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Sawohouse tiukasti ajan hermolla

K

oronavuosi on kurittanut tapahtumanjärjestäjiä ympäri Suomen, eikä sen vaikutuksilta
ole säästynyt Sawohousekaan.
Tilanne ei kuitenkaan ole lannistanut yrittäjä Minna Sairbergia, vaan päinvastoin, on
saanut ideasuonen pulppuamaan. Sawohousen kevät onkin käynnistynyt nyt mukavasti. Lounaskävijöiden määrä
ravintolassa on lisääntynyt ja
myös à la carte -ravintolan palvelut on avattu. Kesäaikaan à la
carte -ruokaa on mahdollista
saada lauantaisin jo päivällä ja
sunnuntaisin on tarjolla brunssia. Keittiö ja iltaravintola ovat
avoinna tiistaista lauantaihin.
- Koronarajoitusten vapauduttua iltaravintolassa on
tarkoitus järjestää myös livemusiikki-iltoja sekä erilaisia
ruokaan ja juomaan liittyviä
teemailtoja. Kesällä on myös
tulossa sisäpihan terassialueelle grillimenuiltoja, joissa
mukana aiempaa enemmän
myös järjestettyä ilmaisohjelmaa, kuten livemusiikkia.
Livetapahtumien osalta Sawohouse jatkaa viime kesältä
tuttuja ja onnistuneita Garden
Live -konsertteja. Konserttien
osalta odotamme vilkasta ja
monipuolista artistikattausta
kesäviikonloppuihin. Ensimmäiset keikat on tarkoitus järjestää heti koronarajoitusten
purkauduttua. Toivottavasti jo
kesäkuussa, Sairberg kaavailee.

Mahdollisuuksia
aloitteleville artisteille
Sawohousessa ei ole jääty tuleen makaamaan, vaikka edeltävä vuosi on ollutkin rankka.
- Keikkojen ja tapahtumien
livestriimaus on uusinta toimintaamme. Haluamme tuoda livetapahtumia ja paikan
muuta
tapahtumatoimintaa

laan kuvaamaan eri kohteessa
eri puolilla Kuopiota. Samalla
upeat kuopiolaisia maisemat,
paikat, yrittäjät ja tekijät saavat
näkyvyyttä.

Sawohousen tilat tarjoavat tapahtumille upeat puitteet.

- Myös kaupallisilla alueen
yrityksillä on mahdollisuus
tulla mukaan lähetyksin esimerkiksi lokaatioina tai tuotteiden esittelyn kautta.
Vaikka pahimmassa koronakurjimuksessa Sawohousen
henkilökuntaa on jouduttu
lomauttamaan ja monia toimintoja on peruuntunut kuluneen talven ja kevään aikana,
näkyväksi myös Kuopion ulkopuolelle. Emme anna koronan lannistaa tekemisiämme
ja haluamme nähdä jotain uuttakin!
Keikkaklubi Sawohouse Underground laajenee kesän aikana 600 asiakaspaikasta tuhannen hengen tapahtumatilaksi,
jossa on jatkossa tulossa lisää
livekeikkoja sekä monipuolisesti myös muita tapahtumia.
Underground
keikkaklubin
kylkeen on kaikessa hiljaisuudessa rakentunut myös vuokrattavissa oleva treenikämppä
aktiivisille musiikinharrastajille ja bändeille.
- Treenikämpässä harjoittelevien bändien on mahdollista saada keikkakokemusta ja
päästä matalalla kynnyksellä
esiintymään Sawohouse Undergroundin stagelle esimerkiksi omiin keikkatapahtumiin
tai vaikkapa isomman artistin
lämmittelybändiksi, Sairberg
rohkaisee ja jatkaa:
- Sawohousen tavoitteena
on ollut alusta asti pyrkimys
vastata Kuopion alueen elävän musiikin esittämispaikkapulaan rakentamalla alueelle
itäisen Suomen suurin livemu-

PÄÄKIRJOITUS
Tervehdys jälleen, hyvät Petosen
Lehden lukijat! Olen palannut kolmen vuoden karanteenista Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Maailma
on tässä välissä ehtinyt muuttua monellakin tapaa. Petosella eivät ihan
kaikki muutokset näy, mutta koronasta on jouduttu kärsimään täälläkin. Toivotaan että tänä vuonna
päästäisiin jo normaalimmin viettämään kesää. Mutta velvollisuuksiakin olisi edessä.
Asukasyhdistyksemme puheenjoh-

siikkiklubi ja monipuolinen tapahtuma-areena erilaisille yleisötapahtumille sekä kulttuurin
harrastajille. Tähän kiinteistö
tarjoaa jo nyt erinomaiset puitteet sekä loistavat kulkuyhteydet keskustasta.

Televisiokonsepti
uusin innovaatio
Kun pandemian aikana haluttiin kehitellä uutta, syntyi
ajatus kehittää aivan uudenlainen televisio-ohjelmakonsepti,
jonka kautta tuodaan näkyvästi esiin artisteja ja musiikkia
sekä myös Kuopiota, paikallisia tekijöitä ja yrityksiä. Niinpä
Sawohouse tulee tarjoamaan
ennennäkemättömän väylän
tehdä paikallista toimintaa
tunnetuksi.
- Aloitamme kevään ja kesän
tulevien keikkatapahtumien
myötä oman SAWO LIVE-TVlähetykset Sawohouse Garden
Live- ja myöhemmin syksyllä
ja tulevana talvena Sawohouse
Undergroundin tapahtumista.
Haemme tähän projektiin aktiivisesti myös yhteistyökumppaneita mukaan.
Tv-lähetys koostuu Sawohouselle esiintymään tulevien

artistien haastatteluista ja livestream-keikkataltioinneista,
mutta samalla myös päästään
tapaamaan faneja, kurkistamaan talon omaa henkilökuntaa ja tapahtumaa rakentavien
ihmisten tekemisiä kulissien
taakse.
- Toteutamme tuotannon yhteistyössä Oho Live TV:n kanssa ja luvassa on show, joka on
täynnä iloa, positiivisuutta ja
ennen kaikkea upeita elämyksiä. Jos rajoitukset ja tilanne
sallivat, keikkataltioinnit kuvataan yleisön ollessa paikan
päällä. Ohjelman juontajana toimii ammattinäyttelijä
ja -muusikko Jani Koskinen.
Kyseessä ei ole siis pelkkä konserttien livestriimi, vaan televisiotuotantona toteutettu suora
lähetys, johon kuuluu monenmoista sisältöä.

- Oli todella hieno tunnelma ja keikka meni odotetusti hyvin. Yleisöä olisi voitu
ottaa sisään enemmänkin.
OhoTV lähetys tuli suorana
lauantaina, ja se on jälkeen
päin nähtävissä kuukauden
ajan OHOTV.fi -sivuilla. Katseluoikeuden voi ostaa osoitteessa pilvi.ohotv.fi. Ostaminen vaatii rekisteröitymisen
PilviTV: n palveluun, jotta li-

- Toivomme, että rokotukset alkaisivat vaikuttaa ja pandemia väistyisi sekä kaikki
toiminnot ja palvelut palautuisivat pikkuhiljaa entiselle
normaalille tasolle. Meillä on
mahtava, motivoitunut henkilökunta, joka odottaa innolla
että pääsemme järjestämään
kesän tapahtumia ja livekeikkoja, Sairberg iloitsee.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: Sawohouse
pun ostanut asiakas voidaan
tunnistaa. Rekisteröitymisen
ja maksun jälkeen etusivulta
pääsee suoraan konserttiin.
Muitakin
Sawohousessa
kesällä esiintyviä artisteja on tulossa mukaan Sawo Live –lähetyksiin; mm.
Steve´n´Seagulls sekä useita
muita Suomen ykkösartisteja.
- Julkaisemme loput esiintyjien nimet sitä mukaa kun
kokoontumisrajoitukset purkautuvat ja keikat ovat luvallisia järjestää. Alustavia sopimuksia on jo kuitenkin tehty
useita, Sairberg lupailee.

Kuopiolle näkyvyyttä
Sawo Liven jokaisessa lähetyksessä tullaan esittelemään
myös Kuopiota matkailukohteena, sen hienoja puolia ja
kauniita paikkoja. Haastattelun myötä katsojat pääsevät
tutustumaan bändiin ja haastateltavaan artistiin tarkemmin. Jokainen haastattelu tul-

Oltaisiinko aktiivisempia?
tajan paikalle ei semmoista tunkua
koskaan ole, että äänestää tarvitsisi, mutta nyt olisi keväisen siirtelyn
ansiosta tarjolla oikeat kesävaalit ja
meille kaikille täysi-ikäisille se on oiva tilaisuus vaikuttaa oman kaupunkimme asioihin. Pistetäänkö ainakin
paremmaksi kuin viime kuntavaaleissa?

äänestyspaikalle silloin osui Pitkälahden äänestäjistä 48,8 %, HulkkoKielorannan alueella 47,5 % ja Pyörön väestä vain 40,1 %. Kuopion 49
äänestysalueesta noiden Petosen alueiden sijoitukset äänestysaktiivisuuden mukaan olivat 38., 41. ja 48. Pyörön taakse listalla jäi vain kaupungin
keskusta.

Vuoden 2017 kuntavaalit menivät
valtaosalta Petosen äänestyskelpoisista ohi. Varmaankin huomaamatta,
sillä tietoa vaaleista ei muistaakseni
oikein mistään löytynyt. Sattumalta

Aktiivisimmat äänestäjät Kuopiosta löytyivät 2017 vaaleissa Kettulanlahdessa, jossa äänensä antoi 65,4
% oikeutetuista. Pelkästään Pyöröllä tuommoiset lukemat tarkoittai-

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, Jynkkään, Leväselle, Saaristokaupunkiin ja
Etelä-Kuopion haja-asutusalueelle. Painos 14 400 kpl.

E

nsimmäinen
Sawo Live lähetys tehtiin yhteistyössä Erja
Lyytisen kanssa 8.5.2021 Sawohouse Undergroundissa
toteutettavan keikan yhteydessä.

odotukset tulevalle kesälle ja
loppuvuodelle ovat kuitenkin
positiiviset.

Toimittajat: Heikki Kokko, Pirjo Kiiski

Erja Lyytinen avasi Sawohousen keikkaputken.

si noin 600 ääntä enemmän. Viime
vaalien 59 valtuutetusta vain seitsemän sai enemmän kuin 600 ääntä ja
paikan vaikuttamaan lunasti alimmillaan 141 äänellä. Siinä on mielestäni vahvaa statistiikkaa äänestämisen puolesta.
Äänestää ei tietenkään kannata
ihan ketä sattuu, joten unohda tikantai nopanheitto sekä sukusi perinteet.
Sinä voit päättää ehdokkaasi itse ja
jos tuntuu ettet uskalla tutuillesi sitten siitä puhua niin tästä asiasta voi
valehdella. Äänestä miten itsestäsi
hyvältä tuntuu, koska pahimmassa tapauksessa äänestät valtuustoon
tyypin, joka tekee elämästäsi hanka-

Ilmoitushinnat 2021: 0,65 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.
Ilmoitusmyynti:
Kalle Lillinen
		petosenlehti@ppay.fi
Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		
Keltamusta Media oy
		taitto@ppay.fi

laa.
Nykyajan hienoimpiin keksintöihin lukeutuvat vaalikoneet, enää ei
tarvitse torille lähteä puheita kuuntelemaan ja moneen kertaan jatkettua hernekeittoa syömään. Sitten kun
parin, kolmen koneen jälkeen löytyy
se itselle oikeasti sopiva ehdokas niin
rohkeasti vaan äänestämään, vaikka
kauppareissun yhteydessä. Äänestyspisteillä ei nykyään enää purra ja
ohjeitakin annetaan, joten ollaanhan
aktiivisempia kuin viimeksi?
Pasi Louhelainen
Hallituksen puheenjohtaja
PPAY ry
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Maalari,
ammatinohjaaja

Vuokko
Hämäläinen

Asumiskustannukset hallintaan
Pidetään toisistamme huolta
Viihtyisyyttä asuinalueelle

Omakustanteinen

•
•
•

RAUNO AIRAS

TtM, Sairaanhoitaja

Pauli
Kainulainen

340
”Maalaisjärkeä päätöksiin”

KUNTAVAALIEHDOKAS

www.facebook.com/pauli.kainulainen.1422
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/
ehdokas/pauli-kainulainen

331

”Kuopiolaisten puolesta”
•
•
•

Turvallinen ja viihtyisä lähiö
Toimivat palvelut alueelle
Kohtuulliset asumiskustannukset

Kunnallisneuvos
Eläkeläinen

AJASSA MUKANA KATSE TULEVAISUUTEEN

Omakustanteinen
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www.facebook.com/HamalainenVuokko
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/
ehdokas/vuokko-hamalainen

ÄÄNI JOKA KUULUU
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EI OLE KOSKAAN VÄÄRIN TOIMIA OIKEIN

Musiikki auttaa lasta oppimaan

M

usiikkipäiväkoti
Priimi sai alkunsa vuonna 2017,
kun kaksi kuopiolaista siskosta päätti yhdistää voimansa.
Lastentarhanopettaja Minna
Muona ja hänen pikkusiskonsa musiikkipedagogi Annamaria Heikkinen haaveilivat
päiväkodista, jossa sekä varhaiskasvatus että varhaisiän
musiikkikasvatus olisivat laadukasta. Tammikuussa 2018
haave toteutui, kun Priimi Petosen Pirtissä Amerikanraitti
10:ssä avasi ovensa.
Priimissä musiikkipedagogiikalla on suuri rooli lapsen päiväkotiarjessa. Lapsen kehitystä
sekä oppimisen edellytyksiä
tuetaan musiikin keinoin musiikkipedagogi Heikkisen ja
koulutetun varhaiskasvatushenkilöstön ohjauksessa.
- Tällä hetkellä päätalossamme Amerikanraitilla on
kuudessa ryhmässä noin sata
lasta mukaan lukien esiopetusryhmä, ja sivupisteessämme
Kielonsaarenkadulla yhdessä
sisarusryhmässä kuusitoista
lasta. Lapset ovat iältään yhdestä kuuteen vuotta. Syksyllä
meille avautuu Amerikanraitin
laajennusosa, johon tulee kaksi ryhmää, jolloin lapsimäärä
kasvaa noin 140:een. Laajennusosan rakennusurakka on
hyvällä mallilla, ja saamme
kesän aikana tilat käyttöömme. Laitamme kesän aikana
tilat kuntoon uudelle kahdelle
lapsiryhmälle. Laajennusosan
ryhmien lapset ovat viisivuotiaita ja eskareita, kertoo Heikkinen päiväkodin tilojen käytöstä.
Musiikin kautta lapsi saa
päivittäin onnistumisen ja
oppimisen kokemuksia sekä

Priimin perustajasiskokset Annamaria ja Minna haluavat omalla työllään edistää musiikkipedagogista varhaiskasvatusta.
elämyksiä. Musiikki on lapselle leikin ja mielikuvituksen
tila, josta lapsi saa apuvälineitä
erilaisille ajattelutavoille sekä
tunnekokemuksille. Priimissä lapsi herkistyy kuunteluun
sekä itseilmaisuun laulamisen,
soittamisen, liikkumisen, tanssin ja draaman kautta.
- Musiikilla on tieteellisesti
tutkittu positiivinen vaikutus
tunteiden ilmaisuun ja käsittelyyn. Musiikin tiedetään myös
helpottavan oppimista, kielenkehitystä ja muistia. Musiikin
ryhmätoiminnassa harjoitellaan myös sosiaalisia ja motorisia taitoja.

Tangoa, salsaa,
poppia ja rokkia
Priimissä musiikkitoiminta
toteutetaan musapajoina. Jo-

kaiselle ryhmälle järjestetään
musapajat kaksi kertaa viikossa, jolloin yhden musapajan
kesto on noin puoli tuntia.
Toiminta on samankaltaista
kuin perinteisissä muskareissa. Musapajoissa vuorotellaan
liikettä ja leikkiä, soittoa ja
rauhoittumista musiikin kuuntelemiseen. Priimissä lapsi saa
laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi musiikkikasvatusta,
jolloin polku perusopetuksen
musiikkiluokille on luonteva.
Päiväkotiin päästäkseen ei ole
musiikillisia pääsyvaatimuksia, vaan sinne voi hakea kaikki
varhaiskasvatusikäiset lapset.
- Meille voi hakea jatkuvasti
nettisivultamme www.priimi.
fi löytyvällä lomakkeella. Tällä
hetkellä paikkoja ei ole yhtään
vapaana, myös ensi syksyn
ryhmät ovat toistaiseksi täyn-

Työtehtävinä mm. ruoan ja leivonnaisten valmistukseen osallistuminen sekä
kassanhoito ym. asiakaspalvelutehtävät. Toivomme hakijoilta omatoimisuutta
sekä reipasta asennetta. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.
Työt alkavat elokuussa 2021 tai sopimuksen mukaan. Työaika 20-25h/vko.
Huom! Edellytyksenä mahdollisuus työkokeiluun tai työ–/oppilaitosharjoitteluun.
Hakemukset ja yhteydenotot: toimisto@ppay.fi

TEKIJÄ
OSALLISUUDEN
PUOLESTA

nä.
Mutta mistä tuli idea nimetä
päiväkoti Priimiksi?
- Priimi on musiikkitermi, ja
se on ensimmäinen musiikkiintervalli. Priimi-sanan eri
variaatiot tarkoittavat myös
monessa kielessä ensimmäistä,
ensisijaista, alkua ja ensiluokkaista. Meidän varhaiskasvatuksessamme tuo sana näkyy
siten, että koemme varhaiskasvatuksen olevan lapselle tärkeä
alku ja pohja tulevaisuudelle.
Haluamme tarjota heille ensiluokkaista varhaiskasvatusta,
Heikkinen toteaa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Annamaria Heikkinen

!

Vaalikoneet: ppay.fi/vaalit/ • Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 26.5.2021

Rakennamme Kuopioon
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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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Ennakkoäänestys alkoi tänään

K

untavaalien ennakkoäänestys
käynnistyi
tänään 26.5. ja jatkuu
tiistaihin kesäkuun 8. päivään
saakka. Etelä-Kuopiossa ennakkoon voi käydä äänestämässä Kolmisopen kauppakeskuksessa (Kolmisopentie 1-3),
Matkuksen kauppakeskuksessa (Matkuksentie 60) ja Petosen seurakuntatalolla (Pyörönkaari 21).
Ennakkoäänestyspaikassa
voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä,

missä kunnassa hän asuu.
Henkilöllisyys on todistettava vaalivirkailijalle. Tämän
vuoksi henkilöllisyystodistuksen on oltava mukana.
Varsinainen äänestyspäivä
on sunnuntai 13.6. Etelä-Kuopion äänestyspaikat ovat von
Wrightin koulu (Annikki-veturintie 3), Pitkälahden koulu
(Pitkälahdentie 4), Jynkänlahden koulu (Varsanpolku 2),
Hiltulanlahden koulu (Hiltulanlahdenkatu 7), Kurkimä-

en koulu (Kurkimäentie 455),
Jynkän monitoimitalo (Aittolammentie 11), Ala-Pyörön
koulu (Kulmakatu 7), Pirtin
koulu (Pirtintie 21), Martti
Ahtisaaren koulu (Lehtoniementie 103) ja Aurinkorinteen
koulu (Mutkankatu 2).
Äänestyspaikat ovat avoinna
klo 9 – 20. Tietoa vaaleista saa
Oikeusministeriön vaalisivuilta osoitteessa vaalit.fi.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Kalle Lillinen

Petosen Lehti kysyi:

alas. Tällä hetkellä näköpiirissä ei ole yhdenkään koulun
lakkauttamiseen tarvetta.

Näin puolueista vastattiin

E

sitimme kaikille kuntavaaleihin osallistuville
puolueille viisi kysymystä, joihin määräpäivään mennessä saimme alla olevat vastaukset. Puolueet saivat valita
kyselyyn vastanneet henkilöt.
Ehdokkaita ovat Kuopiossa
asettaneet Keskusta, Kokoomus, Kristallipuolue, Kristillisdemokraatit, Liike Nyt, Perussuomalaiset, Ruotsalainen

Tuula Ronkainen, SDP
1. Nykyinen panostaminen
riittävää. Kaikilla kuntalaisilla
on oltava mahdollisuus liikunnan harrastamiseen ja arkiliikuntaan, tulotasoon katsomatta. Liikunta auttaa ihmisiä
voimaan hyvin ja pysymään

Suraindran Kamalakanan,
RKP
1. Minna Canth on erittäin tärkeä kulttuurihahmo
Suomessa kirjailijana ja yhteiskunnallisena aktivistina,.
Tarvitsemme varat kohdennettaviksi Kuopion leikkausosastoon.
2. Kyllä, se on totta, ja on

kansanpuolue, SDP, Suomen
Kommunistinen Puolue, Vasemmistoliitto ja Vihreät. Sinisen Tulevaisuuden ehdokkaita
ei Kuopiossa ole. Kokoomuksen ja Perussuomalaisten vastauksia emme lehden painoon
mennessä saaneet.
Näin kysyttiin:

män urheilu- vai kulttuurisektoriin, esimerkiksi Minna
Canthin kotitalon saneeraukseen vai jalkapallostadionin
rahoitukseen?
2. Onko Kuopion kouluverkosto riittävän tiivis myös haja-asutusalueilla?

1. Tulisiko Kuopion kaupungin panostaa nykyistä enem-

3. Pitäisikö kunnallisveroa
korottaa, mikäli vaihtoehtona
on kaupungin tarjoamien pal-

terveinä. Liikuntapaikkojen
riittävyys ja niiden hyvä ylläpito on tärkeää.
2. Tällä hetkellä kyllä. Kouluverkoston suunnittelu perustuu väestön ikärakenteeseen. Pitkiin koulumatkoihin
tulee jatkossa kiinnittää huomio.
3. Verotuksen tulee olla oikeudenmukaista. Sen, jolla on
enemmän, on myös osallistuttava vahvemmin palveluiden
rahoitukseen. Julkiset palvelut ovat pienituloisille monessa tilanteessa ainoa mahdollisuus. Ei ole varaa käyttää
yksityisiä palveluja.
4. 1. Vahva talous on hyvinvoinnin ja hyvän elämän perusta. Siihen vaikuttaa työllisyys - työpaikat,
kou lutusma hdol lisuudet,

kohtuuhintainen
asuminen – tonttitarjonta, vuokra-asumistarjonta.
Hyvä
henkilöstöpolitiikka ja työkykyjohtaminen turvaa työvoiman pysyvyyden ja uuden
työvoiman saannin. Hyvinvoiva henkilöstö on koko kunnan etu. 2. Meidän on varmistettava kuopiolaisille kattava
palveluiden saatavuus niin
keskustassa, lähiöissä kuin
liitoskunnissa. 3. Hyvinvointialueeseen, eli sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen
vaikuttaminen.
5. Arvosana 8,5. Perustelut:
Maankäyttö ja kaavoitus on
ollut onnistunut, tosin täydennysrakentamista voisi tapahtua nopeammalla aikataululla.
Kuopion suunta on kasvu ja
elinvoima. Eri asuinalueiden

tarpeen rakentaa lisää englantilaisia kansainvälisiä kouluja,
jotka keskittyvät toiseen viralliseen kieleen, joka on ruotsi.
3. Kunnallisveroa ei pitäisi
nostaa, mutta kunnan tarjoamia palveluja tulisi vähentää, erityisesti sosiaalipalvelujen työntekijöitä. Liian monta
heistä on palkattu nyt, mutta
palvelun laatu on heikompi.
4. 1. Valtion viraston, kuten
sosiaalipalvelun ja poliisin tehottomuus. 2. Työpaikkojen
palauttaminen epidemian jälkeen. 3. Vanhempien ja lasten
oikeuksien menetys.
5. Annan heille arvosanan
5/10, mikä tarkoittaa keskimääräistä tasoa.

velujen vähentäminen?
4. Mitkä ovat mielestänne
kaupungin kolme tärkeintä
kärkihanketta tulevana vaalikautena?
5. Minkä arvosanan annatte
nykyisen valtuuston työskentelylle, perustelut?

erikoispiirteet on huomioitu
mm. asuntorakentamisessa
eriarvoistumisen estämiseksi.
Palveluverkostoa on tarkasteltu säännöllisesti, mutta edelleen ennakoivampaa otetta
tarvitaan päätöksenteon tueksi. Talousarvion toteutumista
ja vaikuttavuutta tulee pystyä
arvioimaan ja tarvittavia toimenpiteitä tulee tehdä myös
kesken talousarviokauden.

kunnan harrastamiselle sekä
suurten urheilu- ja kulttuuritapahtumien toteuttamiselle.

Seija Eskelinen, Kristillisdemokraatit
1. Vaikka kulttuuri on todella
tärkeää, niin kuitenkin enemmän tulee panostaa liikuntaan. Näin saadaan enemmän
nuoria mukaan. Asianmukaiset liikuntapaikat tarjoavat
myös mahdollisuuden kaiken
ikäisten kaupunkilaistemme
hyvinvoinnille. Uusi jalkapallostadion tarjoaisi paikan lii-

2. Kuopion kouluverkosto
on osin puutteellinen hajaasutus-alueella.
Lähikoulut
edistävät asukkaiden osallisuutta tarjotessaan tiloja
kansalaisopisto- ja kerhotoimintaan sekä kokousten ja
tapahtumien järjestämiseen.
Petosen lähiö voisi olla uuden
lukion sijaintipaikka, koska se
lyhentäisi lukiolaisten koulumatkoja.
3. Kaupunki pystyy tarjoamaan riittävät palvelut ilman
kunnallisverojen korottamista. Verotuloja kaupunki saa
lisää, kun se ponnekkaasti
kehittää
matkailupalveluita
yhdessä seudun matkailuyritysten ja yhteisöjen kanssa se-

Vesa Linnanmäki, Keskusta
1. Keskustalle urheilu- ja
kulttuurisektori eivät ole toistensa kilpailijoita. Kaupungin
taloudellisista haasteista johtuen, menolisäyksiin ei millään toimialalla ole juurikaan
varaa. Voimme varmistaa tärkeimpien urheilu- ja kulttuurihankkeiden toteutumista,
sillä, että onnistumme löytämään hankkeisiin uusiakin
rahoitusmalleja ja mahdollisimman kustannustehokkaita
toteutustapoja. Tulevaisuudessa myös yksityisen rahoituksen mahdollisuuksia on
tarpeen selvittää yhä useammassa hankkeessa.
2. Perusopetuslain mukaan
koulumatkojen tulee olla
mahdollisimman turvallisia ja
lyhyitä. Koulun lakkauttaminen merkitsee aina oppilaan
koulumatkan
pitenemistä.
Kansainvälisten tutkimusten
mukaan jo 30 minuutin koulumatka vaikuttaa oppimistuloksiin heikentävästi. Siksi
koulujen lakkauttaminen on
tehtävä aina harkiten ja tulee
ajankohtaiseksi vasta sitten,
jos oppilasmäärä laskee pedagogiikan näkökulmasta liian
kä hankkii entistä enemmän
hoivapalveluita, kuljetuksia
ja elintarvikkeita Kuopion ja
lähiseudun maatiloilta ja yrityksiltä.
4. 1. Uudeksi kärkihankkeeksi pitää nostaa Kuopion
maaseutumaisten kaupunginosien ja kylien pitkäjänteinen
kehittäminen. Ne alueet, jotka
päätetään valita asumiseen,
pitää suunnitella ja kaavoittaa
siten, että maaseutumaisuus
säilyy. 2. ”Kuopion Savilahti”
- kärkihanke on edelleen monella tapaa tärkeä Kuopiolle,
Pohjois-Savon maakunnalle,
koko Suomelle ja kansainvälisestikin. 3. ”Kuopion Jalkapallostadion” -kärkihanke. Se tuo
merkittävän lisän urheilu- ja
kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä kaupunkilaisten
liikunnan harrastamiseen. Se

3. Veroasteemme on jo valmiiksi korkea. Siksi kuntaveron noston tulee olla keinoista viimeisiä. Verokertymää
tulee kasvattaa ensisijaisesti
panostamalla uusien työpaikkojen syntymiseen ja yritysten toimintaedellytyksiin.
4. 1. Savilahti-projekti. 2.
Koulujen rakennushankkeet,
kuten Pirtin, Hatsalan ja Lumitin uudisrakennukset sekä
Ylä-Pyörön perusparantamisen aloittaminen. 3. Lasten ja
nuorten mielenterveyspalveluiden kuntoon laittaminen
sekä perhekeskusten toimintamallin vakiinnuttaminen.
5. Tätä valtuustokautta on
leimannut talouden sopeuttaminen. Viimeisen vuoden
aikana oman leimansa työskentelylle on antanut myös
korona. Valtuusto on toiminut hyvässä hengessä, mutta
jos tuloksia mitataan talouden näkökulmasta, jää valtuustokauden arvosana kiitettävän alapuolelle.

on myös turismin vetonaula.
5. Annan arvosanan 7,5/10.
Kiitettävää: valtuustossa on
monista asioista yksimielisyys
yli puoluerajojen. Yhtä mieltä
ollaan mm siitä, että koulukiusaaminen pitää saada loppumaan. Parannustoimiakin
jo valtuustossa yksissä tuumin
nostettu esiin, mutta - vielä ei
ole riittävästi sovittu tarpeeksi konkreettisia menetelmiä,
joilla kiusaaminen olisi edes
merkittävästi vähentymässä.
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dollisuuksia voisi tuoda lähelle asukkaita.
Lähikirjastot voisivat toimia monipuolisina kulttuurikeskuksina harrastajapiireille
niin kokoontumis-, näyttely-,
kuin teatterin ja musiikin esittämistiloina, lainaustoiminnan lisäksi, ja ammattilaisten
ohjauksessa.
Pertti Vehreävesa, Kristallipuolue
1. Tasapuolisesti molempiin,
käyttäjämäärät ja kasvumahdollisuudet huomioiden. Isoja yksittäisiä investointeja on
harkittava tarkkaan, niitäkin
tarvitaan. Mutta riittääkö resursseja isojen laitosten ylläpitoon? Vastuuta ja ylläpitoa
voisi jakaa käyttäjille ja pienyhteisöille.
Omatoimisen urheilun ja
kulttuuriharrastuksen mah-

Urheilu- ja pallokenttiä pitäisi olla jokaisessa kaupunginosassa riittävästi, muun lähiliikuntatoimintojen lisäksi.
2. Kylien elinehtona on säilyttää vähintään alakouluopetus lähellä. Laitoskoulua ei
aina välttämättä tarvita, sen
sijaan voisi kehittää pienimuotoisempia ratkaisuja, kuten kotikoulutoimintaa.
Kyliä voisi muutenkin kasvattaa ja kehittää yhteisöllisempään suuntaan, ja lisätä
niiden houkuttelevuutta mm.
tella. Kulttuurisektoriin kaupunki on jo panostanut viime
vuosina. Minna Canthin kotitalon saneeraus käsittääkseni
on etenemässä lahjoitusvaroin
ja paikalliset oppilaitokset
osallistuvat myös hankkeen
rakennus- ja suunnittelutyöhön.

Hannu Heiskanen, LiikeNYT
1. Jalkapallostadion-hanke
on tärkeä, mutta sen rahoittaminen kaupungin merkittävällä tuella tai kokonaisuudessaan ei ole oikein.
Hankkeeseen pitää osallistua
myös niiden, jotka jalkapallostadionia tarvitsevat ja myös
lähialueelle aiheutuvat meluyms. haitat on syytä tarkas-

Minttu-Maarit Mustanoja,
Vasemmistoliitto
1.
Mielestäni
Kuopion
kaupungin tulisi panostaa
enemmän lasten ja nuorten liikuntaan ja sitä kautta urheilusektoriin. Massiivisten
ja
keskitettyjen

?

2. Muutamia pieniä kyläkouluja on viime vuosina lakkautettu, mutta mielestäni niihin
on kyllä ollut hyvät perusteet.
Uusia kouluja on rakennettu
esim. Karttulaan ja Kaislastenlahteen. Uusien koulujen
suunnittelussa tulisi selvittää
tarkemmin oppilaiden määrän kehitys, ettei käy kuten
Kaislastenlahdessa, että koulusta tuli jo alkujaankin liian
pieni. Myös oppilaiden koulumatkan kestoa tulee seura-

isoja tontteja tarjoamalla.
3. Verotukselliset keinot on
jo käytetty, eikä julkisia menoja voi enää kasvattaa, ei varsinkaan velkarahalla. Sen sijaan
on mietittävä, mitkä toiminnan ovat tarpeellisia ja miten
niitä voisi kehittää. Vastuuta
omista ja yhteisistä asioista
voisi palauttaa ja jakaa niin
yksilöille kuin yhteisöillekin.
4. Kokonaisvaltaista terveydenhoitoa on kehitettävä siten, että hoidetaan sairauksien
syitä, sekä ennalta ehkäistään
niitä. Koronahoidon vaikutusten korjaamisessa on myös
työtä. Pien- ja mikroyritysten
toiminta on turvattava ja kehitettävä mm. hankkimalla palvelut paikallisilta toimijoilta.
Sorsasalon alue on palautettava ympäristöhäiriötä aiheuttamattoman pienteollisuuden
käyttöön. Elinkeinotoimintaa,
liikkumista ja kokoontumista haittaavat rajoitukset on
ta, ettei koulupäivät veny liian
pitkiksi.
3. Pelkällä veronkorotuksella ei pysty kaikkia palveluja
turvaamaan vaan kaupungin
taloutta tulee hoitaa niin, että turha kulut karsitaan. Kaupungin taloutta tulee johtaa
tuloshakuisesti, esim. yritysmyönteisellä
kaavoituksella saadaan kaupunkiin uusia
yrityksiä ja veronmaksajia.
Uudet työpaikat syntyvät nopeimmin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
4. 1. Savilahden ja asemanseudun rakentaminen loppuun. Molemmat hankkeet
nostavat Kuopion imagoa ja
luovat mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle. 2. Puijon
alueen kehittäminen. 3. Pui-

hankkeiden sijaan kaupungin
tulisi panostaa lähiliikuntaan,
ulkoliikuntamahdollisuuksiin
ja leikkipuistoihin joka puolella kaupunkia, tämä lisäisi
kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta.

3. Mielestäni ei kumminkaan, vaan kaupungin on tehtävä pitkän tähtäimen kustannustehokas strategiamalli
kuntatalouden kohentamiseksi, jota ei tehdä kuntalaisten
kustannuksella.

2. Ei ole, haja-asutusalueilta
on lakkautettu kouluja oppilaiden vähyyden vuoksi. Tämä on aiheuttanut mm. sen,
että oppilaiden koulupäivät
venyvät kohtuuttoman pitkiksi pitkien koulumatkojen/
kuljetuksien takia. Kouluverkostoa kannattaisi monipuolistaa mm. yhdistämällä
varhaiskasvatuksen toimintaa
samoihin tiloihin, mikäli se
mahdollistaisi koulujen säilymisen haja-asutusalueilla.

4. 1. Savilahti ehdottomana
ykkösenä sen monimuotoisuuden vuoksi. 2. Kuopion
asemanseutu, tästä saadaan
näyttävä ”Portti Kuopioon”. 3.
Tahkon alueen kehittäminen,
samalla se tukee alueen pienyrittäjiä siinä missä isompiakin ja Tahkon avulla nostetaan
Savo kunnolla maailman kartalle.
5. Nykyisen valtuuston työskentelylle annan kouluarvosa-

noista paikata taloutta. Sanoisin kuitenkin, että jos palveluiden leikkaukset vaikuttavat
negatiivisesti lasten ja nuorten kasvuun ja hyvinvointiin
tai niillä on haitallisia vaikutuksia kuntalaisten terveyteen
tai ympäristön tilaan, valitsen
veronkorotukset.

poistettava. Toimintojen ja
alueiden kehittäminen siten,
että tulot ja menot ovat tasapainossa ja kestävällä pohjalla myös jatkossa. Alueellista
omavaraisuutta, omaa identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta
on ylläpidettävä.
5. Arvosana 8+. Kuopion
kaupunki
asuinympäristönä on kehittynyt entistäkin
parempaan suuntaan mm.
kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen keinoin. Finnpulp-tehdasaluevaraus
on
väärässä paikassa ja liian lähellä kaupungin juomavedenottamoa.

jolle pitäisi rakentaa hotelli,
joka olisi täysin mahdollista
tehdä niin että se sulautuisi
maastoon.
5. Kouluarvosana 7,5. Kaupunki on kehittynyt, on rakennettu uutta ja katsotaan eteenpäin vuosien päähän. Mutta
samalla on hieman unohdettu
myös esim. lastensuojelua ja
vanhuksien asemaa. Kyse on
kuitenkin tulevista veronmaksajista ja päättäjistä sekä myös
niistä kunniakansalaisista, jotka meille on mahdollisuudet
tähän nykytilanteeseen luoneet.

nan 8. Asioita on viety koko
ajan eteenpäin ja olemme tällä hetkellä oikealla suunnalla
”hyvän elämän pääkaupungiksi”, mutta töitä on vielä paljon tehtävänä ja toivon, että
tuleva vaalikausi vie meitä taas
askeleen eteenpäin. Ei Roomaakaan rakennettu päivässä,
eikä Kuopiota tehdä valmiiksi
yhden vaalikauden aikana.

7

Anton Laakso, Vihreät
1. En asettaisi urheilua ja
kulttuuria vastakkain. Kummallakin on yhtä lailla tärkeä
merkitys kuntalaisille. Näkisin, että kaupungin on taloustilanteen sallimissa rajoissa
tärkeää tukea kumpaakin.
Kuitenkin niin, että merkittävin taloudellinen panostus
tulee muilta tahoilta. Tällöin
myös vastuu urheilun ja kulttuuripalveluiden tuottamisesta on niiden käsissä, joilla on
asiaan paras osaaminen. Tämä pätee myös Kanttilan ja
stadionin tapauksissa.
2. Tähän on mahdotonta
antaa yleisesti pätevää vastausta. En ole aina ihan varma,
onko kouluverkosto riittävän
tiivis edes kaupunkialueella.
Kattava kouluverkoston selvitys on tarpeen, joka antaa
myös vastauksen tähän kyseiseen kysymykseen.
3. Riippuu paljon, mistä palveluista puhutaan. Lähtökohtaisesti verojen korotus on
aina yksi viimeisimmistä kei-

4. Yhtään vähättelemättä
Savilahden tai Tahkon kehittämisen merkitystä kaupungille, Kuopion tärkeimmät
hankkeet tulevana valtuusto-kautena pitäisivät olla: 1.
Nuorten mielenterveyspalveluiden kehittäminen niin,
että asianmukaista tukea on
saatavilla ilman kohtuuttoman pitkiä jonotusaikoja, 2.
Selkeiden askelien ottaminen
(Kuopion Energian omistajana) kaukolämmön tuottamiseksi lähitulevaisuudessa
hiilineutraalisti ei polttoon
perustuvilla tekniikoilla sekä
3. Kouluverkoston selvitys ja
suunnitelmallinen toteuttaminen niin, että poukkoilevalta päätöksenteolta vältyttäisiin tulevaisuudessa.
5. Politiikka on jo nyt liikaa
menneiden päätösten arvostelua enkä halua mennä siihen. Toki tehdyistä virheistä
pitää oppia ja hyviä käytäntöjä jatkaa. Kunnallisvaaliehdokkaana on kuitenkin tärkeintä keskittyä siihen, että
seuraavan valtuuston arvosana on paras mahdollinen.

tarvittaessa lapsosia voidaan
kuskata myös maaseutualueille päin eikä aina vaan maaseudulta keskustan suuntaan.
3. Hyvinvointipalveluja ei
pidä karsia vaan niitä pitää
kehittää. Bruttokansantuote
ja kansalaisten tulotaso nousee. Hyvinvointiyhteiskunnan
säilyttäminen vaatii veroja.
Peruspalveluiden rahoitus on
välttämätön!
Juhani Tanski, Suomen
Kommunistinen Puolue
1. Kulttuurin tuki on tänään
ajankohtaisempi. Jättimäisiä
urheilurakennelmia
kuten
jalkapallostadionia ei pidä
haikailla. Kanttilasta ei kannata purkaa kaikkia 70-luvun
remonttimuutoksia, jolloin
talo saadaan kulttuurin käyttöön pienemmälläkin budjetilla ja rahaa riittää muunkin
kulttuurin tukemiseen.
2. Maaseutualueiden kouluverkosto tulee säilyttää.
Kuopion koulubussit ja -taksit ovat deluxe-autoja, joissa
on kumipäällysteiset vanteet
ja kääntyvät etupyörät, joten

4. 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut – terveyskeskusmaksut
pois! 2. Joukkoliikenne – tehokas ja lähitulevaisuudessa
ilmainen. 3. Energiahuolto
uusiutuviin energialähteisiin
perustuvaksi.
5. Tyydyttävä. Valtaa on
luovutettu virkamiehille, mikä on johtanut esim. kaavoitusmafian syntyyn. Grynderit
ja rakennusfirmat näyttävät
päättävän rakennuskaavoista.
Virka- ja luottamusmiesten
tulee laatia kaavat asukkaiden
tarpeisiin.

8
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Maakuntaneuvos

VAHVAA SOTE-OSAAMISTA
UUTEEN VALTUUSTOON

HANNU KOKKI
Minulla on aikaa, innostusta ja osaamista
yhteisten asioiden hoitoon.
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Haluan edistää tasa-arvoa, ehkäistä
eriarvoistumista ja lisätä kaikkien
kaupunkilaisten osallisuutta.
Äänestä kuntavaaleissa 2021!
Mainoksen maksaja: Hannu Kokki

Ensimmäiset kunnallisvaalit 1918

S

uomen
ensimmäiset
yleiseen ja yhtäläiseen
äänioikeuteen perustuvat kunnallisvaalit - nykyisin
kuntavaalit - järjestettiin joulukuussa vuonna 1918 uuden
vaalilain tultua voimaan. Äänioikeutettuja oli tuolloin n.
1,6 miljoonaa (nyt n. 4.2 miljoonaa), mutta vaalit kiinnostivat sisällissodasta toipuvassa
maassa vain joka neljättä suomalaista.

Alhainen äänestysinnokkuus
selittyy osin sillä, että kymmenet tuhannet sisällissodan
jälkeen kansalaisluottamuksensa menettämään tuomitut
punaiset eivät voineet äänestää
tai asettua ehdolle. Ja jos kansalainen oli jättänyt veronsa
maksamatta tai hän oli vaivaishoidossa, niin ääntään ei voinut antaa.

Uusi kunnallislaki
Maaseudun Tulevaisuudessa
julkaistiin joulukuussa 2018

artikkeli ensimmäisistä kunnallisvaaleista:
”Vuoden 1918 vaalit perustuivat edellisen vuoden marraskuussa säädettyihin kunnallislakeihin. Uudistus oli
kansanvallan
toteutumisen
kannalta välttämätön, sillä pienillä paikkakunnilla muutamat
kartanoherrat päättivät varallisuuteen sidotun äänioikeusasteikon turvin itsevaltaisesti kotikuntansa asioista.”
”Paikalliset erot olivat kuitenkin suuret. Porvarilistat
olivat voittoisia kaupungeissa,
sillä ainoastaan Tampereella ja
Kuopiossa sosialidemokraattien listat saivat enemmistön
äänistä. Kuopion maalaiskunnassa sosiali¬demokraatit
voittivat vaalit ja saivat puolet
eli 18 edustajaa valtuustoon,
maalaisliitto sai omalla listallaan 11 edustajaa ja muut porvaripuolueet yhteensä ¬ainoastaan seitsemän edustajaa.”

Näin kirjoitti siis Maaseudun
Tulevaisuus 5. 12. 2018, jolloin
ensimmäisistä kunnallisvaaleista oli tullut kuluneeksi päivälleen 100 vuotta.

Demokratia nostaa
päätään
1918 kunnallisvaalit sekä kevään 1919 eduskuntavaalit olivat osoitus siitä, että maamme
tuon ajan orastava demokratia
oli toipumassa sisällissodan
sekasorrosta. Vaalien sekä silloisen hallituksen vaihtumisen
myötä Iso-Britannia ja Yhdysvallat tunnustivat vihdoin Suomen itsenäisyyden toukokuussa 1919.
Maailman ensimmäisiin itsenäisiin demokratioihin kuuluvan Suomen ensimmäisistä
kunnallisvaaleista tulee nyt kuluneeksi siis 103 vuotta.
Demokratia on pohjimmiltaan jokseenkin vaikea laji.
Suomessakin sen ensiaskeleet

Vuoden 1918 kunnallisvaalit eivät juurikaan kansaa kiinnostaneet.
Äänensä antoi vain joka neljäs äänioikeutettu.
olivat varsin haparoivia, mutta
nyt kun on taas mahdollisuus
vaikuttaa, niin tilaisuuteen
kannattaa tarttua.
PS. Vuoden 1918 lokakuun
ylimääräisillä valtiopäivillä ennen joulukuussa pidettyjä kunnallisvaaleja Hessenin prinssi,

Saksan keisari Vilhelm II:n
lanko Friedrich Karl Ludwig
Konstantin von Hessen-Kassel
valittiin Suomen tulevaksi kuninkaaksi. Hän kuitenkin kieltäytyi kruunusta eikä koskaan
saapunut Suomeen. Käytännössä ”Väinö I” ei siis toiminut
Suomen hallitsijana, joten mo-

narkiahanke on jäänyt pelkäksi alaviitteeksi maamme historiankirjoitukseen.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Ilahduta lähimmäistäsi - tervetuloa kukkaostoksille!

Iloista
kesää
kaikille!

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

Vaadimme hakijalta hyvää suomen kielen taitoa ja kykeneväisyyttä
itsenäiseen työhön. Kokemus toimittajan tehtävistä katsotaan eduksi.

Työt alkavat elokuussa 2021 tai sopimuksen mukaan. Työaika n. 25h/vko.
Huom! Edellytyksenä mahdollisuus työkokeiluun, työ–/oppilaitosharjoitteluun

tai täyteen 100% palkkatukeen!

Hakemukset ja yhteydenotot: toimisto@ppay.fi
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Seuraa meitä:

www.pitkalahdenpuutarhakerho.fi

plpuutarhakerho@gmail.com
Facebook:
Pitkälahden Puutarhakerho

- Kokemusta
yhteiskunnallisesta
vaikuttamisesta
vuosikymmenten ajan.

Lähtölaukaus kesään Meidän Petonen
-päivässä ”pikku” Taimikirppiksellä
la 29.5 klo 10-13.

- Ikäihmisten
palvelujen turvaamisen
puolesta puhuja
ja siitä on näyttöjä.

Iso Taimikirppis
la 12.6 klo 10-14 Paukarlahdessa

AINA HEIKOMMAN PUOLELLA

Hyvät ja edulliset taimet. Tervetuloa!

Tämän mainoksen on osittain maksanut Paperiliitto

PPAY Podcastin 22. jakso:

Rauno Airas ja Markku Rossi

T

uoreimmassa
Petosen Lehden podcastissa ovat haastateltavina
kaupunginvaltuutetut, SDP:n
Rauno Airas ja Keskustan
Markku Rossi. Molemmat pitkän linjan poliitikot ovat ehdolla kesäkuun kuntavaaleissa.
Rossi muistelee lämpimästi vuotta 1977, jolloin hänet
valittiin ensimmäisen kerran
Suonenjoen
kaupunginvaltuustoon Suomen nuorimpana valtuutettuna. Elettiin
presidentti Urho Kekkosen
aikakautta.

- Noita vuosia kun miettii,
niin aika nostalgisia ajatuksia
tulee mieleen. Ja jos tätä kuntabyrokratiaakin pohtii, niin
kaikki on muuttunut matkan
varrella. En tiedä viedäänkö
tässä byrokratiassa valtuutettuja vai pitäisikö koko järjestelmää kehittää. On ollut todella
mielenkiintoinen matka.
Rauno Airas tuli ensimmäisen kerran valituksi Kuopion
valtuustoon vuonna 1989.
- Kuopio näyttäytyi minulle
silloin isona paikkana tullessani tänne paljon pienemmästä

Imatran kaupungista. Nyt kun
katson Kuopiota, niin onhan
tämä todella kasvanut suureksi
ja kehittyneeksi kaupungiksi.
Kuuntele Airaksen ja Rossin
haastattelu
kokonaisuudessaan osoitteessa ppay.fi/podcast, josta löydät 21 muutakin
mielenkiintoista haastattelua –
myös kaupunginvaltuuston nyt
jättävän Markku Söderströmin
(vas.) mietteet vuosikymmeniä
kestäneen poliittisen uransa
vaiheilta.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Rauno Airas ja Markku Rossi vierailivat toimittaja Heikki Kokon haastateltavina Pinarilla.
Asukasyhdistys lahjoitti kuntavaaliehdokkaille tyylikkäät Meidän Petonen -lippikset.

Keltamusta Media tuo tapahtumat luoksesi

K

esällä 2020 Puijon Pesis
kokosi yhteen mieskolmikon Miska Peltoniemen, Joona Neumanin ja
Karri Auerin urheiluseuran
pelien suoratoiston ja selostuksen merkeissä. Kauden aikana
saatiin arvokasta yhteistyökokemusta lähetysten toteuttamisesta ja kipinä yrityksen
perustamiseen syttyi. Kulunut
koronavuosi
rajoituksineen
vahvisti vielä striimausten kysyntää ja rohkaisi yrittämään
eteenpäin.
- Keltamusta Media oy sai
alkunsa maaliskuun 2021 lopussa. Koska meille kaikille
oli jo kertynyt kokemuspohjaa media-alalta, ja meillä oli
tarvittava tekninen välineistö,
yrityksen perustamisesta tuli
luonnollinen jatkumo. Alkuun
päästiin ilman suurempia taloudellisia investointeja, kertoo toimitusjohtaja Peltoniemi.
Toimitusjohtaja kertoo toimivansa yrityksen joka paikan
höylänä, joka osallistuu niin
käytännön töihin, hoitaa asiakkuuksia kuin selostaa tapahtumia. Supliikki mies on selostanut pesäpallo-otteluiden
lisäksi muun muassa naisten
jääkiekon SM-liigapelejä ja eurheilua. Peltoniemi lupaakin
ottaa haltuun minkä tahansa
urheilulajin tai juontokeikan
sanaston.

- Meidän arvonamme on
nuorten tukeminen myös sitä
kautta, että pyrimme yrityksen
kasvaessa palkkaamaan nuoria meille kesätöihin kerryttämään media-alan työkokemusta. Unelmoimme tilanteesta,
että seuraavan kahden vuoden
aikana pystymme kaikki kolme
tekemään tätä työtä täyspäiväisesti. Skumppapullo odottaa
sitä hetkeä, että voimme palkata ensimmäisen työntekijän
kolmikon ulkopuolelta! Haluamme työssämme viedä hyvää
fiilistä eteenpäin, Auer ja Neuman visioivat.

- Ensi kesäksi on jo sovittu
PuPe:n lisäksi myös muiden
pesäpalloseurojen lähetysten
tuottamista ja pystymme ottamaan vastaan myös muun
tyyppisiäkin tapahtumia, Auer
valottaa kesän työtilannetta.
Neuman vastaa yrityksen
videotuotannosta, Auer mediatekniikasta ja kirjanpidosta.
Kolmikon yhteistyössä ei kuitenkaan vedetä tiukkoja rajoja tehtävien kesken. Keikoille
lähdetään yleensä kolmestaan,
mutta pienimuotoisempi yhdellä kameralla kuvaus onnistuu yksinkin. Koko porukalla
työskennellessä Neuman ohjaa ja kontrolloi kuvausta, ja
kameraa liikuttelee Peltoniemi
tai Auer.

Haasteet ja ideointi
ovat työn suola
Keltamusta Media tarjoaa
asiakkailleen livestriimausten
toteuttamisen ja striimausalustan käytön lisäksi myös
esimerkiksi kotisivujen tekoa,
mainossisältöä, valokuvausta
ja kuvankäsittelyä. Asiakaskuntaa haetaan yrityksistä,
yhdistyksistä sekä yksityishenkilöistä.
- Striimauksen jo osaavat
voivat hoitaa kuvauksen itse ja laittaa alustamme kautta
e-liput myyntiin verkkokaupassa. Tällöin suoratoisto näy-

Tapahtumien lisäksi striimien sisältö voi olla
vaikkapa haastatteluja tai markkinointimateriaalia.
tetään sivujemme kautta. Maksuttomat lähetykset esitetään
Youtubessa, Facebookissa tai
Instagramissa. Huolehdimme
asiakaspalvelusta ja siitä, että
lähetykset toimivat. Tarvittaessa myös koulutamme striimaamaan.
Yrittäjät kokevat työssään
suurimmaksi haasteekseen yllätykset tekniikan toimivuudessa.
- Vaikka meidän puolelta
mme laitteet ovat kunnossa
ja tarkastettu, voi lähetyksissä sattua yllättäviä tilanteita,
vaikkapa yhteyden pätkimi-

nen. Tämä jännitysmomentti
on aina läsnä livestriimeissä,
mutta toisaalta se on myös tämän työn suola, joka pitää virkeänä, Neuman ja Peltoniemi
kertovat.
Tyytyväisen asiakkaan palaute antaa kantaa pitkälle.
- Kun asiakas on antanut
meille speksit siitä, mitä haluaa, ideoimme ja luomme
oman ihanteen, jota lähdemme toteuttamaan. Onnistumisen tunne siitä, että on vastattu
asiakkaan tarpeisiin ja vähän
enemmänkin, on tässä työssä
parasta.

Nuorten tukeminen
tärkeää
Nuoret yrittäjät ovat mukana tukemassa PuPe: n junioritoimintaa. C-junioreiden pelipaidoissa komeilee tuoreen
yrityksen sponsorilogo. Keltamusta Medialle on tärkeää
tarjota kanava, jonka kautta
lähetysten toteuttaminen ja jakaminen pysyvät kohtuullisissa hinnoissa. Siten palvelut olisivat mahdollisimman monet
urheiluseuran ja yhdistyksen
saatavilla. Palvelujen kautta urheiluseurojen on helppo tehdä
omaa varainhankintaa myymällä striimilippuja peleihin.

Petosen Lehden lukijoille
yrittäjät haluavat välittää viestin, että ovat helposti lähestyttäviä ja moneen taipuvia:
- Toivomme asiakkailta rohkeutta ottaa meihin yhteyttä
niin yksityishenkilöinä kuin
yrityksien, seurojen tai yhdistysten edustajina. Nettisivuillamme keltamusta.fi voi tutustua referensseihin ja sieltä
löytyvät myös yhteystietomme.
Olemme kaikki valmiina räätälöimään palvelun asiakkaan
tarpeiden mukaan.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Keltamusta Media
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Lisätietoa toiminnasta, PPAY Podcast ym. osoitteessa www.ppay.fi

Yousif Joseph on Petosen Lehden kummipelaaja
– Doot kertoi Kingsin kapteenille Esa-Pekka Vartiaiselle, että tällainen tyyppi on
tulossa, ja pelaajat toivottivat
minut tervetulleeksi. Valmentaja Samu Penttinen näki, että
pystyn pelaamaan ja harjoittelemaan.
Penttinen on Yousifin näkemyksen mukaan huippuvalmentaja.
– Jos ei Samua olisi, niin luultavasti olisin vielä aloitteleva
futispelaaja. Samu on osannut
neuvoa, mitä pitäisi kehittää.
Häneltä saa yksilöllistä ohjausta. Hän tekee minun mielestäni
todella hyvää duunia.
Kings SC:n Yousif Josephilta odotetaan
alkavalla kaudella paljon maaleja.

P

mitin eli Kuopion taidelukion.
Tällä hetkellä hän opiskelee
rakennusinsinööriksi Savoniaammattikorkeakoulussa.

Yousif syntyi Sudanissa
vuonna 1997 ja asui Egyptissä,
kunnes perhe muutti Petoselle
Yousifin ollessa 7-vuotias. Hän
oppi suomen kielen todella nopeasti, ja jo kolmessa kuukaudessa hän oli koulussa muiden
oppilaiden joukossa. Hän kävi
peruskoulun Männistössä ja
Petosella, ja sen jälkeen Lu-

Yousif on aina halunnut pelata jalkapalloa, mutta ongelmana on ollut rahatilanne.
Hänellä on viisi sisarusta, joten
yhdelle ei voinut antaa harrastusta ja jättää toisia ilman.
Viidennellä luokalla hän pääsi
kuitenkin pelaamaan KuPSiin.
Mutta vain muutamaa vuotta
myöhemmin, juuri B-poikien
kauteen siirryttäessä, Yousif loukkaantui. Hänen isänsä
näki mahdollisuuden lopettaa
jalkapalloharrastuksen. Hän

itkälahti-Petosen asukasyhdistys ja Kolmosen
jalkapalloseura Kings SC
ovat aloittaneet yhteistyön. Tämän myötä Petosen Lehdellä
on joukkueessa oma kummipelaaja, 23-vuotias Yousif Joseph.

ei pelannut jalkapalloa seuraavaan kahdeksaan vuoteen.
Yousifin huonoin kokemus
jalkapallosta ei ole kuitenkaan
loukkaantuminen. Hän on kokenut myös syrjintää.

Kings lähtee voittamaan sarjaa. Yousifin tavoitteena on
tehdä yli 10 maalia tämän kauden aikana. Olosuhteet Lippumäen hallissa ovat olleet loistavat.

– Rasismin takia minulle on
jäänyt välillä huono maku jalkapallosta, vaikka tykkäänkin
pelata.

– Ei tarvitse mennä enää
Keskuskentän vanhaan kuplaan. Sitä ei ole onneksi enää.
Ja kesäisin pystyy vaikka missä
pelaamaan jalkapalloa. Kings
pelaa kotipelinsä pääosin Rauhalahden nurmella.

Yousif aloitti pelaamisen uudelleen vuonna 2020. Hänen
kaverinsa Majan Doot sanoi,
että hän pelaa Kingsissä ja ehdotti, että voisin tulla kokeilemaan.

Normaalipäivänä, kun Kingsillä on treenit, Yousif herää jo
viideltä. Hän ajaa pyörällä Puijonlaaksoon, jossa työt alkavat
seitsemältä ja loppuvat puoli
neljältä. Treenit alkavat seitse-

Kings SC – yli 40 vuotta kuopiolaista jalkapalloa
Kings Soccer Club on
vuonna 1980 perustettu kuopiolainen Kolmosen jalkapalloseura. Seuran peliasu on
valkomusta ja lempinimi Kuninkaat. Sen edustusjoukkue
on pelannut 19 kautta (1989,
1991–2008) Kakkosessa.
Kings on pelannut huomattavan määrän kansainvälisiä
jalkapallo-otteluita. Vuosien varrella Kingsin vieraina
mältä.
– Treenien jälkeen syödään ja
mennään nukkumaan. Silloin
kun on koulua, niin tehdään
kotitehtävät, harjoitellaan tentteihin ynnä muuta. Lukemaankin ennättää, ei jalkapallo vie
kaikkea muuta aikaa pois. Yousif rentoutuu tehden kaverinsa
kanssa yhdessä ruokaa.
– Pyritään tekemään jotain
yhteistä, tai laiskottelen sitten
sohvalla.

ovat olleet skotlantilainen
Dundee United ja englantilaiset Swindon Town, Crystal Palace, Nottingham Forest, Barnsley FC, Stockport
County sekä Leicester City.
Vuonna 2008 Kings sai vieraakseen saman vuoden UEFA-cupin voittajan Pietarin
Zenitin.
Teksti: Jukka Kytöjoki
Kings-faneille Yousif haluaa
kertoa, että tulkaa Kingsin peleihin ja ostakaa kasvismakkaroita.
– Niitä olen saanut myyntiin
markettiin. Toivottavasti tulisi
vaan enemmän yleisöä katsomaan pelejä.
Teksti: Jukka Kytöjoki
Kuva: Siiri Jääskeläinen

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 23.6.
Aineistot viimeistään 15.6.
Petosen lehti myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
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Kallaveden seurakunta
miesten kolmonen alkusarja

PE 4.6. klo 19:45
RAUHALAHTI

ke 9.6. klo 19:45

MUUT

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Kevätlaulajaiset, yhteislaulutilaisuus
ke 26.5. klo 18. Anna-Mari Linna. Noudatamme voimassa olevia kokoontumisrajoituksia. Pidämme turvavälit ja
laulamme maskien kanssa.
Messu su 30.5. klo 10. Miia Gabel, Matias Koponen, Richard Nicholls.
Messu su 6.6. klo 10. Matias Koponen,
Silja-Maria Paimen.
Messu su 13.6. klo 10. Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Konfirmaatiomessu, Päiväkoulu su
20.6. klo 10. Miia Gabel, Veli Mäntynen, Mari Vuola-Tanila.
Kallaveden Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Petosen pihaseurat to 10.6. klo 18.
Miia Gabel.

Kahvia ja kohtaamisia diakonia
auto Petosella ma 14.6. klo 10. Petosen kauppojen edessä klo 10-12.00 ja
klo 13-15.00, Jalkasenkatu 7. Ti 15.6.
Maaninka: Leppälahden kuivuri klo 10,
Iisalmentie 890. Kahvila Pulkon luona
klo 13, Pulkonkoskentie 540. Käärmelahdessa klo 14.30, entisen Tuoretorin
alueella, Kantatie 77 ja Väänälänrannantien risteyksessä. Ke 16.6. Jynkkä-Levänen: Kotokuja 5 yläparkkipaikalla klo 10-12.00. Soikkokuja 12
(liikekeskus) P-paikalla klo 13-15.00.
To 17.6. Karttula, Karttulan torilla
klo 10-12.00 ja Syväniemen kaupalla
klo13.30-15.30, Keihäskoskentie 132.
Pe 18.6. Niemisjärven kylätalolla klo
10-12, Niemisjärventie 773 ja Hiltulanlahden Vanulassa klo 13.30-15.30, Vitostie 2101. Huomio turvavälit ja kasvomaskien käyttö.

RAUHALAHTI

kingskuopio.fi | @kingskuopio

LYÖ KESÄLOMA KÄYNTIIN

PESISKOULUSSA!
6-12

PESISLIIKKARISTA ILOA
PERHEEN PIENIMMILLE!
3-6
VUOTIAILLE

VUOTIAILLE

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

www.puijonpesis.fi/pesiskoulu

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

www.puijonpesis.fi/pesisliikkari

Pesäpallokausi alkaa torstaina 3.6., katso otteluohjelmat puijonpesis.fi

Uusi kauppiaspari Petoselle
P

Lippumäen urheilualueen lähiliikuntapaikan saneeraus kesällä

etosen K-supermarketin
vetovastuu siirtyy kesäkuun alussa Jyrki ja Virpi Huttuselle. Molemmat ovat
kokeneita kaupan alan ammattilaisia ja toimineet K-kauppiaina yhteensä 15 vuoden ajan
Keiteleellä ja Siilinjärvellä.
- Aloitamme kauppiaana 1.6.
Petosen K-supermarketissa,
joka on nyt kolmas kauppapaikkamme. Kauppiaina toimimisen lisäksi meillä molemmilla on taustalla viitisentoista
vuotta työkokemusta kaupan
alalta, siis lähes kolmekymmentä vuotta kaupantekoon
liittyvää kokemusta, Huttunen
laskeskelee.

Petonen on alueena iso ja
kasvava asuinalue. K-supermarket Petonen kauppapaikkana sijaitsee hyvällä ja keskeisellä paikalla. Petoselle
siirtyminen tuo Huttusille mukanaan mukavia muutoksia,
sillä perheen pojat, 17-vuotias
Jesse ja 20-vuotias Joni, tulevat
osallistumaan kaupan askareisiin. Alue on perheelle jo entuudestaan tuttu.

Verkkoasiointiin
panostetaan
Myymälässä tullaan tekemään pieniä uudistuksia kesän
ja syksyn aikana. Kierrättäminen ja henkilökunnan kouluttaminen on K-kauppiaille tär-

L

keää, jotta hävikinhallinnasta
tulisi jokapäiväinen toimintatapa. Käyttökelpoinen hävikki
lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.
- Asiakkaat ja heidän toiveensa otetaan huomioon
muutoksia suunnitellessa. Pidämme tärkeänä tavoitteena

olla alueen parhaan palvelun ja
valikoiman kauppa. Haluamme erottua sujuvalla K-ruoka
verkkokauppa-asioinnilla ja
kotiinkuljetuspalvelulla. Myös
Postin palvelua haluamme kehittää. Henkilökunnan kouluttaminen on tärkeässä roolissa, jotta pysytään kehittyvässä
markkinassa mukana.

- Terveisiä kaikille Petosen
Lehden lukijoille, tulkaahan
moikkaamaan ja kertomaan
toiveita kesäkuusta alkaen!
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Jyrki Huttunen

ippumäen urheilualueella aloitettiin ylipainehallin pohjoispuolella olevan lähiliikuntapaikan
saneeraustyöt
maanantaina
17.5.2021.
Lähiliikuntapaikan alkuperäiset liikuntavälineet uusitaan
ja alueelle rakennetaan myös
uudet rantalentopallokentät
sekä tehdään täydennysistutuksia.
Lähiliikuntapaikka on suljettuna töiden vuoksi syksyyn
saakka, lukuun ottamatta leikkipuistoa huoltorakennuksen
koillispuolella.
Viime syksynä rakennettu
pienpalloiluareena
pyritään
myös pitämään käytössä töiden aikana.
Työaluetta aidataan sulkuaidoilla työn etenemisen mukaisesti.
Työmaaliikenne
tapahtuu
ylipainehallin ja huoltorakennuksen välistä pysäköintialu-

een kautta. Maamassoja siirretään alueelta pois sekä tuodaan
rakennusmateriaaleja tilalle.
Leikkipuiston käyttäjien tulee huomioida alueella tehtävät
työt ja työmaa-alueiden rajaukset leikkipuiston ja pienpalloiluareenan käytössä.
Lapsille on hyvä muistuttaa
työmaan ja työmaaliikenteen
aiheuttamista vaaroista.
Lippumäen
urheilualueen
lähiliikuntapaikan saneeraustyön toteuttaa Koneurakointi
M Niiranen Oy Kuopion kaupungin toimeksiannosta.
Lisätietoja antavat:
Miika Niiranen, Koneurakointi M Niiranen Oy, puh.
040 831 4200
Kari Laukkanen, Kuopion
kaupunki, 044 718 5568, kari.
matti.laukkanen@kuopio.fi
Teksti ja kuva: Kuopion kaupunki
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Puh. 0440 775 000

PETOSEN VAPAA-AIKATILAT PINARI

Maksuton kesätoimintamme on tarkoitettu koululaisille, eli vuonna 2013
syntyneille ja sitä vanhemmille.
Työpajoihin tulee ilmoittautua etukäteen, osallistujamäärä 15 hlö (ellei toisin
mainita). Työpajoja on päivittäin kaksi erilaista, molemmat sekä klo 10-12 että klo 13-15.
Ilmoittautuminen sähköpostilla pinari@kuopio.fi, puhelimitse 044 718 2664 /
044 718 2689 / 044 718 2688 tai Pinarilta saatavalla paperilomakkeella.

Huom! Bingo ja pubivisa tauolla toistaiseksi.

Ma 7.6.

Ti 8.6.

Ke 9.6.

To 10.6.

Pe 11.6.

Aarreseikkailu

Tehdään
tuulikelloja ja
mobileja

Seinä- ja korikiipeily (10 hlö)

Kanaverkkokirjontaa ja
neulegraffitteja

Action paint!
Kokeellista
maalausta

Valokuvasuunnistus

Askarrellaan
helmistä liskoja

Leivotaan yhdessä
(6 hlö)

Koruaskartelu

Taiteillaan
jättiselfiet

Ti 15.6.

Ke 16.6.

• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin klo 17.30
Ma 14.6.

• Pubivisat perjantaisin klo 19

Taitorata
scooteilla ja
hoverboardilla

• Erikoisoluet hanassa ja pullossa

PeliMuikun
SummerEdition

• 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

Askarrellaan
Seinä- ja korikierrätyskiipeily (10 hlö)
materiaaleista
ötököitä & kukkia Tanssityöpaja
Mysteerimestarit

Ma 21.6.

Ti 22.6.

Ke 23.6.

Magneetteja
askartelumassasta

Värikkäät
monitaidetehtävät

Seinä- ja korikiipeily (10 hlö)

Fun Battle
Angry Birds teemalla

Sokkohaasterata

Rakennetaan
aikakoneita

To 17.6.

Pe 18.6.

Teatteritoimintaa
draamapajassa

Kokkaillaan
kesäherkkuja
(6 hlö)

Majakylän
rakentaminen
sisällä

Pöytäpallolajit
(bilis, pingis...)

Toimintaan osallistuvat lapset
voivat ruokailla klo 12
Pinarin Lounaskahvilassa (PPAY ry).
Aterian hinta on 2€/lapsi.
Maksutapana käteinen tai kortti.
Kahvilasta voi ostaa etukäteen
KivaKesän lounaslippuja joko
yksittäin (2€) tai pakettina: 13 kpl/22€.
Tarjous voimassa 28.5.2021 saakka.

Lisäksi Pinarin pihalla koululaisille avointa ulkotoimintaa, johon ei ilmoittautumista!

Petosen Pinari
Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio

Viihdy Jynkässä,

ravintola Käskynkässä!

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

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

017 361 3411
10-20
10-22
12-22
12-20

keittiö 10-19
keittiö 10-21
keittiö 12-21
keittiö 12-20

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

