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Nykyjoulua vietetään 1800-luvun malliin
1
800-luvun Suomen kaupungeissa porvariväestön
joulunvietto poikkesi paljon tavoiltaan maalla asuvien
joulusta. Monet jouluun liittyvät perinteet, kuten kuusi,
pukki ja lahjat, ovat nimittäin
saapuneet ensin kaupunkiin
ja vasta myöhemmin maalle.
Joulunviettotavoista suuri osa
rantautui
Keski-Euroopasta
Ruotsin kautta Suomeen. Se,
mitä nykyään pidetään perinteisenä maalaisjouluna, onkin
siis taustoiltaan keskieurooppalaista kaupunkilaisjoulua.

Paratiisipuu se
joulun tekee
Joulukuuset tulivat Suomessa käyttöön ensin kartanoissa 1800-luvun puolivälissä ja
yleistyivät tavallisiin koteihin,
kun kouluissa alettiin järjestää
kuusijuhlia 1900-luvun alussa. Kuuset olivat aluksi pieniä
ja niitä ripustettiin kattoon tai
pidettiin pöydillä. Ennen vanhaan puhuttiin joulukuusen
sijaan paratiisipuista, jotka
koristeltiin kukkasin. Kukkakoristeet ja kreppiruusut symboloivat Aatamin ja Eevan aikaista paratiisia. Joululaulun
"No, onkos tullut kesä nyt talven keskelle" sanat viittaavat
myös paratiisipuuhun.
1800-luvun lopulla oli yleistä, että joulukuusi annettiin
lahjaksi karamellein tai piparkakuin koristeltuna. Vanhoissa joulukorteissa onkin usein
kuvattuna joulupukki kuljettamassa kuusta lahjaksi. Varakkaissa perheissä joulukuusi
koristeltiin myös kynttilöin,
lasikoristein ja lipuin. Eri maiden lippujen lisäksi suureen
rooliin pääsevät punakeltaiset
raitaliput, jotka olivat ruotsinkielisten huviloiden lippuja.
Niitä käytettiin ennen vuotta
1918, jolloin Suomi sai oman
siniristilipun, joka tietysti vei
suosikkilipun aseman.

Talonpoikaisperheissä koristelu oli vaatimattomampaa.
Perusteellinen siivous kuului
oleellisena osana jouluvalmisteluja. Kuusta, katajaa ja puhtaita olkia leviteltiin lattioille
ja penkkien alle tuoksumaan.
Kattoon, pöydän yläpuolelle saatettiin ripustaa lakana,
joka koristeltiin esim. värjätyillä höyhenillä ja puolukan
varvuilla. Oljesta tehtyjä koristeita käytettiin myös runsaasti,
kuten himmeleitä ja olkipukkeja.

mänkin väen joulupöydässä.
Mitä suurempi keko oli, sitä
parempi viljaonni tulisi seuraavalle vuodelle. Ruokailun
jälkeen leikittiin erilaisia joululeikkejä, kunnes nukahdettiin lattialle. Joulunvietto jatkui
leikin, juhlaruoan ja tanssin
merkeissä aina Nuutinpäivään,
13. tammikuuta saakka.

Kaupallinen joulu
rantautuu
Entisaikojen
joulupukki
1800-luvulla ei jakanut lahjoja,
vaan vaati kestitystä tai ainakin
viinaryyppyä itselleen. Kekripukilla saattoi olla yllään naamari, sarvet, nokka ja häntäkin. Tämä kyliä kiertävä pukki
oli kuin epämääräinen elukka,
joka kulki pelottelemassa karvapuoli päällepäin käännetty
lammasturkki yllään. Vaikkei
pukki lahjoja antanut, niitä
kuitenkin vaihdettiin talonväen kesken. Ne olivat pääasiassa
vaatteita tai itsetehtyjä esineitä.
Kun piiat ja rengit saivat osan
palkasta vaatteina, oli joulu kätevä aika jakaa niitä.
Joululahjaperinne
tuli 1700-luvun ensimmäisellä
puoliskolla suomalaisiin varakkaisiin kartanoihin sotaväen ja aatelin ylläpitämien yhteyksien kautta Tukholmasta.
Joululahja saattoi olla jokin
pieni ystävältä varastettu esine,
joka palautettiin jouluaattona
arvoituksellisen runon kera.
Lahja heitettiin ovesta sisään,
ja vastaanottajan piti siis arvata, kuka antaja oli. Lahjat olivat
siis lähinnä aikuisten seurapiirileikkiä.
Joululahjojen
jakaminen
yleistyi 1800-luvulla, kun porvaristo alkoi vaurastua. Varak-

PÄÄKIRJOITUS

Entisajan joulupukin julmaa olemusta hätkähtää aikuinenkin.

kaissa kodeissa hankittiin lahjoja, jotka käärittiin paperiin
ja sinetöitiin lakalla. 1800-luvun puolivälistä alkaen lahjoja
alettiin ostaa myös kaupoista.
Ne saattoivat olla ylellisyystarvikkeita, kuten koruja, lasi- ja
posliiniesineitä sekä kankaita.

helistimiä ja pelejä. Samalla alkoi yleistyä asenne, jossa
kahvikeskusteluissa
paheksuttiin joulun kaupallisuutta.
Herrasväen mukaan lehdissä
alkoi olla jo häiritsevän paljon
erilaisista ilmoitteluista joulun
lähestyessä.

Lempeä, lahjoja jakava joulupukki tuli Keski-Euroopasta
Ruotsin kautta Suomeen vasta 1900-luvun alussa. Silloinkin pukki löysi tiensä ensin
varakkaampien kotien ovelle
ja pikkuhiljaa köyhienkin pariin. Vähitellen ulkomaisten
liikkeiden myyntikatalogit levisivät Suomeenkin ja tarjolle tuli muun muassa lapsille
tehdasvalmistettuja nukkeja,

Riisi, eksoottinen
juhlaruoka

ervehdys jälleen hyvät lukijat.
Näin vain jo alkaa joulu olla
ovella, ja edessäsi on vuoden
viimeinen Petosen Lehti. Takana on
vaikea vuosi, mutta olemme kiitollisia siitä, että pystymme jatkamaan yli
30 vuoden perinteet omaavan lehden
julkaisua normaalisti.

Alkutalven aikana Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksessä on pöydällä
ollut liuta tärkeitä alueellisia asioita.
Jo yhdistyksen alkuajoista asti tapetilla ollut Litmasenlammen tilanne
on vihdoin saamassa valoa tunnelin päähän, sillä Kuopion kaupunki
on priorisoinut lammen puistoalueen kunnostuksen korkealle omissa
suunnitelmissaan.

Ensi vuonna Petosen Lehti ilmestyy
jälleen kahdeksan kertaa maailmantilanteen niin salliessa, mutta vuoden ensimmäistä numeroa teidän on
maltettava odottaa aina maaliskuun
10. päivään saakka.

Olemme myös osallistuneet Petosen verkostoetäpalaveriin, jossa käynnistettiin tärkeä keskustelu
laajan toimijajoukon kesken alueen
asioista. Huolenaiheina esille nousivat muun muassa päihdeongelmat,

T

Maaseudulla
jouluaattona
syötiin perinteisesti lipeäkalaa,
ohrapuuroa, leipää ja juustoa,
sekä juotiin olutta ja viinaa.
Kotitontullekin
muistettiin
laittaa kulhollinen ohrapuuroa, jota hän saattoi maistaa
väen ollessa saunassa. Leipäkeko kuului jouluun köyhem-

etenkin huumeet, nuorten aikuisten
syrjäytyminen, yleinen turvallisuus
sekä tärkeiden palveluiden kuten
Kelan poistuminen alueelta. Etäpalavereita jatketaan säännöllisesti tulevana vuonna ja toivomme Petosen
asukkaita ottamaan edelleen rohkeasti yhteyttä mieltä askarruttavista
aiheista.
On ollut upeaa nähdä, että alueella jatkuu tarpeellinen asukastoiminta useiden eri toimijoiden voimin.
Tukikohdan Uuden Edessä -hanke käynnistyi syksyllä ja siitä lisää
voitte lukea tämän lehden sivuilta.
Kallaveden seurakunnan Pulinapa-
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Porvarien perinteinen joulupöytä muistutti paljon nykyistä
joulupöytäämme. Tarjolla oli
muun muassa rosollia, sillisalaattia, laatikoita, lipeäkalaa,
hyytelöitä, jälkiruokajäädykettä, juustoja, hedelmiä, kinkkua
ja lihapiirakkaa. 1800-luvulla
Suomessa oli yleistä syödä jouluna lihaa kuivattuna, savustettuna tai paistettuna. Lihana
oli joko nautaa, lammasta tai
sikaa. 1800-luvulla possua ei
olisi vielä riittänyt joka kotiin,
sillä sikatalous oli varsin kehittymätöntä. Sianliha nousi
johtoasemaan joulun pääruokana vasta 1900-luvulla. Vielä
1920- ja 1930-luvuilla joulun
pääruoka ei ollut kinkku, vaan
pöydässä saattoi olla esimerkiksi paistettu lampaanlapa.

Suomalainen
perinteinen
joulupuuro on valmistettu kaura- tai ohraryyneistä.
1800-luvulla Suomeen alettiin
tuoda ulkomailta kallista riisiä,
jota vain rikkaat pystyivät ostamaan. Eksoottista riisipuuroa pidettiin arvokkaampana
kuin ohrapuuroa, mistä syystä
riisipuuroa valmistettiin juhlaruuaksi. Riisipuuroa tarjotaan
edelleen joulu¬ruokana, vaikka siitä tulikin 1900-luvulla
arkiruokaa. Siirtomaatuotteet
halpenivat 1880-luvulla, kun
höyrylaivojen
yleistyminen
pienensi kuljetuskustannuksia. Vaatimattomatkin taloudet
saattoivat nyt ostaa joulupöytään manteleita, pähkinöitä,
kuivattuja hedelmiä ja rusinoita. Tapa syödä jouluna rusina-,
luumu- tai sekahedelmäkeittoa
siirtyi vauraimpiin talonpoikaistalouksiin 1800-luvun lopulla.
Teksti ja kuvat: Pirjo Kiiski
Lähteet: turunseutusanomat.
fi/2019/11/miten-olisi-joulu1800-luvun-tyyliin, ruokatieto.fi

Aikamatka jouluun
Kuopion
korttelimuseon
joulunäyttelyssä (5.12.2020–
6.1.2021) pääsee tunnelmoimaan, miltä joulu näytti
ennen vanhaan niin porvaristalossa kuin vähävaraisemmissa kodeissa. Museokorttelin kodit on puettu
jouluasuihin
1800-luvulta
1930-luvulle.

teet ovat oljista tai sanomalehtipaperista askarreltuja.

Kun varakkaan perheen
korkeaa kattoa hipovaa joulukuusta koristavat piparit, kauniit karamellit ja jouluomenat, köyhempi perhe ripustaa
pienen kuusensa tilanpuutteen vuoksi kattoon ja koris-

Lahjojakin kuusien alta löytyi jo tuolloin, mutta minimaalisesti nykyjouluun verrattuna. Iso punaposkinen
jouluomena on ollut aikoinaan monen lapsen toivelahja.

ja on jo kohta kolmen vuoden ajan
ansiokkaasti täyttänyt Petosen Osallisuushanke Pömpelin (2015–2017)
jättämää tyhjiötä, mutta varsinkin
asukastupa Kotikulman sulkeutumisen jälkeen kysyntä päivittäiselle
kynnyksettömälle tapaamispaikalle on kasvanut entisestään. Marraskuussa tähän saatiin helpotusta, kun
Sirkkulanpuiston Toimintayhdistyksen Petosen Apu ja Tuki -hanke eli
tuttavallisemmin PATu avasi ovensa.
Hankkeen tilat sijaitsevat osoitteessa
Kypäräkatu 7 ja ovat avoinna arkisin
9–13, paitsi perjantaisin klo 12 saakka. Tsemppiä ja menestystä asukasyhdistyksen väeltä Ullalle, Sinille ja

Ruoka oli tärkeässä roolissa
joulunvietossa, olipa se sitten
vaatimaton ohrapuuro leivän
ja voin höystämänä tai herrasväen samovaarissa lämmitetty
glögi manteleiden ja makeisten kera.

muulle porukalle!
Iso kiitos lehtityöryhmän ja koko
asukasyhdistyksen puolesta tasapuolisesti sekä kaikille yhteistyökumppaneille että lukijoille, laittakaahan
hyvissä ajoin toiveita ja ideoita tulemaan ensi vuodelle osoitteeseen toimisto@ppay.fi!
Rauhallista joulunaikaa kaikille ja
aimo annos valoa vuoteen 2021!
Kalle Lillinen
PPAY ry
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Musiikki tekee hyvää

”

Musiikin harrastaminen
aktivoi aivoja. Erityisesti
lapsena aloitetun harrastamisen vaikutus säilyy aivoissa
koko ihmisiän. Lähes jokainen
vauva ja lapsi innostuu luonnostaan musiikista.”

Matala
aloittamiskynnys
”Musiikin soittaminen tai
laulaminen on moninkertaisesti tehokkaampaa aivojen aktivointia kuin pelkkä kuuntelu.
Nopeatempoinen musiikki piristää ja tekee mielesi positiiviseksi ja optimistiseksi.”

21-vuotias
kuopiolainen
Niko Penttinen on harrastanut musiikkia jo pikkupojasta
saakka. Trubaduuriksikin itseään kutsuva mies soittaa kitaraa ja laulaa lähes päivittäin.
- Olen viettänyt lapsuuteni
Petosella, Haarakastiellä. Perheeseeni kuuluu äidin ja isän
lisäksi pikkuveli. Ihan lapsena
aloitin laulamisen ja jo alakouluikäisenä aloin ottamaan
kitaratunteja, Penttinen kertaa
musisoinnin alkua.
Musiikin harrastaminen on
Penttiselle mukavaa ajanvietettä, ei hampaat irvessä suorittamista. Soittotuntien lisäksi
hän on ollut jo vuosia mukana
Alavan seurakunnan nuorten
bändissä.
- Olin ollut oman Hirvijärven
riparin jälkeen isosena useampana kesänä, ja Alavan seura-

kunimellä. Näyttökertoja kaikille videoille on kertynyt reilut 59 000, yksittäistä videota
on katsottu parhaimmillaan
4700 kertaa. Tämä suosituin
video on tehty Arttu Wiskarin
Tässäkö tää oli -biisistä.

Penttinen kuuntelee paljon
radiota ja musiikkilistalta löytyy monen genren edustajia.
Itse hän soittaa pääasiassa cover-versioita suomipop- ja iskelmämusiikista.
Niko Penttiselle musiikki tuo tasapainoa arjen aherrukseen.
kunnan kanttori pyysi leirin
jälkeen minua kirkon nuorten
musiikkitoimintaan mukaan.
Monelle Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen tapahtumissa vierailleelle Penttinen on
tullut tutuksi esiintymislavalta.
Keikkoja on tullut tehtyä myös
muutamissa yksityistilaisuuksissakin. Osana harrastusta on
videoiden kuvaaminen, jota

Penttinen on tehnyt jo kuutosluokkalaisesta lähtien. Videoita löytyy Youtubesta taiteilijanimellä Noko.
- Ensimmäisen videon latasin 30.05.2012. Alkuperäisen
kanavan nimi oli Noko4851,
mutta poistin numerosarjan
selvyyden vuoksi. Facebookista löytyy yhteisösivusto, josta
musiikkia löytyy samalla ha-

- Minulla on tällä hetkellä kaksi akustista kitaraa sekä
kaksi sähkökitaraa. Soittotunneilla käytän sähkökitaraa ja
esiintyessä sähköistettyä akustista kitaraa vahvistimien ja
mikrofonien kanssa.
Penttinen kannustaa nuoria
musiikinharrastajia löytämään
oman väylänsä harrastaa.
- Luin juuri vanhoja Peto-

sen Lehtiä, ja huomasin, että
nykyään myös Petosella saa
kitaransoiton opetusta. Yhdelläkin soittokelpoisella kitaralla pärjää, ja alkuun voi päästä
myös itseopiskelulla. Netistä
löytyy paljon ilmaista opiskelumateriaalia ja nuotteja. Itse
koin kyllä helpommaksi käydä
soittotunneilla, jolloin apuakin on helpompi pyytää. Noin
vuodessa opin kitaransoiton
perusteet, mutta esimerkiksi yhden biisin oppiminen voi
tapahtua muutamassa viikossakin.

Lapsuusmuistot
Petosella
”Musiikki on kuin kulkuneuvo, joka siirtää meidät tunteidemme keskukseen ja muuttaa niitä tehden harmaasta
päivästä kirkkaamman, tai
muistuttaa meitä ihmisistä tai
tilanteista, jotka palaavat luoksemme hetkeksi. Melodialla on
voima siirtää meidät takaisin
menneeseen.”
Penttinen on opiskellut koneistajaksi ja pääsi töihin työssäoppimispaikkaansa,
pääsääntöisesti puuteollisuuden
teriä valmistavaan ja huoltavaan yritykseen. Hän asuu nykyään Neulamäessä, mutta Petosella vietetystä lapsuudesta

on mukana mukavat muistot ja
kouluaikaiset kaverit.
- En koskaan tuntenut oloani turvattomaksi. Asuinalue
oli rauhallinen ja Pitkälahden
koulu mukava. Myös lyhytaikainen yläkoulujakso ennen
muuttoa pois Petoselta on
jäänyt positiivisena mieleen,
vaikka koulu suuri olikin. Pinarillakin tuli vietettyä jonkin verran aikaa. Petosella on
myös hyvät kaupat ja kirjasto.
Lapsuuden ihaniin musiikkimuistoihin Penttiselle on jäänyt Fröbelin Palikoiden Pumppulaulu ja Ultra Bran Hauki.
- Suurin syy tähän on se, että nämä olivat ensimmäiset
biisit, jotka itse otettiin nauhalle. Fröbelin Palikoita fanitin urakalla ja kävin livenäkin
heitä katsomassa. Hauki taas
on jäänyt hauskana muistona
mieleen ala-asteen juhlatilaisuudesta. Minulla on vieläkin
tallessa tilaisuudesta pahvinen
kala, jonka erivärisiä puolia
esityksessä käänneltiin.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
Lainaukset ovat poimintoja
aivoja ja musiikkia käsittelevistä nettiartikkeleista.

Petoselle uusi pelastusasema

E

teläistä Kuopiota palvelevan pelastusaseman
rakennustyöt käynnistyivät marraskuussa. Asema
valmistuu Petosentien varteen
Porkkanakadulle ja sen on
määrä valmistua vuoden 2022
alussa. Samaan aikaan on valmistumassa myös Itkonniemelle sijoittuva pelastusasema.

Neulamäessä Volttikadulla jo
vuosikymmeniä toiminut asema on sisäilmaongelmien takia tullut käyttöikänsä päähän,
joten sen paikalle rakennetaan
uusi. Vuonna 2023 Kuopio
siirtyy näin kolmen pelastusaseman malliin.

Vuokralla
Pelastusopistolla
Petosella nykyisin toimiva
pieni ja osittain epäkäytännöllinen pelastusasema on vuokrannut tilat Pelastusopistolta.
Tehokkaan toiminnan kannalta tilanne ei kuitenkaan ole paras mahdollinen, sillä paikkaa

Pelastusopiston ongelmien puinti jatkuu

J

ulkisuudessa on jo syksystä lähtien kerrottu
Pelastusopiston työilmapiirin kärjistyneen
siinä määrin, että opiston ylintä johtoa syytetään työsyrjinnästä, työturvallisuusrikoksesta
ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Erikoissyyttäjä Heikki Ylisirniön mukaan kyse on
opistossa tapahtuneista kahteen työntekijään
kohdistuneista teoista, jotka ajoittuvat loppuvuoteen 2018.

Kohun keskiössä ollut opiston rehtori Mervi Parviainen on jäänyt sairauslomalle maaliskuuhun 2021 saakka. Sisäministeriö nimitti
joulukuun alussa rehtorin sijaiseksi koulutusjohtaja Minna Hirvosen. Hänen ja hallintojohtaja Pia Viklundin osalta syyttäjä on tehnyt
syyttämättäjättämispäätökset.
Sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo
Kohvakka myöntää ongelmien jatkuneen pit-

kään ja ministeriö on ollut niistä tietoinen.
- Ministeriön näkökulma on ollut tässä koko
ajan se, että koetetaan säilyttää työrauha Pelastusopistossa sillä tavalla, että opiskelu ja opetus
voivat jatkua normaalisti, sanoo Kohvakka Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa.
Opiston työsuojeluvaltuutettu, opettaja Kimmo Laurilan mukaan ongelmien kärjistyminen tuli yllätyksenä. Erikoiseksi lausuman
tekee kuitenkin se, että työhyvinvointi- ja työtyytyväisyyskyselyissä on jo vuosien ajan käynyt ilmi henkilöstön tyytymättömyys opiston
johtamistapaan.
Rehtori Parviaisen sijainen Minna Hirvonen
ei lehden painoon mennessä vastannut toimituksemme haastattelupyyntöihin.

Mika Laituri
Marko Laituri
Jouni Laituri

0400 372 221
040 558 6952
0400 671 734

TOIVOTAMME ASIAKKAILLEMME HYVÄÄ JOULUA
SEKÄ ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2021!
Rauhalahdentie 2, Kuopio

ei ole suunniteltu pelastustoiminnan tarpeita vastaavaksi.
Opiston alueella ja sen ympäristössä liikkuu ajoittain paljonkin väkeä, joten kiireellisiin
hälytystehtäviin lähtö saattaa
tästä johtuen jopa viivästyä.
Vaaratilanteilta on kuitenkin
toistaiseksi vältytty.
Eteläisen Kuopion alueella
asuu lähes 25 000 ihmistä ja
siellä on runsaasti rakennuskantaa, joten se on määritelty
korkeimman riskin alueeksi.
Kiireellisissä tehtävissä pelastajien tulisi olla kohteessa kuudessa minuutissa.
Petoselle valmistuvalle asemalle sijoitetaan myös huoltoja korjaustoimintoja.

Hätäkeskuspäivystäjistä pula
Krooninen pula hätäkeskuspäivystäjistä koskettaa lähes
koko maata. Henkilöstön vähyys kuormittaa työntekijöitä ja päivystäjävaje heikentää
työhyvinvointia ja työssä jaksamista.
- Hätäkeskuksiin tarvitaan lisää henkilöstöä pikaisella aika-

Pelastusopistolla sijaitseva pelastusasema on logistisesti epäkäytännöllinen. Tilanne kuitenkin korjaantuu runsaan vuoden kuluttua, kun Porkkanakadulle valmistuu uusi asema.
taululla. Valtion on osoitettava
riittävät resurssit, jotta uusien
hätäkeskuspäivystäjien kouluttaminen ja palkkaaminen
on mahdollista, sanoo johtaja
Kim Nikula Suomen pelastusalan ammattilaisten liitosta
(SPAL).

ta pitää riittävästi. Oma vaikutuksensa on ollut uudella
ERICA-järjestelmällä, joka on
tuonut mukanaan toiminnan
yhdenmukaisuuden
myötä
laatua, mutta samalla verkottuminen on kuormittanut päivystäjiä.

Hätäkeskuslaitoksen johtajana viime keväänä aloittanut
Taito Vainio sanoo hiljattain
Pelastustiedossa julkaistussa
haastattelussa, että päivystäjät
uupuvat, koska heitä on liian
vähän.

- Pelastusopistossa koulutettavat päivystäjät sijoittuvat
usein esimerkiksi Kuopioon,
jossa päivystäjätilanne onkin
hyvä, toteaa Vainio.

- Taukoja ei ole mahdollis-

Hyvää joulua ja onnellista
uutta vuotta 2021!

Teksti ja kuva: Heikki Kokko
Lähteet: pspelastuslaitos.fi,
pelastustieto.fi

Seuraava Petosen Lehti
ilmestyy 10.3.2021
Aineistot viimeistään
2.3.2021
Petosen Lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 16.12.2020
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Hyvää joulua ja siunattua Uutta Vuotta 2021 arvoisat Petosen Lehden lukijat!
Kristus syntyy – kiittäkää!

K

allaveden seurakunnan kirkkoherran ominaisuudessa minulla
on ilo tervehtiä teitä jouluna
2020!

On sitten ollut historiallisen
erikoinen vuosi. Pandemian
uhka on sävyttänyt kulunutta
aikaamme viime maaliskuusta
lähtien koko Suomessa ja maailmalla jo aiemmin. Tietenkin
toivomme, että tuleva vuosi
toisi tullessaan rokotuskampanjan kautta helpotuksen ja
olomme normalisoituisivat.
Valitettavasti joulujumalanpalveluksemmekin ovat rajoitettu tämän hetkisten määräysten mukaan 50 henkilöön.
On siis haasteellista toivottaa
sinua tervetulleeksi joulukirkkoon, jos satutkin olemaan
niiden joukossa, joita emme
saa määräysten mukaan sisälle
laskea.
Voin siis toivottaa sinut tervetulleeksi jouluun siellä ko-

tona, jonne meidän on tänä
vuonna kehotettu jäämään.
Tietenkin toivon, ettet tuntisi
oloasi yksinäiseksi.
Erityisinä aikoina joulun
rauha ja tietoisuus todellisen
Vapahtajan Jumalan pojan
syntymisestä ihmiseksi on tuonut ihmisten syvällisen rauhan kaipuuseen vastauksen.
Jumala tuo rauhan sinullekin.
Ole siis turvallisella mielellä
ja noudata annettuja viranomaisten ohjeita pandemian
aikana. Kaikissa muissakin
huolissasi tarvitset lepoa ja
toivon, että joulu tutulla sanomallaan enkelien suusta tuo
sinulle tulevaisuuden uskon ja
toivon:
Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa!
Sinua siunaten,
Matti Pentikäinen
Kallaveden
seurakunnan
kirkkoherra

M

onessa kodissa jouluun
valmistaudutaan
avaamalla joulukalenterin luukkuja.
Luukun takaa voi löytyä, kuva,
suklaapala, salmiakkia tai jotain muuta mielenkiintoista.
Luukkujen avaaminen huipentuu viimeiseen luukkuun, joka
on yleensä se kaikkein suurin,
odotuksen täyttymys. Kalenterin luukkujen avaaminen,
valmistautuminen
suureen
juhlaan on tärkeää, sillä tarvitsemme eroa pyhän ja arjen
välillä. Pyhä ei tunnu pyhältä, ellei se eroa arjesta. Jouluna maallinen ja taivaallinen
yhdistyvät, sillä Jumala tulee
maan päälle.
Maailma ei ollut tähän tapahtumaan kuitenkaan valmis. Sillä ei ollut tarjota Jumalan Pojalle syntymäpaikaksi
muuta kuin eläinsuoja. Tämä
siitä huolimatta, että joulua oli
odotettu koko Vanhan Testamentin ajan. Joulua edeltävät
sunnuntait kantavat ortodoksisessa perinteessä nimiä pyhien esi-isien ja pyhien isien
sunnuntait. Ne johdattavat
meidät Vanhan Testamentin
aikaan. Kristuksen syntymä on
Vanhan Testamentin täyttymys ja siitä alkaa Uuden Liiton
aika, johon meidät kristityt on
kasteessa liitetty.
Kristuksen syntymäjuhlaa
vietettiin kristittyjen keskuudessa yhdessä Kristuksen kastejuhlan kanssa aina 300-luvulle saakka. Roomalaiset
viettivät talvipäivän seisauksen aikaan Saturnalia-juhlaa
sekä voittamattoman auringon

juhlaa. Tuohon ajankohtaan
sijoitettiin myös Kristuksen
syntymäjuhla. Yksi looginen
selitys juhlan sijoituspaikaksi on se, että maaliskuun 25.
päivä vietetään Neitsyt Marian
ilmestysjuhlaa. Tuona päivänä
enkeli Gabriel tulee ilmoittamaan Marialle, että hän saa
lapsen, joka on jotakin suurta
ja ihmeellistä.
Erityisesti täällä pohjoisessa
tarvitsemme valoa keskellä pimeintä vuodenaikaa. Sitä joulu
tuo, valon ja kirkkauden pimeyden keskelle. Jouluikonin keskuksena on pimeä luola. Pyhä
Gregorios Nyssalainen vertaa
pimeää Kristuksen syntymäluolaa synnin pimentämään
maailmaan, jossa loistaa totuuden Aurinko. ”Kansa, joka
asui pimeydessä, näki suuren
valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loisti
kirkkaus.” (Matt. 4:16).
Jouluna muistamme toisiamme lahjoin. Se on tapa, jota jo
roomalaiset käyttivät omissa
juhlissaan. Monet tuskailevat
sen kanssa, että joululahjoihin
ei ole mahdollista sijoittaa niin
paljon kuin haluaisi. Ne, joilla
on mahdollisuus, voivat käyttää lahjoihin paljonkin euroja.
Usein on kuitenkin niin, että
parhaimmat lahjat ovat ilmaisia. Toisen ihmisen huomioiminen, ajan antaminen toiselle
ei maksa mitään.

dollisuus vaikuttaa toinen
toistemme elämään, tuoden
esille myönteisiä asioita ja toivoa.
Kristuksen syntymä merkitsee valoa ja uutta toivoa meille
ihmisille. Se merkitsee uuden
elämän mahdollisuutta, joka
toteutuu siellä, missä Kristus
saa syntyä meissä itsessämme.

Maailmassa emme elä erillämme toisistamme. Sen on
viimeistään tämä vuosi koronapandemioineen osoittanut. Meillä kaikilla on mah-

Ehkä jotain sellaista edesmennyt lauluntekijä Vexi Salmi tavoitteli tutussa joululaulussa
”Sydämeeni joulun teen” sanoin: ”Näin sydämeeni joulun
teen ja mieleen hiljaiseen taas
Jeesus-lapsi syntyy uudelleen”.
isä Timo Honkaselkä
Kuopion ortodoksinen seurakunta

PPAY ry HAKEE

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

Edellytyksenä on mahdollisuus työkokeiluun.
Työt alkavat tammikuussa tai sopimuksen mukaan.
Työaika noin 25 tuntia / viikko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Toivotamme Rauhallista
Joulunaikaa ja Onnellista
Uutta Vuotta 2021!
Istanbul Market, Pyörönkaari 9

Avoinna:

Ma-Pe
La
Su

klo 9-19
klo 10-16
klo 12-16
Pyörönkaari 7 p. 050 5730 733
ma-pe 07:00 - 21:00
la-su 08:00 - 21:00

24.12. 7:00 - 16:00
25.12. ja 26.12. 8:00 - 21:00

STEP

PARTURI-KAMPAAMO

PYÖRÖNKAARI 1
70820 KUOPIO

017 361 2666

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2021!
Fazerin suklaalevyt
(240-250g)

Coca-Cola

Hodarit

(0,5l)

Oheisella kupongilla

– 5,00 €
kaikista hiustenleikkauksista!
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Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen kerhot, toimisto,
Petosen Lehti sekä Pinarin kahvio
ovat

JOULULOMALLA
20.12.2020 – 10.1.2021
Toiminnot jatkuvat 11.1.2021 alkaen.
Pinarin kahvion
JOULUINEN LOUNASPÖYTÄ
Lauantaina 19.12.2020 alk . klo 11.00

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

hinta 12,00 € / hlö

Huom! Vain ennakkovarauksella!
Enää muutamia paikkoja jäljellä
- varaa omasi pian! puh: 044 752 6425

PPAY ry
www.ppay.fi
toimisto@ppay.fi

Menu ja lisätiedot: kahvio.ppay.fi

Podcasteista piristystä pyhiksi!

T

Tietokirjailija Jukka Kytöjoki toimittaja
Jussi Tuovisen haastateltavana.

oimittajamme Heikki
Kokon ja vierailevan
tähtitoimittaja
Jussi Tuovisen mielenkiintoiset
podcastit vuosien varrelta ovat
kuultavissa netissä osoitteessa
ppay.fi/podcast.

Markku Rossi, tietokirjailija
Jukka Kytöjoki ja apteekkari
Pekka Kaukonen.

Haastateltavina ovat olleet
monet tutut kasvot Etelä-Kuopiosta ja vähän muualtakin:
mikrofonin ääreen ovat asettautuneet mm. Joulupukki, ravintoloitsija Veli Markkanen,
arkkitehti Heikki Tegelman,
poliitikko ja maakuntaneuvos

Podcastit 2018-2020

Mukavia kuunteluhetkiä, valitse näistä mieluisin tai kuuntele vaikka kaikki!

Kallaveden seurakunta (Matti Pentikäinen)
Kitaransoittoa opiskelemaan!
(Ari Heinonsalmi)
Ruutiukot reissussa (Markku
Rossi, Jussi Tuovinen)

Petosen historiaa pähkinänkuoressa (Eija Niiranen, Pirjo
Kiiski, Jukka Kytöjoki)
Hyvän tuulen rivitanssi (Jukka Pirinen)
Erikoishaastattelu Korvatunturilta (Joulupukki)
Meidän Petonen – 30 vuotta
asukastoimintaa (Jukka Kytöjoki, haastattelijana Jussi Tuovinen)
Ravintola Käskynkkä (Veli
Markkanen)
Jynkkä-Leväsen asukasyhdistys (Jani Koponen)
Pub Karhunpesä (Jari Kullberg)
Boutique Hotel Sawo House
(Minna Sairberg)
Veneveistämö J. Kuusela

(Jorma Kuusela, haastattelijana Jussi Tuovinen)
Kalastusväline Rialinna (Mika Rialinna)
Arkkitehti Heikki Tegelman
(Heikki Tegelman)
Petosen Apteekki (Pekka
Kaukonen)
Petosen Lehti ja 2010-luku
Petosen Lehti 2000-luvulla
Petosen Lehti 1990-luvulla
Petosen Lehti 1989
PPAY 30 vuotta - historiikki
(Jukka Kytöjoki)
Teksti ja kuva: Heikki Kokko
PS. Voit myös lähettää oman
podcast-toiveesi osoitteeseen
petosenlehti@ppay.fi

Uusi elämäntilanne voi laukaista kriisin
enää ole niin aktiivisesti ihmisten mielissä. Toisaalta taas on
ihmisiä, jotka ovat kokeneet
toimeentulossaan, jaksamisessaan tai ihmissuhteissaan kolhuja juuri koronan takia, selventää Uuden edessä -hanketta
koordinoiva Lauri Sutinen.

V

iime keväänä Suomeen
rantautunut Covid19pandemia
muutti
monen suomalaisen elämää.
Työpaikkoja vähennettiin, yrityksille tuli aivan uudenlaisia
haasteita ja opiskelu sekä työnteko etänä pakottivat noudattamaan uusia toimintatapoja
arjessa. Samalla koululaisten,
opiskelijoiden ja etätyöläisten
sosiaaliset kontaktit vähenivät.
Monella on ollut huolta omasta
tai läheisten pärjäämisestä rajoitusten keskellä sekä pelkoa
itse sairastumisesta kohtaan.

Lisäksi se, että rajoitusten aikana oltiin tiiviisti perheen kesken, saattoi johtaa perheen sisäisten ongelmien esiintuloon.
Taloudelliset huolet rasittavat
mieltä. Kun tulevaisuutta ei voi
suunnitella, ahdistus kasvaa.
- Se, miten pandemiaan on
suhtauduttu, on hyvin yksilöllistä. Toisaalta olemme selvinneet jo kerran poikkeusolojen
yli viime keväänä, ja siten jonkinlaista henkistä karaistumista suhteessa tähän pandemiaan
on ollut havaittavissa. Eli se ei

Koronapandemiaan liittyen
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEA julkaisi
ylimääräisen hankehaun, jolla pyrittiin tarjoamaan tukea
muuttuneessa tilanteessa. Tukikohta diakonia ry haki hanketta psykososiaalisen tuen
tarjoamiseen ruoka-avun yhteyteen. Hanke alkoi elokuussa ja jatkuu maaliskuun 2021
puoleen väliin saakka.
Ruoka-avun jakaminen ei
ole uutta Tukikohta diakonia
ry:lle, sillä se on jakanut elintarvikkeita Petosella jo useiden
vuosien ajan.
- Olemme läsnä tämän hankkeen puitteissa Tukikohdan

ruokajonossa Petosella sekä
yhteistyökumppanimme Kuopion ruoka-avun ruokajonossa
keskustassa, Sutinen kertoo.

Tukea keskustellen ja
ryhmätoiminnalla
Petosen Tukikohdan ruokaavulla autetaan yli kahtasataa
ihmistä viikossa ja perheet
mukaan laskettuna määrä
nousee noin seitsemäänsataan
henkeen. Paikalliset kauppiaat
ovat olleet mukana avustamisessa lahjoittamalla hävikkiruokaa Tukikohdalle jaettavaksi. Ruoka-avun lisäksi
asiakaskunnassa on ollut vuosien varrella havaittavissa tarve
myös keskusteluille, ohjaukselle, ja ryhmätoiminnoille.
- Siksi hankkeen aloittaminen juuri tällaisella sisällöllä
oli luontevaa, koska tukitarve
ei ole meneillään olevan pandemian aikana ainakaan vähentynyt, toteaa Sutinen.

- Pyrimme olemaan rinnallakulkijana ja auttamaan asiakasta niiden palveluiden piiriin,
joista hän hyötyisi. Tarjoamme
keskustelua ja neuvontaa liittyen erilaisiin tilanteisiin, vaikkapa sosiaalietuuksien haussa.
Järjestämme myös ryhmätoimintaa sikäli, kun se nykyisissä
oloissa on mahdollista toteuttaa.
Toimintaa voi olla vaikka kokoontuminen jonkun teeman
ympärillä, joka voi olla retki
vaikkapa luontoon tai uuteen
uimahalliin.
Sutinen korostaa, ettei kenenkään kannata jäädä yksin
murehtimaan elämäntilannettaan. Hän kannustaa pitämään
kiinni omassa elämässä niistä
positiivisista asioista, joita löytyy:
- Myönteiset asiat auttavat
jaksamaan myös vaikeiden aikojen yli. Yksin ei kannata jäädä. Mikäli ei ole mahdollista

kasvotusten tavata ihmisiä niin
ottaa vaikkapa puhelimitse yhteys. Uuden edessä -hankkeen
työntekijöihin kannattaa myös
ottaa rohkeasti yhteyttä, mikäli
siltä tuntuu.
Kuopion kaupunki jakoi
hiljattain vuoden 2020 Turvallisuusteko-palkinnon arvokkaasta
osallistumisesta
koronatilanteen aikaiseen työhön. Petosen Tukikohta-seurakunta sai kunniamaininnan
vapaaehtoistyöstään
ruokatyön parissa.
Tukikohta-seurakunnan pastori Jyrki Liukkosen mukaan
toiminta perustuu monien innokkaiden vapaaehtoisten sitoutuneeseen työhön. Erityiset
kiitokset hän antaa yli kymmenen vuotta ruokatyössä vapaaehtoisesti toimintaa johtaneelle Ilkka Blomerukselle.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Uuden edessä -hanke
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Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
040 4848 327
kallavesi@evl.fi
4.
Adventtisunnuntain
muskarimessu su 20.12. klo
10. Veli Mäntynen, Mari VuolaTanila. Kirkkoon mahtuu
max 50 hlöä.
Perheiden aattokirkko to

24.12. klo 15. Sirpa Nummenheimo, Mari Vuola-Tanila.
Kirkkoon mahtuu max 50
hlöä.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus pe 25.12. klo 10. Saara
Roto, Anna-Mari Linna. Kirkkoon mahtuu max. 50 hlöä.
Kauneimmat
joululaulut
messu la 26.12. klo 10. Sanna
Alanen, Richard Nicholls.

Kirkkoon mahtuu max 50
hlöä.
Messu su 27.12. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Mari VuolaTanila. Kirkkoon mahtuu max
50 hlöä.
Uuden vuoden messu pe
1.1. klo 10. Matias Koponen,
Anna-Mari Linna.
Messu su 3.1. klo 10. Matti
Pentikäinen, Richard Nicholls.
Loppiaisen messu ke 6.1. klo
10. Saara Roto, Johanna Isokangas.
Messu su 10.1. klo 10. Sanna
Alanen, Miia Gabel, AnnaMari Linna.
Arkinen ateria ke 13.1. klo
11. Ateria keskiviikkoisin.
Lapsikuoron harkat alkaa
ke 13.1. klo 17. Mari VuolaTanila. Uudet ja entiset kuorolaiset lämpimästi tervetulleita.
Kuoronjoht. Mari Vuola-Tanila p.0404848368/mari.vuolatanila@evl.fi
Kallaveden
kirkkokuoro
harjoitukset alkaa ke 13.1. klo

18. Anna-Mari Linna. Koronatilanteen salliessa. Kuoroon
otetaan uusia laulajia. Yht.otot
kuoronjohtaja AnnaMari Linnaan, anna-mari.linna@evl.fi,
p. 040 4848367
Kallaveden kirkkokuoron
seniorien harjoitukset alkaa
to 14.1. klo 13. Anna-Mari
Linna. Kuoroon otetaan uusia laulajia. Yht.otot kuoronjohtaja Anna-Mari Linnaan,
annamari.linna@evl.fi, p. 040
4848367.
Messu su 17.1. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Anna-Mari
Linna.
Perheitten ilta alkaa ma
18.1. klo 17.30.
Reipas Aamukerho alkaa ke
20.1. klo 9.30.
Messu su 24.1. klo 10. Saara
Roto, Richard Nicholls.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

Ei joulua ilman kukkasia

J

oulunaika on tunnetusti
vilkasta aikaa kukkakauppiaille. Kukkia ostetaan
itselle ja lahjaksi, ja monesti
voikin tuntua, ettei joulu tule
kotiin ilman tuttua joulukasvia
tuoksuineen.
- Tänä vuonna suosittuja ovat
varmaankin taas pitkälti perinteiset joulukukat, kuten joulutähti, ritarinkukka ja hyasintti.

Jouluruususta on tullut haluttu
muutamana viime jouluna ja
tänä vuonna sitä on ollut myös
kotimaisessa viljelyssä, kertoo
Lea Koivisto Pyörön Kukka ja
Lahjasta.
Kuten vaatemuodissa ja sisustuksessa, myös kukkamaailmassa ovat vallalla omat trendinsä.

- Nyt ovat tulleet muotiin
erilaiset kuivakukat ja heinät,
ja ne käyvätkin tosi kauniisti
esimerkiksi leikkokukan kaveriksi.
Kuivakukista löytyy paljon
eksoottisiakin kasveja, kuten
banksia ja protea. Isot pampaheinät ja värjätyt lehdet tuovat
eloa jouluasetelmiin.
- Jouluna tuunataan peruskimppujakin usein vaikkapa
jollain jouluisella koristetikulla
tai kimallesuihkeella. Tunnelmaa asetelmaan tuo leikkovihreiden spreijaus kulta- tai
hopeakukkamaalilla, vinkkaa
Koivisto.

Punainen on yhä
suosituin väri
Monelle punainen, valkea ja
vihreä ovat ehdottomasti joulun väripaletti myös kukkasissa. Valinnanvaraa on tullut
lisää, sillä uusia värimuotoja
kehitellään ja kasveja voidaan
myös värjätä.
Koiviston mukaan myydyimpiä lajikkeita ovat jo vuosia olleet
joulutähti, hyasintti ja ritarinkukka eli amaryllis.

Jynkkään
Jynkän uusi Sale antaa S-ryhmälle oppia siitä, minkälainen lähikauppa
palvelee nykypäivän kaupunkilaista asiakasomistajaa parhaiten.

Nuortenillat alkavat ti 26.1.
klo 17.
Arki-illan ehtoollinen ti
26.1. klo 19.
Kallaveden seutu - muut
Jynkänvuoren
perhekerho alkaa ma 18.1. klo 9.30.
Jynkänvuoren kerhotila, Isännäntie 22.
Jynkkä-Leväsen olotila ti
19.1. klo 13. Parittomien viikkojen tiistaisin Katraantie 14 A
katutason kerhotilassa.
Perhekerho alkaa ke 20.1.
klo 9.30. Rytkyn leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Messu su 17.1. klo 13. Veli
Mäntynen.
Vehmasmäen perhekerho
alkaa ti 19.1. klo 9.30.

Kansalaisopistolla kurssitarjontaa
kaikenikäisille Etelä-Kuopiossa

nalle.
Kukkakaupan valikoimasta
huomaa, että sipulikukkia koristellaan nykyään paljon siten,
että sipuli päällystetään sammalella ja sammal kiedotaan
kulta- tai hopearautalangalla
sipulin ympärille kiinni.
- Hollannista tulee myös
vahalla päällystettyjä ritarinkukan ja hyasintin sipuleita,
joissa ei siis ole ruukkua laisinkaan.
Koivisto suosittelee myrkytöntä ja tuoksutonta joulukukkaa kaipailevalle ritarinkukkaa, joko ruukkuversiona tai
leikkokukkana.
- Omaan kotiin haluan joka
joulu ison vadillisen hyasintteja ja maljakkoon ritarinkukkakimpun. Usein joltain pöydältä
löytyy myös joulutähti, eli aika
perinteisesti joulun kukat valitsen itselleni, Koivisto toteaa.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

- Nyt ovat tulleet joulunaikaan myös persikan ja nuden
sävyt perinteisten värien rin-

Uuden ajan

Toiminnan miehet pe 8.1.
klo 13. Martti Olsen. Miesten
omaa toimintaa perjantaisin.
Pulinapaja alkaa ma 11.1.
klo 10. Avoinna arkipäivisin
ma, ti ja to.
Nuorten lauluryhmän harkat alkaa to 14.1. klo 17. Mari
Vuola-Tanila. Entiset kuorolaiset lämpimästi tervetulleita.
Kuoronjoht. Mari Vuola-Tanila p.0404848368/mari.vuolatanila@evl.fi
Muskari 1-2-vuotiaille ja
vanhemmille pe 15.1. klo
9.30.
Mari
Vuola-Tanila.
1.ryhmä klo 9.30-10 ja 2.ryhmä klo 10.30-11. Ilmoittautumiset: Mari Vuola-Tanila,
p.0404848368 tai mari.vuolatanila@evl.fi
Kutsu yhteyteen messu su
17.1. klo 17. Miia Gabel.
Ystäväpiiri varttuneille ke
20.1. klo 12. Parittomien viikkojen keskiviikkoisin.
Petosen perhekerho alkaa to
21.1. klo 9.30.
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J

ynkkään avattiin marraskuun lopulla uuden ajan
Sale. Kauppa toimii yhtenä Sale-konseptin kehittämisyksikkönä, sillä täältä saatujen palautteiden pohjalta
kehitetään valtakunnallista Sale -konseptia.
- Tällä prototyypillä haemme S-ryhmätason oppia siitä, minkälainen lähikauppa
palvelee nykypäivän kaupunkilaista asiakasomistajaa parhaiten. Jynkän Salen asiakkaat
pääsevät siis vaikuttamaan
omalla
ostokäyttäytymisellään ja palautteillaan tulevan
Sale-konseptin esillepanoihin
ja valikoimiin. Tavoitteena on
huomioida myös entistä paremmin valikoimien muodostamisessa asiakkaiden erilaiset

Kuopion kansalaisopisto tarjoaa kevätkaudelle 2021 monipuolisen kurssikattauksen Etelä-Kuopion alueella: käsityö- ja
kuvataidekursseja eri ikäisille lapsille tarjoavat Käsityökoulu
TAITURI ja Kuvataidekoulu VÄRIKÄS Pirtin, Aurinkorinteen ja Martti Ahtisaaren kouluilla.
Aikuisille on tarjolla liikuntaryhmiä useissa toimipisteissä
tarjonnan vaihdellessa venyttelystä ja pilates-kursseista reippaampaan kuntoliikuntaan. Kursseille ovat tervetulleita myös
uudet harrastajat kevätkaudella.
Muistikoulu – huolla aivot virkeiksi -kurssilla puolestaan
tutustutaan aivojen aktivoimiseen ja tehdään monipuolista
aivotreeniä. Kurssi on tarkoitettu kaikille aivojen ja muistin
huoltamisesta kiinnostuneille.
Käy tutustumassa kursseihin ja ilmoittaudu: opistopalvelut.
fi/kuopio

tarpeet kaupunki- ja maaseutu-Saleissa, kertoo kenttäpäällikkö Timo Heiskanen PeeÄssän tiedotteessa.
Tiedotteen mukaan lähipalveluiden kehittäminen on tärkeää alueen asiakasomistajien
arjen sujuvoittamisen kannalta. Lähikauppaan on nopea
pistäytyä ostoksille.
- Toivommekin, että asiakasomistajamme antavat aktiivisesti palautetta uudesta Salesta,
sanoo vähittäiskaupan toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen.

Pikakassat
jouduttavat asiointia
Jynkän Saleen saatiin uutena pikakassat nopeuttamaan

palvelua. Pikakassojen tehtävänä on helpottaa ja nopeutta
asiointia erityisesti pienten ostosten osalta. Uudessa Salessa
on runsaasti uusia tuoreus- ja
laatunäkökulmia korostavia
elementtejä, jotka omalta osaltaan tukevat nopeaa ostamista
ja helppoa asiointia.
- Esiin nousevat vahvimmin tuore leipä sekä yksittäin
myytävät irtotuotteet, näyttävä
ja värikäs hedelmä- ja vihannestarjonta, nopeasti mukaan
napattavat take away -tuotteet
sekä tyylikäs, brändimerkkejä
ja erikoisuuksia esiin nostava
juomaosasto, kuvailee Heiskanen.
Lähde: PeeÄssä
Kuva: Heikki Kokko
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Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
• 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!

Pyörönkaari 3

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

Muotti- ja telineratkaisut
Kaikenlaisiin projekteihin

Lue lisää
skannaamalla
QR-koodi!

Kuopion toimipiste
Leväsentie 23
70780 Kuopio
010 8370 734

Muotit
Telineet
Suunnittelu
www.peri.fi

