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PETOSEN VAPAA-AIKATILAT PINARI

Maksuton kesätoimintamme on tarkoitettu koululaisille, eli vuonna 2014 syntyneille ja sitä
vanhemmille. Työpajoihin toivomme ilmoittautumista etukäteen sähköpostilla
pinari@kuopio.fi (sis. lapsen nimi, mihin osallistuu, huoltajan nimi ja puhelinnro) tai Pinarilta
saatavalla paperilomakkeella. Osallistujamäärä per työpaja on 15 hlö, ellei toisin mainita.
Työpajoja on päivittäin kaksi erilaista, molemmat toteutetaan sekä klo 10-12 että klo 1315. Samaan työpajaan voi osallistua vain kerran päivän aikana. Pinarin takapihalla on
koululaisille myös avointa ulkotoimintaa, johon on vapaa pääsy, ilman ilmoittautumista.
Ma 6.6.

Ti 7.6.

Ke 8.6.

To 9.6.

Pe 10.6.

Slime-askartelua

Liikkuva
pakopeli

Seinäkiipeily

Valomaalausta

Pöytäpallopelejä

Hauskat
minipelit salissa

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT

Kokkaillaan
yhdessä

(10 hlö)

Taikamaalausta

Kaaospeli
salissa

(6 hlö)

(bilis, pingis,
pöytäjalis)

Makrameesolmeilua

Ma 13.6.

Ti 14.6.

Ke 15.6.

To 16.6.

Pe 17.6.

Minigolfrata ja
turnaus salissa

Kangaskassien
maalausta

Korikiipeilyä

Pelitalo Muikku
SummerEdition

Fidgetaskartelua

Kokkaillaan
yhdessä

Sirkusvälineitä

Streetdancetanssipaja

(10 hlö)

(10 hlö)

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

(6 hlö)

Kuopion sirkuksen
ohjaamana
klo 11-12 ja
klo 13-14

Ma 20.6.

Ti 21.6.

Ke 22.6.

Fun Battle

Taitorata salissa

Seinäkiipeily

(hooverboard,
scootit
& minimopot)

(10 hlö)

Askarrellaan
eläimiä kierrätysmateriaaleista

Teatteri-ilmaisua

(10 hlö)

Tehdään
luontotaidetta

@annidraamaqueen
ohjaamana

Petosen Pinari

Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio

Akrobatiaa
Kuopion sirkuksen
ohjaamana
klo 11-12 ja
klo 13-14

Mysteerimestarit

Toiminnassa on tauko klo 12-13.
Toimintaan osallistuvat lapset voivat
ruokailla klo 12 Pinarin Lounaskahvilassa
(PPAY ry). Aterian hinta on 2€/lapsi.
Maksutapana käteinen, pankkikortti
tai etukäteen kahviosta ostettu
KivaKesän lounaslippu (2€). Lounaslippuja
voi ostaa myös pakettina: 13 kpl/24€
(tarjous voimassa 27.5.2022 asti).
Kahviossa voi syödä myös omia eväitä tai
käydä tauon aikana muualla syömässä.

www.po1nt.fi/petosenpinari
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Dronelennokilla kuvia ja videoita maan ja taivaan väliltä

M

iriMedian
dronekuvaaja Mikko Rissasen
varsinainen
leipätyö on Kuopion Kolmisopessa, Autoliike Miettisen asiakkuus- ja varaosapäällikkönä
sekä rengasmestarina.
Petonen on hänelle tuttua
aluetta
1990-2000-luvun
molemmin puolin ja edelleen.
Hän työskenteli aikanaan Petosen Seo-huoltoasemalla ja
ST1-huoltoasemalla.
Teknologian kehitys on valtavaa ja dronetkin ovat kehittyneet viime vuosina. MiriMedian yrityskuvaaja Rissasen
dronessa on useita tutkia, jotka estävät törmäyksen.
Dronella saa aikaiseksi erinomaista kuvamateriaalia. MiriMedian toiminta on myös
vastuuvakuutettua.
Pirttiniemessä asuvan Rissasen perheeseen kuuluu vaimo,
kaksi lasta ja koira.

MiriMedialla
on heinäkuussa
1-vuotissynttärit
Rissaset rakensivat Pirttiniemeen omakotitalon, jonne
he pääsivät muuttamaan jouluna 2014.
- Tosi hyvin on viihdytty.
Normityön jälkeen pitää
jäädä perheaikaa sopivassa suhteessa ja dronekuvaus
täydentää vapaa-ajan. Tietokoneen äärellä menee MiriMediaan aikaa jo ennen töihin
menoa. Verkkosivujen päivitystä, postauksia, kuvankäsittelyä sekä editointeja.
- Käytän aktiivisesti eri somekanavia: Instagramia, Linkedinia, Facebookia, Tiktokia,
Youtubea ja kotisivuja tietenkin, kertoo Rissanen.

Dronekuvaa Petosen Pyörönkaaren maisemista iltavaloissa,
Petosen vapaa-aikatilat Pinari näkyy alhaalla oikealla.
Ilmasta maailma näyttää
ihan erilaiselta. Itsekin yllätyn
aina, että tämännäköistäkö
täällä on. Jo muutama metri
maasta ylöspäin ja kuva muuttuu ihan erilaiseksi.
Rissanen kertoo tehneensä viime kesänä Jape Tiitisen
kanssa videon. Hän innostui
heti dronekuvauksesta ja perusti MiriMedian heinäkuussa
2021. Lähes vuosi on takana
MiriMedian aikaa, dronekuvauksia hän on tehnyt vapaaajallaan moniin tarpeisiin.
Rissanen pitää dronekuvausta ihan omana kuvausmuotona. Ilmakuvausten kautta
hän kertoo saavansa ihan toisenlaisen perspektiivin asioihin kuin pelkästään maakuvauksen kautta.
Dronekuvaaja Rissasen reppuun mahtuu viisi laitetta:
Actionkamera, järjestelmäkamera, Pocket-videokamera,

PÄÄKIRJOITUS

T

ulee se kesä sittenkin, vaikka
kevät onkin edennyt hitaasti
ja viileissä tunnelmissa. Asukasaktiivia lämmittää kuitenkin se,
että Petonen on silminnähden herännyt asukastoimintaan. Petosella
oikeasti tapahtuu taas! PitkälahtiPetosen asukasyhdistyksen (PPAY)
järjestämä Meidän Petonen -valokuvanäyttely keräsi satoja kävijöitä
huhti-toukokuun aikana ja herätti
kävijöissä suuria tunteita ja eläviä
muistoja sekä toi esiin kiehtovia
tarinoita. Osan näistä tarinoista
kokoamme yhteen ja julkaisemme

älykamera ja tietysti drone,
jossa on 20 megapikselin kamera. Rissasella on käytössään neljä akkua dronelle.
Hän kertoo toiminta-ajan olevan noin puoli tuntia per akku.
Dronea liikutellaan kauko-ohjaimella, johon saa kiinnitettyä älypuhelimen. Puhelimen
näytöltä katsotaan maisemia
missä drone kameroineen
lentää. Pääsääntönä on, että
pilotilla on droneen näköyhteys. Rissanen mainitsee, että jos yhteys jostakin syystä
katkeaa, palaa drone kuitenkin gps:llä takaisin lähtöpaikkaansa.

kuvia muun muassa Sawo
Housesta, Puijon tornista ja
Kuopion kaupunkimaisemista. Hän kertoo, että iltavalaistuksessa erottuvat kaupunkikuvissa vanhat ja uudet valot.
Modernit ledit näkyvät viileän
valkoisena valona maisemakuvissa ja vanhat lamput luovat lämpimänä hohtavan hehkun kuviin.

- Dronekuvaajan pitää rekisteröityä ja suorittaa Traficomin teoriakokeet, sanoo
Rissanen.

Dronekuvista saa
tehtyä sisustustauluja

Helmikuussa 2022 MiriMedia käväisi ralliautoilun nelinkertaisen maailmanmestarin,
Juha Kankkusen talleilla dronekuvaamassa jäällä ajavaa
Kankkusta. Jääajovideo on
kuvattu neljällä kameralla.

MiriMedia on kuvannut
upeita, dronekuvattuja ilma-

- Päivä oli Continentalin järjestämä, MiriMedia pääsi ajo-

- Lopputuloksesta haen
yleensä
mahdollisimman
luonnollista, toisinaan taas
joku kuva on tarkoituksella
saanut isomman retusoinnin,
kertoo Rissanen.

päivän ohessa kuvaamaan tapahtumia, kertoo Rissanen.
Dronevideolle on ikuistunut hienosti talvisää ja lumenpeittämä jää, jossa Juha
Kankkunen testaa auton talvirenkaiden pitoa rallimiehen
vauhdilla, mutkaista jäärataa
kurvaillen.
Rissanen mainitsee yleislaadun olevan Full HD-kuvaa.
- Se sopii hyvin someen ja
moneen muuhun videoalustaan, hän sanoo.
Kuvaaminen on mahdollista
tehdä kaikilla kameroilla myös
4K-tarkkuudella, jossa kuvanlaatu on vielä neljä kertaa parempaa.
Joutsenten
syysmuutosta on Rissasella myös upeaa
dronevideokuvaa. Maiseman
kauneus lintuperspektiivistä, joutsenten yhtenäinen

Meidän Petosella ollaan ihmisiä ihmisille
kesäkuun Petosen Lehdessä. Ensimmäistä kertaa kahden vuoden tauon
jälkeen myös Pyörön tori täyttyy
ihmisistä lauantaina 21.5. Meidän
Petonen -kevättapahtumaan. Perinteikkäästi tapahtumahumuun kuuluu herkuttelua, livemusiikkia, poniajelutusta ja muuta koko perheen
toimintaa – kesä saadaan jälleen
käyntiin yhdessä!
Nyt kun kesä tulee, mitäs sitten?
Petosella on Kelan ja asukastupa
Kotikulman poistumisen jälkeen ollut valtava kysyntä kynnyksettömäl-

le asioinnin tuelle sekä kohtaamispaikoille. Tähän kysyntään ovat jo
ansiokkaasti vastanneet Kallaveden
seurakunnan Pulinapaja, maaliskuussa päättynyt Sirkkulanpuiston
Petosen Apu- ja Tuki -hanke, sekä
päivittäistoiminnallaan myös Tukikohta sekä tietysti PPAY. Tulevaisuus näyttää onneksi valoisalta, sillä
Tukikohta diakonia ry:n Kaikkien Tukikohta (KaTu) -hanke ja Sirkkulanpuiston hankkeet Etsivä Päihdetyö
EPIS! sekä Petosen Jalkautuva ohjaus- ja tukihanke (JalO) ovat kaikki startanneet alueella ja tulevat

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 12 200 kpl.

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

tarjoamaan asukkaille yksilöllistä,
asiantuntevaa, aidosti välittävää ja
todella helposti lähestyttävää asioimistukea, oli sitten kyseessä pieni
kysymys tai umpisolmuun kietoutunut vyyhti haasteita.
On ollut upeaa nähdä paitsi Petosen alueen lisääntynyt asukkaiden
hyvinvointiin suunnattu toiminta,
myös naapureidemme eli Jynkän ja
Saaristokaupungin
yhteisöllisyys
ja aktiivisuus. Jynkkä-Leväsen asukasyhdistys on jatkanut hienoa toimintaansa ja ottaa huomioon hie-

Ilmoitushinnat 2022: 0,65 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.
Ilmoitusmyynti:
Kalle Lillinen
		petosenlehti@ppay.fi
Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		
Keltamusta Media oy
		taitto@ppay.fi

ryhmälento ja samanaikainen veteen laskeutuminen on
ikuistettu Rissasen dronella
hienosti.
Vanhoja maatiloja ilmakuvattiin 1950-70-luvuilla. Monien maatilallisten seinillä on
ilmakuvaa omasta tilasta rakennuksineen ja peltoineen.
Rissanen saa ikuistettua hyvää dronekameran kuvaa
myös kaupunkikiinteistöistä,
rakennuksista ja maisemasta.
Resoluutio riittää ja kuvaaja
suositteleekin kuvien tekemistä julisteiksi tai tauluiksi
yrityksille ja yksityisille.
- Kuvassa voi näkyä lähes
mitä vaan, maan ja taivaan väliltä, hän kiteyttää.
Näin siitä saa tyylikkään ja
taatusti uniikin sisustuselementin.
Teksti: Anu Piironen
Kuva: Mikko Rissanen

nosti muun muassa alueen upean
lähiluonnon. Saaristokaupunki kehittyy ja kasvaa kohisten, palvelut lisääntyvät ja asukasyhdistystoimintaa ja naapurihenkeä löytyy.
Asuinviihtyvyyden ja yleisen hyvinvoinnin lisääminen ei tarvitse olla
talkootyötä tai tapahtumien järjestämistä - kun asennoidutaan siihen
että ollaan aina aidosti ihmisiä ihmisille ja otetaan lähimmäisemme
huomioon, saadaan jo paljon hyvää
mieltä ympärillemme.
Mukavaa kesää!
Kalle Lillinen
PPAY ry

Paino: Suomalainen Lehtipaino oy
Lehden jakelu: Suora Lähetys oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran la 18.6.2022
Aineistot viimeistään ke 8.6.2022
ISSN 1237 2013 - 34. vuosikerta

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi
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PERINTEINEN
JÄSENKORJAAJA

HIERONTA NORJAX
AJANVARAUS:
TIMMA.FI/HEIKKIASPEGREN
PYÖRÖNKAARI 46
ILMAINEN PYSÄKÖINTI

Muistathan tilata kevään ja kesän
kukkaset hyvissä ajoin.
MEIDÄN PETONEN

Kivaa kesän aikaa!

- 30 vuotta asukastoimintaa

Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen
juhlahistoriikki
Osta itsellesi tai lahjaksi!

Lukuisiin henkilöhaastatteluihin pohjautuvaa värikästä
tarinaa Petosen alkuajoista, haasteista ja asukastoiminnan
kehittymisestä!

vs lehpa

vs jps

13.5. 20:00 Litmanen

5.8. 20:00 Rauhalahti

vs jjk/2

vs ac barca

27.5. 20:00 Rauhalahti

2.9. 20:00 Litmanen

vs fc blackbird

vs sc riverball

10.6. 20:00 Rauhalahti

16.9. 20:00 Litmanen

vs sapa

vs kuopion elo

1.7. 20:00 Rauhalahti

23.9. 20:00 Litmanen

vs keupa
22.7. 20:00 Rauhalahti

Kirjaa elävöittämässä on runsaasti upeaa kuvamateriaalia
kuluneiden vuosikymmenten varrelta.

Tilaa omasi osoitteesta www.ppay.fi
tai hae itsellesi Pinarin Lounaskahvilasta
(Pyörönkaari 19)
Kirjan hinta:

(+ postitettaessa toimituskulut 6,00 €)
Kirjasta saatu myyntituotto käytetään yleishyödylliseen toimintaan Petosen alueella
- ostamalla tuet suoraan alueesi hyvinvointia. Kiitos!
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Petosen Lehden visiitti Kajaaniin

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistyksen julkaiseman Petosen Lehden
painotalo vaihtui vuoden
2022 alussa Pieksämäen
Lehtisepät Oy:stä Suomalainen Lehtipaino Oy:hyn
eli SLP:hen. SLP on osa Hilla
Group Oyj:tä, jolla on viestintä- ja teknologiatoimintaa ympäri Suomea. Petosen Lehti
painetaan SLP:n painotalossa
Kajaanissa.
PPAY:n Kalle Lillinen ja
Jukka Kytöjoki saivat SLP:
n myyntipäällikkö Risto Hämäläiseltä tutustumiskäyntikutsun painotaloon. Mukaan
pääsivät myös toimittajat
Pirjo Kiiski ja Anu Piironen.
Petosen Pinarilta Kuopiosta
alkanut reissu Kajaaniin Viestitien painotaloon sujui lystikkäästi. Lehtiryhmä bongaili
Suomeen kesäksi palanneita
kurkia, töyhtöhyyppiä ja joutsenia Hämäläisen auton ikkunoista ja aurinkoisen tienvarren pelloilta.

Tulostimen laser
valottaa kuvan
alumiinilevylle
Risto Hämäläinen kertoi painotalon historiasta ja nykyajasta.
- Painotalon toiminta alkoi
perheyrityksenä 1964 Oulaisista. Nimi oli tuolloin Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy.
Kajaanissa 2000-luvun alus-

sa jatkanut painotalo sai nimekseen Suomalainen Lehtipaino.

SLP:n postittajat Inkara Idrisova ja Satu Roivainen varmistavat, että niputuslaitteesta hihnalle tulleet mainoslehtiset ovat niputtuneet oikein. Kuva: Anu Piironen

Tutustuminen
painotalon
laitteisiin alkoi huoneesta,
jossa on kaksi valtavaa levytulostinta. Lehtitalojen aineisto tulee sähköisenä Kajaaniin
SLP:n tulostimelle Tampereen
Tulostuspalvelukeskuksesta,
jossa materiaali on rasteroitu
ja arkitettu. Painotalon tulostimen lasersäde valottaa painoarkin kuva-aihiot alumiinilevylle. Alumiinilevyt viedään
tulostimesta käytäväkävelyn
päähän painokoneeseen.
Painolaitteisto näyttää pienoisvuoristoradalta ja melu
kuulostaa kalliovuoren poraukselta. Painotalon termistöllä vuoristorata on osuvasti
nimetty paperiradaksi.
Hämäläinen kertoo neliväripainokoneen värien löytyvän
sopivilla sekoituksilla sinisestä, keltaisesta, mustasta ja punaisesta väristä.

Suomalaisen Lehtipainon painokoneen paperirata
tuottaa jopa 40 000 lehteä tunnissa. Kuva: Kalle Lillinen
köisiä ja värisiä lehtiä sekä
mainosprinttejä painotalon
postituksen käsittelyyn.

ja pinkat ovat sileitä ja sieviä.
Postittajat siirtävät lehtiniput
postituskuormaan.

Inkara ja Satu ovat
painotalon postittajia

Painokoneen automaatiojärjestelmä sisältää kymmeniä
paperirataa valvovia kameroita, jotka tekevät myös sivujen
laaduntarkkailua. Paperiradan vierustalla painajat seuraavat lukuisista monitoreista
laatuarvoja.

Paperiradalta
niputuskoneeseen ja postituksen liukuhihnalle tulleita painotuotenippuja,
printtilehtiä
vastaanottivat
postittajina
SLP:ssä työtään tekevät Inkara Idrisova ja Satu Roivainen.

Suomalaisen
Lehtipainon
toiminnasta PPAY:laisille kertoivat Risto Hämäläisen lisäksi
painon päällikkö Marja Niemi
ja paino- ja jakeluliiketoiminnan johtaja Hannu Salmi.
Saimme tutustua painotalon
toimintatiloihin, painokoneen
toimintaan ja käydä talon ravintolassa lounaalla.

Suomalaisen
Lehtipainon
paperiradalta valmistuu painotuoreita, laadukkaan nä-

Naiset kääntelivät hihnalla nippuja ja katsoivat, ettei
kone ole niputtanut ryttyyn

Niemi kertoo, että lehtipainossa tehdään työtä kahdessa
vuorossa. Painajia on talossa

Piristystä pihalle

kuusi ja postittajia sama määrä. Painon ja postituksen puolella kaikki käyttävät onneksi
ja kuuloterveyden ylläpitämiseksi vastamelukuulokkeita.
Me vierailijat saimme paperiradalle mennessämme korvatulpat käyttöömme.
Digitalisaatioon Hämäläinen, Niemi ja Salmi suhtautuvat printtimediaa kunnioittaen.
- Printti mahdollistaa digin
ja kumpikaan ei sulje toistaan
pois, kiteyttää Salmi.

Heikkisellä on autotallissa
lisää patsaita sekä lasitöitä,
jotka on valmistettu tiffany- sekä sulatustekniikalla.
Lasitöiden aiheina on paljon
eläimiä, kuten kissoja ja eri
koirarotuja. Lisäksi Heikkinen
valmistaa metallikoruja. Hän
myy tuotteitaan paikan päällä
sekä kiertämällä maakuntien
tapahtumissa. Nettimyyntiä
ollaan myös polkaisemassa
pystyyn. Heikkinen kuitenkin
lupaa, että aina mahdollisuuksien mukaan hän tulee esittelemään ja myymään tuotteita
suoraan omasta varastosta.
- Teen kotona päätyönä hie-

P

itkäsiima 24:ssä sijaitsevan talon piha erottuu selkeästi joukosta.
Aivan Kirveslahden uimarannan läheisyydessä sijaitsevan
omakotitalon edustalla lauma
koiria, pupuja, kissoja, pöllöjä
ja karhuja toivottaa tervetulleiksi. Betoniin valettujen ja
moottorisahalla veistäen tehtyjen koristeiden valmistaja
on Anne Heikkinen.
- Käsillä tekeminen on ollut
minulle aina intohimo. Lasitöitä olen tehnyt jo yli 20 vuotta ja sitten hurahdin näihin
betonitöihin. Kun kiinnostun

jotain, otan selvää tekniikoista ja alan kokeilemaan. Kun
patsaita alkoi kertyä, harrastaminen johti lopulta Kuopion
Pihapatsas ja Lasitaide yrityksen perustamiseen, Heikkinen
kertoo.
Heikkinen valmistaa betonipatsaille valumuotin lateksista, tukee tukimuotin uretaanivaahdolla ja valaa betonin
muottiin. Kovettuneen betonin irrottamista helpottaa lateksin joustavuus. Muottia voi
käyttää monta kertaa, kunhan
se säilyy ehjänä. Talkkikäsittelyllä voi pidentää lateksin

ikää. Valmis, kovettunut patsas maalataan lopuksi. Vain
yksittäiset teokset Heikkinen
jättää betonipintaiseksi.
- Eläinhahmot ovat hyvin
suosittuja. Omia suosikkejani
ovat pöllöt, ja villakoiria löytyy
valikoimasta, koska sellaisia
asustaa kodissani. Mahdollisuuksien mukaan voin toteuttaa asiakkaan oman lemmikin
väritystä patsaaseen, mutta
silloin kovin kirjavat värit ovat
poissuljettuja. Aina kannattaa
kuitenkin kysäistä, Heikkinen
rohkaisee.

Kestävät ja
uniikit tuotteet
Taitavan naisen kädessä
pysyy myös moottorisaha
ja puupölleistä muovautuu
eläinhahmoja.
Esimerkiksi
karhupatsaiden pinta käsitellään lopuksi tervalla, puuöljyllä ja toholla polttamalla.
- Puuveistoksia pystyy valmistamaan melkein mistä tahansa puusta, mutta paras on
kuusi. Minun työt ovat tällä
hetkellä kuusesta ja koivusta. Olen tätä taitoa opiskellut
ihan itse, yrityksen ja erehdyksen kautta. Minulla on

Painokone painaa jo keskinopeudellakin 25 000 lehteä
tunnissa per paperirata, joten
Kajaanissa SLP painaa Petosen Lehteä noin puolessa
tunnissa koko painoksen, eli
12 200 kappaletta. Ne niputetaan lehtipainon postituksessa saman tien ja kootaan
Kuopioon lähtevää kuormaa
varten.
Teksti: Anu Piironen

paljon sisua, kun haluan toteuttaa jonkin idean ja saada
tuotteesta
tietynnäköisen,
Heikkinen hymyilee.

Anne Heikkinen rohkaisee astumaan
pihalle katselemaan patsastarjontaa.

Useat
paperinvalmistajat
ajoivat liian nopeaan tehtaita
alas. Energian hinta on iso tekijä paperin hinnassa.

rontaa ja jalkojenhoitoa, joten
jos minulla on asiakas, en pysty irrottautumaan lahjakaupan puolelle. Mutta aina voi
kokeilla ja soittaa ovikelloa.
Varmempaa asiointi on viikonloppuisin tai iltaisin.
Betonipatsaat ja käsitellyt
puuveistokset kestävät hyvin
säänvaihteluita ja ne voi huoletta jättää ulos talveksikin.
Yksilölliset ja paikallisesti valmistetut koristeet ovat mainioita lahjoja kesän juhliin, mökkituliaisiksi tai iloksi omalle
pihalle ja parvekkeelle.
- Tervetuloa asioimaan liikkeeseen ja tutustumaan somessa www.facebook.com/
Kuopion-Pihapatsas-ja-Lasitaide.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi
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Lääkeaine ei kuulu luontoon
S
uomessa kotitalouksien
tuottamien lääkejätteiden keräys on annettu
apteekkien tehtäväksi. Vaarallisten jätteiden piiriin kuuluvien lääkejätteiden keräys
on erityisen tärkeää mahdollisten ympäristövaikutusten
vuoksi.

- Lääkejätteet on määritelty vaarallisiksi jätteiksi, sillä
ne voivat olla pieninäkin pitoisuuksina vaarallisia ihmisille, eläimille ja ympäristölle.
Siksi käyttämättä jääneet ja
vanhentuneet lääkkeet hävitetään palauttamalla ne
maksutta apteekkiin. Jätelaitos noutaa kerätyn lääkejätteen apteekista ja kuljettaa
sen poltettavaksi Fortumin
lääkejätekäsittelylaitokseen
Riihimäelle, kertoo proviisori
Anna Poutiainen Petosen apteekista.
Riihimäellä lääkejäte poltetaan ja syntynyt tuhka käsitellään vaarattomaksi. Samalla
syntyy sähköä ja kaukolämpöä. Käytöstä poistuneiden
lääkkeiden oikeaoppinen pa-

lauttaminen siis todella kannattaa.

Aloita pienellä
pakkauksella

Kodin lääkekaappi kannattaa tarkistaa säännöllisesti ja
poistaa sieltä vanhentuneet
tai käyttämättä jääneet lääkkeet. Käyttämättä jääneistä
lääkkeistä syntyy vuosittain
lääkejätettä jopa 95 – 125
miljoonan euron arvosta, josta
keskimäärin 66 % maksetaan
sairausvakuutuksesta. Lääkejätteiden vähentäminen on
myös yhteiskunnallinen säästökohde. Tavallisimpia syitä
lääkejätteen syntyyn on keskeytynyt lääkekuuri tai lääkkeen sopimattomuus käyttäjälleen.
- Lääkejätteiden syntymistä
voi ehkäistä esimerkiksi ostamalla uudesta reseptilääkkeestä ensin pienen aloituspakkauksen. Silloin lääkettä ei
jää paljon käyttämättä, jos se
ei sovikaan. Itsehoitolääkettä
ostaessa hukkaostokselta voi
välttyä, kun varmistaa farma-

seutilta, että kyseessä oleva
lääke on oikea lääke juuri siihen vaivaan.

Kuinka jäte
lajitellaan?
Jopa kolmasosa suomalaisista heittää vanhentuneet
lääkkeet sekajätteeseen tai
viemäriin sen sijaan, että lääkkeet vietäisiin apteekkiin, joka
huolehtii niiden oikeaoppisesta hävittämisestä. Sekajätteeseen heitetyt lääkkeet voivat
pahimmillaan joutua lasten
ulottuville. Osa väärin hävitetyistä lääkejäämistä kulkeutuu pelloille ja vesistöihin,
häiriten etenkin vesistöissä
niiden herkkää ekosysteemiä.
- Käyttämättä jääneet lääkkeet kannattaa lajitella valmiiksi kotona, ennen kuin niitä
palauttaa apteekkiin. Kiinteät lääkkeet, kuten tabletit,
kapselit ja voidejäämät, voi
pakata yhteen tiiviiseen, läpinäkyvään
muovipussiin.
Nestemäiset lääkkeet tulisi
palauttaa omissa pulloissaan
ja erillisessä muovipussissa.

Ulommaiset pakkaukset kannattaa poistaa ja viedä pahvin- tai muovinkeräykseen.
Jodipitoiset lääkkeet sekä
elohopeaa sisältävät kuumemittarit tulee palauttaa apteekkiin omassa pussissaan,
erillään muusta lääkejätteestä. Neulat ja ruiskut laitetaan
neulankestävässä
astiassa
omaan erilliseen palautuslaatikkoonsa. Perusvoiteet ja ravintolisät voi lajitella sekajätteeseen, Poutiainen neuvoo.

Voiko lääkkeitä
lahjoittaa?
Kriisiaikoina herää kysymys,
voisiko lääkejätettä jotenkin
hyödyntää lääkkeitä kovasti
tarvitsevilla alueilla?
- Lääkelahjoitukset kriisialueille ovat ongelmallisia monesta syystä. Hyvää tarkoittava lahjoittaja ei voi tietää,
mitä lääkkeitä kriisissä tarvitaan eikä varmistua lääkkeiden asianmukaisesta käytöstä. Paikalliset eivät myöskään
osaisi lukea suomalaisia lääkepakkauksia. Reseptilääkkeet

Anna Poutiainen esittelee apteekin selkeää jätepistettä.
ovat aina tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, lääkäriltä saadulla henkilökohtaisella
ohjeistuksella ja sopivuuden
varmistamisella. Hyvästä tarkoituksesta voi helposti tulla
ongelma eli lääkejätettä, selittää Poutiainen ja vinkkaa:

- Hyvä tapa auttaa on rahalahjoitukset luotettavien järjestöjen kautta ja koordinoitu
lääkeapu sitä kautta.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Omakotiyhdistys ennakoi uudistettua jätedirektiiviä

K

uopion Seudun Omakotiyhdistys
laajensi
pienkiinteistöjen kierrätystä hankkimalla uudet
lämpökompostorit kymmenille jäsenilleen.

utta sekä ravinteiden säätelyn
kannalta hiiltä ja typpeä. Hiiltä
kompostimassaan muodostuu
puutarhajätteestä ja typpeä
elintarvikeperäisestä biojätteestä.

Suomen Omakotiliiton järjestöpäällikkö Sami Toivanen
sai kyselyn Kuopion Seudun
Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Raija Purkuselta, olisiko mahdollista saada Biolanilta jäsenistölle kompostoreita
edullisempaan hintaan. Kysely kannatti, sillä Biolanin
myyntipäällikkö Ville Tammelin sai järjestymään 34 vihreää, hieman kakkoslaatuista
lämpökompostoria Kuopion
Seudun Omakotiyhdistyksen
jäsenistölle 350 euron kappalehintaan.

Kun vie keittiön bioastian
sisällön kompostoriin täytyy
sekaan laittaa seosainetta.
Siihen tarpeeseen sopii oksasilppu, kuorike, risuhake
tai vaikka lemmikkieläinten
kutterinpurut. Huomionarvoista on Omakotiliiton neuvo olla sekoittamatta jätekerroksia, että pieneliöiden työ
kompostorissa ei häiriintyisi.
Pieneliöillä toki tarkoitetaan
ihmissilmin havaitsematonta
mikrobi- ja bakteerikantaa.
Jyrsijäsuojaus on lämpöeristyksen lisäksi yksi kompostorin tärkeimmistä ominaisuuksista.

- Normaalisti hinta on 470520 euroa, summaa yhdistykseen kuulumisen etuja Raija
Purkunen.
Kevät, valo, uusi kasvun
kausi – kierrätys ei mene hukkaan.
Huhtikuun viimeisenä tiistaina Kuopion Petosella, Purkusen kodin edustalla alkoi
aikamoinen keväthuiske. Tuli
rekka-auto, pikku-autoja, peräkärri, kottikärryt ja tietenkin ihmisiä. Schenkerin rekka
ajoi Petoselle, ja rekasta nousi kaksi miestä purkamaan
kompostorilastia pihamaalle.
Kuopion Seudun Omakotiyhdistyksen jäseniä saapui noutamaan uudet lämpökompostorinsa.
Raija Purkusen naapurissa
asuvalla Arja Pehkosella kompostori on ollut aiemminkin
käytössä. Hän tietää laitteen

Kuopion Seudun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Raija
Purkusen kotipiha täyttyi jäsenistölle rekkakuormassa
tulleista Biolanin lämpökompostoreista.
toimintaperiaatteen ja tilasi
lämpökompostorin myös siskolleen.
-Kompostoreissa on tulevaisuuden näkökulma, se on kestävää kehitystä, sanoo Pehkonen.

Kompostori tarvitsee
hapelliset olosuhteet
Metsäluonnossa eloperäiset
kasvinosat, kuihtuneet kasvit,
irronneet lehdet ja kaatuneet
puut maatuvat ajallaan mullaksi pieneliöiden, bakteerien
ja sienten toimesta.
Kotipihoilla
lämpökompostori ajaa saman asian
puutarhajätteelle, mutta no-

peammassa tempossa. Lämpökompostorissa
kierrätetään myös keittiöstä tuleva
biojäte; suodatinpussit, kasvisten, hedelmien ja munien
kuoret.
Kuopion JäteKukko ohjeistaa kompostorin saavutettavuutta myös korkeiden hankien aikaan talvella. Kompostori
ei saisi sijaita paahteisella paikalla, eikä ikkunoiden lähettyvillä.
Jätekukko kiteyttää kompostoinnin: ”Kompostoiminen
on lahoamista eli biojätteiden
hajoamista hapellisissa olosuhteissa.”
Mikäli kompostorissa ei ole

riittävästi happea, jätemassa
mätänee aiheuttaen metaanipäästöjä ja hajuhaittoja. Kompostinhajuun tepsii karkean
seosaineen lisääminen ja sekoittaminen. Ammoniakinhajuiseen kompostiin JäteKukko
neuvoo laittamaan turvetta.
Nopeinta kompostoituminen
on 30-50 asteen lämpötilassa.
Suomen Omakotiliitto muistuttaa seosaineiden käyttämisestä kompostijätteen joukossa. Sillä varmistetaan riittävä
happikierto kompostorissa.
Oikein täytettynä kompostorin jäteseos vajoaa alaspäin ja
lämpenee.
Jätelain uudistus astui voimaan heinäkuussa 2021. Sen

seurauksena biojätteen erilliskeräys tulee velvoitteeksi
yli 10 000 asukkaan taajamien
kaikissa kiinteistöissä 2024.
Kuopion Seudun Omakotiyhdistyksen jäsenten hankkimat
lämpökompostorit vastaavat
jo ennakkoon jätelain direktiiviin.

Peitä biojäte seosaineeksi sopivalla puutarhajätteellä
Omakotiliitto jakaa muistisääntönä omaa mottoaan:
”Veit sitä tai tätä, älä peittämättä jätä.”
Hyvin hoidetussa kompostorissa on hajoamisen kannalta sopivasti happea ja koste-

Puutarhajätteen mukana voi
kompostoriin päästä muurahaisia. Muurahaisten olemassaolo kompostorissa kertoo
kompostorin liiallisesta kuivuudesta. Muurahaisiin tepsii
kastelu esimerkiksi lämpimällä vedellä tai nokkosvedellä.
Muutenkin kastelu kannattaa,
jos jätemassa on liian kuivaa.
Se ei kompostoidu liian kuivana.
Hyvä muistisääntö tulee
myös Jätekukolta: Puutarhajäte kaipaa kompostorissa
kastelua ja biojäte seosainetta.
Biojäte- ja puutarhajätteen
kompostoitumisen tuotteena saa muhevaa, ravinteikasta multaa pihan ja puutarhan
tarpeisiin.
Teksti ja kuva: Anu Piironen
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Petosen vapaa-aikatilat Pinari

Petosen Pinari

Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio
email: toimisto@ppay.fi
puh: 044 7295 233 (ti-to 10-13)

Asukasyhdistyksen kaikille avoin ja maksuton kerhotoiminta

Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla (Pyörönkaari 19)

KESÄTAUOLLA 1.6. - 31.7.2022
Kerhot jatkuvat jälleen 1.8.2022 alkaen
Pinarin Lounaskahvila palvelee normaalisti 1.7.2022 saakka.

PPAY:n toimiston tavoitat kesän aikana parhaiten sähköpostitse.
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Keskiviikkoisin
8.6. / 15.6. / 22.6.
klo 16-19
Grillaamista, kahvia,
ulkona pelailua ja hengailua

Pinari lomailee
23.6.2022-11.8.2022
Pinari aukeaa
perjantaina 12.8.2022
2.-6. lk klo 14.30-17.00
7.lk- 18v. klo 17.30-21.45

Haemme Petosen Lehdelle
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Oletko sanavalmis tyyppi? Haluaisitko mahdollisuuden jopa satojen
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eurojen lisätienestiin kuukaudessa vain muutaman päivän joustavalla
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työajalla? Työ sisältää sähköpostitse, puhelimitse sekä face-to-face

ZZZSSD\ILSRGFDVW

tehtävää markkinointia ja asiakaspalvelua. Provisiopohjainen palkkaus .

Lisätietoa asukasyhdistyksen toiminnasta osoitteessa www.ppay.fi

Hakemukset ja tiedustelut: toimisto@ppay.fi

Meijän Puistossa kokoontuminen joka toisena tiistaina

E

tsitkö vaihtelua arkeesi joka toisena kesäajan
tiistaina. Pääsetkö lähtemään Meijän Puistoon, siis
Litmasenpuistoon ja avoimen
toiminnan
tapahtumapaikkaan yksin, puolison tai ystävän kanssa.

Kaikille avoimen Meijän
Puisto -projektin on suunnitellut opiskelujen osana, sosionomiopiskelija Suvi Korhonen,
Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulu Xamkista Mikkelistä.
Projektikumppaneina toimivat Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ja Sirkkulanpuiston toimintayhdistys.
Meijän Puisto-ohjaajana toimivan Suvi Korhosen, avoimen toiminnan suunnitelma
sisältää kesä-heinäkuun ajalle
kivaa toimintaa: Litmasenpuiston
puutarhahommia,
pihapelien pelaamista ja yhdessäoloa kahvi- tai teekupposten kera.
- Projektiin on haettu talkooavustusta, mutta ei vielä
välineitä, kertoo Korhonen.
Opinnäytetyöhöni
kuuluu
suunnittelu ja tämä on korona-ajan projekti. Tarkoitus on
tarjota mielekästä yhteistä
tekemistä. Pienillä toimilla
kunnostetaan puistoa, Kuopion kaupungin luvalla. Positiivisesti yllätti jo ensimmäisen
kokoontumisen
osallistujamäärä koska sää oli myrskyi-

nen.

Litmasen lammen
välttävä tila
huolestuttaa
Meijän Puisto-projektiin tuli toukokuun ensimmäisenä,
hyytävän kylmänä tiistaina
neljä asiasta kiinnostunutta.
Tuuli hutjutteli koivujen latvoja ja taivaalta tipahteli muutama hiutalekin.
Se ei avoimesta toiminnasta,
hyvän tekemisestä, ulkoilusta
ja mukavasta päiväkahvi- ja
juttuseurasta kiinnostuneita
haitannut.

Eija Niiranen on opettaja ja
ensimmäisen lakkopäivänsä
hän antoi hyvälle asialle. Niiranen on ollut Litmasen lammen rehevöitymisestä huolissaan jo pitkään.
- Lampi rehevöityy ja kasvaa umpeen, hän harmittelee.
Olen Kuopio juhlii -tapahtuman yhteydessä kierrättänyt ihmisiä lammella, että he
huomaisivat sen. Koiraihmiset
tulivat ja kiersivät. Täällä on
monipuolista luontoa ja ihan
tavallinen suomalainen puusto, koivut ja männyt. Petosen
Hölkän yhteydessäkin moni

kiersi lammen. Tuli toisenlainen yhteys ihmisiin.
Järjestäjät kutsuvat mukaan
kaikille avoimeen toimintaan
ja päiväkahveille. Kahvituksen
vuoksi on hyvä ilmoittaa tulostaan. Puhelimitse 041 478
3125. Sähköpostilla: meijan.
puisto@gmail.com tai instagramissa: meijan.puisto
Seuraava kokoontuminen on
tiistaina 31.5.2022 klo 10-12
Litmasen portaiden juurella.
Teksti ja kuva: Anu Piironen

Arto kertoo osallistuneensa
Litmasen lampialueen kohentamiseen aikaisemminkin.
- Olen aiemmin ollut asian
kanssa tekemisissä Epiksen
kautta, hän sanoo.
Voisi olla vaikka nuotiolla
olemista. Esimerkiksi Pilpan
majalla saisi grillata, odotan
tulevaa kesää.

K

uopion vesialueiden
hoito- ja kunnostusohjelma vuosille
2019-2023 sisältää lampi- ja
lahtikortit. Niistä käy selville
kaupungin asiantuntijoiden
vesistöalueiden tutkimukset ja toimenpidesuunnitelmat myös Litmasenlammen
osalta.
Petosen alueella on useita
pieniä järviä ja lampia. Petosen asukkaiden huolen
aiheena on pitkään ollut rehevöityvä Litmasenlampi.
Litmasenlampi sijaitsee Petosen keskellä urheilualueen
ja koirapuiston välisellä alueella. Lampea ympäröi hiekkapäällysteinen kävelytie.
Alle 2 metrisen Litmasenlammen pinnalla oli muutamia vuosia sitten kuolleita
kaloja. Viimeistään se herätti
asukkaat hämmästelemään
virkistysalueen lammen tilaa
maiseman keskiössä.

Martti Miettinen osallistuu Petosen alueella moneen
tapahtumaan ja tekemiseen.
Eija Niirasen kanssa he ovat
pitäneet alueen lapsille onkimistapahtumia.
- Litmasen lampi mataloituu,
sanoo Martti Miettinen.
Lammessa ei ole kohta kaloja ja linnut ovat vähentyneet.

Litmasenlammen hoitamiseksi
hulevesien ylivuotoallas

Meijän Puisto-projektiin Litmasenpuistossa osallistuivat
toukokuun alussa vasemmalta Arto, Eija Niiranen,
ohjaaja Suvi Korhonen ja Martti Miettinen.

Kuopion kaupunki on tutkimuksissaan
todennut,
että Litmasenlammen vedenlaatu saa vain välttävän
arvosanan. Syy tähän käy
selville lammen korkeista
typpi, fosfori ja klorofyllipitoisuuksista. Kaupungin mu-

kaan korkeat arvot johtuvat
hulevesistä. Hapettomuus
aiheuttaa lammelle kuormitusta, erityisesti fosforipitoisuuksien kohoamista ja
kalakuolemia.
”Lampi kerää vetensä kahden ojan ja kahden hulevesiviemärin kautta. Yhteen
ojaan johdetaan hulevesiä
neljästä hulevesiviemäristä.
Myös jäteveden pumppaamon ylivuotoputket laskevat
Litmasenlampeen.”
Kaupunki on todennut
vesialueiden hoito- ja kunnostusohjelmassa, että nimenomaan hulevesien aiheuttamaa kuormitusta pitäisi
pienentää.
Kunnostusohjelman ehdotuksena on pohjasedimenttiä sekoittavan ja fosforia
vapauttavan ruoppauksen
sijaan rakentaa ylivuotoallas
jätevesipumppaamojen ylivuotojen Litmasenlampeen
valumisen estämiseksi.
Teksti: Anu Piironen
Lähde: Kuopion kaupunki/
lampi- ja lahtikortit

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi

Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Kaatuneitten muistopäivän
messu su 15.5. klo 10. Matias
Koponen, Rami Tuomikoski.
Messu,
Miia
Gabelin
virkaan asettaminen ja ikääntyneiden syntymäpäivät su
22.5. klo 10. Miia Gabel, Matti
Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila. Lääninrovasti Olli Kortelainen.
Helatorstain messu to 26.5.
klo 10. Sirpa Nummenheimo,

Mari Vuola-Tanila.
Messu su 29.5. klo 10. Sanna
Alanen, Mari Vuola-Tanila.
Perheitten ilta ma 30.5. klo
17.30.
Sotiemme veteraanien ja
reserviläisten kirkkopyhän
messu su 5.6. klo 10. Matti
Pentikäinen, Richard Nicholls.
Erkki Holopainen.
Messu su 12.6. klo 10. Veli
Mäntynen, Silja-Maria Paimen
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Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Kutsu yhteyteen -messu su
15.5. klo 17. Miia Gabel.
Raamattua luovasti (Bible Journaling) ma 16.5. klo
17.30. Miia Gabel.
Arki-illan ehtoollinen ti
17.5. klo 18. Miia Gabel.
Diakonia 150-vuotta Puistojuhla Petosen seurakuntatalon pihalla ti 31.5. klo 10.
Sanna Alanen, Jarkko Maukonen, Mari Vuola-Tanila.
Yhdessäoloa ja yhteislauluja,
täytekakkukahvit ja makkaranpaistoa. Mari Vuola-Tanila
laulattaa klo 10-12 ja Jarkko
Maukonen pitää pienet konsertit klo 12 ja 13.
Sinkkutapaaminen su 5.6.
klo 13. Sirpa Nummenheimo.
Seurakuntatalon pihalla, yhdessä perheasian neuvottelukeskuksen kanssa.
Puistokahvila ti 7.6. klo 13.
-14.30 seurakuntatalon pihalla
(Blominkatu 4 puolella), sateella sisällä. Kahvilla avoinna
14.6., 21.6. ja 28.6. Kaikki ovat

tervetulleita viihtymään yhdessä.
Pihaseurat to 16.6. klo 18.
Matias Koponen.
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Kaatuneiden muistopäivän
messu ja seppeleenlasku su
15.5. klo 14. Veli Mäntynen,
Rami Tuomikoski
Muut
Seurakunnan
kevätretki Maaningan kirkolle ja
Korkeakoskelle to 19.5. klo 10.
Lähtö Kallaveden kirkolta klo
10.15. Tutustuminen Maaningan kirkkoon klo 11-11.40
ja kahvit Maaninkatalolla,
Korkeakoskella n 13.30-14.15
ja paluu Kallaveden kirkolle.
Matkan hinta 10 € (kerätään
matkalla).
Matkanjohtajana
Matti Pentikäinen. Ilmoittautumiset Eija Räsäselle p. 040
484 8327 tai eija.rasanen@evl.
fi

Sillan alta löytyy kesäkeidas
K
uopion
Saaristokaupungin Keilankannan
kanavan sillan alapuolella avautui vappuna uusi kesäravintola, Cafe Sillan Alla.
Toukokuusta syksyyn saakka
avoimessa olevasta kahvilaravintolasta löytyy 144 asiakaspaikkaa.

Kahvilasta voi ihailla maisemien lisäksi siltaa erilaisesta perspektiivistä.

Kahvilaan voi tulla kävellen
tai vaikkapa kätevästi Vilkkufillarilla polkien. Veneellä pää-

han omaa laiskuuttani olen parina viime päivänä tyytynyt
mikrossa lämmitettäviin kaupan einesruokiin. Torstaina
kinkkukiusaus, eilen nakit ja muusi. Eihän nämä mitään
gourmetruokia ole, mutta täyttävät tehtävänsä. Kerran pari
viikossa nekin uppoavat nälkäiseen nieluun.
Tuossa eilen popsiessani ketsupilla höystetyn nakkimuusiannoksen jäin pohtimaan, mitkähän ruuat ovat parhaiten
jääneet mieleeni? Jos unohdetaan äidin aikoinaan tekemät
läskisoosit, lihapullat ja pottuvellit - kuten myös vaimoni
suurella sydämellä ja kiteeläisen reseptin mukaan valmistamansa karjalanpaistit, niin kovin pitkään ei asiaa tarvinnut
miettiä.
Ehdoton numero yksi on Nurmeksen Bomballa joskus vuoden 1980 tienoilla talon tarjoama villisika lankulla kaikilla
mahdollisilla höysteillä ja juomilla. Olimme kuvaamassa Mainostelevision Tänään Kotona -ohjelmaa Kati Napan ja Jorma
Pulkkisen kanssa; joku saattaa heidät ja tuon suositun ohjelman vielä muistaakin.
Tarjoilijat kantoivat lähes pöydän mittaisen lankun eteemme paksuine ja mehevine villisikasiivuineen, kastikkeineen,
kermassa paistettuine herkkutatteineen ja muine lisukkeineen. Talo halusi näin huomioida maikkarin ”arvovieraat” ja
siinä myös onnistuivat.
Illallisen on todella täytynyt olla erinomainen, kun sitä
muistellessa vesi herahtaa kielelle vielä yli neljän vuosikymmenen jälkeen!
Lyhyen harkinnan tuloksena kakkoseksi nousee eittämättä Helsingissä ravintola Manalan erinomaiset maksapihvit.
Varsin korkeahkosta hinnastaan huolimatta ruokanautinto
oli täydellinen. Itse olen yrittänyt keittiössäni pyrkiä samaan
siinä juurikaan onnistumatta.
No, pakko sanoa heti perään, että muutamaa vuotta myöhemmin saatuani ystävät houkuteltua Manalan maksapihvien ääreen, eivät annokset olleet lähellekään sitä makunautintoa mitä ensimmäisellä kerralla. Lieneekö kokki siinä
välissä vaihtunut.

On sitä toki mieleen jäänyt vähemmänkin mieluisia ateriamuistoja. Joskus vuosia sitten päätin valmistaa perheelleni
juustoisaa uunilenkkiä; kauppoihin oli juuri tullut ”Kanalla
kevennetty lenkkimakkara”. Sitäpä siis uuniin.
Ensimmäinen veitsenviilto makkaraan tuotti epämieluisan
yllätyksen. Sisältä poksahti esiin höyhen.
Mitä seuraavaksi? Kanan heltta? Nokka?
Makkara jäi syömättä, eikä sen koommin meidän keittiössä
ole uunilenkkiä paisteltu.

- Yrityksen perustamiseen
liittyvät asiapaperit alkavat
olla minulle tuttuja, mutta
haastavinta on aina se, miten
toiminta lähtee lopulta käyntiin, ja miten tuote tai palvelu
otetaan vastaan.

Monta tapaa saapua

Parasta pöytään kiitos!

Neljänneksi mennäänkin armeijaan, Sotinpuron ampumaleirin appeisiin vuonna 1977.
Karjalan Lennoston armeijakaverini ja nyttemmin eläköitynyt Muikkuravintola Sampon pitkäaikainen ravintolapäällikkö Ari Kuurne huolehti muiden keittiömiesten tavoin leirimme muonituksesta. Pitkien päivien iltoina monnien mahat
kurnivat, joten ei muuta kuin Arin tykö anelemaan jotain
purtavaa yön pimeiksi tunneiksi. Voi sitä ilon ja riemun päivää Arin kaivettua telttansa kätköistä säilykepurkillisen nötköttiä!

Jo 17 vuotta yrittäjänä toimineella Koskisella on kokemusta useamman yrityksen
perustamisesta. Uuden yrityksen käynnistämiseen liittyvät kuitenkin aina omat jännitysmomentit.

- Cafe Sillan Alla tulee työskentelemään kesän aikana
viisi henkilöä, ja yhteensä yhtiössämme on 25 kesätyöntekijää.

I

Heikki Kokko

Kolmantena mieleeni tulee Alkon Itä-Suomen aluetoimiston järjestämät viininmaistajaiset, joiden ohessa saatiin toki
myös syödäksemme. Eräänkin kerran peräti hummerinpyrstöjä ja saksia. Sen verran taisi kuitenkin tulla viinejä maisteltua, että hummeri jäi vähemmälle huomiolle. Hyväähän se
elämäni ensimmäinen iso saksiniekka oli.

- Muutin Saaristokaupunkiin vuoden 2020 lopussa.
Seuraavana kesänä jo ihmettelin, että miksi alueella ei
ole yhtään ravintolaa, vaikka
paikka on aivan mahtava. Siitä pyörät lähtivät pyörimään,
kertoo yrittäjä Allu Koskinen
tarpeesta alkunsa saaneesta
ideasta.

Kahvila-ravintolaa pyörittävä yhtiö on Kuopion Elämyspalvelut Oy, joka tunnetaan
entuudestaan muun muassa
Väinölänniemellä sijaitsevasta Cafe Väinöstä sekä toimimisesta alueen suurten festivaalien Tahko Juhannuksen ja
Kuopiorockin järjestäjänä.

KOLUMNI

En ole ruuanlaiton ekspertti, saati minkään sortin kulinaristi, mutta keittiössä touhuaminen on mielipuuhaani.
Ruoka on aina hyvää, on sen eteen vaivaa nähnyt kuka tahansa - kunhan raaka-aineet ovat kelvollisia.
see aivan kahvilan edustalle
yleiseen vierasvenelaituriin.
Kuopion Roll Risteilyjen laiva
M/S Queen R pysähtyy Saaristokaupungin kierroksellaan
Keilankannan sillan alle. Kätevä tapa poiketa kahvila-ravintolaan on hypätä Hop On Hop
Off-bussien kyytiin.
Anniskeluoikeuden omaavassa ravintolassa on Maailma ja kulttuuri -teema. Juomatuotteita on tarjolla eri
mantereiden väliltä aina Amerikasta Aasiaan. Valikoimasta
löytyy myös täysin paikallisia
tuotteita, kuten Hanna Partasen lihapiirakat ja munkit.

Gelato premium -artesaanijäätelöt ovat varmasti herkkusuiden mieleen. Kahvilan
tarjontaa voidaan myös kehittää asiakkaiden palautteiden
mukaisesti.
Vedenläheistä miljöötä koristaa Sirpa Miettisen Keilankanavan laiturin ympäristötaideteos “Meri Lahjoitti Sen
Meille”.
- Cafe Sillan Alla on Saaristokaupungin ainoa kesäravintola-kahvila. Toivon sille hyvää
vastaanottoa ja kesälle 2022
paljon aurinkoa. Nauttikaa
elämästä, toivottaa Koskinen

Petosen Lehden lukijoille.
Nälkä lähtee vain syömällä.
Toukokuun ajan kahvila-ravintola on avoinna säävarauksella. Kesällä 3.6. - 7.8.2022
kahvila-ravintola on avoinna
klo 10-20, klo 22 asti säävarauksella. Kahvila-ravintola
on avoinna syksyyn saakka.
Lisätietoa löytyy osoitteesta
www.cafesillanalla.fi. Kahvilan löytää myös Facebookista
ja Instagramista @cafesillanalla!
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Kirjoittaja on vuosikymmenten mittaisen työuran tehnyt,
nyttemmin eläkkeelle siirtynyt media-alan ammattilainen ja
tietokirjailija. kolumni1.kokko@luukku.com
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