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Meidän Petonen -valokuvanäyttelyssä perinnehistoriaa

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry jatkaa Meidän Petonen
-teeman toteuttamista kirjajulkkarin, kulttuurikävelyn ja muiden
asukastapahtumien jälkeen uuden, kaikille avoimen ja maksuttoman valokuvanäyttelyn muodossa.
Valokuvanäyttely on avoinna yleisölle 21.5. saakka ma, ke ja pe
9.30-14, ti ja to klo 14-19 osoitteessa Pyörönkaari 18.

Tietokannasta löytyi
Pitkälahden perinnekeruuarkisto
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen Meidän Petonen-valokuvanäyttelyprojekti
lähti käyntiin vuoden 2021
alussa, kun asukasyhdistyksen toimistovastaava Kalle
Lillinen ja hallituksen sihteeri
Jukka Kytöjoki löysivät Kuopion kaupunginkirjaston tietokantaan arkistoidun Pitkälahden perinnekeruuarkiston.
He kertovat, että vuosien 1991 ja 1992 PitkälahtiPetosen asukasyhdistyksen
hallitukset sekä Pitkälahden
Martat ovat aikanaan toteuttaneet Pitkälahden perinnekeruun, jossa on kerätty Pitkälahden historiasta
valokuvamateriaalia. Aineiston pohjalta on toteutettu
Pitkälahden koululle valokuvanäyttely.
- Näyttelyn jälkeen asukasyhdistys lahjoitti kaikki aineistot Kuopion kaupunginkirjaston arkistoon. Valokuvat
näyttelyyn oli koottu pääosin
alueen asukkailta, erityisesti
Pitkälahden alkuperäisasukkailta. Silloiseen näyttelyyn
antoi valokuvauksen osalta
teknisen osaamisensa Savon
Sanomien valokuvaaja Olli
Herranen, kertoo Kytöjoki.
Pe r i n n e ke r u u n äy t t e l y n
30-vuotisjuhlan
kunniaksi
asukasyhdistys päätti toteuttaa uuden, Meidän Petonenvalokuvanäyttelyn. Projektille muodostettiin työryhmä,
johon kuuluvat Lillisen ja Kytöjoen lisäksi yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Louhelainen,
projektityöntekijä Jani Tossavainen ja hallituksen jäsen
Marjut Ronkainen.

Valokuvia maasta
sekä ilmasta
Näyttelyn työryhmä sai kerättyä perinnekeruun valokuvien lisäksi reilusti lisää valokuvia tuomaan esiin nykyisen
Petosen syntyä ja kasvua.
Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentti, valokuva-arkiston hoitaja Pekka
Kankkunen digitoi kuvia näyttelyyn soveltuviksi.
- Petosen ensimmäisen uudisrakennuksen vuonna 1986
rakentanut ja alueen rakennusmestarina toiminut Juhani
Mikkonen valokuvasi tuhansia valokuvia rakennusvaiheesta sekä maassa että pienkoneella ilmasta käsin, kertoo
Lillinen.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Erkki Heikkonen
toi myös oman panoksensa
näyttelyyn
taustoittamalla
Pitkälahden kyläyhteisöstä
otettuja kuvia. Jukka Kytöjo-

- Värit elävöittävät mustavalkoista kuvamateriaalia ja
myös laatua saatiin paremmaksi.

- Pitkälahden saha ja rautatie olivat täällä jo. Suurlähiö kasvoi niiden ympärille.
Valokuvien läpikäyminen ja
näyttelyn koostaminen on antanut paljon lisää tietoa. Vanhat sahan työläisten asunnot
viitostien takana ovat vielä
pystyssä ja vieressä upouusi
moottoritie, 1990-luvun alussa samassa kuvassa. Kuvissa
näkyy miten uusi aika syrjäyttää vanhan ajan.

Jani Tossavainen suunnitteli
ja rakensi väliseinät, joihin valokuvat asettuvat näyttävästi
suurennettuina mustavalkoja värikuvaprintteinä.

Elävää ja
värikästä kuvaa
- Todella rikas ja elävä historia on Petosella ja Pitkälahdessa ollut, sanoo Lillinen.
- Saatiin paljon tietoa jo asukasyhdistyksen Meidän Petonen - 30 vuotta asukastoimintaa -historiikkikirjaa tehdessä.
Visuaalinen puoli tuo siihen
tietoon vielä paljon lisää.
Lillinen ja Kytöjoki kertovat
myös, että osa vanhoista valokuvista parani Pasi Louhelaisen modernilla kuvankäsittelyllä.

- Käytännön hommat eli
mainosten ja seinien layoutin suunnittelu ja pystyttäminen oli minun vastuulla, kertoo Tossavainen. Työryhmä
ja koko PPAY:n hallitus tekivät kaikki paljon talkootyötä
näyttelyn toteutuksen eteen.
Asukasyhdistyksen
väki
toivoo näyttelyn herättävän
ihmisissä muistoja ja interaktiivisia kokemuksia. PPAY
kiittää Kuopion kaupunkia,
kumppaneita, vapaaehtoisia,
Tukikohtaa ja Joupet Oy:tä
perinnenäyttelyn toteuttamisen mahdollistamisesta.
Näyttely on avoinna osoitteessa Pyörönkaari 18, (Tukikohdan tilassa) 4.4.-21.5.2022
maksuttomalla sisäänpääsyllä. Lisätietoja näyttelystä kotisivuilla www.ppay.fi.
Teksti ja kuva: Anu Piironen

iimeiset vuodet ja kuukaudet
ovat olleet monelle tuskallista aikaa. Synkkää maailmakuvaa on maalailtu mediassa lähes
päivittäin. Uutisilta, tietoiskuilta ja
kanssaihmisten uudenlaiselta käyttäytymiseltä ei ole voinut välttyä.
Välillä on hamstrattu, pyritty jonon kärkeen ja vahdittu varmuuden
vuoksi naapuriakin.
On ollut yllättävää huomata, miten
eri tavoin olemme reagoineet yhteisiin pelonaiheisiin. On noussut esiin
hämmentävää vastakkainasettelua.
Toisen pelastusrengas on ollutkin

Samassa padassa
toiselle mörkö, ja tämän näkemyseron jakaminen on singonnut kiukkuisia kipinöitä.
Temperamenttimme ja aiemmat
kokemukset ohjaavat, lamaannummeko pelon kohdatessa vai säilymmekö toimintakykyisinä. Vajoammeko välinpitämättömiksi vai
pillastummeko yllättäen raivopäiksi?
Yksi etsii jatkuvasti faktatietoa,
toinen taas jättää informaatiotulvan
tarkoituksella vähemmälle. Murheiden totaalista välttelyä parempana
vaihtoehtona pidetään huolihetkien

järjestämistä. Silloin annetaan itselle lupa murehtia vain huolille varattuna ja rajattuna aikana. Näin ongelmia pystyy pohtimaan keskitetysti,
eivätkä ne hallitse arkea jatkuvasti.
Käsittelemättömän pelon tapana
on paisua, ja se yllyttää huolimyllyä
jauhamaan päässä taukoamatta. On
sanonta, että ”joutelias mieli on pirun leikkikenttä”. Aivoilleen on hyvä
antaa muuta tekemistä, jos ajatukset kiusaavat.
Pelon energian voi siis kanavoida
konkreettiseen tekemiseen, jolloin
ajatukset luonnollisesti keskittyvät
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Pinarin Lounaskahvila toteutti yhteistyökumppaneille 1.4.
pidettyyn kutsuvierastilaisuuteen teeman mukaisen täytekakun. Kuva: Kalle Lillinen

Aikamatka
Pitkälahti-Petosen historiaan

M

eidän Petonen-valokuvanäyttelyyn
on koottu mielenkiintoista ajan, paikan ja ihmisten historiaa asuinalueelta, aina 1900-luvun alusta
2000-luvun
ensimmäisiin
vuosiin.
Asukasyhdistyksen työryhmän jäsenet ovat
syystäkin lopputulokseen
tyytyväisiä. Petonen on laajentunut ja kerrostaloneliöt
kohonneet puiden latvusten
korkeudelle näyttelykuvissakin. Meidän Petosen rakentuminen ja ajan kiitävä
liito on näyttelyssä silmin
havaittavissa.
Näyttelyä varten on digitoitu, ehostettu, suurennettu ja printattu lukuisia,
historiallisia valokuvia. Pitkälahdessa maisemien kuvat kertovat myös ihmisistä
ympäristöissään. Pitkälahden koululla, juna-asemalla,
tanssilavalla, Peuran sahalla
ja lautatarhassa, Lottalassa/
Kahvila Pirtissä ja Kuuselan
veneveistämöllä
hetkeen
pysäytettyinä ja yhteisportretteihin ikuistettuina. Valokuvissa näkyy, että ihmis-

Martti Miettinen, Juhani Mikkonen ja Erkki
Heikkonen tutustumassa valokuvanäyttelyyn
kutsuvierastilaisuudessa 1.4.2022.

PÄÄKIRJOITUS

V

ki toteaa, että näyttely kertoo
tarinan, kuinka Pitkälahden
kyläyhteisö sulautui kasvavaan Petosen suurlähiöön.

touhuamiseen. Yksi keskittyy hoitamaan fyysistä kehoa, toinen opiskelee uutta taitoa ja kolmas ottaa osaa
hyväntekeväisyystyöhön.
Porukalla tekemiseen on keskitytty myös PPAY:n toimesta Meidän Petonen -valokuvanäyttelyn
rakentamisen tiimoilta. Työryhmä
on koonnut asuinalueeltamme kuvamateriaalia lähes sadan vuoden
aikajanalta.
Pitkälahti-Petosen alueen asukkaiden historiaan on mahtunut niin
maatalouden parissa aherrusta kuin
teollistumisen mullistusvuosia. On
ollut uuden suunnittelua, rakentamista ja vanhan purkamista. On
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ten elämä 1900-luvun alun
Pitkälahden ympäristössä
on ollut myös hymyilyn arvoista.
Ihmiset, jotka istuvat näyttelykuvassa 1906 Pitkälahden juna-aseman portailla
heijastavat oman aikansa
kuvaa näyttelyvieraille. Juna-asemaa ei ole enää, eikä
kuvan ihmisiä kuin valokuvan muistissa - kuvanotosta
on aikaa 116 vuotta.
Meidän Petosen rakentamisen keskiössä on alueen
kaunis luonto. Viher- ja metsäalueet, jotka näyttäytyvät
myös näyttelyn ilmakuvissa
sekä aluetta ympäröivä Kallavesi.
Valokuvanäyttelyn
videohuoneessa pyörii myös
asuinaluetta
esittelevää
liikkuvaa kuvaa. Huoneen
seinällä on nähtävillä myös
Kalle Lillisen ja Pasi Louhelaisen vuodenaikoihin liittyviä, raikkaita ja värikkäitä
maisemakuvia.
Anu Piironen

eletty yhdessä sotaa ja rauhanaikaa, lamavuosia ja nousukautta. On
opeteltu täysin uutta teknologiaa
ja hyväksytty eritaustaisia ihmisiä
naapureiksi. On syöty ahvenkukkoa
ja kebabia. Kuultu vieraita kieliä ja
savvoo sekaisin.
Pidempään aikajanaan suhteutettuna 2020-luvun alun ongelmat tuntuvat jaksona lyhyiltä ja sellaiseksi
niiden toivotaan jäävänkin. Kun yhteishenkeä löytyy, on Meidän Petosen porukalla voimia selvitä haasteista jatkossakin, yhdessä tehden!
Pirjo Kiiski
toimittaja

Paino: Suomalainen Lehtipaino oy
Lehden jakelu: Suora Lähetys oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran la 21.5.2022
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Marko Jantusen tarina

S

uomen kaikkien aikojen
lahjakkaimpina jääkiekkoilijoina pidetty Marko
Jantunen kärsi vuosia vakavista päihdeongelmista. Marko Lempinen on kirjoittanut
Jantusen kirjavasta elämästä
vuonna 2016 julkaistun teoksen Läpi helvetin. Jantusesta
tehdään myös Laitapuolen
hyökkääjä-nimistä elokuvaa,
joka todennäköisesti saa ensiiltansa syksyllä 2022. Jantunen oli jääkiekkoilijana huipulla ongelmistaan huolimatta
melkein 20 vuotta, uran päättyessä vuonna 2010.
Jantunen pelasi suurimman
osan 90-luvulla alkaneesta
jääkiekkourastaan Suomen
SM-liigassa. Kaudella 19921993 Jantunen nähtiin Kuopiossa KalPa:ssa muun muassa
Sami Kapasen joukkuetoverina. Jo tuolloin raikulipojan
elämäntavoista tunnetun Jantusen palkkaamista mietittiin
Kalpan johdossa tarkkaan.
Kuopiossa asioita ei tehdä pelaajan, vaan joukkueen ehdoilla.
Juha Junno asettaa tiukat rajat.
Hyökkääjän on tuhlattava loputonta virtaansa lenkkipolulla, ei
baarikadulla.
Jantunen teki kiekkouraa
myös Ruotsin Elitseriensissä sekä pelasi kolme ottelua
NHL:ssä. Ruotsissa railakkaista juhlista nauttiva ja seikkailustaan tunnettu Jantunen
rakasti tähtenä oloa ja hulppeaa jetset-elämää, johon
kuuluivat laatuviinit ja havannalaissikarit. Menestys näkyi
tilipussissa ja antoi potkua bilettämiselle.
Sain nauttia tähteydestä, josta olin aina unelmoinut. Mutta
kolikolla oli toinenkin puolensa:
menetin itseni päihteille.

Kun halu päihtyä
muuttuu pakoksi
Jääkiekkoyhteisö salli ja ymmärsi tähtipelaajan toilailua
pitkään, kunhan vain tulosta peleissä syntyi. Jantunen
pystyi ällistyttävästi treenaamaan ja laukomaan maaleja
krapulapäissäänkin. Tämä samalla mahdollisti itsetuhoisen
toiminnan jatkumisen.
Kun tulin Jokereihin, alkoi
päihderiippuvuus näyttäytyä
tietynlaisina ongelmina. Kontrollikyky alkoi pettää.
Raja koheltamiselle tuli viimein vastaan. Kaudella
2005-2006 Jantusen sopimus
Jokereiden kanssa purettiin
liiallisen ja toistuvan alkoholin
käytön takia.

Kirja kertoo rehellisesti päihteiden
sävyttämästä elämästä.

V

aikka kirjoitushetkellä
lumet ovat vielä melko tiukasti maassa, lähestyy kuuma ja kutkuttava
pesäpallokesä jälleen kovaa
vauhtia. Kyseessä on pesäpallon juhlavuosi, kun kansallispelimme täyttää tänä vuonna
100 vuotta.
Kuopiossa asetelmat tulevaan pesiskauteen ovat
herkulliset. Puijon Pesis on
miesten puolella alueensa
ykkösseura, ja jälleen Ykköspesiksen yksi suurimmista
ennakkosuosikeista.
Tänä
vuonna panokset ovat korkeat, sillä Ykköspesiksen
pudotuspelien voittaja nousee Superpesikseen kaudelle 2023. PuPen sarjakausi
käynnistyy lauantaina 14.5.
vierasottelulla
Kannuksen
Uraa vastaan. Ensimmäinen
kotiottelu on luvassa 18.5.,
jolloin kuopiolaiset kohtaavat
Puijon pesäpallostadionilla
viime kauden sensaatiojoukkue Jyväskylän Lohen klo 18
alkavassa ottelussa.
Ykköspesis on sarjataso-

Levoton luonnonlapsi alkaa
elää entistä vahvemmin kaksoiselämää. Toisaalla on jääkiekko
ja perhe, toisaalla päihteet ja kaverit. Elämä on jatkuvaa taiteilua kahden kulissin välillä.

Kovemmat aineet
kehiin
Jantunen alkoi etsiä helpotusta krapulaoireisiin, ja teki
kokaiinikokeilun yksin lomamatkalla Espanjassa. Pian
kuitenkin totuus kovempien
aineiden käytöstä selvisi vaimollekin Sari Jantuselle, ja
liitto päättyi eroon.
Vuoden 2010 edetessä samassa kehossa alkaa elää kaksi eri
persoonaa. Löytyy edelleen normaali, hauska ja kiltti Jantunen.
Rinnalla tilaa raivaa itselleen
uusi, tavallista ärhäkämpi ja välinpitämättömämpi, kemiallinen
Jantunen.
Kun perhe eikä työnantaja
asettanut enää velvoitteita,
Jantusen päihteiden käyttöä
ei suitsinut mikään. Päihdeelämää ei tarvinnut enää peitellä ja salailla. Rahoittaakseen yhä lisääntyvää tarvetta
aineisiin, Jantunen purki peliuran aikana säätiöidyt varan-

sa. Runsaassa puolessa vuodessa paloi 100 000 euroa.
Rahojen loputtua velkojat olivat perässä.
Kun alamaailmassa pettää
toverinsa, alkaa ajojahti, joka
päätyy sairaalaan, hautaan tai
vankilaan.
Jantunen
pahoinpideltiin
velkojien toimesta useaan
kertaan. Hän varasti ruokaa
ja myi kiertopalkintojaankin
henkensä pitimiksi. Arvotavaraa varastamalla ja myymällä
hän lyhensi velkojaan. Rikollisesta elämästä tuli keino pysyä hengissä miehelle, joka oli
aikoinaan hankkinut urallaan
miljoonia.

Riutunut mies
parrasvaloissa
Lokakuussa 2014 alipainoinen, kalpea mies asteli
oikeuden eteen vastaamaan
useisiin rikossyytteisiin: rattijuopumuksiin ja huumeidenkäyttörikoksiin. Hän saa ehdollisen
vankeustuomion.
Jantunen nousi hätkähdyttävän muuttuneella olemuksellaan jälleen puheenaiheeksi
suomalaisessa mediassa.
Kun Sari näkee ex-miehestään
kuvan iltapäivälehden kannes-

Olemme vihdoin avanneet ovet täysin
uudistetulle Nalle Kirppikselle Petoselle!

Kiekkoilija on reissujensa jälkeen niin väsynyt, ettei hän
jaksa kuin levätä kotonaan.
Jantunen saa lepoa lähinnä keinounesta. Hän on jäänyt koukkuun unilääkkeisiin.
Kaudella 2008-2009 Lahden Pelicans laittoi hänet
muutamaksi peliksi sivuun
kurinpidollisten toimien takia.
Syynä oli jälleen runsas alkoholinkäyttö. Kotioloissa Jantunen ei juonut, mutta seinien
ulkopuolella ralli kiihtyi.

Pesiskesä lähestyy - tarjontaa koko perheelle

TERVETULOA!

sa, hän juoksee kaupasta ulos.
Taas kyyneleet vierivät Sarin
poskille.
Tuomion saatuaankin mies
piti suurimpana ongelmanaan velkojia. Monet tahot
yrittävät auttaa, heistä yksi
samankaltaisen huumehelvetin läpikäynyt Pasi Tuomaila.
Ex-kiekkolupaus oli aiemmin
päätynyt sairaalaan kuolemankielissä ja taistellut tiensä
raittiuteen.
- Jarna, se oli minun herätykseni. Silloin mä tajusin, että nyt
riittää. Usko pois, säkin pystyt
selviämään.
Viimeinen niitti narkkarielämälle iskettiin kuitenkin vasta silloin, kun väkivallan uhka
kohdistettiin Jantusen lapsiin.
- Nyt on sellainen homma, että joku sun läheisistä kuolee. Me
tapetaan joko sun lapset tai vanhemmat.
Jantunen sai tukea helsinkiläiseltä alamaailman vaikuttajalta, mutta väkivaltasuojan ja
pidennetyn maksuajan myöntämisen ehdoksi asetettiin
päihteettömyys.

na myös Puijon Pesiksen
naisedustuksella, eli Puijottarilla. Viime kaudella Puijottaret säilyttivät sarjapaikkansa ilman karsintoja, ja tänä
vuonna katse tähyää jo pudotuspelijoukkueeksi. Puijottarien kausi starttaa miesten
tavoin lauantaina 14.5., jolloin se kohtaa kotikentällään
Lappajärven Veikot.
Huippupesiksen taustalla
tapahtuu myös paljon muutakin. Puijon Pesiksen junioritoiminta on ottanut viime
vuosien aikana hyviä steppejä eteenpäin ja harrastajamäärät etenkin pienimmissä
junioreissa ovat selkeässä
kasvussa. Tästä kiitos kuuluu
aktiivisille ja laadukkaille kerhotoiminnoille, jotka pyörivät
lähes ympäri vuoden.
Tänä kesänä on tarjolla jälleen lukuisia eri vaihtoehtoja
lasten pesisharrastuksen alkutaipaleelle. Toiminta käynnistyy heti toukokuun toisella
viikolla, kun 6–12-vuotiaille
lapsille suunnattu, maksuton
neljän viikon mittainen Oman

Matka itseen
Kukaan ei tiedä, kuinka paljon pystyy mitäkin päihdettä
käyttämään
sairastumatta.
Jantusen omaa toipumista
auttoi tieto, että kyseessä on
krooninen aivosairaus, josta
voi toipua.
Jantunen hakeutui hoitoon
vuonna 2015 Avominnepäihdeklinikan Riihimäen yksikköön.
Hoidon tärkeimpiä tavoitteita ovat päihteettömyys, uudet
toimintamallit ja elämänmuutos, mutta niiden saavuttamiseksi pitää tehdä matka, jonka
aikana kohtaa itsensä.
Jantunen hyppii seinille muutamana seuraavana päivänä.
Mielikuvat roinan aiheuttamasta hetkellisestä huumasta jyskyttävät mielessä.
Hoidon aikana opeteltiin
myös uusia arkirutiineja, jotka edesauttavat päihteetöntä
elämää. Lopulta Jantunen innostui päihteiden vaikutuksista oppimisesta niin paljon,
että kuntoutuksen jälkeen

Kylän Korttelipesis pyörähtää käyntiin. Korttelipesistä
järjestetään kolmena päivänä
viikossa, kuudella eri kentällä.
Lasten kesälomien alkajaiseksi käynnistyy tuttuun tyyliin Pesiskoulu, joka on tarkoitettu myös 6–12-vuotiaille.
Pesiskoulussa oli viime vuonna lähes 100 osallistujaa, joten juhlavuoden kunniaksikin tavoitteena on rikkoa tuo
satanen tänä vuonna. Perheen pienimmille on tarjolla
Pesisliikkaria, joka pyörii läpi
kesän kahdella eri kentällä.
Aikuisiakaan ei ole unohdettu, sillä suositut Höntsäpesis
ja Lady-pesis kuuluvat myös
kesän ohjelmistoon. Tämän
kesän uutuutena on erityisesti nuorille tarkoitettu oma
Höntsäpesis, jonka tavoitteena on liikuttaa yläkouluikäisiä
ja toisen asteen opiskelijoita.
Tule mukaan nauttimaan
kansallispelin hienouksista,
lisätietoja löydät Puijon Pesiksen nettisivuilta.
Teksti: Ismo Huotari
hän suuntasi opintojen pariin. Ensin hän suoritti liikuntaneuvojan tutkinnon vuosina 2016-2018, ja sen jälkeen
mielenterveys- ja päihdetyön
ammattitutkinnon.
Kuulostaa ehkä absurdilta,
mutta tavallaan huumehelvetti
oli parasta, mitä mulle saattoi
tapahtua. Se nimittäin vasta oli
koulu, joka tällaisen jääräpäänkin onnistui herättämään usvasta. Pahimman paineen hellitettyä aloin ensimmäistä kertaa
kunnolla tajuta, mikä elämässä
oikein on tärkeintä.
Nykyään Jantunen työskentelee Avominne-klinikoiden
asiakkuuspäällikkönä. Työnsä
puolesta hän on ollut mukana
auttamassa jo yli sadassa riippuvuushoidossa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kansikuva kirjasta Läpi Helvetin
Kursiivitekstit: Lainauksia
kirjasta Läpi helvetin, Marko
Lempinen, Otava 2016

Pyörönkaari 7 p. 050 573 0733
ma-pe
07:00 - 21:00
la-su
08:00 - 21:00
Pääsiäisenä palvelemme:

pe
la
su
ma

15.4.
16.4.
17.4.
18.4.

08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
08:00 - 21:00
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Fireman Markkanen on sukeltaja, yrittäjä ja nyrkkeilijä

Veden alla tapahtuviin työsukelluksiin Jari Markkaselle on käytössä
raskas teräskypärä, ohjauskonsoli näyttöineen ja robotti.
”Tehdään veden alla sitä, mitä muut tekevät maan pinnalla.”

C

eficon Oy on erikoistöihin suuntautunut yritys, jonka toimitusjohtaja on sukeltaja, nyrkkeilijä,
kouluttaja ja entinen ylipalomies Jari ”Fireman” Markkanen.
Hän on myös kahden lapsen
isä ja neljän lapsenlapsen pappa.
Lapsiperheenä Markkaset
asuivat kymmeniä vuosia Petosen alueella. Lapset lensivät pesästä ajallaan ja pahnan
pohjimmaiseksi jäänyt villakoira muutti paremmille metsästysmaille.
Markkaset saivat myytyä
vanhan kotinsa vuorokaudessa ja muuttivat Kuopion keskustaan. Jari Markkanen tuumii, että kerrostaloasuminen
helpottaa
privaattielämää,
kun mökki olosuhteissakin on
pihahommia riittämiin.
- Mökillä ollaan paljon. Perhe tulee ensin ja sitten bisnekset ja muut.

Ylipalomies perusti
erikoistöitä tarjoavan
yrityksen
Ceficon Oy on Jari Markkasen yritys. Firmassa on kaksi päätoimista työntekijää ja
keikkatöissä 6-8 freelanceria.

Ceficonin toimisto sijaitsee
Kumpusaarentien päässä, järvimaisemassa johon näkyy
Saaristotie siltoineen.
Ceficonin toimialaan kuuluvat esimerkiksi sukellustyöt,
uponneiden alusten etsinnät,
nostot ja vesiputkien tarkastukset ja korjaukset.
Markkanen sanoo tekevänsä vedessä sitä, mitä muut tekevät maan pinnalla. Veden
alla tapahtuu muunmuassa
polttoleikkauksia, hitsauksia,
porauksia ja valokuvauskin
sujuu Ceficonilaisilta.
Ceficon Oy tuo maahan ja
myy silta- ja laituriponttooneja. Yritykseltä voi tilata myös
raskaiden esineiden ja kaluston siirtoja.
Jari Markkanen kertoo tulleensa palokuntaan töihin
1983. Vuonna 1990 hän kävi
Pelastusopistolla
sukelluskurssin.
- Siitä se kipinä iski, hän sanoo.
Markkanen teki pitkään sukellustöitä oman palomiestyönsä ohessa.
- Irtisanouduin vuonna
2019 ylipalomiehen virasta

KEVÄT TULI.
MITÄ SALAOJILLE
KUULUU?
Keväässä on voimaa. Mitenköhän
sulamisvedet ovat teidän kotitaloa
kohdelleet? Tarkastetaanko?
Ehjää emme korjaa, mutta tarvittaessa remontoimme ripeästi.
Varaa maksuton salaojien
kuntotarkastus!

017-270 1317

| vesivek.fi

ja aloitin työt täysipäiväisenä
sukeltajana. Olisi pitänyt irtisanoutua jo 10 vuotta sitten.
Sukeltajana alkoi olla 12-13
työnantajaa per vuosi.
Markkanen on kouluttanut
sukeltajia, mutta enää yrittäjän aika ei siihen riitä.

Kaksi nyrkkeilyn
maailmanmestaruutta
Urheilijanakin Markkasen
uraan mahtuu monenlaisia tapahtumia. Hän on nyrkkeillyt
7-vuotiaasta, vuoteen 1989
asti maajoukkueen mukana.
- Isä sanoi aikoinaan: ”Elä
työnnä päätä sinne, missä pojat pitää nyrkkiä.”
Enkä ole työntänyt.
Markkanen otteli poliisien
ja palomiesten MM-kisoissa
kahtena vuotena mestariksi.
”Firemanilla” on muistoissa vuosi 1998 ja kohtaaminen Tony ”Viikinki” Halmeen
kanssa.
Kuopion jäähallissa käydyn
nyrkkeilyottelun kolmannessa erässä Fireman Markkasen
oikea alakoukku vekkasi verta valuvan haavan Halmeen
vasempaan
kulmakarvaan.
Kehätuomari Eero Vasara

keskeytti ottelun siihen. Teknisesti taitavampi Markkanen
selviytyi voittajaksi. Vastustaja Halme sai ottelun jälkeen
otsaansa toistakymmentä tikkiä.
Markkaselle nyrkkeily on
ennenkaikkea kovaa urheilua
ja sosiaalista kanssakäymistä.
- Kehään ei voi nousta, jos
alkaa pelkäämään ja silloin on
pantava hanskat tiskiin.
Takavuosina putosi pienkone Vehmersalmen MilliBaarin
edustalle. Se on jäänyt pelastuslaitoksen työajoilta Markkaselle mieleen.
- Yksi lapsi selvisi ja tuli koneen ikkunan kautta upoksista pintaan paukkuliivin
ansiosta. Kuopion palo- ja pelastustoimella on onneksi vesipelastustoimintaa ja ehtivät
nopeasti paikalle. Kaikkialla
ei ole.
Toinen tapaus on mielessä
vuodelta 2001 Riistaveden
Pelonniemeltä, jossa 80 metrinen proomu kellahti nurin
hiekkalastissa.
- Se nostettiin paineilmalla
pystyyn, työt kestivät kaksi
viikkoa.

Yrittäjä Jari Markkanen sukeltajan kumipuvussa,
harteillaan päähän laitettava, 20 kilon painoinen
sukeltajan kypärä.

Sukeltajan apuna
rapumainen robotti
Teknologia on tullut ammattisukeltajien avuksi. Robotti
toimii apuvälineenä ja menee
tarvittaessa ihmisen sijasta
vaikka 100 metriin. Robotti on kameralla ja pihtisaksilla varustettu rapumainen
työkalu. Sukeltaja ohjaa robottia konsolilla ja pysäyttää
robotin tarvitsemaansa kohtaan veden alla. Näyttöruutu
näyttää erikoistöitä tekevälle Jari Markkaselle robotin
esiintuoman
vedenalaisen
kohteen.
Sairaalahenkilöstön koronakauden suoja-asut ovat
höyhensarjassa Ceficonin sulkeltajan työvarusteisiin verrattuna. Kuminen puku ja 20
kiloa painava antiikin aikaiselta näyttävä teräskypärä herättävät erityissuhtautumisen
sukeltajan työolosuhteiden
luomiin raskaisiin vaatimuksiin.
- Kallavedellä valojen avulla
nähdään veden alla metristä

Kuopiolainen
maalausliike.
Talojen ulkomaalaukset
Peltikattojen maalaukset
Tiilikattojen maalaukset

Soittele Saulille ja kysy tarjous.
050 4633885
sauli.kanniainen@kalteva.fi

puoleentoista metriin, Vehmerissä jopa 5 metriä. Oli kesä tai talvi viidessä metrissä
veden lämpötila on ihan sama.
Kuivapuku ei mene iholle ja
välissä on villaa, joten ei ole
kylmä. Nollakeli on pahin koska se jäätää laitteet, pakkanen
on parempi. Harrastajasukeltaja saa valita ajan ja paikan,
pelastussukeltaja ei voi valita ja työsukellukset menevät
ihan omaan sektoriin.
Ceficonin toimiston yläkerrassa on vuokrattavissa parvekkeellinen
Kummunsauna
järvinäkymillä. Keittiö on varustettu kaikilla mukavuuksilla.
Pitkien pöytien juhlatilassa tekniikka on valmiina juhlia ja kokouksia varten.
Veden päälle rakennetulla
rannalla näyttäytyy tyytyväinen ja onnellinen ammattisukeltaja ja yrittäjä Jari Markkanen.
- Olen syntynyt onnellisten
tähtien alla. Kaikki on mennyt
suunnitelmien mukaan.
Teksti ja kuvat: Anu Piironen

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi
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Viihdy Jynkässä,

ravintola Käskynkässä!
• lounas ma-pe klo 10-15
• à la carte ateriat
• pizzat
• hampurilaisateriat
• astiaston vuokrausta
• 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.

017 361 3411

ma-to
pe
la
su

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

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

Paastokuuri - henkisyyden, hyvinvoinnin vai ulkonäön vuoksi?

P

aastoamista on harjoitettu lähes kaikissa kulttuureissa
ammoisista
ajoista asti. Alkuun paaston
tarkoituksena oli olla kunnianosoitus Jumalalle. Paastoamisesta mainitaan Koraanissa,
Veda-kirjoissa sekä Raamatun
Vanhassa että Uudessa testamentissa.
Uskonnollinen
paasto on luopumista ja kieltäytymistä, ajatusten kääntämistä maailmallisista asioista
oman sydämen tutkiskeluun,
sekä Jumalan etsimiseen.
Vielä nykyisinkin ruokapaastoa noudatetaan uskonnollisissa perinteissä. Esimerkiksi suuren paaston eli
pääsiäistä edeltävien 40 päivän aikana ortodoksit rajoittavat proteiinin saantia luopumalla lihasta, maitotuotteista
ja kananmunista sekä joskus
myös kalasta. Tuhkakeskiviikko puolestaan aloittaa katolisten paastonajan, jolloin lihansyönnistä pidättäydytään
ja ruuan määrää muutenkin
vähennetään.
Paastoaminen on vapaaehtoisen kieltäymyksen teko.
Sen henkinen anti muistuttaa
meitä siitä, että meillä on voima luopua jopa jostain niin
perustavanlaatuisesta kuin
ruoka. Tämä on harjoitus, joka pakottaa meidät kääntämään katseemme itseemme.
Paastoavat ovat kertoneet
havaintokyvyn, herkkyyden ja
keskittymiskyvyn lisääntyvän.

puhtia
aineenvaihduntaan.
Päinvastoin, kun ihminen ei
syö juuri mitään, aineenvaihdunta hidastuu. Aineenvaihdunta palautuu entiselleen,
kun syöminen jälleen aloitetaan.
5:2-pätkäpaastodieetin
idea on, että kahtena päivänä
viikossa paastotaan, ja muina päivinä voi syödä vapaasti. Paastopäivinäkään ei olla
perinteisellä mehupaastolla,
vaan silloin naiset saavat syödä 500 ja miehet 600 kaloria
päivässä. Paastopäivät eivät
saa olla peräkkäisiä päiviä.

Edut ja vaarat
Paastolla uskotaan olevan
monia myönteisiä vaikutuksia elimistölle. Kehon tulehdusreaktio vähenee paaston
aikana, mikä saattaa ehkäistä
sydän- ja verisuonisairauksia
sekä diabetesta. Taudinaiheuttajabakteerit vähenevät ja
terveyttä edistävät bakteerit
puolestaan lisääntyvät. Ravinnon puute aktivoi tehokkaasti autofagiaa eli solujen
kykyä hajottaa ja kierrättää
omia rakenteitaan. Myönteisiä vaikutuksia tapahtuu
myös suoliston toiminnasta.
Paastoamisen
säännöllisen
harjoittamisen uskotaan pidentävän elinajanodotetta ja
hidastavan solujen rappeutumisen nopeutta.

Toisaalta paastossa on myös
riskinsä. Paaston aikana saattaa esiintyä esimerkiksi uupumusta, selkäkipua, päänsärkyä, palelua, huimausta,
näköhäiriöitä, pahoinvointia,
sydämen rytmihäiriöitä ja hypoglykemiaa. Jos paasto kestää yli kolme päivää, lihakset
alkavat surkastua, etenkin
yli 65-vuotiailla. Ohutsuolen
nukka elää noin viikon ilman
ulkopuolista ravintoa. Sen
jälkeen suolinukka alkaa surkastua, mikä voi johtaa ravintoaineiden imeytymisen häiriöihin.
Perusterveelle ihmiselle lyhyehköstä paastosta ei ole
haittaa, mutta sitä ei suositella lapsille, raskaana oleville,
sydänsairaille, syömishäiriöi-

hin taipuvaisille, monisairaille,
diabeetikoille ja vanhuksille.

Lähtölaukaus
laihdutukselle
Moni laihduttaja kokee
paaston innostavana aloituksena painonpudotukseen, sillä juuri paaston alussa paino
tippuu usein nopeassa tahdissa. Syömättä jättäminen ei
ole ratkaisu paino-ongelmaan,
sillä se saattaa jopa sekoittaa
aivojen nälänsäätelyn.
Keventyminen heti paaston
alussa ei ole varsinaista laihtumista, vaan kyse on nesteen
menetyksestä, suolen tyhjentymisestä ja lihasten pienentymisestä. Vastoin yleistä
myyttiä paasto ei puske lisä-

Huonoin mahdollinen toteutus 5:2:sta on se, että viitenä päivänä viikossa eletään
kuin pellossa ja tuhotaan näin
paastopäivien aikaansaama
kalorivaje. Parhaassa tapauksessa taas ”normipäivienkin”
ruokavalinnat muuttuvat kevyemmiksi. Pätkäpaastolla on
saavutettu puolessa vuodessa noin 8–10 kilon painonpudotuksia, mutta joka viides
5:2-paastoaja keskeyttää kuurin ahmimisen takia.

Ketohapot vähentävät
näläntunnetta.
Ketoosi on aineenvaihdunnan tila, jossa maksa valmistaa
rasvasta ketoneja, joita keho
käyttää ensisijaisena energianlähteenä glukoosin sijasta.
Ketoosiin pääsee vähähiilihydraattisella ruokavaliolla

sekä paastolla muutaman päivän jälkeen.
Aineenvaihdunnan ollessa
normaalissa tilassa, maksa
valmistaa hiilihydraatista glukoosia. Glukoosi varastoidaan
maksaan sekä lihaksiin, josta
keho pystyy käyttämään sitä
helposti energiaksi. Mikäli keho ei saa riittävästi energiaa
hiilihydraateista, se vaihtaa
ensisijaisen energianlähteensä glukoosista ketoaineisiin.
Ensisijaisesti keho valmistaa
ketoneja syödystä rasvasta,
mutta esimerkiksi paastossa
tai ollessa kalorivajeessa se
joutuu hakemaan lisäenergiaa
kehon omista rasvavaroista.
Vain ruokavaliolla voi ylläpitää pitkittynyttä ketoositilaa.
Hiilihydraattien määrä pitäisi tällöin rajoittaa 100 grammaan päivässä, mielellään jopa alle 20 grammaan päivässä.
Ketoosiin perustuvia dieettejä ovat karppaaminen, Atkins
ja Paleo.
Osalle ruokavaliosta tulee
vatsaongelmia, ummetusta ja
voimakasta päänsärkyä. Diabeetikoille ketoosi voi aiheuttaa vaarallisen hypoglykemia
tilan.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
Lähteet:
kohtiterveyttä.f,
mielenihmeet.fi, tampereenseurakunnat.fi
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Petosen vapaa-aikatilat Pinari
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email: toimisto@ppay.fi
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Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio
puh: 044 729 5233 (ma-pe klo 10-12)

Asukasyhdistyksen kaikille avointa ja maksutonta kerhotoimintaa
Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla (Pyörönkaari 19):
Maanantaisin:

KÄDENTAIDOT-KERHO

klo 10:00 - 14:00

Tiistaisin:

NEUVOKKAAT NAISET

klo 09:30 - 11:30

BILJARDI

klo 11:00 - 13:00

TIISTAIKERHO

klo 11:45 - 14:00

Keskiviikkoisin:

ASKARTELUKERHO

klo 11:00 - 13:00

Torstaisin:

BILJARDI

klo 12:00 - 15:00

KEVYT KUNTOLIIKUNTA

klo 13:10 - 14:00

NEULE– JA TAIDEKERHO

klo 11:00 - 14:00

BILJARDI

klo 12:00 - 14:00

SEKASÄHLY

klo 16:00 - 18:00

Perjantaisin:
Sunnuntaisin:

Alustavat aukiolot: ma, ke, pe klo 9.30 - 14, ti ja to klo 14-19

Voit jättää palautetta ja toiveita kerhotoiminnasta toimisto@ppay.fi

Haemme Petosen Lehdelle
Oletko sanavalmis tyyppi? Haluaisitko mahdollisuuden jopa satojen

eurojen lisätienestiin kuukaudessa vain muutaman päivän joustavalla
työajalla? Työ sisältää sähköpostitse, puhelimitse sekä face-to-face
tehtävää markkinointia ja asiakaspalvelua.Provisiopohjainen palkkaus.
Ota rohkeasti yhteyttä! Hakemukset ja tiedustelut: toimisto@ppay.fi

Meijän puisto
Tykkäätkö puutarhahommista mutta oma piha puuttuu?
Koetko itsesi yksinäiseksi ja kaipaat juttuseuraa?
Tuntuuko, että pitäisi keksiä jotain tekemistä?

Meijän puisto
Tykkäätkö puutarhahommista mutta oma piha puuttuu?
Koetko itsesi yksinäiseksi ja kaipaat juttuseuraa?
Tuntuuko, että pitäisi keksiä jotain tekemistä?

Tule mukaan kaikille avoimeen toimintaan ja päiväkahveille!
Aloitus 12.4 Pinarilla
3.5 alkaen joka toinen tiistai klo 10-12, kesä-heinäkuussa joka viikko
Tavataan Litmasen puiston portaiden alapuolella

Tule mukaan kaikille avoimeen toimintaan ja päiväkahveille!
Aloitus 12.4 Pinarilla
3.5 alkaen joka toinen tiistai klo 10-12, kesä-heinäkuussa joka viikko
Tavataan Litmasen puiston portaiden alapuolella

Tehdään yhdessä Litmasenpuistosta
kaikille viihtyisämpi paikka siistimällä ja hoitamalla puistoaluetta
Pelaillaan pihapelejä, juodaan kahvit ja vaihdetaan kuulumisia
Ilmoittautumalla etukäteen varmistat, että kahvia tai teetä on riittävästi

Tehdään yhdessä Litmasenpuistosta
kaikille viihtyisämpi paikka siistimällä ja hoitamalla puistoaluetta
Pelaillaan pihapelejä, juodaan kahvit ja vaihdetaan kuulumisia
Ilmoittautumalla etukäteen varmistat, että kahvia tai teetä on riittävästi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Puh. 041 478 3125
Sähköposti: meijan.puisto@gmail.com
Instagram: meijan.puisto
Ohjaajana sosionomiopiskelija Suvi

Toiminnan yhteistyökumppanit:
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
Kuopion kaupungin luvalla

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Puh. 041 478 3125
sähköposti:meijan.puisto@gmail.com
Instagram: meijan.puisto
Ohjaajana sosionomiopiskelija Suvi

Toiminnan yhteistyökumppanit:
Sirkkulanpuiston toimintayhdistys
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
Kuopion kaupungin luvalla

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi

Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Palmusunnuntain perhemessu - kirkon Aarteita etsien
su 10.4. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Mari Vuola-Tanila.
Lapsikuoro, muskarilaiset, Ari
Pyykkönen kitara ja Sari Ahonen
djembe. Messun jälkeen lounas.
Tauluhuutokauppa ja pääsiäismyyjäiset lähetyksen hyväksi.
Ymmärrätkö myös mitä luetraamattuluentosarja ti 12.4.
klo 18.30. Illat koostuvat alustuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta. Alustuksen aiheista
Baabelin vankeus ja sieltä saadut
uudet vaikutteet? Taivas- ja

helvettikäsitykset? pitää emerituspiispa Wille Riekkinen, joka
lähestyy tekstejä nykyaikaisen
raamattutieteen keinoin. Tule
ihmeessä mukaan!
Varttuneen väen Ahtikirkko
ke 13.4. klo 12. Sanna Alanen,
Rami
Tuomikoski.
Kirkkokuoron Seniorit. Kahvitarjoilu.
Kiirastorstain
messu
to
14.4. klo 19. Sanna Alanen,
Sirpa Nummenheimo, Richard
Nicholls. Kirkkokuoro.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 15.4. klo 10. Matias Koponen, Rami Tuomikoski.
Kirkkokuoron Seniorit.
Pääsiäispäivän messu su 17.4.
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klo 10. Miia Gabel, Veli Mäntynen, Richard Nicholls.
2. Pääsiäispäivän perhemessu
ma 18.4. klo 16. Sirpa Nummenheimo, Mari VuolaTanila.
Ymmärrätkö myös mitä luetraamattuluentosarja ti 19.4. klo
18.30. Alustuksen aiheista Ilmestyskirja -nyt! pitää emerituspiispa Wille Riekkinen.
Messu su 24.4. klo 10. Miia
Gabel, Mari Vuola-Tanila.
Leväsen kammari varttuneille ma 25.4. klo 13. Parittomien viikkojen maanantaisin
(25.4. ja 9.5.)
Vappuaatto kirkolla la 30.4.
klo 16.
Messu su 1.5. klo 10. Sanna
Alanen, Rami Tuomikoski.
Iloinen Gospelkonsertti su
1.5. klo 18. Mari Vuola-Tanila.
Lähde-bändi.
Raamatuntekstit Marja-Leena NiinivaaraKoskell. Kolehti Ukrainan pakolaisten hyväksi.
Äitienpäivän messu su 8.5.
klo 10. Matti Pentikäinen, Mari
Vuola-Tanila.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Kutsu yhteyteen -messu su
17.4. klo 17. Marjukka Borgman,
Miia Gabel.

Sinkkuilta ti 19.4. klo 17. Sirpa
Nummenheimo.
Äitienpäivän
kakkukahvikonsertti su 8.5. klo 16. Mari
Vuola-Tanila. Äitien kukitus,
lapsiparkki ja kakkuarpajaiset.
Juontajana Heikki Tanila. Liput:
3 €, perhe 5 €, äidit ilmaiseksi.
Kallaveden seutu - muut
Hyvän hoidon päivä ke 27.4.
klo 10.30. Omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille.
Ilmoittautumiset Riitta Reimalle
p. 040-4848 370) (Voit jättää
myös viestin vastaajaan).
Rytkyn lähetyspiirin 70-v.
Historiikin
julkistamistilaisuus to 28.4. klo 17. Rytkyn
leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16.
Siioninvirsiseurat su 1.5. klo
18. Matti Pentikäinen. Rytkyn
leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16.
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Pääsiäisen messu su 17.4. klo
14. Sirpa Nummenheimo, Mari
Vuola-Tanila.
Päiväpiiri to 21.4. klo 13

Kirpputoripaikkojen varaus ma 2.5.2022 klo 10 alkaen
Pinarin Lounaskahvilasta (Petosen vapaa-aikatilat, Pyörönkaari 19)
Varaus omalla nimellä. Paikka on maksuton. (huom. omat pöydät tapahtumaan!)

Hilimassa ei iällä ole väliä

K

oko perheelle tarkoitettu Lounaskahvila Hilima sijaitsee Petosen
keskustassa Pyörönkaarella,
katutasossa, Pyörön palvelutalon valoisassa alakerrassa.
Kesän tullen on mahdollisuus
ruokailla tai kahvitella myös
ulkoterassilla. Pääsy kahvilaan on esteetöntä omin jaloin, pyörätuolilla, rollaattorilla, vauvanvaunuilla ja
lastenrattailla.

nut nimensä perheen ranskanbulldogilta.
Hilima-koiransa tavoin lounaskahvilassa
työtään tekevät haluavat kohdata kävijät aidosti, leikkisästi
ja innokkaasti. Lounaskahvila
Hilimoja on Kuopiossa Petosen lisäksi Suokadun palvelutalossa ja Melankadun toimintakeskuksessa.

Perheyrityksenä
alkanut
Lounaskahvila Hilima on saa-

Lounaskahvilan Facebookpäivityksenä helmikuun lopul-

Tutteli laittaa lämpimät ruoat tarjolle

la oli: ”Tervetuloa maanantailounaalle Hilimaan, Leijonat
sai kultaa ja Hilimasta lounasta. Elämä hymyilee.”

Tutteli Ryynänen on työskennellyt Pyörönkaaren Hilimassa heinäkuun 2021
alusta eli uuden kahvilan
avaamisesta lähtien. Hän toivoo, että koko Etelä-Kuopion
ja Petosen asukkaat löytäisivät asiakkaiksi kahville tai
lounaalle erityisruokavaliot
huomioivaan Hilimaan.
Ruoka on laktoositonta ja
gluteenitonta. Tarjolla on
myös gluteenitonta leipää ja
kahvileipää.
- Kuka vaan voi tulla Lounaskahvilaan lastenkin kanssa,
sanoo Ryynänen.

Pyörönkaaren Lounaskahvila Hiliman
valoisaan tilaan on esteetön pääsy.

- Valmiit ruoat tulevat Suokadun keittiöltä lämpölaatikoissa, jotka laitan tarjolle.
Palvelutalon asukkaissa on
vakikävijöitä ja osa henkilökunnasta käy säännöllisesti.

Perinteiset kotiruoat, kala,
kaalikääryleet ja karjalanpaisti maistuvat aina.
Lounaskahvila Hiliman tilat
voi varata omia juhlia varten
ja tehdä halutessaan tarjoilutilauksetkin.
Ruokaa voi tilata ateriapalveluna arkisin myös kotiin,
hakea itse tai tilata kuljetuspalveluna.
Lounasajan alkaessa Pyörönkaaren Hilimassa lounasti
muutamia Pyörön palvelukeskuksen asukkaita. He kommentoivat kahvilaa seuraavin
lausein: ”Hyvä ja myönteinen
asia. On viihtyisä paikka. Ruoka on hyvää ja hyvällä paikalla,
kun ei tarvitse ulos lähteä.”
Pyörönkaaren Hilimaan voi
tulla arkisin 9.00 aikaan aamukahville. Lounasta on tarjolla 10.30- 13.00.
Teksti ja kuva: Anu Piironen

KOLUMNI

K

Heikki Kokko

Sana on vapaa...?

esän odotuksesta nauttien ja kaikista ympärillämme
tapahtuvista myllerryksistä huolimatta sallittaneen
tässä kohtaa lyhyt vilkaisu Etelä-Kuopion ja laajemmankin horisontin yli ja ohi.
Sanalla on uskomaton voima, kuten on myös vapaudella.
Kun nuo sanat yhdistetään, niin pääsemme asian ytimeen:
sananvapauteen. Siihen me suomalaiset olemme tottuneet,
vakaan ja luotettavan median myötä. Jokaisella meistä on oikeus sanoa vapaasti.
”Vihaan sitä mitä kirjoitat, mutta antaisin henkeni jotta voisit jatkaa kirjoittamista.”
"Olen eri mieltä kanssasi, mutta olen valmis kuolemaan sen
puolesta, että sinulla on oikeus sanoa se".
"Olen kaikesta eri mieltä kanssasi, mutta taistelen loppuun
asti oikeudestasi olla eri mieltä".
Kolme eri käännöstä, mutta samat tulkinnat 1700-luvulla
vaikuttaneen suuren ajattelijan ja filosofin, ranskalaisen Voltairen viisaista sanoista ovat nyt tässä maailmantilanteessa
syytä muistaa.
Sananvapaus on yksi läntisen demokratian tukevimmista
pilareista. Tästä toivottavasti olemme samaa mieltä, mutta
vastuu sanoista on silti aina niiden lausujalla. Ei kuulijalla,
kuten ulkosavolaiset meidän viäräleukaisten savolaisten puheista luulevat ehkä kenties mahdollisesti olettavansa.
Disinformaatiota ja hybridivaikuttamista olemme nähneet
ja tulemme jatkossakin näkemään. Medialukutaito on tänä
päivänä arvossa arvaamattomassa, tätä tuskin voi enempää
korostaa.
Jos valtio valvoo ja rajoittaa tiedonvälitystä - kuten esimerkiksi Venäjällä, Kiinassa ja Pohjois-Koreassa - niin ihmisillä
on varsin vähäiset, jos ei peräti olemattomat mahdollisuudet saada oikeaa ja luotettavaa tietoa asioiden todellisesta
laidasta, omaa turvallisuuttaan vaarantamatta. Mediasensuuri ei suojele kansalaisia ”länsimaiselta hapatukselta”, se
suojelee ainoastaan vallassa olevia nurkan takana piilevältä
kansannousulta.
Pohjoiskorealaiset eivät saa kuunnella eteläkorealaista
musiikkia, mutta kielletty viihde leviää salakuljetettujen
muistitikkujen avulla yhä laajemmalle. Poliisivaltio on silti
voimissaan: diktaattori Kim Jong-un johtaa maata raa’alla
otteella, rajoja valvotaan entistäkin tiukemmin ja internet on
harvojen etuoikeus.
Näin YLE:n toimittaja Mika Mäkeläinen kirjassaan ”Kimlandia”. Suosittelen lukemaan.
Persian shaahi Mohammad Reza Pahlavin ja vaimonsa Farahin vieraillessa Suomessa - ja piipahtivatpa he myös Kuopiossa vuonna 1970, media keskittyi näyttämään kuvia Persian ihmisoikeuksiin kantaa ottaneista mielenosoituksista.
Medialla on todellakin suuri valta ja vastuu siitä mitä ja miten
tietoa välitetään: näytetäänkö uutisissa mielenosoituksissa
liehuvia banderolleja vai valtiovieraan virallista vastaanottoa punaisella matolla? Niin tai näin, kuva piirtyy katsojan
mieleen ja muokkaa yksilön maailmankuvaa. Vaarallista, jos
tätä käytetään tarkoitushakuisesti.

Neljäs valtiomahti
Lehdistöä pidetään länsimaisen ajattelun mukaan neljäntenä valtiomahtina. Montesquieun (sattumalta jälleen ranskalainen filosofi) kirjoittaman Vallan kolmijako-opin mukaan
ensimmäinen valtiomahti on poliittinen päätösvalta eli eduskunta, toinen hallinnollinen toimeenpanovalta eli hallitus, ja
kolmantena näitä valvova oikeuslaitos.
Neljännen valtiomahdin, eli median tehtävänä on seurata
edellä mainittujen toimintaa, ja niin onneksi meillä Suomessa
tapahtuu.
Tähän loppuun keväinen kevennys:
Miten tuuli syntyy?
No, totta kai siitä kun puut heiluvat. Jos ne eivät heilu, ei
silloin synny tuultakaan.
Fake news, fake news sanoisi joku.
Kirjoittaja on vuosikymmenten mittaisen työuran tehnyt,
nyttemmin eläkkeelle siirtynyt media-alan ammattilainen ja
tietokirjailija. kolumni1.kokko@luukku.com
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