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Sakari Hietala antaisi enemmän aikaansa Akatemialle

E

lokuun toisella viikolla 60 vuotta täyttänyt
Sakari ”Saku, Zachary”
Hietala on tehnyt pitkän uran
Kuopion kaupungin Nuorisopalveluissa
nuorisonohjaajana. Hän viihtyy työssään
Kuopion Petosella ja Pyörönkaaren Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla.
Hietala on kolmenkymmenen vuoden aikana tullut tuntemaan lähes kaikki kaupungin nuorisotalot sekä nuorisoa
nykyajan tarpeineen.
Työssään Hietala painottaa
kohdennetun
nuorisotyön
merkitystä. Pinarilta löytyy
pelejä, pelikonsoleita, biljardi,
kiipeilyseinä, bändisoittimia ja
pelitalo Muikku sekä viisi nuorisonohjaajaa.
Hietala toimii työssään
myös Kuopio Rock Academyn,
KRA:n tuottajana ja koutsina, valmentaen Akatemiassa
nuorten bändejä tekemään
parhaansa yhteissoiton ja
muusikkouden eteen.
Monet tuntevat hänet myös
heavymetal-muusikkona
ja
Tarot-yhtyeen kitaristina.

Kuopion Rock Academyn tuottaja ja koutsi
Kuusikymppisen Sakari Hietalan hyvän kunnon salaisuus
on harrastesarjan jääkiekko,
jota hän käy pelaamassa kolme kertaa viikossa Lippumäen, Niiralan tai Toivalan jäähalleissa.
Hän asuu Petosella vaimon,
koiran ja minipossun kanssa.
Minipossulle on pyhitetty kodin alakerta. ”Söpö kuin sika
pienenä”, kuuluu sanonta ja
sitä Hietalan perheen minipossu oikeasti on. Siistikin
possu on, vaikka jonkin verran
omassa valtakunnassaan kuulemma touhuaakin lähinnä
”hajota ja hallitse” -tekniikalla.

Nuorison kanssa Sakari Hietala työskentelee Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla. Hän
ohjaa muutamana päivänä
nuoria myös musiikin tekemiseen bändien treenikämpillä.
Kuopio Rock Academy on osa
Kuopion kaupungin Nuorisopalvelujen toimintaa.
– Konsepti tuli Turku Rock
Academystä noin 10 vuotta
sitten, sanoo tuottajana toimiva Hietala.

Sakari Hietala on toiminut
Kuopion kaupungin nuorison
hyväksi 30 vuotta eli puolet
elämästään. Saman verran
mahtuu Hietalan nuorisotyön
rinnalle myös ammattimuusikon uraa. Zachary Hietala on
heavy metal -yhtye Tarotin
perustajajäsen.

Kuopio Rock Academyyn
pyritään ottamaan kaksi uutta
bändiä joka vuosi. Bändillä pitää olla itsetehdyt biisit. Mieluiten 45 minuutin pituinen,
festivaalikeikan tyylinen setti.
Tällä hetkellä Akatemiabändejä on kahdeksan ja kaikki
esiintyivät jo toista kertaa kesällä Kuopiorockissa.

Tarotin kitaristilla on
yli 100 omaa biisiä
Zachary Hietala perusti veljensä Marco Hietalan kanssa
1983 Purgatory-yhtyeen, jonka nimi vaihtui myöhemmin
Tarotiksi. Bändi jäi keikkatauolle vuonna 2013. Tarotissa
Zachary on kitaristi. Pääosin
Espanjassa asuva Marco Hietala on laulaja ja basisti. Lazy
Bonezissa nykyisin musisoiva
Tommi ”Tuple” Salmela on toinen Tarotin laulajista ja sampleri. Turmion Kätilöt -bändissä
soittava Janne Tolsa on Tarotin kosketinsoittaja. Edesmennyt Pecu Cinnari oli Tarotin rumpali.

Kuopio Rock Academyn
bändeistä seitsemän on täysin
miehistä koostuvia. Vain yhdessä bändissä on kaksi naistakin.
– Naiset ovat ehkä vastuuntuntoisempia, he eivät halua
pörrätä keikkabusseissa, pohtii asiaa nuorten rokkarien
koutsi Hietala.

KRA:ssa paras biisi äänitetään ja videoidaan
Hietalaa harmittaa se, että
hän pystyy irrottamaan muusta nuorisotyöstä vain kaksi päivää viikoittain Kuopio
Rock Academyn toimintaan.
Työviikosta viisi päivää Akatemialle olisi ihanne, jotta bändeistä saataisiin helpommin
valmennettuja, ammattimuusikkotasoisia kokoonpanoja.
Kuopio Rock Academyssä
pidetään luentoja ja klinikalla käy rockin asiantuntijoita
tuomassa omaa osaamistaan
akatemialaisille. Hietala mainitsee muusikko Mikko von
Herzenin, joka on jakanut tietämystään useamman kerran
Kuopio Rock Academyn klini-

PÄÄKIRJOITUS

J

Woundstrip-yhtye tutustui
kesällä Turku Rock Academyn
toimintaan ja bändi esiintyi
Metallivuori-festareilla Eurassa.

oskus kahvipöydässä keskusteltiin, mitä kukakin haluaisi
elämältään, jotta tuntisi olonsa
onnelliseksi. Mitä nuoremmista oli
kyse, sitä enemmän toiveet kytkeytyivät ammatilliseen menestykseen
ja sen kautta hyvään taloudelliseen
asemaan. Toiset uskoivat vakaasti,
että hoikempi olemus olisi tie onneen. Ne, joiden elämää terveysongelmat olivat sivunneet, nostivat
hyvän terveyden jalustalle. Moni
kaipasi täydellistä kumppania. Lähes
kaikki halusivat matkustaa jonnekin
kauas. Asua väljemmin, syödä laa-

kalla.

Hietala.

Sakari Hietalan toimenkuvaan kuuluu myös
treenikämpillä bändien tsekkaus.
– Lopputyönä pyritään tekemään jokaisen bändin kanssa
vähintään yksi ammattitasoinen biisi, mennään studioon
äänittämään ja tehdään siihen
myös pro-tason video, kertoo

Eniten töitä tekevät
bändit saavat akatemiasta
eniten irti. Valmiit biisit ladataan suoratoistoalustoille,
kuten Youtubeen ja Spotifyyn
ja sitä kautta bändit saavat
seuraajia. Myös bändivaihdot
kuuluvat kuvaan.
Kuopio

Rock

Missä se onni luuraa?
dukkaammin. Vastauksista mieleeni
porautui yksi, jonka nerokkuutta en
heti oivaltanut:
– ”Minut tekee onnelliseksi arjen
pienet asiat. Yksi parhaista on se,
kun ripustaa puhdasta pyykkiä narulle.”
Mikä elämänasenne - kaivaa onnenhippuset niistä asioista, joita arjessa tulee jatkuvasti vastaan! Löytää rusinat arjen pakkopullasta, eikä
ohittaa niitä itsestäänselvyyksinä.
Kuinka usein tulee aamukiirees-

Hietala kertoo tehneensä
11 täyspitkää albumia, kaksi
livealbumia ja yli 100 biisiä Teoston rekisteriin. Hän on ollut
myös neuvottelemassa Reckless Loven ja Verjnuarmun ensimmäisiä levytyssopimuksia
sekä ollut tuomaristossa nuorisopalveluiden järjestämissä

sä pysähdyttyä ja haisteltua avatun
kahvipaketin aromia oikein antaumuksella? Huomaako lenkkipolulla
luonnon pienet ihmeet karvamatoineen ja muuttolintuineen, vai porhaltaako kuulokkeet päässä muissa
maailmoissa? Entäpä se lähikaupan
iloa pursuava myyjä, joka saa väkisinkin olemuksellaan mielialan nousemaan?

vapautuu, sitä helpommaksi sen
vapauttaminen tulee. Oksitosiinia
vapautuu vaikkapa kissaa silittelemällä tai ystävää halaamalla. Hormonin erittymisen voi laukaista niin
mukava keskustelu, nauraminen ja
mielimusiikin kuuntelu kuin valokuvien katselu, liikunta tai taiteen
tekeminen. Erittäin tehokas oksitosiiniruiske on kuulemma yhteislaulu.
Kukkakimppu pöydällä, mäntysuovan tuoksu. Mikä vain, jonka koet
lisäävän mielihyvää.

Puhtaasti biologian kannalta onnellisuuden opettelua voi harjoittaa, sillä mitä useammin mielialaan
vaikuttavaa hormonia oksitosiinia

Oksitosiinin vaikutuksen havainnoiminen ja tekemisen toistaminen
siis helpottaa uusien onnellisuusryöpsähdysten erittymistä. Onneksi
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Tarotin ensimmäinen single,
Wings of Darkness ja albumi,
Spell of Iron ilmestyivät vuonna 1986. Tarotin taukovuosienkin aikana Zachary Hietala keikkailee tarvittaessa.
– Vierailin esimerkiksi Turmion Kätilöiden ja Lazy Bonezin levyillä sekä keikoilla, hän
kertoo.
Keikka sinne, keikka tänne.
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bändikisoissa.
– Rock Academyssa pystyn
käyttämään erikoisosaamistani, Hietala sanoo.
– Meitä on kaksi vetäjää
KRA:ssa.
KulttuuriAreena
44:ltä Jarkki Pöyhönen hoitaa toimistotyöt ja minä toimin kentällä. Akatemian pyörittämisessä ei iällä ole väliä.
Sakari Zachary Hietala kertoo nuorison todellakin muuttuneen 30 vuodessa.
– Digitalisoituminen on varmaankin suurin syy, hän sanoo.
Vapaalla kasvatuksella on
myös oma merkityksensä.
Säännöt ja rajoitukset ei tunnu osaa nuorista kiinnostavan
ja elävät kuin pellossa. Huumeet ovat nykyään myös arkipäivää kadulla. Pinari tarjoaa
vaihtoehdon kadulla olemiselle. Mielestäni perinteinen
talotyö on osaltaan aikansa
elänyt ja kohdennettu nuorisotyö on tämän päivän sana.
Sakari Hietala pitää tärkeänä, että nuoret käyvät koulunsa, opiskelevat ja hankkivat ammatin. Muusikko pohtii
vielä keväällä 2019 alkaneen
Kuopio Rock Academyn tulevaisuutta. Toiminnan kehittyminen vaatisi lisää aikaa.
– Tekisin mielelläni viisi päivää viikossa Akatemiaa. Pystyisin tekemään enemmän.
Käymään nuorten kanssa
henkilökohtaisia, elämänhallintaan ja sosiaaliseen kasvatukseen liittyviä keskusteluja.
Soittohommat kun on aina viikonloppuisin.
Sakari Hietala kertoo olevansa myös elokuvafriikki.
– Leffat ovat yksi harrastuksistani. Katselen suoratoistoista sarjat, leffat ja luen
paljon. Aina on joku kirja pöydällä.
Teksti ja kuva: Anu Piironen

näitä pieniä ilonaiheita voi bongailla täysin ilmaiseksi, kunhan säätää
omat linssit oikealle taajuudelle.
Minun linssini kohdistuivat Länsirannantietä ajellessa keltaiseen
kukkamereen. Kauniin maalaismaiseman keskellä avautui pellollinen
auringonkukkia.
Hirvilahtelainen
emäntä oli keväällä istuttanut siemenet ohiajavien iloksi ja myötäelämiseksi Ukrainan kriisissä. Nyt näitä
ihanuuksia sai kerätä kotiin sylintäydeltä. Oksitosiinimittarini värähti, lämmin kiitos kasvattajalle!
Pirjo Kiiski
toimittaja

Paino: Suomalainen Lehtipaino oy
Lehden jakelu: Suora Lähetys oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran la 29.10.2022
Aineistot viimeistään ke 19.10.2022
ISSN 1237 2013 - 34. vuosikerta

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi
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Skeittikisoissa kilpakumppanitkin kannustavat

L

ippumäen liikunta-alueen skeittiparkki toimi
PARK- skeittauksen SMkisojen näyttämönä lauantaina 13.8.2022. Kisat käytiin
skeittiparkin poolissa eli allasmaisessa osiossa. Kisoissa
oli yhteensä 27 osallistujaa
kolmessa sarjassa: GROMS
(2007 ja myöhemmin syntyneet, 10 osallistujaa), NAISET
OPEN (4 osallistujaa) ja MIEHET OPEN (13 osallistujaa).
– Lippumäen skeittiparkki ja
erityisesti pooli kisa-alustana
sai paljon kiitosta ja kehuja.
Pooli on melko iso ja vauhdikas ja näin ollen se mahdollis-

taa näyttävän skeittaamisen.
Finaalien taso kaikissa sarjoissa oli erittäin hyvä ja yleisö sai
nauttia kovatasoisesta skeittaamisesta, kertoo Kuopion
rullalautailijat Ry:n puheenjohtaja Antti Lampinen.
Yleisöä poolin ympärillä oli
parhaillaan hieman yli 300
henkeä, ja paikan päältä lähetettyä live-streamia katsoi
netin kautta 150 henkeä. Yhteensä kisoja seurasi siis noin
500 katsojaa. Paikallisen bändin, Frus Nataksen, live-esitys
siivitti miesten Open jam -finaalia.

– Yhteisöllisyys, avoin ilmapiiri ja toisten kannustaminen
ovat erittäin tärkeässä roolissa skeittaamisessa. Voimakas yhteenkuuluvuuden tunne ja toisen kannustaminen
ovat iso osa skeittikulttuuria
ja myös kilpailuja, joissa kilpakumppanit tsemppaavat ja
iloitsevat toistensa puolesta
huutaen ja kannustaen. Sellaista ei juuri muiden lajien kisoissa pääse näkemään, kehuu
Lampinen yhteishenkeä.

Runit ja jamit
Kisojen runi-osio kestää 45
sekuntia, ja siinä kisaaja pyr-

Lippumäen skeittiparkkia rakentamassakin
ollut Ville Natunen poolin syövereissä.

kii suorittamaan kaikki temput onnistuneesti eli saamaan
”puhtaan runin”. Kisassa jokaisella kilpailijalla on 2-3 runia.

Hopeamitalisti Luca Karhun taidonnäyte.

– Jam on taas kaikkien kisassa mukana olevien ”jammailu”osio, jossa edelleen skeitataan
vuorotellen, mutta kun temppu epäonnistuu, siirtyy vuoro
seuraavalle.
Kokonaisaikaa
jamiin on 15-20 minuuttia ja
kierroksia käydään niin monta kuin ehditään. Jam-osiossa
skeittaaja ei välttämättä pyri
tekemään enää kokonaista runia, vaan pyrkii pikemminkin
tekemään yksittäisiä vaativia
ja näyttäviä temppuja.
GROMS-sarjaan osallistui 3

kuopiolaista ja 1 siilinjärveläinen, ja he sijoittuivat seuraavasti:
6. Miika Nicholls (Kuopio)
7. Miiko Kiljander (Siilinjärvi)
8. Tuomo Nicholls (Kuopio)
9. Hemmo Hirvonen (Kuopio)
MIESTEN OPEN sarjan ainoa kuopiolainen osallistuja
Antti Komulainen voitti kisan
ja Suomen mestaruuden.
– Lajissa eniten kiehtoo vapaus itsenäiseen ja omaehtoiseen liikkumiseen, kehittymiseen ja itsensä haastamiseen.
Lajissa saa ja voi kehittyä

omaan tahtiin ja juuri siihen
suuntaan kuin itse haluaa, mitään "pakkoja" ei ole. Nähdään
parkilla, Lampinen kannustaa
tutustumaan lajiin.
Kisan tulokset kokonaisuudessaan löytyvät täältä:
https://www.rullalauta.fi/skatesm
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen
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Suunta hyvään elämään Tukikohta diakonian avulla

L

auri Sutinen työskentelee hankevastaavana
Tukikohta diakonia ry:n
Kaikkien
Tukikohta/KaTuhankkeessa. Yhdistyksen toiminta perustuu auttamistehtävään, se on yleishyödyllinen
eikä yhdistyksessä tavoitella
voittoa.

Tukikohta diakonia ry:n, KaTu-hankkeesta Lauri, Pirjo ja
Salla toivottavat kaikki ihmiset tervetulleiksi Kohtaamispaikkaan, osoitteeseen Pyörönkaari 18.

Kristillisellä
sosiaalityöllä
ja diakoniatyöllä on hyvä arvopohja. Tukikohta diakonian
piirissä halutaan auttaa kaikkia. Tulipa ihminen mistä vaan,
hän on aina tervetullut.

– Aloiteltiin maaliskuussa
ja kevät valmisteltiin. Tehtiin
laavu- ja museoretkiä ja tultiin
tutuiksi ihmisille. Kohtaamispaikka avautui elokuussa.

ka-apua tarvitsevien ihmisten
lukumäärän, joka on pysynyt
noin 700 ihmisen suuruisena.
Ruokajakelun ruokakasseissa
on jaossa lahjoituksena tullutta hävikkiruokaa.

Kohtaamispaikasta
apu arjen asioihin
Suomen Helluntaikirkossa
on 84 seurakuntaa ja jäseniä
yli 12 000. Lauri Sutinen tarkentaa lukemia.

Tukikohta diakonian työkentällä painottuvat syrjäytymisen ehkäisy, elämänhallinnan
vahvistaminen sekä enenevässä määrin maahanmuuttajatyö.
Lauri Sutinen toivottaa ihmisiä keskustelemaan, kertomaan vaikeuksistaan ja viettämään aikaa. Kaikki ihmiset
ovat tervetulleita uskonnosta, sukupuolesta, etnisestä
taustasta tai iästä riippumatta, elokuussa 2022 avattuun
Kohtaamispaikkaan. Se on
avoinna tiistaisin 10-13 sekä
keskiviikkoisin ja torstaisin
9-13, osoitteessa Pyörönkaari 18.

– Jos mukaan lasketaan vielä
yhdistyspohjaiset seurakunnat, todellinen jäsenmäärä on
noin 50 000 henkeä.

na muitakin ihmisiä.
– Se on Kohtaamispaikka
erilaisissa elämäntilanteissa
oleville. Jos on päivisin aikaa,
niin tänne kannattaa tulla juttelemaan, kahvittelemaan tai
vaikkapa pelailemaan lautapelejä.

Ruoka- ja työnhakuapua sekä keskusteluja
kahvitellen

Ruokajonossa ja KaTu-hankkeessa on paljon ukrainalaisia.
Kriisistä toiseen on menty, on
ihmisiä, jotka tulevat sodan
keskeltä. Sota näkyy ihmisten
taloustilanteissa.

Lauri Sutinen muistuttaa
vaikkapa yksinäisyyttä poteville, että Tukikohta diakonian
tiloissa Pyörönkaarella on ai-

KaikkienTukikohta-hanke
on valtiorahoitteinen ja hengellisyys näkyy hankkeessa

lähinnä yhdistyksen arvopohjassa. Muissa toiminnoissa
hengellisyys näkyy muutenkin.
Keskustelujen kautta saa
esimerkiksi työnhakuun tukea. Kohtaamispaikan väellä
on kokemusta työllistämispuolelta ja Sutinen korostaa
luottamuksellista ilmapiiriä.
Tukikohta diakonian kautta
voi saada avun myös muita
tahoja konsultoiden ja verkostoituen.
Lauri Sutinen kertoo erilaisista ryhmistä ja avunannosta.
– Meillä on maahanmuut-

tajanaisten-ryhmä, Yhdessä
eteenpäin-ryhmä, Voimavaraja vahvuuskeskeinen ryhmä
miehille ja naisille. Jos haluaa
tulla viettämään aikaa, pyritään tarjoamaan kahvit. Jos
on hoidettavia asioita, soitetaan ja tulostetaan. Meillä on
olohuonemainen tila, jossa
pelataan myös pelejä. Lapsille ei ole toimintaa, mutta olohuoneeseen on tehty lasten
nurkkaus. Maahanmuuttajien
ryhmään järjestetään tarvittaessa myös lastenhoito.
Ruoka-avun hakijoita on
viikoittain noin 200. Kun sen
kertoo 3,5:lla, saa todellisuutta vastaavan perheiden ruo-

KulttuuriKuopio-ohjelma kerää
kuopiolaisten toiveita

S

yyskuun ensimmäisenä
päivänä tapasin KulttuuriKuopio-ohjelman
projektisuunnittelija, kulttuurituottaja, palvelumuotoilija
Anna Rantakosken Petosella,
Pinarin Lounaskahvilassa.
KulttuuriKuopio-ohjelman
huhtikuussa 2022 aloittaneena suunnittelijana, hän tuli
kitaristi Dave Forestfieldin
kanssa pitämään Petosen alueen ihmisille infotilaisuutta
aiheesta sekä kysymään Petosen asukkaiden toiveita kulttuuritapahtumien suhteen.
Petosen asukkaat saivat vielä live-mahdollisuuden vaikuttaa asuinalueensa tapahtumatoiveisiin, vaikka varsinainen
nettikysely toiveisiin liittyen
oli jo sulkeutunut.

– Kulttuuri kuuluu kaikille.
Ajatellaan edelleen, että kulttuuri on elitististä. Ikäihmisillä toiveet liittyvät siihen, että
voisi osallistua tapahtumiin
aiemmin kuin ilta-aikoina.

Kulttuuri kuuluu
kaikille

Rantakoski kertoo käyneensä vuoden 2022 loppuun
päättyvän KulttuuriKuopioohjelmaprojektin puitteissa
lähes kaikissa kaupungin tapahtumissa.

Tapasin Anna Rantakosken
jo heinäkuussa ollessani Väinölänniemellä Brahen leikkipuistossa.
Hän kiersi kaupungissa KulttuuriKuopio-ohjelmaan liittyvän kyselylomakkeen ja muistilehtiönsä kanssa, jalkautuen

– Lähiötapahtumissa, asukasyhdistyksissä,
vanhusneuvostossa,
eläkeläisjärjestöissä, nuorisotaloilla ja
tavoittelin lapsia perheenta-

Kuopion
Helluntaiseurakunnan nuorisotyö on alkanut Petosen kaupunginosassa
vuonna 1995. Tukikohta seurakunta on perustettu tämän
työn tuloksena 2011. Tukikohta seurakunta perusti Tukikohta diakonia ry:n 2015.
Kaikkien Tukikohta/KaTuhanke alkoi maaliskuussa
2022. Hanke työllistää kolme
ihmistä ja toimintaan palkataan vielä tuntipalkkainen kokemusasiantuntija, maahanmuuttajatyön painotuksella.

Lauri Sutinen kertoo, että
meneillään oleva hanke on Tukikohta diakonialla kolmas.
– Hankkeet ovat tulleet, kun
on havaittu ihmisillä olevan
muitakin tarpeita kuin ruokakassin hakeminen. Tilat on
tehty olohuonemaisiksi, se
on ennen kaikkea kohtaamispaikka, jonne voi tulla hoitamaan esimerkiksi atk-juttuja,
soittoja viranomaisille ja keskustelemaan. Jollakin voi olla
tarve vaikkapa tulostaa tiliotteita Kelalle ja se voidaan tehdä täällä. Tärkeintä mitä voimme tarjota on, että ihminen
kokee itsensä tervetulleeksi
ja saa tulla sellaisena kuin on.
Jos Tukikohta diakoniasta ei
arjen asiaan vastausta löydy,
Kohtaamispaikassa etsitään
suunta ja taho, josta ihminen
voisi saada avun.
Teksti: Anu Piironen
Kuva: Kalle Lillinen

KOKOUSKUTSU
Petosen Talviuimarit ry:n

sääntömääräinen vuosikokous
Kirveslahden uimakeskuksella

kysymyksineen sinne, missä
Kuopion kaupungin asukkaat
liikkuvat. Minulle hän esitti
kysymyksen, mitä toivoisin
kaupungin leikkipuistoihin.
Toivoin lapsenlapsiani ajatellen leikkipuistoihin ohjattua leikkitoimintaa, seikkailuratoja, musiikkia ja laulua.
Uskon, että asukastoiveeni tulivat listatuiksi KulttuuriKuopio-ohjelman kehittämiseksi
ja lapsiystävälliseen suuntaan.
- Haluamme avata kulttuurikäsitettä, summasi Anna Rantakoski.

Kuopiossa toimivat Kuopion
Helluntaiseurakunta ja Kuopion Tukikohta-seurakunta.

Lauri Sutinen kertoo, että
KaTu-hanke tarjoaa yksilövalmennusten ja keskusteluavun
lisäksi ryhmätoimintaa.

keskiviikkona 5.10.2022 klo 18.

Tervetuloa!

Asukasyhdistyksen päivittäistoiminnasta vastaava Kalle Lillinen kertoi myös Anna Rantakoskelle Petosen alueen
kulttuuritoiveista. Muusikko Dave Forestfield kitaroineen
elävöitti tilaisuutta.
lojen kautta. Kävin kuulemassa myös päihdeongelmaisten,
maahanmuuttajien ja vammaisryhmien toiveita.

Arjen elämyksiä
kotien lähelle
Kuopion asukkaiden toiveita keräävä KulttuuriKuopioohjelma on osallistunut myös
Haapaniemen ravintola- ja
kirpputoripäivään
elokuun
puolivälissä, sekä esittäytynyt
Kuopion torilla elokuun viimeisenä perjantaina. Musiikin
ja tanssin lisäksi toritapahtumaan liittyi Koulurauhan julis-

PESULAPALVELUT AMMATTITAIDOLLA
Itkonniemenkatu 27,
70500 Kuopio
puh. 017 263 3128

Leväsentie 21,
70780 Kuopio
puh. 044 989 4592

pyykkisatama.fi

tus ja Kulttuuripaneeli.
KulttuuriKuopio-ohjelman
suunnittelun ideana on elämysten merkitys asukkaille ja
harrastusten tuominen ihmisten kotien läheisyyteen. Ohjelmalla koetetaan mahdollistaa ja innovoida uusia väyliä
tehdä kaikkien ulottuvilla olevaa kulttuuria arjen keskelle.
Syyskesän esimerkkinä Aapelia aukiolla -ulkoilmanäytökset eri puolilla kaupunkia.
Teksti ja kuva: Anu Piironen

Haemme Petosen Lehdelle

Oletko rempseä ja sanavalmis tyyppi?

Haluaisitko mahdollisuuden lisätienestiin
erittäin joustavalla työajalla?
Työ sisältää markkinointia sekä asiakaspalvelua

sähköpostitse, puhelimitse sekä face-to-face
yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Provisiopohjainen palkkaus.
Työt alkavat lokakuussa 2022 tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ja lisätiedustelut: toimisto@ppay.fi

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi
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Heikki Kokko ja Jukka Kytöjoki:
Timantti-Villen tarina on valmis

Kirjailijat rustailemassa omistuskirjoituksia julkaisutilaisuudessa. Esimakua kirjasta löytyy sivuilta
timanttiville.fi ja englanniksi diamondwilliam.com.

M

iettikääpä 1910-luvun savolaista nuorukaista, joka päättää
muuttaa elämänsä suuntaa.
Kun kotiseudulla ei ole töitä,
hän varaa laivapaikan Atlantin
valtameren yli pelkän lehti-ilmoituksen perusteella. Nuori
mies joutuu maksamaan matkasta työmiehen vuosipalkan
verran, eikä mikään tulevassa
ole varmaa. Tietoja uudesta
kotimaastaan hän on saattanut saada lehtitietojen ja
kuulopuheiden kautta. Ei ole
matkatoimistoa, puhelinyhteyksiä eikä Google Mapsia.
Kielitaitokin puuttuu. Ja silti
hän tekee ratkaisevan peliliikkeen ja lähtee kohti tuntematonta, paremman huomisen

toivossa.
Vehreän vaahterapuun alla,
Viktor Barsokevitsch -valokuvakeskuksen pihalla, kokoontui elokuisen torstain
iltana joukko ihmisiä kuulemaan savolaisten siirtolaisten
elämänvaiheista. Kyseessä oli
tietokirjailija Heikki Kokon ja
filosofian maisteri Jukka Kytöjoen tuoreen kirjan julkaisutilaisuus. ”Hyvästi puuron
ja vellin maa” -kirja kuljettaa
lukijansa Tuusniemeltä kotoisin olleen Paavo Mikkosen
jalanjäljissä Savon perukoilta vaivalloisen laivamatkan
kautta Kanadaan, uutta ja
vauraampaa elämää etsimään.
Timantti-Villenäkin tunnet-

tu Mikkonen ei suinkaan ole
kirjan ainoa muutoshaluinen
seikkailija, vaan kirja kertoo
laajasti muidenkin itäsuomalaisten siirtolaisten tarinoita maalaten samalla lukijan
eteen tuon aikakauden maailmankuvaa.

Isän jäämistön
johtolangat
Tuusniemellä 1887 syntynyt
Paavo Mikkonen päätyi Kanadassa työskentelemään muun
muassa kaivoksiin mainarina.
Kaksi matkaa Kanadan Port
Arthuriin tehneen ja viimein
Kuopioon vuonna 1935 asetuttuaan hänellä riitti ihmeellisiä tarinoita jaettavaksi kul-

lasta, timanttikaivoksista ja
aarteita jahtaavista vuoristorosvoista. Tarinoiden innoittamana kuopiolaiset alkoivat
kutsua miestä Timantti-Villeksi.

teos sai kirjoittajien yhteistyöstä Thunder Bay Museumin ja New Yorkin Ellis Island
Foundationin kanssa.

Kokko löysi aiheesta arvokasta tietoa, kun hän kävi toissa talvena läpi isänsä kuolinpesän papereita.

Materiaalia Timantti-Villen
elämästä oli kuitenkin rajallisesti, ja niinpä kirjan aihepiiriä
laajennettiin kertomalla myös
muiden aikakauden siirtolaisten tarinoita. Kirjaan on koottu muun muassa arkkitehti
Eliel Saarisen, Kallavesj-laulun sanoittaja Aaro Jalkasen
ja virkavaltaa Kanadaan paenneen kuopiolaisen Johan Arvid Mustosen vaiheista valtameren takana.

– Isäni oli kerännyt ja säilyttänyt Timantti-Villeen liittyvää materiaalia, ja siitä poiki
ajatus tutkia asiaa enemmän.
Siitä idea kirjaan sai alkunsa,
Kokko muistelee.
Kokko pyysi työpariksi kirjaprojektiin mukaan Meidän
Petonen -kirjan kirjoittaneen
Kytöjoen. Miehille selvisi, että
kuopiolainen kivi- ja mineraaliharrastaja Jaakko Seesranta
oli koonnut kattavasti Mikkosesta tietoja. Näiden lisäksi
kirjailijat saivat useita yhteydenottoja aiheesta julkaistujen lehtiartikkeleiden myötä.
Muun muassa Paavo Mikkosen Fredrika-siskon lapsenlapsi, Veikko Airaksinen, on
säilyttänyt tähän päivään
postikortteja ja kirjeitä, joita
Mikkonen oli koti-Suomeen
lähettänyt.
Kansainvälistä ulottuvuutta

Savolaiset seikkailijat

– Monilla savolaisilla löytyy
suvusta tai tuttavista siirtolaiseksi lähteneitä, mutta näitä
tarinoita on kirjattu ylös harvakseltaan. Myös vanhojen
valokuvien henkilöiden kirjaaminen olisi tärkeää, koska
ei tarvitse mennä kuin pari sukupolvea eteenpäin, niin kuvassa olevien nimet unohtuvat, isoisänsä August Rossin
tarinan lukijoille jakanut maakuntaneuvos Markku Rossi
vinkkaa.
– 11.8.2022 ei ollut sattumalta valittu kirjan julkaisupäiväksi. Paavo Mikkosen

kuolemasta tulee tänään kuluneeksi tasan 63 vuotta, Kokko
toteaa juhlapuheessaan.
Timantti-Villen muistaneet
ovat kertoneet, että miehellä oli tapana kierrellä pitkin
Kallaveden rantoja kiviä keräillen. Märät kivet paljastivat
värityksensä, ja mies toivoi
löytävänsä sen oikean timantin. Ainakin hän talletti runsaasti näytteitä kotiinsa.
Ehkäpä Paavo Mikkonen tähyilee meitä nyt pilvenreunalta ja seuraa myhäillen 2020
-luvun
timanttikuumetta;
Siilinjärvi-Kuopio -varauksen
tehnyt Laakso Minerals Oy
suorittaa parhaillaan näytteenottoja
timanttiesiintymien toivossa aina vuoteen
2023 saakka.
Se, mitä Timantti-Villen kaatopaikalle päätyneet kivinäytteet sisälsivät, jäänee meille
ikuiseksi arvoitukseksi. Vain
Ville tietää.
Lisää aiheesta on kuultavissa osoitteessa ppay.fi/podcast,
jossa Kokkoa ja Kytöjokea
haastattelee Radio Sandelsin
Jussi Tuovinen.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen

Monarille Monttubile-jäähyväiset räpäten ja
K
graffitein
uopion Nuorisopalvelut ja Katutaideyhdistys
Urbaani ry tempaisivat
yhdessä, synkässä Jynkässä
iloisen tapahtuman. Monelle kaupunkilaiselle muistoja
täynnä olevan, Jynkän monitoimitalo Monarin kunniaksi.
Lainit Monari Monttubileiden
tapahtumapaikkana oli pu-

rettavaksi määrätty Monari.
Kaiken kansan häppeninki on
pidetty lauantaina 27.elokuuta 2022. Purkurakennuksen
jäähyväisbileistä huolimatta
ihmiset monarimuistoissaan
olivat olleet vielä kesäkielellä
ja hyvällä mielellä.
Monttubileisiin

oli

saatu

Jynkän monitoimitalo Monarilla pidetyissä Monttubileissä soi räppi ja purkutuomion saaneet tiiliseinät saivat
graffitimaalauksia olemassaolonsa viime kuukausiksi.

huippukattaus ammattilaisgraffititaiteilijoita ja ammattilaisräppäreitä, aloittelevien
monariartistien
joukkoon.
Graffititaide ja räpmusiikki
linjasivat tapahtumakulkuja
ilmeisen hulppeassa kesäkelissä.
Monttubileet olivat kuitenkin hyvästijättö Kuopion nuorisoa, yksityisiä kuntalaisia,
seuroja ja järjestöjä palvelleen
sekä nuorisopalveluille työpaikkoja tarjonneen Monarin
vuosikymmenille.
Jynkän
Monitoimitalo on rakennettu
Kuopion Asuntomessujen aikaan 1980. Monarin avajaisten juhlavuodesta on kulunut
42 vuotta.
Monarin ovet sulkeutuvat
vuoden 2022 lopussa. Nuorisotoiminta jatkuu väistötiloissa. Kunnes uudet nuorisotilat
valmistuvat Jynkän alakoulun
yhteyteen syksyllä 2024.

Maalia seiniin katutaiteen keinoin
Monarin
nuorisonohjaaja
Olli Koivumies kertoo, että
Lainit Monari Monttubileet
olivat monipuolinen tekemisen tapahtuma.
– Nyt se on nuorison näköinen ja sinne on kiva mennä.
Nostalginen fiilis oli monilla
kävijöillä, jotka olivat olleet
Monarin vanhoja nuoria. Toi-

minta Monarilla päättyy vuoden loppuun. Vuoden 2023
alussa alkaa massiivisen rakennuksen purkaminen.
Monttubileissä Monarin punatiilirakennuksen ulkoseinät
saivat purkuseiniinsä värikkäitä ja monimuotoisia graffitimaalauksia.
Koivumiehen mielestä purkutalo Monarissa on paikkana ja rakennuksena paljon
hyvää. Rakennuksen olemassaolon viimeisten kuukausien ja Monttubileiden jälkeen
sisustus ja ulkoasu ovat saaneet nuorisoa puhuttelevan
kuosin.
Monttubileet olivat ilmeisen
huikea, uusimpia nuorisogenrejä värikkään monipuolisesti

ilmentävä tapahtuma, jossa ei
maaleissa, lauluissa, soitoissa
eikä tunneissa turhia kitistelty. Monttubileissä on pikemminkin hifistelty musa-ja graffitikattauksin. Tapahtuma oli
osa Meidän Kuopio festivaalia, joka päättyi Monttubileiden jälkeisenä päivänä.
Kuusituntiseen Lainit Monari Monttubileet häppeninkiin, järjestävä taho Urbaani
ry ja Kuopion Nuorisopalvelut
pyysivät mukaan, monen ammattilaisgraffititaiteilijan joukossa, muidenmuassa Elon,
Soman ja Duuden.
– Graffititaiteilijat tulivat lähialueilta ja ympäri Suomea,
kertoo Koivumies.
Tilaisuuteen olivat tulossa graffititaiteilijoiden lisäksi

ammattilaisrap-artistit Oka,
Bojos, Pessa, NikoNova ja
Jasa, aloittelevia räppäreitä
sekä musiikkia soittaneet dj:t.
Koivumies kertoo, että nykyisin pääkaupunkiseudulla
vaikuttava, rap-artisti Niko
Nova juonsi tapahtuman ja
esiintyi myös.
– Niko Nova on vanhoja Monarin nuoria ja hän hoiti artistien koordinointia. Mahtava
tapahtuma vauvasta vaariin,
pihapelejä ja makkaroitakin.
Poikkitaiteelliseen Monarin
jäähyväishäppeninkiin, Monttubileisiin oli kaikilla vapaa
pääsy.
Teksti: Anu Piironen
Kuvat: Kuopion Nuorisopalvelut
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Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio
puh: 044 729 5233 (ma-pe klo 10-12)

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry järjestää
kaikille avointa ja maksutonta kerhotoimintaa Pinarilla, Pyörönkaari 19:
Maanantaisin:

KÄDENTAIDOT-KERHO

klo 10:00 - 14:00

Tiistaisin:

NEUVOKKAAT NAISET

klo 09:30 - 11:30

BILJARDI

klo 11:00 - 12:15

TIISTAIKERHO

klo 11:45 - 14:00

Keskiviikkoisin:

ASKARTELUKERHO

klo 11:00 - 13:00

Torstaisin:

BILJARDI

klo 11:00 - 12:15

Perjantaisin:

NEULEKERHO

klo 11:00 - 14:00

€

+KUVATAIDEKERHO
Sunnuntaisin:

BILJARDI

klo 12:00 - 14:00

SEKASÄHLY

klo 16:00 - 18:00

Lisätietoa toiminnastamme,
PPAY Podcastit sekä paljon muuta:

Minkälaista toimintaa haluaisit arkeesi? Jätä toiveita: toimisto@ppay.fi

!
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www.ppay.fi
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asunnottomienyo.fi
Pekka Hämäläinen 70 vuotta

Petosen Pinari

Pinari
n
aukiol
oajat
12.8.2022
alkaen

P

etosen Lehden ilmoitusmyynnistä vaaran
vuosina
1997-1998
vastannut Pekka Hämäläinen täytti hiljattain juhlavat
70 vuotta. Lehden puolesta
häntä kävivät onnittelemassa Jukka Kytöjoki ja Heikki
Kokko.
Pekan mieleen ovat erityisesti jääneet mukavat asiakkaat.

Alakoulun 2.-6. lk

Alakoulun 2.-6. lk

Alakoulun 2.-6. lk

– Noihin aikoihin tunsin
käytännössä kaikki alueen
yrittäjät, heidän kanssaan tuli kauppaa tehtyä viikoittain.
Lehtihän ilmestyi tuolloin
kerran viikossa, muistelee
myyntialan konkari neljännesvuosisadan takaisia aikoja.

klo 13.30-15.45

klo 13.30-15.45

klo 14.30-16.45

Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Yläkoulun 7.lk- 18v.

Yläkoulun 7.lk- 18v.

Yläkoulun 7.lk- 18v.

klo 16.30-19.45

klo 16.30-19.45

klo 17.30-21.45

MA
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PE

Pekka Hämäläinen sai
lahjaksi Meidän Petonen
-historiikkiteoksen.

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi

Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu ja 70, 75, 80, 85, 90
vuotiaiden syntymäpäivät su
18.9. klo 10. Veli Mäntynen,
Laura Tanskanen, Rami Tuomikoski. Seniorikuoro. Syntymäpäiväjuhla seurakuntasalissa. Ilmoittautumiset 13.9.
mennessä Marja Saarelaiselle
puh: 0404848308 tai marja.
saarelainen@evl.fi.
Arkinen ateria ti 20.9. klo
11-12. Aterian hinta aikuiset
7 €, lapset 3 € ja alle 4-vuotiaat maksutta. Huom ! 18.10. ei
arkista ateriaa.
Jazzmessu ja lähetystapahtuma su 25.9. klo 10. Marjukka
Borgman, Miia Gabel, Richard
Nicholls. Tapio Nykänen, piano, Markku Lehikoinen, basso, Kallaveden seurakunnan
nimikkolähetit Jukka ja Kaisa
Sadeharju, jotka työskentelevät Raamatunkäännöstyössä
Papua-Uusi-Guineassa. Messun jälkeen lähetyslounas ja
mahdollisuus tavata lähettejä.
Kirkon kammari ma 26.9.
klo 13. Miia Gabel. Kam-

mari parittomien viikkojen
maanantaisin
Laulaen lounaalle ti 27.9.
klo 10.15. Rami Tuomikoski.
Lauluyhtye Voces Gaudium
-konsertti pe 30.9. klo 18.
Johanna Isokangas, Riikka
Leinonen, Richard Nicholls,
Rami Tuomikoski. Kallaveden
seurakunnan kanttorikvartetti.
Ohjelmassa hengellisiä tuttuja
ja vieraampia lauluja kanttorien laulamana. Vapaa pääsy,
Ohjelma 10 € Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Mikkelinpäivän messu su
2.10. klo 10. Sanna Alanen,
Leila Savolainen, Mari VuolaTanila. Musiikissa Zipporimkuoro ja kanttori Leila Savolainen. Kirkkokahvit.
"Näkymätön yhteys - rukouksen voima -päivä" su
9.10. klo 10. Marjukka Borgman, Matti Pentikäinen. Päivä
alkaa messulla, saarna Mervi
Viuhko, liturgia Marjukka
Borgman, kanttorina Rami
Tuomikoski ja Gospeliako.
Messun jälkeen lähetyslounas
(vapaaehtoinen maksu). Päivä
jatkuu, klo 12.30 Rukouksen

7
voima - tarinoita, musiikkia ja
rukousharjoitteita, klo 14.30
Up-In--Out-kristityn kolme
kasvusuuntaa, klo 16 Gospeliako musisoi, klo 17 Kutsu
Yhteyteen messu, Miia Gabel,
Ilkka Pihlajamäki ja Mervi Viuhko. Yhteistyössä Kallaveden
ja Puijon seurakunta ja Medialähetysjärjestö Sanansaattajat.
Herättäjän
kirkkopyhän
messu su 16.10. klo 10. Veli
Mäntynen, Richard Nicholls.
Saarna Matti Mäkelä. Messun jälkeen Siionin virsiseurat
seurakuntasalissa.
Messu su 23.10. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Mari VuolaTanila.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Kutsu yhteyteen -ilta su
18.9. klo 17. Miia Gabel, Anna
Väätäinen, Leila Savolainen.
Puhe pastori Anna Väätäinen,
musiikissa Zipporim. Lapsille
pyhäkoulu. Yhteistyössä Tukikohta-seurakunta.
Aamurukouspiiri
ma
19.9. klo 9. Piiri kokoontuu
maanantaisin.
Saarnahautomo to 22.9.
klo 17. Marjukka Borgman.
Makustelemme
etukäteen
tulevan sunnuntain evankeliumitekstiä. Pohdimme yhdessä, mitä Jumalan viisauksia
ja ohjeita, tai löytöjä ja uusia
oivalluksia teksti milloinkin
antaa. Ryhmä on kaikille avoin
matalan kynnyksen raamattupiiri. Voit osallistua silloin
tällöin tai vaikka joka kerta.
Keskustelua ohjaa vapaaehtoinen tai saarnavuorossa oleva pappi.

Sovintoon elämän kanssa
-ryhmä ti 27.9. klo 13. Ryhmä
kokoontuu kuusi kertaa. Ryhmässä on mahdollista pohtia
yhdessä toisten kanssa keinoja itsensä ymmärtämiseen,
tuntemiseen ja arvostamiseen.
Pohjana käytetään sosiaalipsykologi Saara Kinnusen kirjaa. Tarkempia tietoja ja ilm.
20.9 mennessä riitta.reima@
evl.fi (p.040-4848 370) tai
minna.sahlberg@evl.fi (p. 0404848466)
Arki-illan ehtoollinen ti
4.10. klo 18. Miia Gabel.
Kallaveden seutu
Muut
Kulttuuri- ja Pyhiinvaelluspolku von Wright - veljesten
maisemissa su 18.9. klo 16.
Leirikuja 13, Haminalahti.
Hyvän hoidon päivä ke 21.9.
klo 11. Rytkyn leirikeskuksessa
omaishoitajille, hoidettaville
ja liikuntarajoitteisille. Ilmoittautumiset Riitta Reimalle p.
0404848370 (voit jättää myös
viestin vastaajaan)
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Päiväpiiri to 22.9. klo 13.
Vehmasmäen kappelikuoro
su 23.10. klo 17.30. Tule ideoimaan ja laulamaan yhdessä
kanttori Rami Tuomikosken
kanssa. Kuoro toimii projektiluonteisesti, ensimmäiseksi
laulamme pääasiassa joululauluja. Ei haittaa, vaikka et ole
aiemmin laulanut kuorossa,
tervetuloa mukaan! Ilmoittautumiset Rami Tuomikoskelle
p. 0404848367

Dramatisoitua Aapelia kaikelle
kansalle Pyörönkaarella
Naiset yltyivät vuoropuhelussa aikamoiseen väittelyyn
ja kovaääniseen mahtailuun.
Tätä he korostivat penkki-istunnasta seisomaan nousten.
Esityksen katsoivat myös
kauppareissullaan sattumalta
Pinarin eteen aukiolle astelleet Tarja ja Matti Parviainen.
Parviaiset ilahtuivat näkemästään ulkoilmaesityksestä.
– Mukava tapa tehdä katuteatteria, sanoi Matti Parviainen.

Petosen Pinarin edustalla, Aapelia aukiolla -esityksessä
pitivät vuoropuhelua toistensa kanssa Kaisa Ritola ja
Tiina Naumanen.

S

yyskuun
ensimmäisenä päivänä, alkuillasta
klo 17 Kuopion Petosen
kaupunginosa sai Aapelia aukiolla-työryhmän toteutuksena noin 15 minuutin pituisen
näytöksen, Aapelin alias Simo
Puupposen
tekstidramatisoinnista.

Petosella nähdyn esityksen
tekstidramatisointi oli Antti
Heikkisen ja Janne Puustisen
käsialaa. Esityksen ääniteknikkona toimi Arttu Rautiainen.
Pyörönkaarella Petosen va-

paa-aikatilojen Pinarin sekä
Petosen seurakuntatalon väliselle aukiolle oli puistonpenkin eteen ripustettu hehkuvaloketju.

”Aina on synti
silmies edessä”
Verkkareissa ja älykännykät
käsissään puistonpenkillä istuneiden kahden naisen vuoropuheluna toteutunut, lyhyt
näytös sujui sadekuuron ohimentyä kuin improvisoiden.
Kiivassanaisimmat repliikit
näyttelijöinä esiintyneet, Tiina Naumanen ja Kaisa Ritola

replikoivat seisten.
Petosen esitys oli nimeltään
Tiinan ja Kaikun filosofinen
vuoropuhelu. Tekstin dramatisointi oli tehty nykyhetkeen
ja naisten mietteisiin osuvaksi
Simo Puupposen tekstien Siunattu hulluus ja Aapelin pakinat pohjalta.
– Kyllä kun tarkemmin mietitään ei kirjailija Heikkinen ole
viisas mies, filosofoi Kaiku.
– No ei ole, kyllä se mies on
yksi pirun piironki. Avaat minkä tahansa laatikon, niin aina
on synti silmies edessä, vastasi Tiina.

Voisi käydä useammassa
paikassa.
– Helppo piipahtaa ja esitys
elävöittää kaupunkia, pohti
Tarja Parviainen.
Aapelia aukiolla esityksiä
toteutettiin 29.8. - 3.9.2022
välisenä aikana kaikkiaan 19.
Petosen lisäksi Särkiniemen
Rio Granden edustan aukiolla, Männistön Kalevan torilla,
Kanttilan pihalla, Kahvila Kantin terassilla sekä Snellmanin,
Sataman, Minna Canthin ja
Valkeisenlammen puistoissa.
Kulttuurin välähdyksiä arkeen ja kaikelle kansalle. Siitähän tässäkin Aapelia aukiolla
-näytöksessä oli kysymys.
Teksti: Anu Piironen
Kuva: Kalle Lillinen

KOLUMNI

Heikki Kokko

Kesä on mennyt - ja
se yksi kärpänen

T

aakse jäi taas tämäkin suvi, hellettä ja holotnaa vaihtelevasti, kuten Suomen lyhyeen kesään aina mahtuu.
Kesään kuuluvat myös hyönteiset, pidimme niistä tai
emme.
Menneet kuukaudet olivat hyönteismaailmalle varsin suotuisat: mehiläiset, kimalaiset, perhoset ja kaikki muutkin pörriäiset ovat asiantuntijoiden mukaan pärjänneet vähintään
kohtuullisesti, kiitos lämpimien säiden. Ystävät, tuttavat ja
kylänmiehet raportoivat kesän mittaan mökeiltään itikoiden
sun muiden mäkäräisten hyökkäilevän kimppuun laivueittain. Kesäasunnostamme vuosikymmen sitten luopuneena
tätä riesaa en aikoihin ole onnekseni kokenut. Toisenlaista
mieliharmia kyllä. Siitä hieman tuonnempana.
Pölyttäjien väheneminen on kaikesta huolimatta maailmanlaajuinen tragedia. Kolmannes ruuantuotannostamme
on riippuvaista juuri näistä pörriäisistä, joten huolia tuleville
sukupolville riittää.

Öttiäisten Airbnb
Itse ostin muutama vuosi sitten kovasti mainostetun hyönteishotellin, semmoisen lintupöntön kokoisen ja näköisen,
pienillä ja vähän isommilla reikeleillä varustetun majapaikan
öttiäisten asustella. Siellä tämä viiden tähden Airbnb on pihamaamme aidassa roikkuessaan tarjonnut mahdollisuuden
joillekin hyönteisille selviytyä talven yli. Hyvä teko, hoen itselleni.
Mutta palatkaamme menneisyyteen hetkeksi.
Joskus 1960-luvun lopulla Tuusniemen Pajalahden kesämökkimme lähistöllä oli naapurin maatilalla navetta. Arvata
saattaa, että kärpäsiä ja muita sittiäisiä parveili tienoo ympäriinsä. Linnuille onneksi riitti saalista.
Mökkiin näitä kuusikinttuisia oli avoimesta ovesta ja ikkunoista liihotellut parvittain; niinpä isäukko lupasi minulle ja
veljelleni pennin jokaisesta nitistetystä kärpäsestä. Itikoista
hän ei tosin luvannut maksaa mitään.
No, kärpäsiä saatiin illan mittaan teilattua tolkuttomasti:
paras nettoansio taisi olla toistasataa penniä, eli reilu markka, siis yli sata kärpästä! Vielähän niitä jäi jokunen lentelemään yöllä, mutta joltinenkin nukkumarauha talossa saatiin
aikaiseksi kärpäslätkän läiskeen vaimennuttua. Eivät nämäkään raadot hukkaan menneet, saaliiksi saadut kärpäset ja
muut sittisontiaiset tarjoiltiin aamulla laiturinnokasta kaloille. Elämän kiertokulkua parhaimmillaan, sanoisin.

Kärpäsestä härkänen
Menneenä suvena kerrostaloasuntoomme eksyi se koko
kesän yksi ainoa kärpänen surisemaan, vaikka ikkunoissa oli
hyttysverkot. Puoli helteistä yötä meni valvoessa, enkä tuota häirikköä unenpöpperössä kiinni saanut. Ärsyttää moinen,
kuten kaikki hyvin tiedämme.
Katkonaisen unen ja aamutoimien jälkeen kahvia hörppiessäni tuo sama surina kuului keittiössä. Sen verran ovela oli,
että enpä sitä nähnyt vaikka ääni kuului.
Kärpäslätkä käteen ja saalistamaan. Lenteli ympäriinsä eikä suostunut paikoilleen asettumaan, piti minua pilkkanaan
mokoma.
Annoin tiukan ukaasin, ihan selvällä suomella ja käskevään
sävyyn: ”Nyt se on sinulla kuule kaksi mahdollisuutta, joko
lennät parvekkeen ovesta ulos tai joudut punakorvakilpikonnamme aamupalaksi!”
Surina loppui oitis, lieneekö kärpänen ymmärtänyt käskyni
vai sattumako siivekkään ohjasi parvekkeen kautta viimein
pihalle. Toivottavasti ei naapureiden kiusaksi.
Kärpästen herralta hyvä teko, hoin itselleni. Öttiäinen
säästi henkensä sillä erää, ja minä sain mielenrauhan.
Ensi kesää ja Airbnb:ssä kasvavan kärpäsöttiäisten seuraavan sukupolven surinaa odotellessa: lämmintä syksyn jatkoa
hyvät lukijamme!
Kirjoittaja on vuosikymmenten mittaisen työuran tehnyt, nyttemmin eläkkeelle siirtynyt media-alan ammattilainen ja tietokirjailija.
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Petosen Nallet järjestää;

34. PETOSEN HÖLKKÄ

Huom! Ilmoittautuminen paikan
päällä klo 11.30 - 12.30!
Osanottomaksu: Aikuiset 10 €, Nuoret (M/N 17-19) 5 € ja lapset 2 €

Sarjat, matkat ym. lisätiedot hölkästä:

www.petosennallet.fi

MEIDÄN PETONEN
- 30 vuotta asukastoimintaa

Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen
juhlahistoriikki
Osta itsellesi tai lahjaksi!

Lukuisiin henkilöhaastatteluihin pohjautuvaa värikästä
tarinaa Petosen asuinalueen alkuajoista, haasteista
tapahtumista sekä kehittymisestä.
Kirjaa elävöittämässä on runsaasti upeaa kuvamateriaalia
kuluneiden vuosikymmenten varrelta.
Tilaa omasi osoitteesta www.ppay.fi tai
osta mukaan Pinarin Lounaskahvilasta (Pyörönkaari 19)
Kirjan hinta:

(+ postitettaessa toimituskulut 6,00 €)
Kirjasta saatu myyntituotto käytetään yleishyödylliseen
toimintaan Petosen alueella - Kiitos!

