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Petosen, Jynkän, Saaristokaupungin ja eteläisen Kuopion ikioma lehti

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin klo 17.30

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT

• 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

Soita tai varaa aikasi kätevästi netissä!
Nettiajanvaraus 24/7
Pyörönkaari 3 E, Kuopio 017 363 4757
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Lapsuuskodin filigraanimaljakosta estetiikan ymmärrys

P

etosella asuva muoti- ja
tekstiilitaiteilija RitvaLiisa Pohjalainen on
edelleen monipuolisesti designtuotteita
suunnitteleva
lahjakkuus. Tekstiilit, korut ja
lasiesineet tekevät kauppansa
kotimaassa ja ovat myös vientituotteita. Lasitaiteilijaksi aikuisiällä opiskelleen Pohjalaisen
muistoissa on Raahen lapsuudenkodissa ollut filigraanitekniikalla työstetty lasivaasi,
jonka hänen äitinsä aikoinaan
sai työnantajaltaan. Kauniisti muotoiltu ja koristeltu vaasi
kiehtoi häntä jo pienenä tyttönä. Materiaalina lasi jäi ajatuksiin jo silloin. Siitä muistosta
hän ammentaa yhä uusiin innovaatioihin lasitaiteessaan.

Lasinpuhaltajien
seurassa Nuutajärvellä ja Muranossa
Pohjalainen siirtyi opiskelemaan lasitaiteen tekemistä
aikuisiällä oman työnsä ohella. Hän valmistui 2010 lasi- ja
keramiikkamuotoilijaksi Savonia-ammattikorkeakoulusta.
Siitä jatkui tekstiilitaiteilijalla
uusi työ- ja taidepolku. Uuden
materiaalin, lasin, muotoilijana ja lasitaideteosten suunnittelijana. Hän kertoo halunneensa oppia aina uutta ja
saada uusia mahdollisuuksia.
- Lasi sopii luonteelleni.
Pohjalainen kertoo työstävänsä läpivärjättyä lasia Muranossa, Italiassa.
- Siitä se taidelasi syntyy. Italiassa on enemmän teknisiä
mahdollisuuksia. Muranon lasi
on jalokivimäinen. Suomessa
työstetään kirkasta värimassaa
värijauheilla. Siitä syntyy akvarellimainen tunnelma.
Pohjalaisella on Nuutajärvellä luotettavien lasinpuhaltajien
tiimi. Venetsiassa Muranon
saari on toinen paikka, johon

lasitaiteen tekeminen
vie Pohjalaista. Hän
kuvaa
lasitaiteilijan
työtä kapellimestarin
työksi ja johtaa lasinpuhaltajiaan kuin orkesteria.

rissa.

- Aina täytyy olla
tarkka suunnitelma.
Minun ideastani työryhmä lähtee työstämään ja olen pystynyt
antamaan heille haasteita. Nuutajärvellä on
Suomen ykköspuhaltajat. Lasi on sula, kesytön, juokseva massa
ja päätökset pitää tehdä
hetkessä. Silti kyseessä
on hidas ja rauhallinen
prosessi.
Ritva-Liisa
Pohjalaisen lasiteokset ovat
kirkkaita,
monisävyisiä- ja ilmeisiä, lasinkuultavia. Muotokieleltään
kiehtovia,
monumentaalisen veistosmaisia. Värit luovat
lasitaideteoksiin satumaisen ulottuvuuden.
Lasiteoksissa hahmottuu sävykaaria, paikal- Lasitaiteilija Ritva-Liisa Pohjalaisen kotiateljeen
leen asettuneita värejä, tasoilla on omia uniikkituotteita - kiehtovaa, väriliikettä luovia kuplia, kästä ja monumentaalista designia lasiveistoksina.
tunnepisaroita, ihmisiä, kukkasia, nappeja,
lakkeja, raitoja, viivoja, toisen- min tarina ja on Pohjalaisen
Muoti- ja tekstiilisa ylittäviä muotoja.
oma työhistoria naistenvaattaiteilijana ja
teiden suunnittelijana. On yli
korusuunnittelijana
Lasiveistosten
esteiden menevien naisten voima. Taitavasti muotoillulla fitahtonaiset
Pohjalainen valmistui 1974
guurilla on tahtonaisen olemus
Laps Suomen lasiveistosten ja ympäröivää todellisuutta Helsingin Taideteollisesta korupean väriset alaosat sopivat tavoitteleva ponnari. Kesäme- keakoulusta muoti- ja tekstiilihuonelämpiminä kämmeniin. kossa on fiinit puhvihihat ja ja- taiteilijaksi.
Yläosassa lasi on naisenmuo- loissa somat lasikengät.
Hänen osaamisen aluettaan
toinen. Luunvärinen naishahmo näyttää lasitetulta keramiiPohjalaisen mestarina on on myös korujen suunnittelu.
kalta, mutta taiteilija kertoo Muranossa toiminut maestro Pohjalaisen suunnittelemia jafiguurien olevan myös lasia.
Pino Signoretto, jonka osaa- lometalli- ja kivikoruja on pitmisen taidokkuutta hän muis- kään valmistanut kuopiolainen
Saurum Oy.
Pohjalaisen elämään vaikut- taa lämmöllä.
tanut historia tulee naisfiguuValmistuttuaan hän teki mo- Signoretton salaisuus on lareissa näkyväksi. Ne kertovat
nikymmenvuotisen ja vaikutsuomalaisen naisen historiaa. si, joka näyttää norsunluulta.
tavan uran tekstiilimuodin paOn Karjalasta paenneen mum-
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nteeksi, anteeksi, anteeksi.
Pääministerimme on pyytänyt tänä vuonna ainakin kolme kertaa julkisesti anteeksi. Viimeksi korona-altistuneena yökerhossa
bailaamista. Eivätkä näiden pahoitteluiden joukossa ole olleet aamiaiskohu, valtion piikkiin juhlitut kolmet
kesärantabileet, boomer-kohu eikä
myöskään valtioneuvoston virkapuhelimen jättäminen kotiin bailuiltaa
häiritsemästä.
Enkä minä nyt syytä pääministe-

Pyydän anteeksi, missä minä asun?
riämme mistään. Hänet tehtävään
valinneilla sen sijaan tulisi olla itsetutkiskelun paikka. Kannattiko lyödä
24-vuotiaan niskaan moinen taakka?
Siinä iässä vastuunkantokyky on vielä kehittymisvaiheessa, mutta some
ja bailaaminen ovat tärkeimpiä asioita elämässä. Ministerin toimista on
saatu lähtöpasseja vähemmästäkin,
joten sääliksihän häntä käy. Kovat
ovat paineet onnistua lähitulevaisuudessa.
Jos Helsingin yöelämästä vähän lähemmäksi tullaan selviämään, niin

sääliä voidaan jakaa myös pirttiläisille. He kun ovat sekaisin missä
kaupunginosassa oikein asuvatkaan.
Kuopion kaupungin nettisivujen
mukaan Pirtti on osa Petosta ja Savolanniemi sekä Pirttiniemi ovat osa
Saaristokaupunkia, mutta samojen
sivujen mukaan ne ovat sitten kuitenkin myös osa Pirttiä, joka siis kuuluu
Petoseen. No, kaupungin sivuilla on
edelleenkin mainittu Petosella olevan
asukastuvan ja Kelan palvelupisteenkin.
Sen sijaan Savon Sanomien riko-

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
Toimistovastaava Kalle Lillinen
p. 044 729 5233 / petosenlehti@ppay.fi
https://petosenlehti.ppay.fi
Eteläisen Kuopion ikioma lehti. Jaetaan Petoselle,
Jynkkään ja Saaristokaupunkiin. Painos 12 100 kpl.

Toimittajat: Pirjo Kiiski, Anu Piironen
Kolumni ja podcast: Heikki Kokko

Pohjalainen oli kuopiolaisen
tekstiiliteollisuuden
kukoistuksen aikaan Piretan
suunnittelija. Hän on
työskennellyt
myös
p ä ä s uu n n itt e l ij an a
turkulaisessa Silossa,
kuopiolaisessa PirettaPTAssa ja salolaisessa
Finn Flaressa. Hänen
suunnittelemiaan asusteita on myös Kestilän
nahkavaatemallistoissa. Ritva-Liisa Pohjalainen designin Ril’s
malliston hän suunnitteli L-Fashion Groupille. Italialaisen Lineaesse Montemurlo
-yrityksen tekstiilimallistoissa näkyy myös
hänen työnsä jälki.
Pohjalaisen
monipuolisia ja laadukkaita
vaatemallistoja on valmistettu Suomeen ja
ulkomaille. Hänet on
valittu myös uudistamaan Finnairin maaja ilmailuhenkilökunnan työasut. Vuonna
2010 alkanut projekti
on jatkunut vuosikymmenen ajan. Hänet on
palkittu Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan
ansioristillä vuonna 2010 ja
Kuopio-mitalilla vuonna 2014.
Vuoden naiseksi hänet valittiin
2015.

Jouluna
savusaunaan Pisalle
Kuopioon aikoinaan kotiutuneilla Pohjalaisella ja Yrjö Möttösellä on kaksi lasta ja viisi
lastenlasta. Suomalaisen järvimaiseman, luonnon ja estetiikan merkitys on havaittavissa
kotiympäristössä. Ateljeekodin
ikkunoista tulvii auringonvaloa yläkerran parvitasanteelle
asti.

suutisten mukaan Pirtti sijaitsee
Petosella, kuten K-Market Pirtinportin ryöstöuutisessa. Kauppa itse
kuitenkin hakee työntekijöitä Saaristokaupunkiin. Saman rakennuksen
R-kioski mainostaa mielenkiintoisesti sijaitsevansa Saaristokaupungin ja
Pirtin rajalla, vaikka Pirtin ja Rautaniemen rajalle on Lehtoniementietä
pitkin 1,3 kilometriä.
Postin näkökulmasta Pirtti on yhtä
ja samaa 70820-aluetta kuin Petonen,
pois lukien Pitkälahti ja Litmanen,
joilla on eri postinumero. Eli Postille
Petosenmutka, Pyörönkaari, Aurinkorinteen koulu ja Pirttiniemen uimaranta ovat samalla alueella.

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

Puheessa vilahtaa myös toinen rakas maisema. Pisan vuoren ympäristössä on mökki,
jossa pariskunta viettää aikaa
omassa rauhassaan. Siellä viihtyvät myös lapset ja lastenlapset, aina kun on mahdollisuus
olla yhdessä. Pohjalaisen innovatiiviset suunnitelmat ja piirroksin hahmotellut luonnokset
syntyvät usein juuri siellä.
- Luova prosessi tapahtuu Pisalla levossa.
Pohjalaisen ja Möttösen lapset ovat aikuistuneet vanhempien hektisten työkuvioiden
keskellä. Ajatuksissa on lapsiperheaika, työvuodet, jolloin
lasten koulupäivien jälkeinen
hoitoapu oli tarpeen.
Joulun lasitaiteilija viettää
läheistensä kanssa mökillä ja
valmistelee joulua lastenlasten
kanssa.
- Joulu on tärkeä rauhoittumisen ja hiljentymisen aika.
Pisalla on savusauna, kinkku,
laatikot ja perinteiset jutut.
Lahjakas muotisuunnittelija, korudesigneri, lasitaiteilija
ja tahtonainen ei suinkaan aio
hakeutua ikääntymisen myötä
laakereilleen. Hän työstää taiteen kentälle uniikkeja ja kiehtovia töitään.
- Minulla on mielenkiinto
elämään ja tekemiseen. Ei voi
odotella inspiraatiota. Teen
töitä koko ajan.
Ritva-Liisa Pohjalainen on
Itä-Suomen yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan kunniatohtori vuodelta 2010.
Teksti ja kuva: Anu Piironen

Asuntojen myynti-ilmoituksissa sitä Saaristokaupungin rajaa vasta venytetäänkin Petosen suuntaan. Tänä
vuonna Nauriskadulle valmistuneet
asumisoikeusasunnotkin ovat myyjän mukaan Saaristokaupungissa.
Nauriskatu on sata metriä lähempänä Petosen keskustaa kuin K-Market
Pirtinportti. Toki moni ilmoittaja
osaa näppärästi kiertää ongelman
puhumalla pelkästään Pirtistä. Olisiko siinä järkevämpi ratkaisu myös
virallisesti?
Pasi Louhelainen
hallituksen puheenjohtaja
PPAY

Paino: Lehtisepät oy, Pieksämäki
Lehden jakelu: Suora Lähetys oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran la 5.3.2022
Aineistot viimeistään ke 23.2.2022
ISSN 1237 2013 - 33. vuosikerta
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PAULI KAINULAINEN
Ammatinohjaaja, maalari
Kaupunginvaltuutettu

”Maalaisjärkeä
päätöksiin!”

Hyvää joulua ja onnellista
uutta vuotta 2022!

Kahvipannu porissut
PATu:n toimipisteellä
Tanja Venäläinen ja Ulla Särkkä PATu-hankkeesta
toivottavat kävijät tervetulleiksi.

P

etosen Apu ja Tuki
-hankkeen eli PATu:n
vuosi on edennyt työntäyteisesti. PATu on Euroopan
sosiaalirahaston tukema hanke, ja sen kohderyhmänä ovat
syrjäytymisuhan alla olevat tai
jo syrjäytyneet työelämän ulkopuolella olevat aikuiset. Petosen tukipisteellä vastataan
siihen tarpeeseen, mikä on
henkilön elämäntilanteen kannalta keskeisintä.
Hankkeen vastaava ohjaaja Ulla Särkkä kertoo, että
kohderyhmiin kuuluvia asioi
tukipisteellä päivittäin kymmenestä kahteenkymmeneen
henkeä.

Petosen Pinari

- Iloksemme olemme selvinneet tukipisteellä ilman ainuttakaan korona-altistumista tai
-sairastumista. Voisin ajatella,
ettei kesästä lähtien koronatilanne pahemmin vaikuttanut
kävijämääriin. Kahvia juodaan
paljon ja leikkimielisesti laskin
paljonko sitä on vuoden aikana keitelty ja pääsin lukemaan
8600 kupillista!

Syksyn päättärit
perjantaina 17.12.2021
Luvassa herkuttelua ja
erikoisohjelmaa!
2.-6. lk klo 14.30-17.00
7.lk- 18v. klo 17.30-21.45

Pinari lomailee

18.12.2021-6.1.2022
Pinari aukeaa
perjantaina 7.1.2022
2.-6. lk klo 14.30-17.00
7.lk- 18v. klo 17.30-21.45

Pieneksi kaupunginosahankkeeksi PATu on saavuttanut
kohderyhmää hyvin. Aika
hankkeen toteuttamiselle on
haasteellinen, sillä kokoontumisrajoituksia on ollut ja ihmiset ovat kokeneet pelkoa
sairastumisesta. PATu:ssa ovat
pääosin asioineet keski-ikäiset,
alle 40-vuotiaita on ollut huomattavasti vähemmän.
- Se, että tukipisteemme on
viitenä päivänä viikossa auki,
on varmaan keskeisin syy siihen, että kohderyhmä on löytänyt meidät, Särkkä iloitsee.

Hanke kantaa
hedelmää

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy lauantaina 5.3.2022.
Aineistot viimeistään keskiviikkona 23.2.2022.

Asiakkailla on suuri tarve kohdata toisia, jutustella
ja purkaa asioita. Työsarka
PATu:ssa on moninaista; on
leikattu hiuksiakin ja oltu mu-

kana lääkärissä tukihenkilönä.
- Täällä toimipisteellä pelataan yhdessä pöytäpelejä joka
ikinen aukiolopäivä. Maanantaisin keskitytään vain asiointiapuun ilman avointa aukioloa,
ja se on ottanut paikkansa hyvin. Eniten tarvitaan apua Kela-asiointeihin.
Syksyn mittaan PATu:ssa on
huomattu, että asiakkaiden tukipolut ovat pidentyneet. Asiakkaat ovat alkaneet miettiä
eri vaihtoehtoja ja tehdä suunnitelmia vaikkapa omaa kuntoutumista ajatellen.
PATu-hanke jatkaa toimintaa maaliskuuhun 2022, jolloin
hankkeen toimintasuunnitelman mukainen elinkaari tulee
päätökseensä. Tällöin myös tukipiste sulkeutuu.
- Tämä on jo nyt aiheuttanut
suurta huolta kohderyhmässä.
Viikoittain kysellään, että eikö
tätä hanketta voisi jatkaa. Ikävä kyllä hanke on määrämittainen. Koitamme kuitenkin
hankkeen loppuun saakka luoda verkostoja, jotka toivottavasti jäävät elämään hankkeen
jälkeenkin.
Vapaaehtoistoimintaa koetetaan pitää yllä, ja
jollen itse työllisty seuraavaan
mahdolliseen
hankkeeseen,
tulen olemaan yksi vapaaehtoisista, jotka Petosen alueella
tukea ja apua ongelmien ratkontaan tarjoaa, Särkkä lupaa.

Yhdessä tekemisessä
on voimaa
Särkkä kokee kiitollisuutta, että he ovat voineet toimia
ja pitää tukipistettä auki läpi
haasteellisen ajan ja näin olla
tukena ja apuna monin tavoin.
- Meillä PATu:ssa toimii
myös ihan parhaat vapaaehtoiset Jaska ja Jani, sekä työkokeilija Sanna. Heidän panoksensa tässä hankkeessa ei ole
ihan pieni.

Särkkä kertoo, että olisi halunnut hankkeella tavoittaa
enemmän myös nuoria aikuisia.
- Olemme alkaneet tavoittaa
heitä syksyn aikana enemmän,
mutta hanke ehtii loppua ennen kuin on luotu toimiva tukikanava välillemme.
Iloa tuottaa myös se kaikki
luottamus ja yhteistyö mitä on
yhdessä saatu rakennettua.
- Teemme tärkeää yhteistyötä
Päihdepalvelusäätiön ja Kuopion kaupungin kanssa joka
keskiviikko klo 13 tilassamme
auki olevassa Petosen Portissa.
Samoin Kallaveden seurakunta
ja tietenkin Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ovat yhteistyökumppaneitamme. Ajattelen
mielelläni, että kaikki Petosen
alueen toimijat tekevät yhteistyötä ja toivottavasti tulevaisuudessa vielä enemmän. Tarvitsemme kaikki toisiamme.
Tänäkin jouluna PATu:ssa
tarjotaan joulupuuroa, voileipää ja piparkakkukahvit. Toimipiste osoitteessa Kypäräkatu
7 on avoinna jouluaattona klo
9-11. Joulun ja uudenvuoden
välisellä viikolla PATu on auki
keskiviikkona 29.12 ja torstaina 30.12 klo 10-12.
- Toivotamme kaikille mukavaa alkutalvea ja joulunodotusta ja muistutamme, että
tarjoamme kahvia, teetä, asiointiapua ja juttuseuraa viitenä
päivänä viikossa. Aina voi tulla
kysymään neuvoa tai tukea ja
juttelemaan ihan niitä näitä,
Särkkä rohkaisee.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen
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Rikoskirjailijat kokoontuivat yhteen

S

palkinnon 1995. Undergroundissa Röyhkä kertoi olevansa
kiinnostunut elämän pimeämmästä puolesta muutenkin
kuin dekkarikirjailijana.

uomen rikoskirjallisuuden isot nimet Anneli
Aunola, Taina Haahti,
Marko Kilpi, Leena Lehtolainen, Tuomas Lius, Matti Rönkä, Kauko Röyhkä ja Jarkko
Sipilä olivat koolla Kuopiossa
Rokkia ja Rikoksia -kulttuuritapahtumassa. Marraskuun
viimeisenä lauantaina lavan
nojatuoleissa istuvia kirjailijoita haastatteli punaisen lampun
ja spottien loisteessa nilsiäläinen savon kielen erinomainen
taitaja, kirjailija ja monitaiteellinen lahjakkuus Antti Heikkinen.
Petosen ja Jynkän rajalla sijaitsevan SawoHousen maanalainen Underground Live
-klubi toimi kulttuuritapahtuman loistavana pitopaikkana.
Hyvässä dekkarikattauksessa
oli tietenkin myös päivällinen
järvikaloineen, rosmariinihärkineen, mustikkakukkoineen
ja viineineen. Olinhan siellä
minnäen ja kansantallootta
kohottava savolaenen puaritiski, joka olj´ tietennii aaki koko
illan.

Dekkaripoliisit ja
karmeat tappajat,
narkkarit ja pedofiilit
Hämyvalaistujen illallistuntien ja tunnelmavalaistujen
kirjailijakeskustelujen jälkeen
Rokkia ja Rikoksia -kulttuuritapahtuman väki pääsi kuulemaan spottivalaistun Kauko
Röyhkän leppoisaa ja lempeänlyyristä soundia. Häntä tauotti

Varjopuolen kuonaa
ja alitajunnan
tapahtumatasoja

Kuvassa vasemmalta kirjailijat Marko Kilpi, Anneli Aunola, Kauko Röyhkä, Antti Heikkinen, Taina Haahdin hiukset,
Leena Lehtolainen, Matti Rönkä ja Tuomas Lius.
50-luvun brittipopparilta näyttävä, selkeänräpsäkästi laulava
Marianne. Molempia laulajia
säesti Röyhkeät-bändi varsin
svengaavalla kokoonpanolla.
Sukujuuriltaan
pohjoissavolaisia kirjailijoita ovat kuopiolaisen Marko Kilven lisäksi
Matti Rönkä Maaningalta ja
Leena Lehtolainen Vesannolta.
Talvisia tarinoita tarjoili illassa myös kirjailija Tuomas Lius,
jonka romaani Kalle Kustaa
Korkin paluu jatkaa alun perin
Aarre Haapakosken alias Outsiderin kirjoittamia seikkailuja. Jännityskirjoista Liukselta
on ilmestynyt Haka, Härkäjuoksu ja Laittomat. Kulttuuriillassa Lius kertoi, että ei osaisi
kuvitellakaan itselleen muuta
tekemistä kuin kirjoittaminen.

Poliiseina
työskennelleet
Marko Kilpi ja Anneli Aunola
ovat sujahtaneet rikosten keskelle omien töidensä kautta.
Kansanedustaja,
kirjailija
Kilpi on tehnyt Undertaker
-sarjaansa kirjat Kuolemanlaakso, Kivi, Elävien kirjoihin,
Kuolemantuomio ja sarjan uusin on Kuolemanpelko.
Elävien kirjoihin -teoksen
pohjalta tehdyn 8-pallo -elokuvan katsoin aikoinaan ensiillassa työkeikallani, Kuopion
Kuvakukossa. Aku Louhimiehen ohjaamaa leffaa tähdittivät
narkkarin roolissaan huikean
näyttelijätyön tehnyt Eero Aho
ja Jessica Grabowski.
Anneli Aunola on julkaissut
Kauko Röyhkän kanssa yhtei-

sen Liian lempeä mies -dekkarin. Rikosdekkarina se haastaa
lukijoitaan kenties kaikkein
iljettävimpien rikosten ja rikollisten genressä. Perverssin
pedofiilin, seksuaalirikollisen
Arvi Kaapposen sairaan mielen syövereissä, lasten seksuaalisena hyväksikäyttäjänä rikoksissa, joita kirjan konstaapeli
Alisa Aro selvittää.
Aunola kertoi yhteiskunnan
nurjan puolen Helsingin rikospoliisin väkivaltayksikön
siveellisyystyössä olleen haastavaa, mutta myös antoisaa.
- Pidin työstäni todella paljon.
Muusikko Kauko Röyhkän
ensimmäinen kirja on Kaksi
aurinkoa, josta hän sai Suomi-

Uutisankkuri Matti Rönkä
lukee Ylen uutisia, myös rikosuutisia työkseen. Kirjailijana
Rönkä on palkittu kahdesti Ystävät kaukana -kirjastaan. Hän
sai vuoden Johtolanka-palkinnon 2006 ja seuraavana vuonna Pohjolan parhaan dekkarin
Lasiavain-palkinnon. Virolaisesta Viktor Kärpästä kertovan sarjan esikoisteos Tappajan näköinen mies on vuodelta
2002. Sarjaa jatkoivat Hyvä veli - paha veli, Ystävät kaukana, Isä, poika ja paha henki,
Tuliaiset Moskovasta, Väärän
maan vainaja. Röngän uusinta,
Surutalo -kirjaa on teemoitettu
sanoilla isä, poika ja rintamamiestalo.
Maikkarin
rikostoimittaja
Jarkko Sipilä on tehnyt kollegansa Pekka Lehtisen kanssa lukuisia jaksoja rikoksista
kertovaa televisio-ohjelmaa.
Undergroundissa Sipilä kertoi
purkavansa rankan työn kuormituksia dekkareita kirjoittamalla. Hän mainitsi, että hänen vaimonsa tahtotila on olla
vastaanottamatta kaiken maailman kauheuksia. Sipilä putsaa kirjoittamalla dekkareihinsa alitajunnan syöttämää,
työstä kertynyttä kuonaa, joka

muuten jäisi vaivaamaan arjen
elämää. Takamäki-sarjassa on
ilmestynyt Pelontekijät-kirja,
joka on Sipilän 21. dekkari.
Kirjailija Taina Haahti on
kauppatieteiden maisteri ja
valtiotieteen
kandidaatti.
Kunnian kauppiaat on hänen
ensimmäinen 1996 julkaistu
kirjansa. Haahdin kirjoja ovat
myös Apaja, Bulvaani, Kolumnisti ja Operaatio Onni.
Haahti kertoi uppoutuneensa
jäteongelmiin, jonka globaali
syväluotaus onkin osoittautunut suota suuremmaksi. Hän
kertoi solmineensa työelämässään suhteita Lontoon ja
Shanghain bisnesmaailmassa,
havaiten tulleensa kyseisessä
elämänvaiheessa rehellisten ja
epärehellisten kauppojen rajapinnoille. Kiinnostus heräsi nimenomaan epärehellisen
bisneksen puoleen, josta hän
dekkareihinsa ammentaa.
Leena Lehtolainen on kirjoittanut kymmenittäin dekkareita. Esikoisteos Ja äkkiä onkin
toukokuu on julkaistu jo 1976,
Lehtolaisen ollessa 12-vuotias. Hän on kirjoittanut yli 30
rikosdekkaria ja palkittu Pro
Finlandia-mitalilla 2020. Lehtolaisen luomasta poliisi Maria
Kalliosta on tehty myös televisiosarja. Hänen uusin julkaistu
romaaninsa on Jälkikaiku.
Teksti ja kuva: Anu Piironen

Petosen Tukikohta jakaa ruokaa tarvitseville

S

uomen helluntaikirkolla
on ympäri maata 84 jäsenseurakuntaa sekä yhdistyspohjaisia seurakuntia.
Kuopiossa jäsenseurakuntia
on kaksi, Kuopion Helluntaiseurakunta ja Kuopion Tukikohta-seurakunta.

Seurakuntalaisille kristillinen
vakaumus ja arvot ovat yksilön
ja koko yhteisön kannalta merkityksellisiä. Maallikkokirkkona helluntaiherätysliike toimii
suurelta osin vapaaehtoisten
ihmisten voimin.
Petosella toimivalla Kuopion Tukikohta-seurakunnalla
on monimuotoista toimintaa
Koppelonkujalla ja toimisto
Pyörönkaarella.

Vapaaehtoiset
toiminnan apuna
Pastori ja muusikko Jyrki
Liukkonen on ainut palkattu
työntekijä Kuopion Tukikohta-seurakunnassa. Hänen lisäkseen toiminnasta vastaavat
hyväntahtoiset vapaaehtoiset.
Liukkonen hoitaa hallinnollisia asioita ja mahdollistaa seurakunnan toimintoja Petosella.
- Hoidan toimistoasiat ja

suhteet kaupunkiin, valtioon ja
eri tahoihin monella sektorilla.
Usko ja tahto on auttaa ihmisiä
ja kertoa ilosanomaa. Olla osa
Kuopiota ja osa elämää.

Tukikohta-seurakunnalla on
keskiviikkoisin Jumala vastaa
rukouksiin -ilta Koppelonkujalla, lauantaisin Focus-ilta
nuorisolle ja sunnuntaisin jumalanpalvelus.

Liukkonen on myös 7-lapsisen perheen isä. Hän tekee
musiikkia, sanoittaa ja säveltää
laulamiaan lauluja, soittaa pianoa ja kitaraa. Hänen tekemiään herkkiä ja runollisia lauluja ovat muun muassa Taivas
kaartuu, Kun Jeesus kosketat,
Tämä katu, Kohta taas avaan
oven ja Sun.
- Olen aikoinaan, vuosina
2000-2010 Egoeimi-bändillä
kiertänyt ympäriinsä esiintymässä. Harrastan skeittaamista ja skeittaan yhden tyttäreni
kanssa aina sopivalla säällä.
Kirjoitan myös kirjaa ja toivon,
että se valmistuu vuonna 2022.

Tukikohta saa ruokatarpeita kauppiailta
Tukikohdan Koppelonkujan
toimitiloista ruoka-apua saa
tiistaista perjantaihin. Ruokajakelu on iso osa viikkotoimintoja. Alun perin jakelu on
alkanut leivänjakamisena ja
laajentunut siitä. Suomessakin
ihmisten hätä on kasvanut ja
lisännyt ruoka-avun tarvetta.

Maahanmuuttotyön tiimoilta
on alkanut International fellowship -ilta, joka kokoaa yhteen eri kansallisuuksia.
Liukkonen toivoo, että ihmisten väliset kohtaamiset olisivat luonnollisia.

Tukikohta-seurakunnan pastori Jyrki Liukkonen
on myös seitsemän lapsen isä ja muusikko.
Ihmisten hyvinvointi kasvaa,
- Motivaatio tulee Raamatusmutta myös ihmisten ahdinko ta. On tarve auttaa lähimmäisja huono-osaisuus kasvavat. tä. Jos ihmisellä on nälkä, niin
Pudokkaita on yhteiskunnan silloin ei kysellä kirkkokuntaa
kaikissa kerroksissa.
tai muuta.
Petosella diakonisesta ruokatoiminnasta vastaa Ilkka Blomerus.
Liukkonen kertoo, että kirkkokunnalla ei ole merkitystä
ruoka-avun saamisessa.

Auton peräkontista jaettu leipä on mennyttä aikaa. Nykyisin Blomerus hakee ruokatarvikkeita suoraan kauppiailta.
Liukkonen mainitsee myös,
että ruoka-avun tarve kosket-

- Ihmiset eivät saa olla politiikan välineitä. Esimerkiksi
monet Afrikasta tulevat ovat
kristittyjä ja kokevat seurakunnan merkitykselliseksi. Monet
ovat päässeet hyvin suomalaiseen yhteiskuntaan sisälle.
taa Petosellakin todella laajaa
ihmisjoukkoa. Hakijoita on
noin 200 viikoittain.
- Kun hakija vie koko perheelle, tarvitsijoiden määrä
kertautuu. Tarkempi luku on
noin 700. Ruoka-apuna saadaan liha-, maito- ja viljatuotteita, joskus eineksiä. Ruokaa
hakevat yksinäiset, ulkomaalaiset, perheelliset.

Evankeliointi, diakonia ja
koulutus ovat Tukikohta-seurakunnan
toimintamuotoja
Petosella. Tukikohdassa kohdattujen tarinoita on katsottavissa nettiosoitteessa tukikohtaseurakunta.fi
Teksti ja kuva: Anu Piironen
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Kemikaalicocktailia ilmassa

M

akuasioista ei voi
kiistellä ja sama pätee tuoksuasioihin.
Suhtaudumme samoihin tuoksuihin hyvin eri lailla. Toisen
hivelevä sulotuoksu on toiselle luotaantyöntävän tymäkkä.
Jokin yhteinen, alkukantainen
pohja
mieltymyksissämme
kuitenkin on, sillä useisiin hajuvesiin lisätään valmistusvaiheessa jotain tyrmäävän pahanhajuista ainesosaa, jonka
aivomme tulkitsevatkin erittäin miellyttäväksi.

Useimmat hajuvesien ainekset ovat peräisin luonnosta,
eläimistä ja kasveista. Tuoksun
vahvistamiseksi mukaan lisätään monesti hieman luonnollisia öljyjä, jotka hienosäätävät tuoksut kohdilleen. Monet
näistä luonnollista alkuperää
olevista raaka-aineista ovat
hyvin erikoisia, osa suoraan
sanottuna kuvottavia. Vaikka
niiden hajut saattavat yksinään
olla etovia, voivat ne laimennettuina ja yhdisteltyinä muihin aineisiin olla mitä ihastuttavimpia parfyymeja.
Maailman kallein hajuvesien ainesosa on ambra. Se on
peräisin kaskelotin ruoansulatuselimistöstä, ja joidenkin
tutkijoiden mukaan kyse on

valaan oksennuksesta. Valaan
sisällä oleva tuore ambra on
äärimmäisen ikävän hajuista
tavaraa. Parfyymeissa käytetty
ambra sen sijaan tuoksuu pehmeän kukkaiselta, kunhan se
on ensin lillunut vuosikausia
meressä kaukana valaan sisälmyksistä.

Tiolit ovat syypää siihen,
miksi muun muassa mätänevä
liha, ulosteet ja haisunäädän
ruiskuttama neste lemuavat.
Tuoksujen valmistajat osaavat
käsitellä ja sekoitella tioleja
niin, että niistä saadaan esiin
esimerkiksi
mustaherukan
hienoinen tuoksu, raikas sitruksen henkäys tai ripaus kahvin aromia.

Kukkia ja
anaalirauhasia
Valkoiset kukat sisältävät indolia. Se antaa voimakkaan
makean tuoksun esimerkiksi
appelsiinin kukalle, liljoille ja
jasmiineille. Tätä kemikaalia
lisätään hajuvesiin, jotta kukkaistuoksut tuoksuisivat luonnollisemmilta. Indolia ei kannata tuoksutella yksistään, sillä
ilman sekoittumista muiden
yhdisteiden kanssa, se tuoksuu
lähinnä ihmisen ulosteelta.

Myski on tunnettu ja suosittu hajuste, jota erittyy joidenkin nisäkäsurosten peräaukon
vieressä olevista rauhasista. Sivetoni taas on paksua, voimakkaalta tuoksuvaa eritettä, jota
saadaan sivettikissojen anaalirauhasista. Ehkäpä maailman
kuuluisimman
parfyymin,
Chanel No 5, alkuperäinen resepti sisälsi arvioiden mukaan
käsittämättömät 15 prosenttia
sivetonia ja 15 prosenttia myskiä.
Hauste taas on peräsin majavan hännän alta. Hajuvesien
ainesosaksi hauste päätyi sen
vuoksi, että sen tuoksu muistuttaa puuta ja nahkaa, eikä
noita tuoksuja saatu mistään
muualta. Kuka lie keksikään
etsiä sitä majavan pepusta.
Mille vähemmän raikas aamuhenkäys haisee? Skatolille.
Laimennettunakin skatoli haisee järkyttävältä, joten ihastuttavat tuoksunuotit tulevat esiin
vain sekoittamalla sitä muihin aineisiin. Yhdessä indolin
kanssa skatoli muodostaa huumaavimman yhdistelmän, jonka tuoksuttelua on kuulemma
hankala lopettaa. Biologit arvelevat, että pahojen tuoksuainesten koukuttavuus on jäänne
siltä ajalta, kun ihmisen esi-isät

viestivät toisilleen eritteiden
välityksellä.

tarkoin harkittuja ja tähtäävät
luojansa näkemyksen toteuttamiseen. Niitä valmistetaan
huomattavasti pienempiä eriä
kuin mainstream-tuoksuja ja
niitä myydään omissa erikoisliikkeissään.

Jotain pukinkonttiin?
Niin, mieltymyksiä on monia. Koska tuoksut yhdistetään vahvasti muistoihin ja
tunteisiin, voi hyvinkin erikoiset hajut olla tärkeitä.
Niche-tuoksuiksi
kutsutaan
koostumukseltaan
erikoisia
ratkaisuja. Mainstream-tuoksut taas kehitellään pääsääntöisesti kaupallisuus mielessä.
Niche-tuoksujen kehitystä ohjaa ”nenän” eli tuoksun luojan
taiteellinen näkemys. Ne ovat
kuin klassisen musiikin sävellyksiä tai gourmet-ruokaa,

Hajuvesimarkkinoilla on siis
valinnan varaa, sillä perinteisten kukkatuoksujen rinnalle
on tullut näitä erikoisia yhdistelmiä. Saatavilla on esimerkiksi ukkosilman tuoksua, mansikkajäätelöä, kuivaa
samppanjaa tai kissanpennun
turkin tuoksua. Itseään voi
suihkutella vastapainetun setelirahan tuoksulla tai ympäröidä kotoisalla takkatulen aro-

milla. Rohkeimmat testaavat
mullan tai hautaustoimiston
tuoksua. Viskin ja tupakan hajuyhdistelmän tai pizza-aromin saa ravintolan sijasta suoraan parfyymipullosta. Jopa
pienen vauvan ainutlaatuinen
ominaistuoksu on vangittu
pulloon. Puhtauden tuoksuista
pitävät löytänevät suosikkinsa
pesulan, saippuan tai vastapestyn puuvillan joukosta.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
Lähde: listafriikki.com

Toivotamme Rauhallista
Joulunaikaa ja Onnellista
Uutta Vuotta 2022!
Istanbul Market, Pyörönkaari 9

Avoinna:

Pyörönkaari 7 puh. 050 573 0733
ma-pe
07:00 - 21:00
la-su
08:00 - 21:00
Palvelemme myös jouluna:
24.12.
07:00 - 16:00
25.-26.12
08:00 - 21:00

Ma-Pe
La
Su

klo 9-19
klo 10-16
klo 12-16

STEP

PARTURI-KAMPAAMO

PYÖRÖNKAARI 1
70820 KUOPIO

017 361 2666

Toivotamme Rauhallista Joulua
ja Onnea vuodelle 2022!

Hyvää Joulua Ärrän tontuilta!

Oheisella kupongilla

– 5,00 €
KAIKISTA HIUKSENLEIKKAUKSISTA!
Etukuponki

Vuonna 2022 Petosen Lehti siirtyy lauantaijakeluun!
Ensimmäinen numero ilmestyy lauantaina 5.3.2022 (aineiston DL 23.2.)
Lehti jaetaan jälleen lähes 12 000 kotitalouteen, tutusti 8 kertaa vuodessa.

Juttuvinkit ja yhteydenotot: petosenlehti@ppay.fi

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! • Petosen Lehti myös netissä: ppay.fi • Petosen Lehti • Keskiviikko 15.12.2021
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Tuurin
mukavissa
tunnelmissa

N

iiralan Kulman alueellinen
asukastoimikunta ja Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
järjestivät asukkaille bussimatkan Keskisen Kyläkauppaan
Tuuriin. Bussi starttasi Petosen
kauppakeskukselta lauantaina
4.12. klo 7:00, mukanaan 30
matkalle ilmoittautunutta asukasta.

Matkanjohtajana toimineen
Mika Pesosen mieleen jäi mukava ja leppoisa tunnelma.
– Matka meni hyvin, kaikki saivat ostoksia tehtyä ilman
kiirettä ja ruuhkaakaan ei ollut.
Teksti: Kalle Lillinen
Kuva: Mika Pesonen

Kirkkoherra ja urheilumies Matti Pentikäinen valmistautumassa
pallon ja pelihanskojen kanssa joulukauteen.

Joululahjoja

Joulurauhaa kaikille

J

M

oulun odottaminen on
jännittävää puuhaa varsinkin lapsille ja lapsenmieliselle. Meillä jokaisella
on omat tapansa valmistautua juhlaan. Lapsuuden joulut
ovat monille jääneet mieleen.
Valmistautuminen on tärkeää, koska ilman sitä juhla ei
tunnu juhlalta. Juhla-aika on
tärkeää tämän päivän maailmassa, jossa arjen ja pyhän
välinen raja on usein hämärtynyt.
Joulussa on todellakin ihmettelyn aihetta. Silloin
taivaallinen ja maallinen
yhtyvät. Pyhä Johannes Krysostomos kirjoittaa joulusaarnassaan: ”Jumala, joka on
taivaita korkeampi, laskeutuu
meidän mitättömyyteemme,
ja ihminen, lankeemuksessaan niin syvälle vaipunut,
korotetaan nyt taivaisiin! Tänään Betlehem on todella
taivaan esikuva – ei sen, jota
tähdet kaunistavat ja auringonsäteet valaisevat, vaan sen,
joka on täynnä enkelkuorojen
laulua ja jossa loistaa ikuinen
vanhurskauden aurinko –
Kristus, meidän Jumalamme”.
Maailmalla ei ollut tarjota
Jumalan Pojan syntymäpaikaksi muuta kuin eläinsuoja,
joka itäisessä perinteessä on
ikoneissa kuvattu luolaksi.
Tuosta ulkonaisesti hyvin vaatimattomasta paikasta loisti
kuitenkin totuuden Aurinko.
”Kansa, joka asui pimeydessä, näki suuren valon. Niille,
jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus.”
(Matt. 4:16). Jumalan ja ihmisten välille syntyi uusi liitto, josta Vanhan Testamentin
profeetat olivat ennustaneet.
Jumala tuli ihmiseksi, jotta
me voisimme päästä osalliseksi Jumalasta. Kristuksen syntymäjuhla on sen vuoksi ilon
ja kiitollisuuden juhla. Silloin

kun joulun sanoma vaikuttaa
meissä, välitämme ilon ja kiitollisuuden sanomaa, joskus
harmaankin arjen keskelle.
Jouluna muistamme toisiamme lahjoin. Jeesuslapsi
sai itämaan tietäjiltä lahjoja,
kultaa, mirhaa ja suitsuketta.
Arvokkaimpia asioita, joita
saattoi antaa. Saatamme käyttää huomattaviakin summia
lahjojen hankkimiseen. Lahjat ovat osoitus välittämisestä
ja toisen huomioonottamisesta. Parhaimmat lahjat ovat
usein ilmaisia, eikä niiden
antaminen ei ole kiinni taloudellisesta tilanteesta. Toisen
huomioonottaminen, ajan antaminen eivät maksa mitään.
Monesti näiden ilmaisten lahjojen antaminen ei ole helppoa, se vaatii omasta itsekkyydestä luopumista.
Vaikka Suomessa olot ovat
vakaat, emme elä erillään
muusta maailmasta. Sotien ja
levottomuuksien aiheuttamat
seuraukset näkyvät siinä, että
ihmiset joutuvat hakemaan
turvaa oman kotimaansa ulkopuolelta. Omassa kotimaassamme monet ihmiset joutuvat kokemaan epävarmuutta
työpaikoistaan ja toimeentulostaan. Usein tuntuu olevan
vallalla ajatus, että omista
eduista ei olla valmiita luovuttamaan toisten hyväksi.

eistä jokainen sisimmässään jollain
tavoin toivoo, että
juuri jouluna kaikki elämän
asiat olisivat mahdollisimman
hyvin. Yleisesti toivelistalla
jouluksi on tavalla tai toisella
ajatus siitä, että rauha vallitsisi
omien rakkaiden ja läheisten
kanssa joulun kohtaamisissa ja juhlan vietossa niiden
kanssa, joita meille on siunaantunut elämää jakamaan.
Läheisten läsnäolon kaipaus
toteutuu myös kynttilän sytytyksessä omaisten haudoille
jouluaattona.
Kaikki lähti siitä, kun nasaretilaisen Marian ja Joosefin matka Betlehemiin sisälsi
syntymän ihmeen tilapäismajoituksessa. Kauan odotettu
Messias syntyi sen ajan tavalliseen kihlaparin perheeseen
eläinten suojaan. Ensimmäiseksi sängykseen koko maailman Vapahtaja sai eläinten
ruokinta-astian.
Ensimmäisen joulun pyhä
yksinkertaisuus viestittää todellisen aarteen löytymisestä
odottamattomasta paikasta
ja olosuhteesta. Vanhan testamentin pelottava Isä Juma-

la tuli matalimpaan majaan
pienenä vauvana Poikana.
Armon ja rakkauden julistus
alkoi sieltä.
Joulu on tarkoituksella sijoitettu vuoden pimeimpään aikaan juuri siihen hetkeen, kun
valon määrä maapallomme
pohjoisella puoliskolla alkaa
päivittäin kasvaa. Vertauskuvallisesti valo voittaa pimeyden myös omassa sisimmässämme.
Joulurauha on totta. Toivon,
että koet sen tänäkin armon
vuonna 2021 rauhan vastaanottajana ja rakentajana. Kaikki on loppujen lopuksi hyvin.
Taivaallisen sotajoukon viesti kuuluu yhä: ” Jumalan on
kunnia korkeuksissa, maan
päällä rauha ihmisillä, joita
hän rakastaa.”
Hyvää joulua ja siunattua
vuotta 2022!
Matti Pentikäinen
Kirkkoherra
Kallaveden seurakunta

Kiitämme asiakkaitamme ja
yhteistyökumppaneitamme.
Toivotamme hyvää joulua
sekä onnellista uutta vuotta 2022

Jokainen on kutsuttu käyttämään lahjansa yhteiseksi hyväksi. Ottamaan toinen ihminen huomioon, miettimään
mitä toivoisimme itsellemme
tehtävän, jos olisimme toisen
ihmisen asemassa. Silloin toteutamme joulun sanomaa arjen elämässä.
Kristus syntyy – kiittäkää!
isä Timo Honkaselkä

Sari Kämäräinen Oy
Uusi toimistomme:
Siunauskappelintie 2
Paja: Jääskelänkatu 1
puh. 050 575 0004
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Mallun maukasta ruokaa

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistyksen Pinarin
Lounaskahvila sijaitsee
Pyörönkaarella Petosen vapaaaikatiloissa. Sieltä saa maukasta kotiruokaa seitsemän euron
hintaan viitenä arkipäivänä
lounasaikaan 10.30-12.30.

Vakioasiakas Irja Heikkinen lukee lounaan yhteydessä
päivän sanomalehdet. Mallu tiskin takana.

- Annan mielelläni mahdollisuuden ja tilaisuuden varsinkin nuorille ja opiskelijoille.

Vakioasiakkaat
tyytyväisiä

Lounaskahvilassa ruokailee
päivittäin työssä käyviä, eläkeläisiä, asukasyhdistyksen kerhojen ja järjestöjen toimijoita.
Myös lasten avoin päiväkoti
käy maanantaisin syömässä
terveellistä kotiruokaa. Kaikki
ruokailijat ja kahvittelijat läheltä ja kauempaa ovat tervetulleita lounastamaan.

Tämän viikon perjantaina ja
lauantaina Lounaskahvilassa
on tarjolla 15 euron hintainen
Jouluateria etukäteen pöytänsä
varanneille.

Kaikki ihmiset ovat
tervetulleita
Ronkainen on tullut Puijon torniravintolan ja Puijon

Ronkaisen työnkuvaan kuuluvat tukku- ja kauppareissut,
lounaslistojen
suunnittelu,
kokkaus sekä työpaikkaohjaus.
Lounaskahvilassa työskentelee myös työkokeilijoita ja
opiskelijaharjoittelijoita.

Ravintolakokki
Marjut
”Mallu” Ronkainen toimii
Lounaskahvilan vastaavana.

Pinarin Lounaskahvilasta voi
tehdä myös ruoka- ja leivonnaistilauksia omiin perhejuhliin. Netissä ppay.fi sivustolla
on luettavissa viikon ruokalista, sekä myös tietoa asukasyhdistyksen toiminnasta ja Petosen Lehden näköisnumerot.

net, salaatit ja pasteijat, suurimmillaan 80-100 henkilölle.

Majan kautta työhön Pinarin
Lounaskahvilaan toukokuussa
2014.

Lounasravintolaan on lastenvaunuilla ja rollaattorillakin
helppo tulla.

Hän on aiemmin työskennellyt myös suurtalouskokkina Niuvan sairaalan ja Savon
ammattiopiston
keittiöissä.
Hänellä on myös dieettikokkikoulutus.

Asiakaslähtöisestä toiminnasta Ronkainen sanoo, että
päivittäiskävijöihin vaikuttaa
aina mitä ruokaa on tarjolla.
Ruoan pitää olla hyvää, raakaaineiden tuoreita ja asiakkaita
pitää kuunnella.

Ronkainen kertoo, että Pinarin ruokailijat ovat etupäässä
lähialueella työssä olevia työmiehiä, eläkeläisiä, vakioasiakkaita ja yksinäisiä ihmisiä.
Lapsiperheet ja kaikki ihmiset läheltä ja kaukaa ovat tervetulleita.

- Maanantaina tulevat avoimen päiväkodin lapset ja silloin suunnittelen ruoan lasten
mukaisesti. Tai sitten joku voi
tulla sanomaan, että teetkö
paistettuja silakoita ja niitä sitten jonakin päivänä tehdään.

Leivonnaisia saa tilata
myös jouluksi
Lounastarjonnan ohella Ronkainen ja muu henkilökunta
tekee myös tilaustöitä. Viimeksi leivottiin Isänpäiväjuhliin
tilauskakkuja. Nyt ovat olleet
vuorossa joululeivonnaiset.
Lounaskahvilasta voi tilata
leivonnaisia ja aterioita kaikkiin arki- ja juhlatilaisuuksiin,
myös joulun ajalle.
- Asiakkaan toiveen mukaan
räätälöidään rippijuhliin, synttäreille, pikkujouluihin, tyhypäiville, taloyhtiöiden juhliin
tai muuttoihin vaikkapa lasag-

Irja Heikkinen käy ruokailemassa Pinarin Lounaskahvilassa lähes päivittäin. Hän on
osallistunut myös PitkälahtiPetosen
asukasyhdistyksen
jumppa- ja askartelukerhoihin.
Heikkinen kertoo löytäneensä
Petosen vapaa-aikatiloihin jo
vuosia sitten.
- On kuin kotiinsa tulisi ja
ihan parasta kun on kotiruokaa. Tänne on kotoa vain viiden minuutin kävelymatka.
Eläkkeellä ollessahan minulla on aikaa. Pitää olla rohkea
ja lähteä. Kun kotoaan lähtee
ihmisten ilmoille, on tämä ainakin turvallinen paikka. Mallusta on tullut ihan hyvä ystävä
minulle. Kerhoissakin käy tuttuja.
Heikkinen on ollut myös vapaaehtoisena jakamassa puuroa Pinarin Joulutapahtumissa ja sanoo tulevansa aina, jos
apua tarvitaan.

Jouluna herkutellaan
Pinarin
Lounaskahvilan
Joululounas on tämän viikon
perjantaina. Jouluruokaa tarjoillaan kahdessa kattauksessa, klo 10.30 ja klo 12.00. Ruokailijalla pitää olla tullessaan
pöytävaraus, vapaita paikkoja
voi vielä kysellä kahvilasta 044
752 6425.
Menuun kuuluu salaatti- ja
leikkelepöytä, tomaattisilakkaa, lohimoussea, laatikoita ja
tietenkin kinkkua. Jälkiruoaksi
kahvia ja piparirahkaa. Kotiin
voi myös ostaa maustekakkuja
ja jouluisia leivonnaisia. Varattu pöytä tuo myös koronaturvallista ruokailua.
Jouluruokailun jälkeen Ronkainen ja muu henkilökunta
jäävät ansaitulle joululomalle.
Lounaskahvila aukeaa asiakkaille jälleen 10.1.2022.
Ronkaisen perheen jouluun
kuuluu aattoaamun riisipuuro.
Jouluna kaikki lapset ja lastenlapset tulevat käymään hänen
luonaan.
Ajatus joulusta kiteytyy kolmeen sanaan.
- Syömistä, herkuttelua ja lepäilyä.
Teksti ja kuva: Anu Piironen

Asukasturvallisuustapahtumasta tarpeellisia neuvoja

A

sukasturvallisuustapahtuma oli joulukuun
ensimmäisenä lauantaina Kuopion kaupungintalolla.

valvontaa on ollut muun muassa jätelakiasioissa ja kotitalousvähennysten korotuksissa,
esimerkkeinä energiaremontti
ja hoivatyö.

Päivän aihetta alustivat järjestäjän, Kuopion Seudun
Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Raija Purkunen, Suomen Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen,
Kontturi & Co asianajaja Tatu
Hirvonen, Pohjois-Savon Pelastusalan liiton turvallisuuskouluttaja Sami Haapamäki
sekä Kuluttajaliiton Jaana Savolainen Teams-videoyhteydellä. Päivän päätteli eläkkeellä
oleva poliisi, Liikenneturvan
kouluttaja Kari Savolainen.

Toivanen korosti kunnan ja
Omakotiyhdistysten välisen,
avoimen ja luottamuksellisen
vuoropuhelun merkitystä. Ennakoiva keskustelu esimerkiksi
tonttivuokrien osalta luo turvallisuutta, minimoi virhearvioita, ja hyödyttää kunnan
asukkaita sekä kuntaorganisaatiota.

Vastuuasiat on mainittava kiinteistön
huoltosopimuksessa
Tatu Hirvonen kertoi tekevänsä Omakotiliitolle päivystyksiä kuukausittain.

Suomen Omakotiliitto
jäsentensä
edunvalvojana
Raija Purkunen paljasti Kuopion Seudun Omakotiyhdistyksen teeman vuodelle 2022.
Se on ympäristöterveys, jossa
riittää hyvin viljelysarkoja.

Yhteiskuvassa kolme viidestä Kuopion kaupungintalolla livenä läsnäolleesta esiintyjästä, vasemmalta Sami Haapamäki, Raija Purkunen ja Sami Toivanen.

Suomen Omakotiliitto on perustettu 1947 ja jäsenyhdistyksiä on kaikkiaan 234.

- Hallituksen akateeminen
ryhmä pohtii asiaa ja tuloksia
saadaan maaliskuussa.

Omakotiliiton kansalaisaloitteen vaikutuksesta sähkönsiirtomaksuja tullaan huomioimaan Suomen laissa, sanoi
Sami Toivanen.

Hän jatkoi, että aloite maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta on annettu itsenäisyyspäivän viikolla.
- Kyseessä on vaikuttaminen

rakennettuun ja rakentamattomaan ympäristöön. Hallitus
tekee esityksen, mutta yhtenäistä kantaa ei vielä ole.
Toivanen kertoi Omakotiliiton vaikuttavan edunvalvonnan kautta lukuisiin kiinteistönomistajia ja vuokralaisia
koskettaviin asioihin. Edun-

Hän muistutti, että omakotikiinteistön omistajalla ja
haltijalla tai vuokralaisella on
velvollisuus huolehtia asukasturvallisuudesta ja ulkoalueiden turvallisuudesta.
- Laki säätelee velvollisuuksia. Palovaroittimien riittävä
määrä on yksi kappale per 60
neliötä. Huolehdi, että palomiehet pääsevät kohteeseen.
Taloyhtiöissä hallitus ja puheenjohtaja ovat vastuullisia. Kiinteistönomistajien on
huolehdittava liukkauden estämisestä sekä lumen ja jään

poistamisesta. Jalkakäytävä on
pidettävä myös puhtaana.
Hirvonen muistuttaa, että lumen ja jään poistaminen pitää
sisällyttää kiinteistön huoltosopimuksessa kunnossapitovastuuna huoltoyhtiölle. Jos
sitä ei sopimuksessa mainita,
ja jää putoaa jonkun asukkaan
päähän, ovat hallitus ja isännöitsijä vastuussa, ei huoltoyhtiö.
- Talviaikaan turvallisuusriskit ovat korkeimmillaan.
Sami Haapamäki tähdentää
kriisinsietokyvyn kasvua poikkeustilanteissa, omatoimista
varautumista ja yhteisöllisyyden merkitystä.
72 tunnin varautumissuositus tarkoittaa noin kolmen
vuorokauden muona- ja vesivarantoa, esimerkiksi sähkökatkojen aikana. Vettä vähintään 10 litraa per päivä
ruoanvalmistukseen. Ilmastonmuutos lisää vesikatkoja
tulevaisuudessa.

Tarkkana netissä
Jaana Savolainen kertoi nettija puhelinhuijauksien yleistyneen.
- Digihuijaus on verkossa tapahtuvaa, joka ei tunne maarajoja. Digihuijattu menettää

verkossa sosiaaliturvatunnuksen, henkilötietoja, rahaa ja salasanoja.
Savolainen kehoittaa suhtautumaan kriittisesti internetin
lupauksiin.
- Tarkista asioita, jos joku asia
näyttää netissä liian hyvältä!
Älä mene verkkopankkiin tai
viranomaisten verkkoasiointiin Googlen kautta - googlehaku vie harhaan. Puhelimessa
ei kannata omia tietojaan antaa
- kysyjän tavoitteena on taloudellisen hyödyn saaminen.
Savolainen mainitsi huijareiden käyttävän sähköposteja
hyödykseen, esimerkkeinä kiristyssähköpostit ja pankin nimissä tehdyt sähköpostit.
- Älä avaa ja kirjaudu! Verottajakaan ei lähesty sähköpostissa vaan verkossa.
Linkkejä ei yleensä kannata
avata suoraan sähköpostista.
Linkki voi viedä pankin, postin tai verottajan näköissivustoille.
Kari Savolainen kertoi päivän
päätteeksi painavaa heijastinasiaa pimeällä liikkuville. Hän
toi osallistujille myös poliisitunnuksin varustettuja heijastimia.
Teksti ja kuva: Anu Piironen
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Lukihäiriö tuo haasteita elämään

Mennään joulua päin
Mitä joulu kuiskii
kun syttyy kynttilä
ensimmäisen
adventin
luo ympärilles
valoa, hymyjä ja asenne
lempeän myönteinen näin
nyt mennään joulua päin
Missä se tuuli suhisee
kun syttyy kynttilä
toisen adventin pyhänä
riitasointujako puhisee yhä
vai päivää talven taloon
suurin tuntein ja tunnelmissas
ole optimisti jo jätä huolet
katsele asian valoisat puolet
mennään joulua päin

Selkis-hyllyyn on koottu helposti löydettäväksi
selkokielistä materiaalia.

A

rviolta viidestä kymmeneen
prosenttia
maailman
väestöstä kärsii lukivaikeuksista eli
lukemisen ja kirjoittamisen
erityisvaikeudesta.
Oireesta
käytetään usein myös termiä
lukihäiriö tai dysleksia. Nykyään oiretta pidetään neurologisena tai neurobiologisena
häiriönä. Keskeisintä oireista
kärsivälle on vaikeus hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää tietoa. Tämä näkyy muun
muassa lukemisen ja kirjoittamisen hitautena ja virhealttiutena. Kirjoittaessa kirjaimet
tai niiden paikat sekoittuvat tai
kirjaimia voi olla liikaa, liian
vähän tai kokonaisia sanoja jopa puuttuu.
Lukivaikeudessa kamppailevalla on siis vaikeuksia kuulla
äänteet oikein. Hankaluuksia
on erottaa kuulonvaraisesti
samankaltaisia äänteitä (t-d,
p-b), lyhyitä ja pitkiä vokaaleja
(aa, ee) tai kaksoiskonsonantteja (kk, pp). Lukivaikeudessa
ei ole kuitenkaan kyse ymmärtämisen vaikeuksista, jotka liittyvät laajemmin oppimisvaikeuksiin.
Lukivaikeuteen liittyy usein
myös muistin ongelmia, kuten kielellisen lyhytkestoisen
muistin kapeutta. Tämä voi hidastaa uusien asioiden mieleen
painamista ja oppimista.
Luetun ymmärtäminen, sanojen tunnistaminen tekstistä

ja lukemista edellyttävien tehtävien tekeminen voi olla hankalaa. Yleensä vaikeuksia ilmenee vielä enemmän kielten
opiskelussa. Lukivaikeuteen
liittyy erittäin usein vaikeuksia tarkkaavuuden ylläpitämisessä, matematiikassa ja motoriikassa. Usein myös ajan
hahmottaminen ja tarkat aikataulut tuottavat hankaluuksia.
Lukivaikeuksia poteva on
helposti tilanteessa, jossa lukeminen jää vähiin, mikä puolestaan voi johtaa sanavaraston
ja yleistietojen vähäisyyteen.
Mutta hyvä uutinen on se, että
lukutaitoa voi parantaa harjoittelemalla.

Hankkeen avulla
lukemisesta mukavaa
Lukukirjo-hanke on aluehallintoviraston
rahoittama
hanke, jonka Kuopion kaupunginkirjasto toteuttaa vuosina 2021-2022. Hankkeen
kohderyhmänä ovat lapset,
joilla on lukemisen vaikeuksia
tai kielellisiä erityisvaikeuksia.
Lukutaidon heikkeneminen
lasten ja nuorten keskuudessa
on kasvanut huolestuttavasti. Tuhansien suomalaisnuorten lukutaito on peruskoulun
päättyessä niin heikko, että se
rajoittaa heidän elämäänsä ja
saattaa nostaa tien pystyyn jatko-opintoihin ja työelämään.
Erot lukutaidossa ovat yhä selvemmin jakamassa nuoret menestyjiin ja kelkasta putoajiin.

Mitä on selkokieli?
Selkokielessä käytetään yleisesti tuttua sanastoa sekä yksinkertaisia lauserakenteita.
Asioista kerrotaan pääasiat
helposti hahmotettavina kokonaisuuksina. Selkokielen
rakenne, sanat ja sisältö ovat
helpommat kuin yleiskielessä.
Selkokirjat ovat selkokielellä
kirjoitettuja tai selkokielelle
mukautettuja eli käännettyjä
kirjoja.

Suomessa selkokieltä tarvitsee noin 650 000–750 000
ihmistä. Selkokielestä on hyötyä, jos on esimerkiksi oppimisen vaikeuksia tai jokin lukemista vaikeuttava vamma.
Selkokieli on hyödyllistä myös
silloin, jos vasta opettelee suomea tai ei jaksa lukea paksua
kirjaa tai tiivistä tekstiä.

Monet suomalaistytöt ovat
edelleen erinomaisia lukijoita, mutta pojissa sen sijaan on
entistä enemmän niitä, joiden
lukutaito on heikko.
Hyvään lukutaitoon liittyy
monilukutaito, jolloin lukija
osa tulkita tekstiä, arvioida sitä
ja tuottaa omaa tekstiä. Lukemalla monipuolista tekstiä sanavarasto ja yleistieto laajenee.
Lukutaito ei ole itsestäänselvyys, vaan sen eteen on tehtävä
töitä - kotona, koulussa ja yhteiskunnassa yleensäkin.
- Perusta lapsen lukutaidolle luodaan kotona lukemalla
ääneen. Sillä on todella suuri
merkitys lapsen pärjäämiselle
koulumaailmassa. Lapsi jolle
on luettu kotona omaa laajemman sanavaraston ja ymmärtää tekstin sisältöä helpommin,
Pyörön ja Jynkän lähikirjastonjohtaja Helena Pohjolainen kannustaa vanhempia.
Lukukirjo-hankkeen myötä
lapsille on suunniteltu työkaluksi lukudiplomeja, joiden
avulla kirjoihin voi tutustua
teemoittain. Uutta on, että
diplomia voi suorittaa yhdessä muiden lukijoiden kanssa. Erityisesti poikien lukutaidosta ollaan huolissaan,
joten aihepiirien valinnassa on
otettu heidän mielenkiinnon
kohteensa hyvin huomioon.
- On hyvin tärkeää, että jokaiselle lapselle löytyy se oma
kirja, jonka lukeminen tuottaa
mielihyvää ja antaa elämyksiä.
Hankkeen tärkein tavoite on
tehdä lukemisesta mukavaa.
Pyörön, Aurinkorinteen ja
Rajalan kouluissa järjestetään
Sanataidekoulu Aapelin sanataideohjaajan kanssa kirjavinkkauksia ja lukemistyöpajoja lapsille, joille lukeminen
on haastavaa. Mukana on
myös lukukoira Sylvi, joka ei
arvostele virheitä, vaan kuuntelee mielellään epävarmaakin
lukijaa.

Jokaiselle
jotain sopivaa
Pyörön kirjastosta löytyy Selkis-kirjahylly, johon on koottu
selkokielistä lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Selkokielisiä
kirjoja on hankittu paljon ja
tarvetta olisi suuremmallekin
määrälle.
- Jokaiselle ikätasolle löytyy
hyllystä omaa luettavaa, Selkis-hyllyn kirjat eivät ole vain
satuja. Kirjaston henkilökunnalta kannattaa kysyä neuvoja
helppolukuisten kirjojen valintaan, sillä niitä löytyy myös tavallisten kirjojenkin joukosta,
Pohjolainen rohkaisee.
Varsinaisista lukemisvaikeuksista kärsivien lisäksi selkokieli auttaa maahanmuuttajataustaisia pääsemään sisään
suomenkielisten kirjojen maailmaan.
Äänikirjojen rooli lukemisen vaikeuksista kärsiville on
suuri. Myös kirjojen kuuntelu
kasvattaa lukutaitoa ja laajentaa yleissivistystä. Samalla kun
keskittyy kuuntelemaan, voi
vilkaskin lapsi vaikkapa piirrellä, askarrella tai touhuilla.
- Lapsi voi innostua äänikirjaa kuunneltuaan jatkamaan
kirjasarjan seuraamista lukemalla oikeaa kirjaa.
Äänikirjoja ja e-kirjoja löytyy
kirjaston Biblio- sekä Ellibspalveluista. Celia puolestaan
on näkemisen tai lukemisen
esteistä kärsiville suunnattu palvelu, jonka käyttäjäksi
pääsee kirjastossa rekisteröitymällä. Celiasta löytyy valtavan paljon äänikirjoja, joita voi
kuunnella verkon kautta ilmaiseksi.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen
Lähteet: lukihairio.fi, papunet.net, helmet.fi

Talven ihme missä sekin
onhan kolmas adventtikin
ja syttyy kolmas kynttiläkin
lumen meille tulla anna
lämpimänä, pehmeänä,
valoisana, lempeänä
anna lauluhiutaleina soida
lasten pienten karkeloida
lumituiskussakin näin
mennään joulua päin
Neljäs kynttilä
riemulla palaa, se toisia halaa
joulussa muistojen vilja ja jyvät
olen hetkessä hiljaa, tunteet on hyvät
on kranssi, kuusi ja omenanpunaa
sen tiedän jo
jouluna kovakin sulaa
taloon tonttuja tulee ja tiu´t helää
jouluntaika se elää
mennään joulua päin
Jeesuslapsella
takanaan tuhannen vuotta
ja aina edessään ihmiskunta
eikä se ole jouluyön unta
kun syntyy hän jälleen
vuosien malliin
ajatusteni arkiseen talliin
majataloni taakse kotimaisemiin
saaden mietteeni hyväntahtoisiin
Anu Piironen
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen kerhot,
toimisto, Petosen Lehti sekä Pinarin lounaskahvila
ovat

20.12.2021 – 9.1.2021
Toiminnot jatkuvat 10.1.2021 alkaen.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
PPAY ry

www.ppay.fi
/LLW\U\KPllPPH)DFHERRNLVVD

3LWNlODKWL3HWRVHQDVXNDV\KGLVW\VU\

6HXUDDPHLWlP\|V,QVWDJUDPLVVD
#SSD\BNXRSLRPHLGlQSHWRQHQ

MEIDÄN PETONEN

Petosen vapaa-aikatilat Pinari
Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio

- 30 vuotta asukastoimintaa
Osta itsellesi tai lahjaksi!

Hinta: 20,00 €
(+ postikulut 6,00 €)

www.ppay.fi/kirja

email: toimisto@ppay.fi

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

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen ja Petosen
alueen 30-vuotiseen historiaan mahtuu kirjava
valikoima tarinoita. Historiikissa pääset
aikamatkalle suoraan henkilöhaastattelujen
kautta.
Mukana myös paljon upeaa kuvamateriaalia
vuosikymmenten varrelta.
Tilaa kirja osoitteesta www.ppay.fi tai käy noutamassa omaksi
Asukasyhdistyksen toimistosta tai Pinarin lounaskahvilasta
(Petosen vapaa-aikatilat Pinari, Pyörönkaari 19)

!

!

!
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Ymmärrätkö myös mitä
luet -Raamattuluento to
16.12. klo 18.30. Ilta koostuu
alustuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta. Jeesuksen
"kummilusikkatiedot" aiheista
alustaa emerituspiispa Wille
Riekkinen, joka lähestyy tekstejä nykyaikaisen raamattutieteen keinoin. Tule ihmeessä
mukaan!
Joulukonsertti la 18.12. klo
18. Richard Nicholls, Rami
Tuomikoski. Leena Rautakoski, Sanna Saarenpää. Vapaa
pääsy, käsiohjelma 10 €.

4. Adventtisunnuntain messu su 19.12. klo 10. Veli Mäntynen, Mari Vuola-Tanila.
Kuusituntia joululauluja su
19.12. klo 11.30. -13.30 Mari
Vuola-Tanila,
lapsikuoro,
nuorten lauluryhmä, Jenna
Tolvanen huilu ja piano. Klo
13,30-15.30 Rami Tuomikoski ja klo 15.30-17.30 Richard
Nicholls ja KNOT -nuorisokuoro.
Jouluaaton sanajumalanpalvelus perheille pe 24.12.
klo 15. Sirpa Nummenheimo,
Mari Vuola-Tanila. Lapsikuoro, Nuorten lauluryhmä.
Nuoret dramatisoivat evankeliumin.

Jouluaaton kynttiläkirkko
pe 24.12. klo 22. Miia Gabel,
Rami Tuomikoski.
Jouluaamun sanajumalanpalvelus la 25.12. klo 10. Miia
Gabel, Richard Nicholls.
Tapaninpäivän Kauneimmat joululaulut messu su
26.12. klo 10. Sanna Alanen,
Rami Tuomikoski.
Uudenvuoden sanajumalanpalvelus la 1.1. klo 10. Sanna Alanen, Mari Vuola-Tanila.
Messu su 2.1. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Mari VuolaTanila.
Loppiaisen messu to 6.1. klo
10. Matias Koponen, Richard
Nicholls.
Messu su 9.1. klo 10. Miia
Gabel, Rami Tuomikoski.
Arkinen ateria ke 12.1. klo
11. Aterian hinta: aikuiset 6 €.
lapset 4 € ja alle 4-vuotiaat ilmaiseksi.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Sielun siskot -ryhmä to
16.12. klo 16. Takkahuone,
Blominkatu 4. Pohdintaa
hengellisyydestä
elämässä
- kaikenikäisille päihteidenkäytön lopettaneille naisille.

Kutsu yhteyteen -messu su
19.12. klo 17. Miia Gabel.
Kutsu yhteyteen -messun
vapaaehtoisten ilta ti 11.1..
Miia Gabel.

Kauneimmat
joululaulut
Pitkälahden ABC-asemalla
to 16.12. klo 18. Marjukka
Borgman, Mari Vuola-Tanila.
Nuorten lauluryhmä. (osoite
Viitostie 1771).
Kauneimmat
joululaulut
Ravintola Käskynkässä to
16.12. klo 18. Richard Nicholls.
(Soikkokuja 12).
Kauneimmat
joululaulut
Kuopion eläinpuistossa pe
17.12. klo 18. Richard Nicholls.
KNOT-nuorisokuoro, (Rantasuontie 39, Hiltulanlahti).
Kurkimäen
Raamattupiiri ke 12.1. klo 18.30. Mervi ja Timo Riihiluomalla,
Kurkimäentie 356.
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Jouluaaton hartaus pe 24.12.
klo 14. Veli Mäntynen, Rami
Tuomikoski.

J

missa Kreetalla. Hän teki ensimmäisen ulkomaanmatkansa neljävuotiaana Rodokselle
ja viisitoista vuotta myöhemmin ensimmäistä kertaa ilman
perhettä Brasiliaan.
Terhi on nähnyt ja kokenut
yli neljäkymmentä maata ja

työskennellyt matkaoppaana
kuudessa maassa. Nykyinen
koti ja työpaikka on Kreetalla,
mutta kotimaa ja Jynkkä on
edelleen lähellä sydäntä.
Ja kuten kuvasta näkyy, Petosen Lehteä luetaan myös Kreetan Haniassa!

PS. Terhin matkablogi on luettavissa osoitteessa vagabondablogi.fi.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Terhi K.

Heikki Kokko

Ketäs te muuten ootte?

Kallaveden seutu - muut

Jouluiset terveiset Kreetalta!
ynkästä maailmalle vuonna 2007 lähtenyt Terhi on
maailmankansalainen, joka on asunut Tanskassa, Australiassa, Espanjassa, Kroatiassa, Malesiassa, Thaimaassa,
Kuubassa, Dominikaanisessa
tasavallassa ja muutamat viime
vuodet Kreikan upeissa maise-

KOLUMNI
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uon kysymyksen minulle esitti marraskuun 27. päivänä 2021 edesmennyt kiekkolegenda Matti ”Mölli” Keinonen eräässä kosteahkossa saunaillassa talvella 1983.
Mölli valmensi tuolloin ykkösdivarissa pelannutta KalPaa.
Palataanpa alkuun, lähes neljän vuosikymmenen taakse.
En ollut noihin aikoihin enää MTV:n Kymmenen Uutisten
palveluksessa, mutta Niiralan Montun lehdistöaitioon olimme
kuvaajan kanssa aina tervetulleita.
Tuona iltana seurasimme 4 750 katsojan, silloisen ennätysyleisön kanssa toisen kiekkolegenda Veli-Pekka Ketolan taiturointia Vaasan Sportia vastaan. Iso Musta pelasi KalPassa
kuusi ottelua; tuossa 7-4 päättyneessä voittoisassa matsissa
hän keräsi viisi tehopistettä, yksi maali ja neljä maaliin johtanutta syöttöä. Olihan joukkueessa toki muitakin tehopelaajia,
mm. Jukka Holtari, Jari Järvinen, Esa Välioja, Jari Pulliainen, Ossi Ruohoaho ja ketä näitä nyt olikaan.
KalPan tuolloinen johtokaksikko, puheenjohtaja Matti Turunen ja seuran toiminnanjohtaja Kalevi Tavi saivat ottelun
jälkeen minua ja maikkarin entistä uutiskuvaajaa enempiä
houkuttelematta lähtemään muutaman pelaajan ja valmentaja
Keinosen kanssa Tavin kotiin saunomaan.
KalPan kotisivuilla kerrotaan näistä herroista tähän tapaan:
”Turunen ja Tavi tekivät Kuopiosta 1980-luvun edetessä jääkiekkokaupungin ja KalPasta Pohjois-Savon seuratuimman ja
suosituimman seuran. Suuressa roolissa tuhkimotarinan taustalla olivat ottelutapahtumien Suomessa ennen näkemätön
viihteellistäminen ja vahva panostus markkinointiin. Tähtipelaajat Jouni Rinteen, Wayne Thompsonin, Juha Tuohimaan,
Darius Rusnakin ja Peter Slaninan johdolla houkuttelivat
yleisöä katsomoon. Lisäksi kaksikko täytti Niiralan Montun
muun muassa tuoreen maailmanmestarin Kike Elomaan bodausnäytöksellä, Veli-Pekka Ketolan paluulla kaukaloihin,
Dingon keikalla ja maineikkaalla Neuvostoliiton A-maajoukkueella tähtineen.”
Elettiin siis kuopiolaisen jääkiekkoilun huimia vuosia.
Huimaavaa oli myös nuoren toimittajan saama kutsu legendaarisen Möllin, seuran johtokaksikon ja KalPan pelaajien
kanssa saunomaan. Virvokkeita nautittiin, voittoisa peli pelattiin lauteilla uudestaan useampaankin otteeseen, naureskeltiin
muiden divarijoukkueiden esityksille ja juonittiin tulevia kuvioita.
Turunen ja Tavi toki tunsivat minut, pelaajat: tuskinpa - eikä
varsinkaan valmentaja Keinonen.
Saunottu oltiin ja maailmaa paranneltu tunti jos toinen, kun
lauteilta kajahti Möllin minulle ja kuvaajalle suunnattu kysymys: Hei, ketäs te muuten ootte?
Jokseenkin kiusallisen hiljaisuuden jälkeen saimme esiteltyä
itsemme entisinä maikkarin uutismiehinä. Mölli vaikutti hieman vaivautuneelta: olikohan tullut puhuttua joitain KalPan
asioita sivu suunsa, sellaista, joka ei julkisuutta kaipaa?
Kalevi Tavi vakuutteli valmentajalle kaiken olevan kunnossa, joten huoli pois. Ja toisekseen, jos kaiken tuon saunomisen
ja nautittujen virvokkeiden jälkeen toimittajalle olisi Möllin,
pelaajien ja johtokaksikon puheista jotain tolkullista mieleen
jäänyt, niin olisihan tuo pieni ihme ollut. Ja mitä miesten
kanssa saunassa puhutaan, se jää saunaan.
Onpahan noita löylyjä tullut otettua samassa saunassa kuin
presidentti Urho Kekkonenkin. Eri aikoina tosin.
Lepää rauhassa Mölli.
Kirjoittaja on vuosikymmenten mittaisen työuran tehnyt,
nyttemmin eläkkeelle siirtynyt media-alan ammattilainen ja
tietokirjailija. kolumni1.kokko@luukku.com

Terhi toivottaa Kreikan auringon alta rauhallista
joulua kaikille Petosen Lehden lukijoille!

Petosen Lehti myös ääniaalloilla!

PPAY PODCAST
24 jaksoa täynnä mielenkiintoisia ihmisiä, aiheita ja tarinoita!
Käy kuuntelemassa mm. Joulupukin mietteet suoraan Korvatunturilta (Jakso 15)
Kuuntelemaan pääset osoitteessa:

www.ppay.fi/podcast
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TERVETULOA K-SUPERMARKET
PETOSELLE JOULUKAUPOILLE!

Meiltä hyvä valikoima lahjakoreja, suklaita, kinkkuja, kaloja yms.
HERKKUTORILTA

SAVULOHIPALA
Tontut valmiina palvelukseen!

KG

PLUSSA-KORTILLA

PANDA

VALIO
GLÖGIT

3 X 300 G (11,10 €/KG)

JUHLAPÖYDÄN
KONVEHTI

1 L (1,85 €/L)

4.-

2

TLK

SAVUKIRJOLOHIFILEE

9 19
90

9

99

HERKKUTORILTA

90
KG

K-RUOKAMESTARIN

PAREMPI
KARJALANPAISTI

12

95
KG

SUOMI

MUISTA MYÖS KOTIINKULJETUS
TILAA KOTIINKULJETUS AJOISSA
WWW.RUOKA.FI/KAUPPA
KOTIINKULJETUS 11,90 €
NOUTO
4,90 €

3 RS

ARKISIN 7-22
LA 7-22, SU 9-22

Jalkasenkatu 5, 70820 Kuopio

