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Södikan 40 vuotta parrasvaloissa:

- Politiikkakin jää nyt sivurooliin
iin

H

elsingissä
vuonna
1948 syntynyt Markku Söderström sai
ensimmäiset esiintymiskokemuksensa nuorena poikana
Linnanmäen Peacock -teatterissa, jossa hän lauloi ja tanssi
Harry Bergströmin säestyksellä. Tämä oli lähtölaukaus
balettiakin harrastaneen näyttelijän uralle, kun hänet kolmentoista ikäisenä valittiin
Mikko Niskasen vuonna 1962
ohjaaman Pojat-elokuvan Urkin rooliin satojen hakijoiden
joukosta. Elokuva oli myös
muuan Vesa-Matti Loirin
näyttävä läpimurto; ja jos joku
katsoja tunnistaa yhden lapsen
kasvot avustajien väkijoukosta,
niin hän on Kaurismäen elokuvista myöhemmin tunnetuksi tullut Matti Pellonpää.

Television lapsiteatterin, Ylioppilasteatterin ja Ryhmäteatterin jälkeen ”Södika” sai
kiinnityksen Kuopion kaupunginteatteriin vuonna 1972,
jossa hän näytteli lähes neljä vuosikymmentä eläkkeelle jäämiseensä 2011 saakka.
Söderströmin sadoista teatterirooleista pitää mainita ainakin Robotti Ariel musikaalissa Paluu kielletylle planeetalle
(1998), Kustaa III näytelmässä Teräs ja kuninkaan miekka (2000) sekä suuritöinen ja
vaativa Willy Lomanin rooli
Arthur Millerin kirjoittamassa
näytelmässä Kauppamatkustajan kuolema (2006).
Politiikkaan Söderström tuli
mukaan vuonna 1980, jolloin
hänet valittiin Kuopion kaupunginvaltuustoon silloisen
SKDL:n riveistä. Puolue vaihtui myöhemmin Vasemmistoliitoksi. Kesäkuun kuntavaaleihin hän ei asetu ehdolle, joten
40 vuoden ura politiikassa jää
nyt taakse.

Helsinkiin tekemään lapsiteatterin nauhoituksia. Eipä siinä juurikaan kerennyt koulua
käymään, kun kuvauksia oli
yöt ja päivät. Luokanvalvoja kysyikin kerran, oletko nyt
varmasti terve kun näytät noin
kalvakalta!

Lähes 40 vuotta kaupunginteatterissa näytellyt
Södika ei juurikaan ikävöi näyttämölle.

Särkkä vei rahat
Södika muistelee lämpimästi
uransa alkumetrejä aina Peacockin ajoista lähtien.
- Bergströmin myötävaikutuksella pääsin myös levyttämään, Tapio Rautavaaran
kanssa teimme Markun Joululaulun. Sitä soitettiin radiossa niin monena jouluna, etten
edes muista. Ja taisinpa jossain
välissä voittaa iskelmälaulun
suomenmestaruudenkin.
- Pojissa näyttelin sitten Urkin roolin, Vesku oli Jake ja
Pentti Tarkiainen teki hienon
työn Immun roolissa. Kaverit
olivat minua muutaman vuoden vanhempia, joten eipä me
elokuvatyön jälkeen paljoa oltu
tekemisissä.
- Yhdessähän me pojat elokuvanteon aikaan asuttiin ja
tehtiin kiusaa toisillemme.
Niskanen tosin joskus sai mekastuksestamme tarpeekseen
ja komensi meidät eri kadunkulmiin seisomaan.
- Mutta aivan sattumalta löy-

PÄÄKIRJOITUS
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len uutisten mukaan käytetyistä kasvomaskeista on
tullut ongelma Tampereella.
Erityisesti bussipysäkkien läheisyydessä olevat roskakorit ovat maskeja
pullollaan ja niitä lojuu jalkakäytävillä tuulen riepoteltavana. Roskakorit
ovat niin täynnä, että niihin ei pysty
enää laittamaan mitään sotkematta
käsiään.

Petosella ongelma on ollut tyystin
toisenlainen. Roskiksia ei ole edes
näkynyt Pyörönkaarella moneen
kuukauteen paria poikkeusta lu-

sin hiljattain YLE:n Elävästä arkistosta hauskan videon,
jossa me Veskun kanssa seistään vierekkäin ottamassa vastaan Valtion elokuvapalkintoa.
Tuottaja Toivo Särkkä vei tietysti rahat ja me saatiin vain
mainetta ja kunniaa, naurahtaa
Söderström.

Hotelli Aulangon
piccolo
Poikien jälkeen oli vuorossa Aarne Tarkaksen vuonna
1963 ohjaama Teerenpeliä.
Siinä näyttelivät mm. Pirkko
Mannola, Brita Koivunen ja
Siiri Angerkoski. Södika nähtiin hotelli Aulangon piccolona.
- Teerenpeliä tehtiin näyttelijöiden filmilakon aikaan, eihän
tuo lakko tietenkään pikkupoikaa koskettanut.
- Se oli kuitenkin hieman
erikoista aikaa, kun samoihin
aikoihin televisioon oli perustettu lapsiteatteri. Aulangolla kuvattiin aina yöllä kun
hotellissa oli hiljaista, mutta
päiväksi minut kyyditettiin

Teerenpelien jälkeen Söderström näytteli naapurin poikaa
Matti Kassilan vuonna 1964
ohjaamassa ja tositapahtumiin
pohjautuvassa televisioelokuvassa Luoti sydämessä. Kuopion keskussairaalan lääkärin
roolissa nähtiin Keijo Komppa. Seuraava suurempi elokuvatyö oli Risto Jarvan ohjaama
ja Arto Paasilinnan kirjoittama Jäniksen vuosi, ensi-iltansa
elokuva sai vuonna 1974. Pääroolissa näytteli Antti Litja.

Teatterikoulun ovet
pysyivät kiinni
Markku Söderström pyrki
kahdesti teatterikouluun, mutta ovet eivät auenneet.
- Mietin, että pitäähän sitä toinenkin tie olla. Se löytyi
sitten Paavo Liskin myötävaikutuksella, kun hänet valittiin
Oulun kaupunginteatterin johtajaksi. Hain sinne näyttelijän
pestiin, mutta minulle tarjottiinkin näyttelijä-järjestäjän
paikkaa. Olin kuitenkin noihin
aikoihin eli vuoden 1972 alussa kiinnitettynä Ryhmäteatteriin, joten järjestäjän pesti ei
oikein innostanut.
- Liski oli kuitenkin lähettänyt hakupaperini Kuopion
kaupunginteatterin johtaja Aimo Hiltuselle. Hänpä soittikin
minulle ja sovimme tapaamisen erääseen helsinkiläiseen
kahvilaan. Lyötiin kättä päälle
ja niin asia oli selvä. Avuksi oli
tietysti se, että minulla oli Mik-

Petosella hukutaan kasvomaskeihin
kuun ottamatta, vaan ne ovat olleet
Pyörönkaaren puistokäytävällä tai
Pyörön ylätorilla metrisen lumihangen alla. Nyt, kun kevätaurinko
on sulattanut hangen, ne ovat vihdoin paljastuneet käytettäviksi.
Roskakorien sijoittelu on epäkäytännöllistä. Monelle on suuri
kynnys lähteä bussista noustuaan
viemään käytettyä kasvomaskiaan roskakoriin, jos lähin sijaitsee kymmenien metrien päässä.
Laiskimmat tiputtavat ne heti jalkakäytävälle. Laskeskelimme tänä

aamuna, että Pyörönkaarelle Pelastusopiston ja Pyörön torin välille
maahan oli heitetty kokonaista 37
kasvomaskia ja tämä ainoastaan
kaaren toisella puolella! Voidaan
siis päätellä, että koko Kuopion
alueella jalkakäytävillä pyörii jopa
tuhansia käytettyjä kasvomaskeja.
Petosen asukkaat ovat toivoneet
roskakorien lisäämistä tärkeisiin
paikkoihin jo ennen kasvomaskiongelmaa, mutta Kuopion kaupunki ei säästösyistä ole tähän ryhtynyt.
Esimerkiksi Pyörön terveysaseman
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Markku Söderström vuonna 2000 Kustaa III:n
roolissa näytelmässä Teräs ja kuninkaan miekka.
ko Niskasen ja useammankin
tv-ohjaajan suositukset. Televisio olikin työllistänyt minua
tiiviisti aina siihen saakka kun
tulin tänne, muistelee Södika.
- Täällä oli tuolloin mielenkiintoinen ohjelmisto ja ammattitaitoinen
henkilöstö,
niinpä päätin jäädä Kuopioon.
Pidin todella siitä ilmapiiristä
ja yhteishengestä mikä teatterissa vallitsi.
Kaupunginteatterissa tekemistään lukuisista rooleista
päällimmäiseksi nousee yksi
ylitse muiden.
- Kyllä se on ylivoimaisesti
Kauppamatkustajan kuoleman
Willy Loman vuodelta 2006.
Se oli todella valtaisa urakka,
kolme tuntia lähes koko ajan
näyttämöllä ja Willy puhuu
käytännössä tauotta. Iso työ
kaikkinensa.
Näyttelijäkollegoistaan Söderström haluaa nostaa esille

ja sen koronatestauspisteen edessä,
eikä kauppakeskuksen takana Pyörön alatorilla ole lainkaan roskakoreja, mutta roskia sen sijaan riittää.
Ylätorilla roskakorit on sijoiteltu
nerokkaasti jokaisen penkin väliin
– alueelle, jossa ei ole ollut talvikunnossapitoa. Keväälläkään moni ei näiden roskisten läheisyyteen
halua mennä, koska penkit on aina
sateettomalla säällä miehitetty aamusta iltaan Petosen ns. janoisemman väestön toimesta.
Katukuvan siisteys tai sen puute
on jokakeväinen ongelma. Vaikka
kaupunki puhdistaakin ympäristöä katupölyn poiston yhteydessä,
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useampiakin nimiä.
- Alkuaikoina minuun teki
erinomaisen suuren vaikutuksen Irmeli Heinänen, hän oli
loistava näyttelijä. Tauno Sorvisto myös, hänhän oli näyttelijäyhdistyksen puheenjohtaja.
Topi Salmela meni myöhemmin Kansallisteatteriin… Leo
Pentti… Eero Pikkarainen,
hän siirtyi sittemmin Helsingin
kaupunginteatteriin…
Kauko Hynninen ja Auli Poutiainen tietysti, on ollut mukava tuntea hänet koko täällä
oloaikani. Kuopiossa oli ja on
paljon hyviä näyttelijöitä, Söderström päättää. Kuuntele
Södikan haastattelu osoitteessa ppay.fi/podcast.
PS. Se jäi Södikalta kysymättä, löytyikö teatterin näyttämöltä ja valtuustosalista mitään samaa…
Teksti: Heikki Kokko
Kuvat: Heikki Kokko, Markku Söderströmin kotialbumi

voimme me asukkaat kantaa oman
kortemme kekoon lähiympäristömme yleisen siisteyden puolesta.
Asukasyhdistys järjestää 27.5. klo
18 alkaen ”Meidän Petonen” -roskajuoksun, jossa siivotaan Petosen
keskusta-alueelta kasvomaskit ja
muut irtoroskat. Toivomme paikalle runsaasti aktiivisia osallistujia.
PS. Kasvomaskiongelma korostuu myös sivun 6 mielipidekirjoituksessa, joka saapui toimitukseen
juuri lehden taiton alla, asukkaat
ovat siis jo ryhtyneet toimintaan.
Jukka ja Kalle
PPAY ry
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Lehden jakelu: Suora Lähetys oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran 26.5.2021
Aineistot viimeistään 18.5.2021
ISSN 1237 2013 - 33. vuosikerta

Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 14.4.2021

3

4

Petosen Lehti • Keskiviikko 14.4.2021 • Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi
Kuntavaaliehdokas 2021

Kuntavaaliehdokas 2021

Maalari, ammatinohjaaja

TtM, Sairaanhoitaja

Pauli
Kainulainen

Vuokko
Hämäläinen

”Maalaisjärkeä päätöksiin”
Asumiskustannukset hallintaan
Pidetään toisistamme huolta
Viihtyisyyttä asuinalueelle

•
•
•

Seuraa: www.facebook.com/pauli.kainulainen.1422

Omakustanteinen

”Kuopiolaisten puolesta”
•
•
•

Turvallinen ja viihtyisä lähiö
Toimivat palvelut alueelle
Kohtuulliset asumiskustannukset

Seuraa: www.facebook.com/HamalainenVuokko

Omakustanteinen

Apua lemmikkien vaivoihin
K
uopion Eläinlääkärikeskus, kek.fi, on koirien, kissojen ja muiden lemmikkieläinten hoitoon
erikoistunut klinikka Jynkän
Soikkokuja 12: ssa. Keskuksen
perustajaeläinlääkäri
Erkki
Hara toimi Kuopion kaupungineläinlääkärinä 1980- luvun
alusta eteenpäin. Kun Kuopion
kaupungineläinlääkärin virka
lopetettiin 1999, oli hän perustamassa jo saman vuoden
aikana yksityistä pieneläinvastaanottoa. Eläinlääkäri Sinikka Sarpanen tuli mukaan toimintaan 1992 ja vuodesta 2005
eteenpäin hän on toiminut
myös keskuksen toimitusjohtajana. Tänä päivänä keskukseen kuuluu jo yli kymmenen
työntekijää, joukossa eläinlääkäreitä, eläintenhoitajia ja
avustavaa henkilökuntaa.

Eläinlääkärikeskuksen yleisin potilas on lajiltaan koira,
vaikka välillä eksoottisiakin
hoidettavia tutkimuspöydälle
ilmaantuu.
- Hoidamme pieneläimiä kattavasti ja varsin laaja-alaisesti.
Erityisosaamisalaamme
on
pieneläinten ortopediset ongelmat. Tyypillisimpiä ortopedisiä tapauksia ovat esimerkik-

si murtumakorjausleikkaukset
ja polven eturistisiteen korjausleikkaukset. Suoritamme
myös kattavasti vaativampia
hammashoitoja, kuten juurihoitoja, kirurgisia hampaidenpoistoja ja oikomishoitoja, Sarpanen kertoo.

Alalle rakkaudesta
eläimiin
Sarpanen aloitti nuorena
tyttönä työuransa laboratoriohoitajana. Eräänä kauniina
kevätpäivänä työhuoneensa ikkunasta ulos katsoessaan, hän
näkikin itselleen toisenlaisen
tulevaisuuden. Lääketieteestä ja eläimistä kiinnostunut
Sarpanen pakkasi kajakkiin
kymmenen
pääsykoekirjaa,
ruuat ja teltan. Hän meloi merelle saareen lukemaan silloisen Eläinlääketieteellisen korkeakoulun pääsykoetta varten
ja ovet avautuivatkin ensiyrittämällä. Näin uusi ura eläinlääkärinä sai alkunsa.
Ihmisten lisääntynyt vapaaaika kodin piirissä ja ulkoilun
suosio ovat innostaneet kuluneen vuoden aikana hankkimaan perheeseen koiran tai
kissan. Eläinlääkäri muistuttaa
etukäteisharkintaa:

- Lemmikin perushoidosta
tulee aina pitää huolta rodun
vaatimusten mukaisesti. Hampaita tulee hoitaa säännöllisesti harjaamalla ja tarkkailla
kuntoa mahdollisen hammaskivenpoistotarpeen
varalta.
Kynnet tulee leikata säännöllisesti ja turkki hoitaa rodun
vaatimusten mukaisesti. Erityisen tärkeää on huolehtia,
että lemmikki pysyy normaalipainoisena. Nykyään on suurena ongelmana se, että annetaan
liikaa makupaloja ja muuta
ruokaa, jolloin lemmikistä tulee helposti ylipainoinen.

Eettiset seikat
ohjaavat hoitoa
Television eläinlääkärisarjoja seuratessa voi nähdä ulkomailla toteutetun hyvinkin
erikoisia ratkaisuja lemmikin
hoidossa, kuten ”pyörätuolilla” liikkuvia koiria. Missä menee raja, kuinka pitkälle eläintä
hoidetaan ilman, että sen elämänlaatu kärsii?
- Eläinlääkärin tehtävä on
arvioida eläimen elämänlaatu ja mahdollinen kipu, sekä
hoitaa tarpeen mukaan. Mikäli
kärsimys käy liian suureksi, eikä sitä pystytä hoitamaan, on

syytä luopua lemmikistä. Esimerkiksi koiran jalka voidaan
toki amputoida, mutta se ei
vaadi lemmikiltä "pyörätuolin"
käyttöä. Eli koira tai kissa pärjää useimmiten varsin hyvin
kolmijalkaisenakin, kunhan
lemmikki ei ole ylipainoinen.
Yleisen suomalaisen etiikan
mukaan halvaantuneen koiran elämää ei ole syytä pitkittää, mikäli tilannetta ei pystytä
leikkauksellisesti tai muuten
hoitamaan, Sarpanen toteaa.
Luonnonvaraisen loukkaantuneen eläimen hoito kuluu
pääsääntöisesti
paikallisen
kunnaneläinlääkärin tehtäväksi. Valtio maksaa silloin kunnaneläinlääkärille korvauksen
tehdyistä hoidoista.
- Pahasti loukkaantuneen
eläimen saa lain mukaan lopettaa henkilö, joka osaa sen
välittömästi kärsimystä aiheuttamatta tehdä, Sarpanen huomauttaa.

Kevään monet
vaikutukset
Kun keväthormonit alkavat
jylläämään, kuuluu se kauas.
Tyttökissalla voi olla kiimaaikoja läpi vuoden, mutta viimeistään valon määrän lisään-

Leikkaussalin tiimi valmiina koiran
tähystyssterilisaatioleikkaukseen.
tyminen laukaisee vaiheen.
Leikkaamaton naaras käyttäytyy levottomasti ja kutsuu
uroksia
korviahuumaavalla
mourunnalla. Ääntely saattaa
olla taukoamatonta. Ympäristö
alkaa kiinnostamaan kovasti,
ja jos omistaja ei ole tarkkana,
naaras saattaa livahtaa seikkailulle. Tällöin odotettavissa on
perheenlisäystä kahden kuukauden kuluttua.
Uroksilla ei ole varsinaisia
kiima-aikoja, mutta sukukypsien poikakissojen virtsa alkaa
haista väkevälle, ja ne saattavat
ruveta ahkerasti merkkaamaan
reviiriään sisätiloissa. Myös
uros voi yltyä kevätkonsertoimaan.
- Sukukypsyyden saavuttaneet kissat, joilla ei aiota teet-

tää pentuja, onkin syytä leikkauttaa viimeistään keväällä.
Menohalut ja meteli vaimenevat ja ei-toivottujen pentujen
syntyminen vältetään. Kissojen suositeltavana leikkausikä
on 8–12 kuukautta, mutta leikkauksella ei ole yläikärajaa.
Kirkkailla keleillä, etenkin
nuorilla koirilla, esiintyy jonkin verran valoherkkyyttä silmissä. Tällöin silmät alkavat
vetistää ja vuotaa kirkasta limaa. Silmien valoherkkyyttä
voi hoitaa käyttämällä silmävesiä ja silmäpyyhkeitä,mutta
joskus tehokkain ratkaisu on
hankkia koiralle ikiomat aurinkolasit.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kuopion Eläinlääkäriasema

Kivipajalta muistomerkki haudalle

M

onet meistä joutuvat jossain vaiheessa
elämää suurempien
asioiden äärelle. Yksi näistä on
lähimmäisen kuolema, sen asian työstäminen vaatii omaisilta ja läheisiltä paljon. Käytännön asioiden hoitamiset ovat
kuitenkin edessä, hautajaisjärjestelyt ja siihen liittyvät pohdinnat tulevat viemään aikaa ja
energiaa.

linnassa.

Yksi osa surutyötä on hautakiven hankkiminen, kivi onkin usein ainoa pysyvä
muistomerkki ja muisto edesmenneestä läheisestä omaisille
ja tuleville sukupolville.

- Netti on hyvänä apuna,
sieltä löytyy runsaasti erilaisia
vaihtoehtoja niin kivimateriaaleista, kirjasintyypeistä kuin
koristeaiheistakin. Se helpottaa valintoja ja kun asiakas tulee meille, niin siitä on helppo
jatkaa.

Kivipaja Sari Kämäräinen
on toiminut alalla jo kaksikymmentä vuotta, joten yrittäjä osaa neuvoa asiakkaitaan
hautakiven ja koristeiden va-

- Omaisilla on usein selkeä
näkemys tai kuva jo suunnittelun alkuvaiheessa, millainen
muistokivi heillä on mielessä.
Tämä onkin hyvä lähtökohta
edetä ja valita ensin kivimateriaali, muotokieli, ehkä koristeet vainajan elämänkaarta ja
muistoa kunnioittaen, kertoo
Kämäräinen.

Kivipajaa työllistää eniten
lisänimien kaiverrus jo olemassa oleviin hautakiviin. Työ

voidaan tehdä hautausmaalla
tai kivi tuodaan pajalle työstettäväksi.
- Töihin päästään yleensä
vasta lumien sulettua. Näitä
tilauksia tulee talven mittaan
sen verran paljon, että loppukevät ja alkukesä onkin meillä
varsin kiireinen.

Luonnonkivi
mökkirannasta
Sari Kämäräinen tietää myös,
että monille on tärkeää teettää
haudalle muistomerkki vaikkapa vainajan mökkirannasta
löytyneestä kivestä.
- Ainahan hautakiven ei tarvitse olla kiviveistämön tekemä, luonnonkivi voi olla yhtä kaunis ja se saattaa tuoda
omaisille muistoja mieleen.

- Neuvon usein asiakkaita
käymään hautausmaalla katselemassa hautakiviä, sieltä löytyy hyviä ideoita, jotka sitten
meillä voidaan toteuttaa toiveiden mukaisesti.
Yrittäjän mukaan se klassinen hautakivimalli ei ole menettänyt suosiotaan.
- Varsinkin jos etupinta
ja sivut on hiottu kiiltäviksi
niin sehän on kaunis ja järkevä vaihtoehto. Etuna sille on
myös se, että kivi ei tarvitse
juurikaan huoltoa. Asiakas voi
nimenomaan haluta, että kiven
tulee olla selkeän suoraviivainen ja helppohoitoinen.
www.kivipajasarik.fi
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Kivipajan omaa tuotantoa on myös
laaja valikoima kauniita lyhtyjä.
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”Huomioi tavallista
tasokkaammat
yhteistilat!”
Siru Talvinen,
asuntomyyjä

Asunto Oy Kuopion Pyörön Kukkanen
Pyörönkatu 2, 70820 Kuopio

KUVAT OVAT HAVAINNEKUVIA.

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

ETU! Kun ostat kodin
Pyörön Kukkasesta, maksamme
nykyisen kotisi myynnin
välityspalkkion, kun välittäjä on
yhteistyökumppanimme OP Koti.
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:
opkoti.kuopio@op.fi tai
010 258 8505.

Pitkästä aikaa aivan uutta Pyörölle!
Petosen keskustan runsaiden palveluiden äärelle nousee laadukkaita omistuskoteja todella reiluin varastotiloin. Pyörön Kukkaseen rakennetaan hyvin suunniteltuja
parvekkeellisia kaksioita ja kolmioita. Raikkaiden uusien kotien lisäksi tulossa on kiva pihatalo, josta löytyvät viihtyisät tilat esimerkiksi saunomiseen, perhejuhliin,
vieraiden lyhytaikaiseen majoittamiseen tai vaikka taloyhtiön kisakatsomoon. Tartu tarjoukseemme ja kysy Sirulta lisää!
Huoneistoesimerkki: 2h+kt, 38,0 m², mh. 42.058 €, vh. 139.000 €. Energialuokka B2018. Arvioitu valmistuminen kesä 2022.

Peab Asuntomyynti, Siru Talvinen
p. 040 137 6900, asuntomyynti.kuopio@peab.fi
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MIELIPIDE

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

säksi kasvomaskien sisältämä
muovi saattaa lopulta päätyä
mikromuoviksi, joka aiheuttaa omat ongelmansa.

K

ävimme
pääsiäisen
aikana kiertämässä
lähialueita jalan ja oli
todella surullista huomata
miten paljon teiden varsilla,
ojissa ja kaduilla näkyi kasvomaskeja. Keräsimme noin
kahden tunnin aikana kolme jätesäkillistä roskia, joista
suurin osa oli nimenomaan
käytettyjä kasvomaskeja. Jututimme samalla ohikulkijoita ja emme suinkaan olleet
ainoita, jotka ovat tämän on-

gelman huomanneet. Samalla tulimme kiinnittäneeksi
huomiota siihen, ettei kevyen
liikenteen väylien varrella ole
tarpeeksi roskakoreja.
Kasvomaskit ovat ekologisuudessaan luultavasti verrattavissa tupakantumppeihin,
eli toisin kuin koirankakka,
ne eivät maadu. Joidenkin
arvioiden mukaan kasvomaskin häviäminen luonnosta
kestää jopa satoja vuosia. Li-

puh: 044 729 5233 (ma-to klo 10-13)

Roskilla on tapana rikastua
loppuvaiheessa vesistöihin,
valumavesien mukana. Kumilenkin sisältävät maskit
ovat eläimille, kuten linnuille
haitallisia, koska voivat esimerkiksi kiertyä nokan tai
kaulan ympärille. Ympäristöön jätetyt kasvomaskit tuovat esteettisen haitan lisäksi
terveysriskin. Ymmärrämme
hyvin, ettei monikaan tahdo
mennä koskemaan käytettyä
maskia, laittaakseen sen roskikseen.

!

!

!

Toivoisimme, että kaupunki lisäisi runsaasti näkyvien
roskakorien määrää. Niille on
nyt tänä aikana tarvetta.

€

PS:n kuntavaaliehdokkaat
Vuokko Hämäläinen ja Pauli
Kainulainen

€
Lisätietoa toiminnasta, PPAY Podcast ja paljon muuta osoitteessa www.ppay.fi

Työtehtävinä mm. lehtijuttujen suunnittelu ja kirjoittaminen,
henkilöhaastattelut, yhteistyö lehtityöryhmän kanssa sekä valokuvaaminen.

Työtehtävinä mm. ruoan ja leivonnaisten valmistukseen osallistuminen sekä kassanhoito

Vaadimme hakijalta hyvää suomen kielen taitoa ja kykeneväisyyttä

ym. asiakaspalvelutehtävät. Toivomme hakijoilta omatoimisuutta ja reippautta.

itsenäiseen työhön. Kokemus toimittajan tehtävistä katsotaan eduksi.

Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.

Työt alkavat toukokuussa 2021 tai sopimuksen mukaan. Työaika n. 25h/vko.

Työt alkavat huhtikuussa 2021 tai sopimuksen mukaan. Työaika 20-25h/vko.

Huom! Edellytyksenä mahdollisuus työkokeiluun, työ–/oppilaitosharjoitteluun

Huom! Edellytyksenä mahdollisuus työkokeiluun tai työ–/oppilaitosharjoitteluun

tai täyteen 100% palkkatukeen!

Hakemukset ja yhteydenotot: toimisto@ppay.fi

Hakemukset ja yhteydenotot: toimisto@ppay.fi

Tervehdys koulunuorisotyöntekijältä!

H

ei, olen Joonas Kauppinen ja olen aloittanut tammikuussa
koulunuorisotyöntekijän työt
Pyörön yläkoulussa. Kolmelle
Kuopion yläkoululle on palkattu oma nuorisotyöntekijä
osana kaupungin toteuttamaa
ja Aluehallintoviraston avustamaa hanketta Koulunuorisotyön vahvistaminen ja kehittäminen Kuopiossa 2020-2022.
Pyörön lisäksi koulunuorisotyötä tehdään tällä hetkellä
Minna Canthin sekä Hatsalan
kouluilla.

mia tai kaivatessaan ihan vaan
juttuseuraa. Teen työtä myös
Petosen vapaa-aikatiloilla Pinarilla sekä tarpeen mukaan
myös jalkautuvaa nuorisotyötä, jotta olisin koulun oppilaille
paremmin tuttu myös heidän
vapaa-ajallaan.
Olen ollut kiitollinen siitä,
että haastavan työn sekä koronarajoitusten sävyttämän arjen keskellä olen saanut paljon
työhöni liittyviä ajatuksia ja
ideoita useilta tahoilta. Koulun
oppilaille suuntaamani palaute- ja ideakyselyn tulokset olivat hyviä ja nuoret saivat oman
äänensä kuuluviin hienosti.
Otan jatkuvasti mielelläni vastaan työhöni liittyvää palautetta sekä uusia ajatuksia keneltä
tahansa, ketä koulunuorisotyö
jollain tavalla koskettaa. Yhteystietoni löytyvät osoitteesta
po1nt.fi/kuopio/koulunuorisotyo.

Koulunuorisotyön tarkoituksena on tuoda kouluympäristöön uusi aikuinen, joka tuo
mukanaan resursseja nuorison parempaan kohtaamiseen
ja kouluviihtyvyyden kehittämiseen.
Koulunuorisotyöntekijän tehtävänä on toimia
linkkinä koulumaailman sekä
nuorisopalveluiden välillä sekä
kehittää kaupunkiimme kestävää koulunuorisotyön mallia,
jonka toivottavasti pääsemme
vakiinnuttamaan valtionavustuksen päätyttyä keväällä 2022.
Käytännön tasolla työni
koostuu pääosin koulumaailmassa tehtävästä kohtaamistyöstä. Nuori voi keskustella
kanssani kahden kesken, kaveriporukassa tai vaikka etänä. Lisäksi pyrin tuomaan

Asukasyhdistys ja Kings
SC yhteistyöhön

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistys ja Kolmosen
jalkapalloseura
Kings
Soccer Club ovat solmineet
yhteistyösopimuksen. Yhteistyön myötä PPAY hoitaa muun
muassa Kuninkaiden kotiotteluiden kuulutukset.
- Näin pitkän linjan futismiehenä on erityisen hienoa
päästä tekemään yhteistyötä
paikallisen jalkapalloseuran
kanssa. Support your local, toteaa PPAY:n puheenjohtaja Pasi Louhelainen.

Ottelut pelataan pääsääntöisesti Litmasen ja Rauhalahden
kentillä ja niihin on yleisöllä
vapaa pääsy. Kingsin vastustajat tulevat Jyväskylästä, Joensuusta, Iisalmesta, Pieksämäeltä ja Varkaudesta. Lisäksi
lohkossa pelaa paikallisvastustaja AC Barca Riistavedeltä.
Otteluohjelmasta tiedotetaan
enemmän toukokuun Petosen
Lehdessä.
Teksti: Jukka Kytöjoki
Kuva: Kalle Lillinen

Toivotan kaikille lukijoille
hyvää kevättä!

koulupäivien oheen mukavaa
oheistoimintaa ja viihtyvyyttä
lisääviä asioita, jotta koronan
sävyttämä arki ei olisi kaikilta
osin niin harmaata. Teen hyvää
yhteistyötä opetushenkilöstön
sekä oppilashuollon kanssa

ja koulunuorisotyö on otettu
Pyörön yläkoulussa todella hyvin vastaan. Tarkoituksenani
on olla nuorten silmissä rento ja kiireetön aikuinen, jonka
puoleen he voivat tarvittaessa
kääntyä kohdatessaan ongel-

Joonas Kauppinen
Pyörön koulunuorisotyöntekijä
Instagram: pyoro_koulunuorisotyo
PPAY:n ja Kingsin puheenjohtajat Pasi Louhelainen ja Kalle Holopainen ovat tyytyväisiä solmittuun yhteistyösopimukseen.

Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 14.4.2021

Neulekahvilasta se alkoi

Kallaveden seurakunta

asukasyhdistys.fi. Yhdistyksen
seuraava vuosikokous on keskiviikkona 19.5 kello 18 Jynkän koulun ruokalassa osoitteessa Maitotie 2.
Viippola on asunut Jynkässä
vuodesta 2004 alkaen, kahdessa eri paikassa:

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21

040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Pulinapaja avoinna ma, ti ja torstaisin Petosen seurakuntatalolla,
Pyörönkaari 21. Noudatamme THL:n ohjeita ja pidämme ryhmän
kahdessa osassa. Ensimmäinen aukioloaika on klo 9-10, toinen klo
11-12. Kummallakin kerralla sisään pääsee 15 eri ihmistä. Aloitamme lyhyellä hartaudella, jonka jälkeen on kahvit. Älä tule flunssaisena tai kuumeisena. Kahviossa noudatamme 2 m:n turvavälejä.
Ystäväpiiri keskiviikkoisin klo 12-13.30 Petosen seurakuntatalon
kahviossa. Sallittu henkilömäärä 20.
Toiminnan miehet perjantaisin klo 13 Petosen seurakuntatalolla.
Sallittu henkilömäärä 20.
Seurakuntalaisia pyydetään seuraamaan seurakunnan
tapahtumatiedotusta Kallaveden seurakunnan internet-sivulta, sosiaalisessa mediassa ja seurakunnan ilmoitustauluilta
https://www.kuopionseurakunnan.fi/kallaveden-seurakunta
https://www.instagram.com/kallavedenseurakunta/
https://www.facebook.com/kallavedensrk/
Toimitukset, esim. kasteet hoidetaan AVIn suosituksia noudattaen
Koronavirusepidemian vuoksi Kallaveden seurakunnan seurakunnantoimisto avoinna Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie 21,
maanantai-keskiviikko klo 9-15. Torstaisin ja perjantaisin asiointi
vain puhelimella 040 4848 327 tai sähköpostilla: eija.rasanen@evl.fi

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 26.5.
Aineistot viimeistään 18.5.
Petosen lehti myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
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Pia Viippolan mukaan Jynkän asuinalueen
valtti on luontoyhteys.

P

ia Viippola lähti mukaan
Jynkkä-Leväsen
asukasyhdistyksen toimintaan ensin vapaaehtoisena
toimijana:

kävijäjoukko, mutta mukaan
ovat toki uudetkin osallistujat tervetulleita, ajankohtaiset
koronarajoitukset huomioon
ottaen.

- Halusin aloittaa Neulekahvilatoiminnan, sellaisen kaikille avoimen kohtaamispaikan
neulomisen ja virkkauksen
merkeissä, ilman taito- tai
osaamisvaatimuksia. Aloitimme kokoontumiset helmikuussa 2019 Paimenpojan päiväkodilla torstai-iltaisin.

Pikkuhiljaa Viippola meni
mukaan
asukasyhdistyksen
hallituksen kokoontumisiin ja
on nyt toiminut joulukuusta
2020 lähtien hallituksen puheenjohtajajana.

Toiminta jatkuu edelleen,
nyttemmin Jynkän Monarin
tiloissa torstaisin kello 17.30.
eteenpäin.
- Siellä toimii pieni aktiivinen

- Asukasyhdistyksen hallitus
kokoontuu tarvittaessa, mutta
pysymme koko ajan keskusteluyhteydessä Whatsapp-ryhmän kautta. Alueen asukkaille
on ryhmä Facebookissa nimellä Jynkkä-Leväsen asukasyhdistyksen ryhmä ja www-sivut
nimellä www.jynkkalevasen-

- Asuinalueena Jynkkä on
rauhallinen, lämminhenkinen
alue, jossa on hyvin potentiaalia kehittää yhteisöllistä toimintaa tulevinakin vuosina.
Luonto on läsnä kaikkialla, siitä on mahdollisuus ammentaa
voimavaroja asukkaiden hyvinvointiin. Ikäjakauma alueella on laaja, mikä myös aivan
mahtava voimavara.

Asukkaiden aktiivisuus avainasemassa
Alueen asukkaat ovat ideoineet monipuolisesti toimintoja
Jynkkä-Leväselle; asukastupaa,
kirpputoria, kohtaamispaikkaa työikäisille sekä kuntosalitoimintaa miesvuoroineen.
Lisäksi kaivattaisiin erilaisia
tapahtumia perheille ja käyttöön Vilkku- pyöriä. Mairen
puistoon on toivottu pelikenttää. Myös alueen siisteyteen ja
viihtyisyyteen on haluttu kiinnittää huomiota.
- Tästä esimerkkinä on ollut
kesällä 2019 jättipalsamin kitkentätalkoot.
Kivilammen kaavoitukseen
liittyen on ollut asukastapaa-

minen, jossa kaupungin edustajat ovat esitelleet tulevia
suunnitelmia ja vastanneet
asukkaiden kysymyksiin. Asukasyhdistys on myös järjestänyt arkkitehtuuri- ja luontokävelyitä, joita on kiitelty ja
toivottu lisää.
- Yhdistyksen tarkoituksena
on toimia alustana, jonka kautta voidaan saada alueen asioita kuuluviin samalla asukkaita
aktivoiden! Yhdessä tekemisen
ja asukkaiden osallistamisen
kautta Jynkän ja Leväsen alueita kehitetään - yhdessä saamme paljon aikaan! Leväsen
puolelta toivottaisiin asukasyhdistystoimintaan mukaan
lisää aktiivisia.
Jynkän asukasyhdistys onkin jo tehnyt yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa muun muassa Pitkälahden Marttojen,
Käskynkän, Jynkän Monarin,
Niiralan Kulman, Jynkän kirjaston, vanhempainyhdistys
Jykevän ja Paimenpojan päiväkodin kanssa.
- Nyt suunnitelmissa onkin
käynnistää yhteistyö ”nuapurin”, Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen kanssa. Olemme
jatkossakin avoimia monenlaiseen yhteistyöhön, meihin
saa olla yhteydessä, Viippola
toivottaa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pia Viippola

Petosen Ärrä sai uuden ilmeen

P

yörönkaarella sijaitseva Petosen R-kioski remontoitiin maaliskuun
lopussa. Uusitun Ärrän ovet
avattiin asiakkaille nopean remontin jälkeen perjantaina
26.3.

kassan läheisyyteen.

– Uusimme kalusteita, maalasimme pintoja, teimme uuden järjestyksen sekä sisätilamuutoksia, kertoo R-kioskin
yrittäjä Mirja ”Milla” Turunen.

– Heti ollaan saatu paljon positiivista palautetta, asiakkaat
ovat kokeneet tilan avarammaksi ja valoisammaksi, toteaa
Turunen ilahtuneena.

– Myös koko kassaympäristö uusittiin ja saimme täysin
uudet lämpökaapit ja parilan.
Erityisen iloinen olen uudesta
palveluvitriinistä, saamme nyt
itsetehdyt leivät kauniisti esille

Ärrän asiakastiloista löytyy
nyt myös Postin Smartpost eli
pakettien noutopiste. Asiakkaat ovat olleet uudistuksiin
tyytyväisiä.

Myös korona-ajalla on ollut
vaikutuksia myös Ärrällä.
– Elintarvikeostot ovat lisääntyneet ja takeaway-myynnistä
on tullut suosittua. Meillehän
voi tehdä ennakkotilauksen ja

Ärrältä löytyy nyt myös Smartpost.

R-Kioskin uudet tilat ovat entisiä valoisammat.
pakkaamme ruoat asiakkaalle
valmiiksi. Ne voi sitten noutaa
helposti vaikka ulko-ovelta.
Teemme kaikkemme, että asiakkailla olisi mukavaa ja turvallista asioida meillä. Näin ollen toivomme asiakkaita myös
maskin käyttöä.

Jaana Huttunen.

Turusen R-kioskiura alkoi jo
vuonna 1995, Petosen asukkaille hän on tullut tutuksi jo
vuodesta 1998.

– Järjestimme Hope ry:n
kanssa yhteistyössä lahjoituskeräyksen, joka toimitettiin
Hopelle 1.4. Lahjoitettavaa
tuli lopulta kolme isoa pahvilaatikollista! Oli ilahduttavaa
nähdä, että myös nuoret osallistuivat keräykseen, jotkut esimerkiksi suklaapatukalla.

– Yrittäjänäkin tulee nyt syksyllä kahdeksan vuotta täyteen.
Lokakuusta 2015 asti Turusen
oikeana kätenä on toiminut

– Jaana on ollut hirmuisen
tärkeä voimavara, häntä en
päästä pois.
Ärrä on osallistunut myös
hyväntekeväisyystoimintaan.

Petosen Ärrä osallistui Hope
ry:n lahjoitustempaukseen nyt
jo toista kertaa.
– Joulun alla järjestettiin ensimmäinen ja molemmat olivat tosi onnistuneita.
Turunen on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä myös Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen kanssa muun muassa
asukastapahtumien järjestämisessä.
– Osallistun varmasti jatkossakin vastaavanlaiseen toimin-

taan, lupaa Turunen.
Petosen Lehden lukijoille
Milla haluaa lähettää lämpimät
terveiset.
– Tervetuloa tutustumaan
uusiin tiloihin. Tukekaa jatkossakin paikallista pienyrittäjyyttä!
Teksti ja kuvat: Kalle Lillinen
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Huom! Bingo ja pubivisa tauolla toistaiseksi.
• 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

JÄÄSKELÄNKATU 1

myynti@kivipajasarik.fi

puh: 050 575 0004

