Pietarsaaren
torilla.
- Ymmärsimme silloin torilla työskennellessämme pian,
että ruuan myynti ulkona on
säiden takia aika rajoittavaa.
Myynti keskittyi vain kesäaikaan, mutta halusimme myyntiä ympärivuotisesti. Kun pieni
ravintolatila Kuopion Petosella sitten vapautui, päätimme
muuttaa ja perustaa ravintolan
tänne, Luong kertaa yrityksen
alkutaivalta.
Ravintolan ruokalista koos-

tuu aasialaisesta fuusioruuasta,
jossa on otettu myös suomalaisten omat makumieltymykset huomioon. Mukavana lisänä menussa ovat hedelmäiset
smoothiet, vaikkapa chiansiemenillä höystettynä.
- Viimeisen kolmen kuukauden aikana olemme tehneet
huomion, että asiakkaat suosivat hapanimelää kanaa sekä
susheja. Meistä on todella jännittävää tarjota uusia makuelämyksiä asiakkaille ja kehitellä
uudenlaisia annoksia, innostunut Luong kertoo.

Petosella ei ole tällä hetkellä
muita ravintoloita, jotka valmistaisivat sushia tai aasialaisia ruoka-annoksia. Kilpailu
Kuopiossa on kuitenkin kovaa,
sillä keskustassa on useita tasokkaita aasialaisravintoloita.

Luong pitää Petosta kuitenkin
hyvänä yrityspaikkana:

- Asiakkailta saamamme palaute Facebookin ja netin kautta on antanut meille kovasti
motivaatioita jatkaa, ja meidät
on otettu täällä todella hyvin
vastaan. Petosen asukkailla on
nyt mahdollisuus lisätä ruokavalioon vähärasvaista aasialaisruokaa, eikä sen perässä
tarvitse mennä kauas kotipaikalta.
Ravintola-ala oli yksi kevään
koronrajoituksista eniten kärsineistä. Luongin ravintola
kuitenkin avasi ovensa rohkeasti 3.6.2020.

- Asiakkaat ovat ymmärtäneet hyvin tilanteen, jossa kaikkien on kannettava
kortensa kekoon taudin le-

Aasialainen ruoka on paitsi maukasta, myös terveellistä.
viämisen
ehkäisemiseksi.
Olemme myyneet paljon sekä
take-away- että kotiinkuljetettuja annoksia, ja tämän toimintatavan alueen asukkaat
ovat hyvin ymmärtäneet.

Tällä hetkellä tilanne sallii
myös ravintolassa ruokailun.
Siististi remontoitu tila on koristeltu aasialaishenkisesti hyvää onnea tuottavia symboleja
unohtamatta.

- Olemme hyvin kiitollisia
meillä jo asioineille ja toivotamme myös uudet asiakkaat
tervetulleiksi, Luong hymyilee.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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Viihdy Jynkässä,
Ravintola Käskynkässä
* L ounas ma-pe
klo 10.00-15.00
alk. 10,40 €
Varattavissa
saunakabinetti
A-oikeuksin,
max 30 henkilöä.

Puh. 0440 775 000

latila
Varattavissa Juh
Wanha Kirjasto
ksiin,
isompiin tilaisuu
ä.

max 180 henkilö

1.2020 klo 12-16
Sunnuntaina 8.1
s noutopöydästä
Isänpäivänlouna
27 € / henkilö.
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Nauti paika

• Karaoke Pe-Su klo 16, Ke bingon jälkeen
• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin klo 17.30
• Pubivisat perjantaisin klo 19
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
facebook.com/karhunpesakuopio
karhunpesakuopio.fi

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

Soikkokuja 12, Jynkän palvelukeskus, Kuopio
017 361 3411
www.kaskynkka.net
ma-to
pe
la
su

10.00-20.00, keittiö 10.00-19.00
10.00-22.00, keittiö 10.00-21.00
12.00-22.00, keittiö 12.00-21.00
12.00-20.00, keittiö 12.00-20.00

Pyörönkaari 3

Avoinna ma-to 14-22, pe-la 9-24, su 9-22

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!

