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Mistä apua, jos asuminen aiheuttaa haasteita?
Asumisneuvojat Marjut Rantala ja Elisa Hämäläinen
toimivat keskustan toimipisteen lisäksi tarvittaessa
myös Petosella.

V

aikeudet
vuokranmaksussa ja talouden
tasapainossa pitämisessä koskettavat yhä useampaa kuopiolaista. Asumisneuvonta on nimensä mukaisesti
paikka, jossa neuvotaan asumiseen liittyvissä haasteissa.
Kuopion kaupunki ja Kuopion
Setlementti Puijola ry ovat
tehneet yhteistyösopimuksen
Kuopion asumisneuvontapalvelusta vuodelle 2022. Palvelun vastuutahona toimii Kuopion kaupungin asuntotoimi
ja palvelun tuottaa Kuopion
Setlementti Puijola ry. Kuopion asumisneuvontaa koordinoi Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA, jonka
lisäksi
asumisneuvontapalvelua rahoittavat Kuopion
kaupungin asuntotoimi, sosiaalitoimi sekä Niiralan Kulma

Oy. Asumisneuvojat Elisa Hämäläinen ja Marjut Rantala
työskentelevät
osoitteessa
Puijonkatu 45 eli entisessä
Kuopion linja-autoaseman rakennuksessa.
– Palvelumme on maksutonta ja se on tarkoitettu kaikille kuopiolaisille, maaseutukuntien asukkaat mukaan
lukien. Neuvontaa annetaan
niin vuokra-, omistusasunto-,
kuin aso-kodeissa asuville tai
asuntoa etsiville, Rantala tarkentaa.

Tarpeiden kartoitusta
Asumisneuvonnan päätehtävänä on ohjauksella ja neuvonnalla turvata asiakkaan
asuminen. Tavoitteena on, että asumisessa olisi jatkuvuutta.

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

Leväsentie 21,
70780 Kuopio
puh. 044 989 4592
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PÄÄKIRJOITUS

T

änä vuonna kaunis ruska tuntui alkaneen aikaisin, komea
värikirjo puissa on ihastuttanut kulkijoita. Se kertoo myös siitä,
että kesän lämpö on ohi ja syysviileät saapuneet. Meistä useimmat
voivat ihastella kaunista luontoa
katsellen ulos keittiön ikkunasta
kahvikupposesta nauttien, mutta on
monia, joilla ei tätä etuoikeutta ole.
Vaikka se pitäisi olla meillä kaikilla.
Valtakunnallista Asunnottomien
yö -tapahtumaa vietettiin myös Petosella 17.10.22 Petosen Poppoon

– Ennalta varautuminen
esimerkiksi taloudellisen tilanteen tiukkenemiseen olisi
ihanteellisinta, koska silloin
on vielä helpompi löytää keinoja, joilla taloutta voidaan
tasapainottaa. Taloushaasteet
heijastuvat pian asumiseen ja
ongelmat nivoutuvat toisiinsa.
Neuvomme tilanteissa, joissa
vuokrarästejä on jo kertynyt,
häätö uhkaa tai häädöstä on
jo saatu päätös. Läpikäymme
tilannetta asiakkaan kanssa
ihan arkitaloustasolla, isojen
velkakuvioiden
selvittämiseen ohjaamme talous- ja velkaneuvontaan, kertoo Hämäläinen.
– Autamme yhdessä eri tukimuotojen kartoituksessa ja
hakemusten teossa. Joskus
voimme täyttää hakemuksia
asiakkaan puolestakin, mutta
työmme on kannustaa asiakasta omatoimisesti hoitamaan asioitaan, asettamaan
itselleen tavoitteita ja yhdessä mietitään keinoja, miten
niihin päästäisiin. Ohjauksemme yksi osa-alueista on
selvittää asiakkaan elämäntilanteen ydinongelma ja löytää taho, joka ottaa hänestä
kopin. Se voi olla esimerkiksi

tuetun asumismuodon etsintä, Rantala esittää.

Asiakkaita joka
asumismuodosta
Asiakkaista
enemmistö on yksinasuvia, iältään
30-64-vuotiaita. Miehiä ja
naisia on lähes saman verran.
Yleisin syy hakeutua neuvontaan on avuntarve asunnon
hakuun ja vuokravelkatilanteisiin liittyen.
– Palvelumme on verkostoitumisen kautta löydetty
hyvin. Avain-asumisneuvonta
-hankkeena ennen vuotta
2022 toiminut neuvonta palveli ainoastaan vuokra-asujia.
Kahden viimeisen vuoden aikana tarve neuvonnalle on
kasvanut, vuonna 2021 asiakasmäärä nousi 30 prosenttia
ja tämän vuoden lukema tulee
olemaan sitäkin suurempi.
Hämäläinen näkee nuorten
asumisneuvonnan yhtenä tärkeänä tavoitteena, ja toivoo,
että jatkossa on mahdollista
toteuttaa
informaatiotilaisuuksia jo yläkoululaisille.
– Ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta olisi hyvä,
että nuoret saisivat opastusta taloudenhallinnassa ja asumiseen liittyvissä asioissa jo
ennen varsinaista itsenäistymisvaihetta.

Asuminen on muutakin kuin asunto
Asumisen
jatkuvuuteen
vaikuttaa myös asukasviihtyvyys. Asumisneuvonnasta
on mahdollista saada tukea
naapurisoputilanteissa, jolloin
neuvoja toimii puolueettomana tahona, ja asiaa voidaan
lähteä käsittelemään yhdessä
vuokranantajan ja taloyhtiön
kanssa.
– Annamme tukea myös tilanteissa, joissa asunnon kunnossapito tuottaa hankaluuksia. Asukkaan luvalla myös
läheiset voivat ottaa yhteyttä,

L

Asunnottomat

okakuun 17. päivä 2022
tuli kuluneeksi 20 vuotta Asunnottomien yön
kansalaisliikkeen synnystä
ja tämän vuoden teemana
on ”Tulevaisuus ilman asunnottomuutta”. Asumisneuvonnassa päivää vietettiin
riisipuuron, elävän musiikin
ja pienten lahjoituspussien
merkeissä.
Kuopiossa
tilastoitiin
vuonna 2021 117 asunnotonta, jonka ulkopuolelle
jäävät niin sanotut piiloasunnottomat, jotka ovat
nimellisesti kirjoilla jossakin,
mutta todellisuudessa tilapäisesti majoittuneita.
Kuopiossakin kaivattaisiin
kipeästi päihteitä sallivia
majoitusmuotoja.
– Joillekin asumisen vastuunkanto on ylivoimaista,
eikä heillä ole halua sitoutua sellaiseen Myös tälle
ryhmälle pitäisi tarjota vähintään palveluja, joilla elämänlaatua voidaan ylläpitää.
Kuopioon kaivattaisiin päivittäin auki olevaa keskusta, johon voisi tulla pesey-

ja yhdessä voidaan suunnitella, miten esimerkiksi täyteen
hamstrattua kotia voitaisiin
lähteä siivoamaan. Varsinaista
siivouspalvelua emme kuitenkaan pysty tarjoamaan.
– Meitä sitoo vaitiolovelvollisuus, emmekä toimi viranomaisina. Tämä seikka on monelle asiakkaalle merkittävää,
Rantala painottaa luottamuksellisuutta.
– Yleensä ajan saa, jos ei samalle viikolle, niin seuraavalle.
Käynti Kuopion asumisneuvontaan on entisen linja-autoaseman rakennuksen pääs-

tymään, pesemään pyykkiä,
nukkumaan, ruokailemaan
ja käyttämään tietokonetta,
asumisneuvojat toivovat.

Asunnottomien Yö
Petosella 17.10.
Asunnottomien Yötä vietettiin myös Petosella. Tapahtumaa olivat järjestämässä Tukikohta Diakonia
ry:n KaTu-hanke, Sirkkulanpuiston
toimintayhdistys
ry:n Petosen Jalo-hanke,
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys, Kallaveden seurakunta, Niiralan Kulma sekä
kaupungin asukastoiminta.
Lämminhenkinen tapahtuma sai kansaa liikkumaan,
sillä illan aikana tapahtumaan osallistui pitkälti toista sataa ihmistä. KaTu-hankkeen tiloissa Pyörönkaari
18:ssa tarjottiin kahvia, sämpylöitä sekä päästiin nauttimaan elävästä musiikista, ja
ulkona grillattiin makkaraa.
Lahjoitusvaatteita, villasukkia ja muita lahjoitustavaroita oli saatavilla myös tarvitseville.

tä, Puutarhakadun puolelta.
Tapaamisen voi sopia myös
kotiin tai muuhun sopivaan
paikkaan, myös Petoselle, Hämäläinen rohkaisee Petosen
alueen asukkaita ottamaan
yhteyttä.
Asumisneuvojiin saa yhteyden puhelimitse (050 339
4295 Elisa, 050 352 0886
Marjut) tai tekstiviestillä,
WhatsAppilla tai sähköpostilla (asumisneuvonta@puijola.
net). Viestiä voit laittaa myös
Kuopion asumisneuvonnan
Facebook-sivun kautta.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Petosen malliin
eli alueen verkostotoimijoiden järjestämänä. Upeasta tapahtumasta
kirjoitettu yllä lisää. Onkin tärkeää,
että erilaisia tapahtumia järjestetään yleisen tietoisuuden lisäämiseksi ja toivottavasti muutoksen aikaansaamiseksi. Moniammatillista
ja monialaista yhteistyötä tarvitaan
kuitenkin joka päivä. Heille, joiden
ääni ei kuulu, tarvitaan eräänlainen
adapteri, niin että saadaan yhdistettyä avun tarvitsija ja palvelun tarjoaja. Avun ja tuen tarvitsijoita on jokaisessa ikäryhmässä.

Petosen alueen toimijat ovat saaneet luotua hienon tavan toimia
yhdessä. Puhutaan jopa Petosen
mallista. Siihen ei ole poppakonsteja tarvittu. Meistä jokainen hoitaa
oman leiviskänsä ja sen lisäksi jaksaa kysyä, että mitä kaverille kuuluu? Avoin ja kannustava asenne
kanssatoimijoita kohtaan luo hyvää
ilmapiiriä ja synnyttää uusia ajatuksia tulevaa varten. Pitkälahti-Petosen aktiivinen asukasyhdistys luo
pysyvyyttä alueelle ja onkin varsin
tärkeässä roolissa alueellisen yhteistyön luomisessa.

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

On myös ollut mukava huomata,
että Petonen on alkanut kiinnostaa
laajemminkin, juurikin osallisuuden
lisäämisen ja hyvinvoinnin edistämisen osalta. Esimerkiksi PohjoisSavon Mieliteko-hanke, Kuopion
kaupungin KulttuuriKuopio-hanke
ja useat muut laajemmallakin alueella toimivat tahot ovat syksyn aikaan
osoittaneet suurta mielenkiintoa
juuri Petosen asuinaluetta kohtaan.
Tärkeintä on, että yhteistyötoiminta
alueella jatkuu vahvana ja kaikkien
yhteinen etu mielessä.

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

Allekirjoittanut toimii Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry:n käynnistämän, ESR-rahotteisen Petosen
jalkautuva ohjaus ja tuki (Petosen
Jalo) -hankkeen vetäjänä. Hanke
toimii 30.9.2023 saakka, ja sen kohderyhmä on työikäiset työelämän
ulkopuolella olevat heikompiosaiset
aikuiset. Hanke aloitti toimintansa
nonstoppina aiemmin alueella toimineen PATu-hankkeen päätyttyä.
Ulla Särkkä

Paino: Suomalainen Lehtipaino oy
Lehden jakelu: Suora Lähetys oy, Kuopio
Ilmestyy seuraavan kerran la 26.11.2022
Aineistot viimeistään ke 16.11.2022
ISSN 1237 2013 - 34. vuosikerta

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi
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ISÄNPÄIVÄNÄ KANADAAN!

Tervetuloa vaiherikkaalle ja mielenkiintoiselle matkalle
sadan vuoden takaiseen Kanadaan ja myös Yhdysvaltoihin, seuraksesi saat legendaarisen Paavo Mikkosen alias
Timantti-Villen ja monet muut tutut savolaiset siirtolaiset. Nojatuolimatkalle pääset mukavasti tilaamalla runsaasti kuvitetun, kansainvälisenä yhteistyönä toteutetun
Hyvästi puuron ja vellin maa! Paavo Mikkosen jalanjäljillä
Kanadaan -teoksen.
Tilaus käy kätevästi Timantti-Villen kotisivuilta osoitteessa timanttiville.ﬁ (in english, diamondwilliam.com).
Näiltä sivustoilta saat myös hieman esimakua kirjasta.
Kannattaa tutustua!
Teoksen hinta 30 € + postimaksu. Toimitusaika 3-5
arkipäivää.
Heikki Kokko
Älä jää matkasta!
Jukka Kytöjoki

PPAY RY:n SYYSKOKOUS
keskiviikkona 30.11.2022 klo 18

Petosenvapaa-aikatilat
vapaa-aikatilat Pinarin
Pinarin kkokoushuoneessa
okoushuoneessa
Petosen

Muista muistaa isää esim. kukkasin!

((Pyörönkaari
Pyörönkaari 19,
19, 2.
2. krs)
krs)

Kokouksessa esillä
esillä ssääntömääräiset
ääntömääräiset a
siat.
Kokouksessa
asiat.
Kaikki
alueen
asukkaat
yhdistyksen
K
aikki PPitkälahti-Petosen
itkälahti-Petosen a
lueen a
sukkaat oovat
vat y
hdistyksen
jäseniä
jäseniä jja
a jjäsenmaksuja
äsenmaksuja eeii pperitä.
eritä.

T
oivommeuusia
uusiaihmisiä
ihmisiämukaan
mukaanjärjestämään
järjestämäänalueelle
alueelle
Toivomme
monipuolista
m
onipuolista asukastoimintaa!
asukastoimintaa!
Kokouksessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PPAY ry hallitus
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Marttojen vinkeillä ruokamenot kuriin

U

seimmat meistä ovat
kiinnittäneet kaupassa
asioidessaan huomion
ostoskorin loppusumman kohoavaan linjaan. Myös yleinen
kustannusten nousu vaikuttaa ostovoimaamme heikentävästi. Nyt onkin järkevää
perehtyä ruokamenojen hillitsemiseen ja taloudellisuuteen.
Mitä neuvoksi, kun arjessa
on pärjättävä samalla tulotasolla, mutta ravinnon terveellisyydestä ja monipuolisuudesta ei haluta tinkiä?
Mitä muuta voi tehdä kuin
seurata tarjouksia tai ostaa
edullisempia merkkejä.
Marttatoiminta on perustamisestaan saakka noudattanut ja opettanut terveellisen,
monipuolisen ja taloudellisen
ravitsemuksen edistämistä.
Saimme Pitkälahden Martat
ry:n puheenjohtajalta Tarja
Långilta ja Marttaliitolta säästövinkkejä arkeen.

Suunnitelmallisuutta
ostoksille
Ruokamenojen
säästöistä etusijalle nousee hävikin
vähentäminen, jota voidaan
ehkäistä, kun ruokaa valmistetaan sopiva määrä ja se
säilytetään fiksusti. Omaa
ostoskäyttäytymistä kannattaa tarkastella; tapahtuuko
se tarpeesta vai mielihalusta.
Ruokamenojen pienentämisessä on olennaista suunnitelmallisuus. Ensimmäisenä
kannattaa karsia pois turhat

ostokset, kuten makeiset ja
virvoitusjuomat.
- Suunnittele ruokaostokset
etukäteen ja tee kauppalista.
Näin vältyt heräteostoilta ja
voit ostaa useamman päivän
ruoat kerralla. Kurkista jää- ja
ruokakaappiin ennen kuin menet kauppaan. Kuivakaapeissa
löytyy usein päiväysuhan alla
olevia tuotteita, jotka kannattaa sisällyttää ruokalistaan.
Pidä kotona usein käytettyjen
ja säilyvien ruokien varmuusvarastoa eli kotivaraa, mutta
huolehdi kotivaratavaroiden
kierrätyksestä, etteivät ne
vanhene, Lång vinkkaa.
Sesongin satoa kannattaa
aina suosia ja suunnitella ruokalistalle kasviksia ja juureksia, esimerkiksi kesäkurpitsaa,
kurkkua, tomaattia ja porkkanaa. Kasvikset ovat paitsi
edullinen, myös terveellinen
ja täyttävä pohja monelle arkiruoalle. Tuoreiden kasvisten lisäksi ateriaa voi rikastaa
pakastevihanneksilla, joista
vaikkapa herneet ja pinaatti
ovat edullisia ympäri vuoden.
Lihan sijaan proteiinin voi korvata kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla, kuten pavuilla, linsseillä, herneillä ja soijalla.

kulhossa voi olla muutama
hedelmä, jotka eivät tee enää
kauppaansa. Niitä voidaan
hyödyntää uusiokäytöllä. Ruoantähteistä voi valmistaa
monenlaisia ruokia, Lång neuvoo.
Keitetyt perunat ja kasvikset sopivat sosekeittojen
pohjaksi tai sämpylätaikinan
jatkeeksi. Aamiaiselta jääneen
puuron voi kätkeä sämpylätaikinaan sekä vanhanaikaisesti
kuumentaa rasvassa pannulla
ruskeaksi ja nauttia maidon
tai marjojen kera. Kuivaneet
leivät voi paistaa ”köyhiksi
ritareiksi” pannulla ja nauttia hillon kanssa, leivät voi
kuutioida ja paahtaa leivästä

krutonkeja keiton tai salaatin
lisäkkeeksi. Kuivista leivistä
ja sämpylöistä voi tehdä myös
korppujauhoja, joita käytetään, vaikka lihapullataikinaan.
Valkoisen leivän kuivuneista
viipaleista saa mitä herkullisimpia jälkiruokavanukkaita
uunissa kananmunilla sitoen
ja marjoilla höystäen. Yksittäisistä juureksista ja kasviksista saa koottua maistuvan
uunijuurespellin tai niitä voi
raastaa ja pilkkoa kastikkeisiin
tuomaan väriä ja makua.
- Täytettyyn munakkaaseen
saa kätkettyä monenlaisia
tähteitä, näin siihen saadaan

myös vaihtelua. Keitetyn kananmunan lohkot tekevät
”koostesalaatista” ruokaisan.
Peruna- ja kasvissoseista syntyy kananmunien ansiosta
koossa pysyviä pihvejä ja pyöryköitä. Vain mielikuvitus on
rajana tähderuokien ideoinnissa, Lång kannustaa kokeilemaan.

Keräten ja itse
tehden säästöä
- Innokas kasvattaja ja keräilijä voi säästää ”pitkän pennin”
käyttämällä oman puutarhan
antimia. Omat vihannekset,
marjat, omenat ja yrtit voi säilöä tai pakastaa talvea varten.
Pienimuotoinen kasvatus onnistuu parvekkeellakin. Metsissämme riittää kerättäväksi
marjoja ja sieniä. Niistä saadaan monipuolista, terveellistä lähiruokaa, jota voi käyttää
ruoan valmistuksessa tai syödä sellaisenaan.
Kalan hinta on noussut huomattavasti vuodesta 2021.
Tilastokeskuksen
mukaan
toukokuussa tuoreen ja jäähdytetyn kalan hinta oli noussut jopa 48,7 prosenttia edellisvuodesta.
Kalan käsitteleminen kannattaa opetelle itse, sillä kokonaisena kalatiskiltä myytävä,
kotimainen kirjolohi on pakattua ja fileoitua edullisempaa.
Kokonaisen kalan kaksi filettä
voi jakaa eri ruokailukerroille ja vähentää annoksen lihamäärää laittamalla lautaselle

Tähderuoka muokkautuu mielikuvituksella
- Usein aterialta jää tilkka
keittoa, pastaa tai muutama
peruna sekä keko porkkanaraastetta. Aamun kaurapuurosta jäi tähteeksi, hedelmä-

enemmän lisukkeita. Kalan
perkeistä voi keittää vielä liemen tai keiton. Kokonaisesta
kalasta saa siis parhaimmillaan jopa kolme ateriaa.

Puu-uunin
hyödyntäminen
Viljatuotteista jauhot ja
hiutaleet eivät ole vielä kalliita vaikka niidenkin hinta
on noussut. Puuro on siten
hyvä ja edullinen ruoka ja kotona leipominen on järkevää.
Esimerkiksi leipää voi tehdä
isomman määrän kerrallaan ja
pakastaa osan.
- On odotettavissa energian kallistuessa, että ne, joilla
on mahdollista, lämmittävät
puu-uuneja. Lämmön lisäksi
uuniin on hyvä laittaa kypsymään pata- ja laatikkoruokia,
jotka kestävät myös uudelleen lämmityksen. Uunissa voi
kypsentää myös esim. riisi- ja
ohrapuurot, joita voi maustaa, vaikka karviaismarja- ja
raparperihillolla tai omenilla.
Voi jopa palauttaa mieleen
vanhanaikaiseksi
jääneen
ruismarjapuuron valmistuksen uunissa. Nämä uunissa
valmistetut puurot ovat ravitsevia ja maistuvia vaikka aamulla mikrossa lämmitettyinä
kaurapuuron asemesta tai välipaloiksi, Lång neuvoo.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Martat

Antti, Tomas ja Mustafa - miehet Kebab Bankissa

P

etosen Pyörönkaarella Kebab Bankin tiskin
takana kebablihavarras
pyörii tasaisesti punaoranssien vastusten edessä. Vartaasta käyvät vuorotellen
vuolemassa kebablastuja yrittäjä Antti Korhonen ja toinen
pizzeria-alan konkari Mustafa
Yasar. Ajoittain Kebab Bankissa työskentelee myös Tomas Espanjasta.

myös Kebab Bankissa, mutta
hän on parhaillaan äitiyslomalla. Kebab Bank on saanut
espanjalaisvahvistuksena riveihinsä Tomasin, jonka osaaminen alalta on myös tarpeen.

Kebab Bankissa voi ruokailla
paikan päällä tai tilata ruokaannoksen kotiin. Kebab on
jauhelihamaista ja sitä kypsytetään pystyvartaassa.

Korhoselle sattui viime tammikuussa vakava kotitapaturma, jonka seurauksena hänen
pääkallonsa oikea puoli on
kalloluun sijaan titaania. Parikymmentäsenttinen
arpi
näkyy pitkänä arpeutuneena
viiltona takaraivolta yli päälaen. On ihme, että Korhonen
ylipäätään on elämässä, saati
yrittäjänä työelämässä.

Petosen keskustasta heillä
on omat mielipiteensä.
Yasaria huolestuttaa, että
päihteiden käyttöä näkyy alueella harmillisen paljon. Korhosen mielestä Petonen on
reilusti mainettaan parempi.

Yrittäjä Antti toipuu
kotitapaturmasta
Antti Korhosella on neljä
lasta. Isommat lapset ovat
10- ja 14-vuotiaat pojat. Nuoremmat lapset ovat tyttäriä,
2-vuotias ja reilun kuukauden
ikäinen.
Korhosen
filippiiniläinen
puoliso Nora työskentelee

Antti Korhonen vitsailee, että kun kaikkien työkokemus
pizza- ja kebab-alalta summataan, täyttyy 70 kokemustyövuotta kevyesti.

Korhonen ei malta jäädä
töistä pois. Hän vuolee Bankissa piipahtaessaan kebablastuja ja vastaanottaa herkkuannostilauksia. Korhonen
vie vauvansa neuvolaan ja
hakee poikansa kirjastosta.
Sananmukaisesti elää kotitapaturmasta huolimatta oman
elämänsä ruuhkavuosia.
Mustafa Yasarin lapset ovat
28-, 21- ja 18-vuotiaita, kaksi
poikaa ja tytär. Yasar kertoo
oman puolisonsa työskentele-

vän sosiaali- ja terveydenhoitoalalla.
Mustafa Yasarilla on erittäin
hyvä suomen kielen taito. Hän
kertoo, että siinä lienee syy,
ettei hän ole ollut päivääkään
työttömänä Suomessa ollessaan. Kebab Bank on Yasarille
neljäs työpaikka.
Hän on valmentanut jalkapalloilevaa nuorisoa vuosia
töidensä ohessa, mutta keskittyy nykyisin työn tekemiseen.

Baarimikosta
kebabkonkariksi
Kebab Bank avasi ovensa
Pyörönkaarella
uudelleen
viime heinäkuussa. Suosituimpien annosten pääraaka-aineena toimii laadukas
kebab-liha, jota saa tilattua
vaikkapa ranskalaisten, riisin
tai lohkoperunoiden kanssa.
Korhonen on keksinyt listalle myös esimerkiksi Chuck
Norris -annoksen, joka sisältää kebabia, porsaanleikettä,
nuudelia ja paprikaa.
Mustafa Yasar työskenteli
jo synnyinmaassaan Turkissa hotelli- ja ravintola-alalla
tarjoilijana ja baarimikkona.
Hän kertoo kotinsa sijaitsevan
noin sadan kilometrin päässä

Petosen Pyörönkaarella Kebab Bankissa
palvelevat Tomas Espanjasta, Antti
Suomesta ja Mustafa Turkista.
Marmariksesta. Turkissa hän
on pyrkinyt käymään vuosittain, mikäli mahdollista.
Perheen maatilalla lapsuuskodissa tenavia oli kaikkiaan
kuusi - neljä siskoa ja veli.
Hän muistaa lapsuuskodistaan myös paljon eläimiä; aasin, lehmän, lampaan, vuohen
ja koirat.
- Isä osti joka kesä vuohen,
että olisi jotain tekemistä, enkä menisi pahojani tekemään,
myhäilee Yasar muistojaan.
- Tietotekniikkaa ei silloin
ollut. Lapset leikkivät iltayhdeksään tai -kymmeneen ulkona kadulla. Peltohommia
tehtiin ja puutarhassa piti
oliivit kerätä talvellakin. Isä-

ni kuoli 90-vuotiaana viime
vuonna. Hautajaisiin en kerennyt, mutta äitiä kävin katsomassa myöhemmin. Äiti
asuu kotona vielä. Veljeni lapset hoitavat maatilaa ja kasvattavat oliiveja kotitarpeiksi.
Yasar kertoo tutustuneensa
suomalaisiin jo Turkissa asuessaan ja huomanneensa, että
suomalaiset tykkäävät turkkilaisista. Suomeen hän muutti vuonna 1992. Nurmeksen
ja Juuan kautta Kuopioon
muuttanut Yasar työskenteli
pizzeria Merhabassa vuosina
1998-2011, joista kaksi vuotta itsenäisenä yrittäjänä. Antti Korhosen työntekijänä hän
kertoo aloittaneensa 2011
Korhosen edellisessä pizzeriassa.

- Huippukollega ja työntekijänä tunnollinen, kehuu Korhonen Yasaria ja paljastaa
myös Kebab Bankin kebabin
salaisuuden.
- Etuajassa Mustafa saattaa
tulla töihin, joskus tuntiakin
ennen. Ja lähtee töistä sitten
kun kaikki työt on tehty. Työntekijänä parempi kuin hyvä.
Kebabimme salaisuus on, että
se on itse vuoltua laatukebabia.
Kebab Bank (Pyörönkaari 9)
on avoinna tiistaista sunnuntaihin 11-20. Voit mennä ruokailemaan paikan päälle tai
tilata annoksen puhelimitse,
044 244 8444.
Teksti ja kuva: Anu Piironen

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi
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Ihan ”normipäivä”

T

oimitus tutustui Halloween-tunnelmissa historian synkimpiin ammatteihin ja karmaisevimpiin
työtehtäviin. Jonkunhan se oli
hoidettava ne ikävimmätkin
hommat, jos mieli leipää syödä. Mikäli oma työsi tuntuu
puuduttavalta, niin nämä entisajan verrokit voivat antaa
uutta näkökantaa. Synkkyysvaroitus!

oli kirkon perällä, sillä kuoleman pelättiin tarttuvan. Pyöveliä ei haluttu naapuriin, eikä
ystäväksi. Pyöveleiden uskottiin omaavan yliluonnollisia
kykyjä, sillä olihan pyövelisana johdettu itse peevelistä
eli perkeleestä. Ammattiin ei
hyvästä palkasta huolimatta
ollut siis tunkua, vaan virka
usein perittiin ja opetettiin
isältä pojalle.

Parturi-välskäri

Mestausten syyt vaihtelivat
eri aikoina, mutta useimmiten kuolemanrangaistukseen
tuomittiin henkirikoksesta.
Teloitukseen saattoi kuitenkin joutua myös varkauksista,
noituudesta, erilaisista seksuaalirikoksista, kuten eläimiin
sekaantumisesta, ja jopa jumalanpilkasta, rahan väärentämisestä ja auktoriteetin uhmaamisesta.

Keskiajalla lääkärit jättivät
veitsen käytön lähes poikkeuksetta parturien ammattikuntaan kuuluvien välskäreiden tehtäväksi. Välskärit eli
haavurit hoitivatkin hiustenleikkuun ohessa myös paiseiden puhkomista, hampaiden
poistoa ja kirurgisia toimenpiteitä. Suoneniskennällä hoidettiin niin syöpää, koleraa,
astmaa, herpestä kuin mielenvikaisuutta. Välskärien ammattikunta koki arvostuksen
puutetta, koska toimenpiteet
olivat potilaalle usein hyvin
kivuliaita.
Puudutusaineita
ei ollut, mutta viinan juonti
saattoi katkaista kivun pahimman terän. Onnistuakseen
leikkauksissa, välskäri joutui
usein käyttämään voimiaan.
Esimerkiksi jalan amputaatio
täytyi tehdä siten, että potilas
sidottiin penkkiin kiinni ja neljä ihmistä piteli kiinni yhden
sahatessa luuta poikki.
Bakteereista
ei
tiedetty mitään. Päinvastoin vielä
1600-luvulla oltiin sitä mieltä, että kunnon märkäpesäke haavassa oli paranemisen
edellytys. Useimmat leikatut
potilaat kärsivätkin hengenvaarallisista haavatulehduksista. Verenvuotoa ei osattu
tyrehdyttää sitomalla suonta
kiinni, vaan avohaava peitettiin pelkällä siteellä. Pahimmassa tapauksessa verenvuoto yritettiin tyrehdyttää
painamalla haavaan kuumaa
rautaa
Historiassa on kyllä kuvauksia onnistuneistakin leikkauksista, mutta nykyaikaan asti
suuret leikkaukset olivat silkkaa arpapeliä, jossa potilaan
mahdollisuus voittaa oli hyvin
pieni. Kuitenkin välskärit, jotka olivat nopeita ja näppäriä,
saattoivat päästä kansan keskuudessa melkoiseen maineeseen ja tienesteihin.
Vähitellen lääketiede ja kirurgia yhdistyivät lääkärin
koulutuksessa. Parturien verisestä menneisyydestä muistona on säilynyt parturiliikkeen
symboli eli pyöreä punavalkoraidallinen tanko. Punaiset
raidat symboloivat verivanoja, jotka valuivat parturin käsittelyssä.

Pyövelin tehtäviin kuuluivat lisäksi itsemurhaajien ja
vankilassa kuolleiden rikoksentekijöiden hautaaminen ja
eläimeen sekaantumistapauksissa toisena osapuolena
olleiden eläinten tappaminen
ja polttaminen. Mestatut naiset oli tapana polttaa roviolla, koska muuten hirtetyn
hameen alle olisi voinut kerääntyä tirkistelijöitä.
Pyövelillä oli usein matkalla
apunaan renki eli rakkari. Tätä tarvittiin mestauslavan tai
rovion rakentamiseen, avustamaan itse mestauksessa
ja jälkitöissä. Rakkarin työnkuvaan kuului muun muassa
pitää hiuksista kiinni mestattavia ja rakentaa teilipylväitä
teloitettujen päiden ja ruumiinosien esittelyyn. Koska
mestattujen ruumiinosiin ja
eritteisiin liitettiin vahvaa
taikauskoa, työhön kuului teilinpuusta pudonneiden ruumiinosien hautaaminen. Raihnaiset ja sairaat kärkkyivät
teloituspaikkojen lähellä saadakseen edes pisaran parantavaa verta tai ruumiinosan
haltuunsa.
Rauhanaikainen kuolemanrangaistus poistui Suomessa
käytöstä 1825.

Parantaja-noita
Kaikenlainen taikaesineistö
oli ennen vanhaan tärkeä osa

Tehokkaana
taikakaluna
pidettiin myös käärmettä ja
sen ruumiinosia. Seinänrakoon pantuna käärmeen pää
esti syöpäläisten taloon tulon
ja keppi, jolla käärme oli tapettu, karkotti madot kaalimaasta. Mustan lampaan villa,
ja yleensä mustien eläinten
ruumiinosat, olivat tehokkaita lääkkeitä esim. haavoja ja
kipeitä silmiä parannettaessa. Hämähäkillä parannettiin
ripulia siten, että se suljettiin
sormustimeen, joka ripustettiin rihmasta kaulaan.
Eläimiä, joilla voitiin aikaansaada huomattavaa vahinkoa,
olivat lepakko ja sammakko.
Sammakon hautaaminen kirkon sisään oli yksi voimallisimmista keinoista noitua huonoa
onnea jollekulle. Harakan sydämellä puolestaan suojauduttiin muiden noitumisilta.
Viimeinen noitana roviolla
poltettu suomalainen oli kirjausten mukaan Erkki Antinpoika Tenalasta vuonna 1689.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
Lähteet: yle.fi, saunalahti.fi,
kaleva.fi

HAUTAUSPALVELU

 KULJETUKSET
 ARKUT JA UURNAT
 PITOPALVELU
 PERUNKIRJOITUKSET

Työuransa aloittava pyöveli merkittiin poltinraudalla
tai hänen korvansa silvottiin.
Ammatin edustajat kulkivat
koko elämänsä halveksittuina
ja peljättyinä. Pyövelin paikka

Suomalaisessa perinnenoituudessa erityisen voimallisina pidettiin kaikenlaisia
vainajille kuuluneita esineitä
ja ruumiinosia. Tietäjä tai noita, joka sai näin Kalman väen
hallintaansa, oli erityisen voimakas. Vainajan hiuksia, kynnenpaloja ja luita käytettiin
taikamenoissa. Teholtaan voimakkaimpia olivat haudasta
kaivetut ja mestattujen ruumiinosat. Henkilökohtaisella
aineistolla, kuten ruumiinkarvoituksella, kynnenpätkillä ja
hampailla sekä verellä ja virtsalla oli myös tärkeä osansa
vanhassa noituudessa, muun
muassa lemmentaioissa tai
karkotuksissa.

TÄYDEN PALVELUN HAUTAUSTOIMISTO

 KUKAT

Pyöveli ja rakkari

parantajien ja taikoja suorittavien työtä. Usein taikakalujen hankkiminen oli vaikeaa ja
epämiellyttävää, joskus vaarallistakin. Taikojen ja parannusten tekeminenkin oli riski,
sillä siitä oli mahdollista tulla
tuomituksi kuolemaan noitana. Usein tarvikkeiden keräys
oli pakko tehdä salaa pilkkopimeässä.

 HAUTAKIVET
 VALOKUVAUS

HAUTAUSPALVELU

alk.

490,-

sis. arkun lisäksi yhden
kuljetuksen, vainajan vaatteet
ja pukemisen.

p. 044 240 2202  Hulkontie 9, Kuopio

www.sawonkalla.fi

Palvelemme koko
Pohjois-Savon
alueella
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Liity ryhmäämme Facebookissa!

Petosen vapaa-aikatilat Pinari

Seuraa meitä myös Instagramissa:

email: toimisto@ppay.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
@ppay_kuopio

Pyörönkaari 19, 70820 Kuopio
puh: 044 729 5233 (ma-pe klo 10-12)

#meidänpetonen

!

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 - 13:00

TIISTAIKERHO

klo 11:45 - 14:00

Keskiviikkoisin:

ASKARTELUKERHO

klo 11:00 - 13:00

Torstaisin:

BILJARDI

klo 11:00 - 13:00

Perjantaisin:

NEULEKERHO

klo 11:00 - 14:00

+KUVATAIDEKERHO
Sunnuntaisin:

BILJARDI

klo 12:00 - 14:00

SEKASÄHLY

klo 16:00 - 18:00

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

!
Lisätietoa toiminnastamme,
PPAY Podcastit, näköislehdet ym.

www.ppay.fi

Lue myös netissä: petosenlehti.ppay.fi

Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi
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sanajumalanpalvelus ja seurakuntavaalipäivä su 20.11. klo
10. Matti Pentikäinen, Rami
Tuomikoski. Jumalanpalveluksen jälkeen seurakuntavaalit
klo 11-20.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu su 30.10. klo 10. Veli
Mäntynen, Rami Tuomikoski.
Myrskylyhtymessu su 30.10.
klo 18. Miia Gabel, Matti Pentikäinen, Mari VuolaTanila.
Kipparina Wille Riekkinen,
musiikissa, Lähde-bändi, Lapsikuoro. Nuorten lauluryhmä.
Pauli Voutilainen hanuri, Sari
Ahonen djembe Kakkukahvitarjoilu.
Perheitten ilta ma 31.10. klo
17.30.
Pyhäinpäivän messu la 5.11.
klo 10. Marjukka Borgman,
Mari Vuola-Tanila. Päivi Welling, laulu.
Pyhäinpäivän kynttilähartaus la 5.11. klo 18. Sanna
Alanen, Sirpa Nummenheimo,
Laura Tanskanen, Rami Tuomikoski.
Perhemessu su 6.11. klo 10.
Sirpa Nummenheimo, Mari
Vuola-Tanila. Tuula Hof-

frén, Katri Heikkinen sekä
Katja, Anna ja Barsis että
Ari Pyykkönen, kitara ja Sari
Ahonen djembe. Lapsikuoro,
muskarilaiset, soittajia. Messun jälkeen lounas, jossa vapaaehtoinen maksu. Messun
jälkeen myös Seurakuntavaali
2022 vaalipaneeli.
Laulaen lounaalle ti 8.11.
klo 10.15. Rami Tuomikoski.
"Hän on Isä jokaisen", Isänpäivän messu su 13.11. klo 10.
Miia Gabel, Richard Nicholls.
Kirkkokuoro. Messun jälkeen
isänpäivän kakkukahvit seurakuntasalissa.
Jaettu ilo - lasten ja lähetyksen toimintapäivä la 19.11.
klo 9.30. Marjukka Borgman.
Lähetysmyyjäiset klo 11-13.
Virsvälkkä konsertoi klo 10.30
ja 12.30. Ilo sulle ja mulle
-lähetysnäyttely. Kasvomaalausta. Toimintapisteitä lapsille.
Tauluhuutokauppa. Ruokailu
klo 11-13 lähetystyön hyväksi.
Gideonien
kirkkopyhän

Pulinapaja ma 31.10. klo 10.
Kokoontuu ma. ti ja to.
Arki-illan ehtoollinen ti
1.11. klo 18. Miia Gabel.
Ystäväpiiri to 3.11. klo 12.
Kokoontuu torstaisin.
Toiminnan miehet pe 4.11.
klo 13. Kokoontuu perjantaisin
Sinkkuilta ma 7.11. klo
17. Sirpa Nummenheimo.
Seuraavan kerran 17.11. ja
28.11.
Miehet Totuuden Tiellä
-miestenpäivä,
Johtaako
meitä pelko ? la 19.11. klo
10.30.
Raamatunopetusta
Pelkoa vastaan LUUK.21:2528, Jarmo Sormunen, ruokailu,
Veljesseurat, konsertti Pekka
Tapani, Lähetystyön kuulumisia Unkarista , Messu klo 16,
liturgia Mikko Väisänen, puolisot myös mukaan. Tilaisuuden juontaa Martti Olsen,
musiikissa Pekka Sormunen.
Tilaisuudessa kansanraamattuseuran kirjamyynti.
Kutsu yhteyteen -messu su
20.11. klo 17. Miia Gabel. Opetuspuhe Raili Tiihonen.
Parisuhteen huoltoilta ma
21.11. Tarja Liinamaa, Sirpa
Nummenheimo. Tule puolisosi kanssa kokeilemaan

pieniä
läsnäoloharjoituksia
arjen haasteiden keskellä. Iltapalan äärellä pohdimme
myös kohtaamisen ja yhteyden säilyttämisen edellytyksiä.
Mukaan mahtuu 10 paria.
Lastenhoitomahdollisuus yli
kaksivuotiaille
itsenäisesti
hoidossa pärjääville lapsille. Ilmoittautuminen 30.10.-13.11.
sähköisesti www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/ilmoittautumiset
Kallaveden seutu
Muut
Rytkyn kylän Lähetyspiiri
to 3.11. klo 13. Erkki ja Kirsti
Oinosella, Poikkimäki 6.
Miesten Sauna- ja Sananilta
to 3.11. klo 17. Ville Kuusela
alustaa aiheesta Juutalainen
kansa aikojen saatossa ja ajan
merkkinä. Seuraavan kerran
24.11. jolloin Teppo Lehtomäki alustaa aiheesta Mitä on pelastava usko?
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Pyhäinpäivän messu la 5.11.
klo 14. Sanna Alanen, Mari
Vuola-Tanila.

KOLUMNI

Lottovoittajan unelmia…?

T

ähän alkuun lienee selvyyden vuoksi syytä mainita lukijalle, etten ole voittanut lotossa miljoonia, tuhansia
saati satasia. Tuleehan se rivi silti tehtyä kuta kuinkin
joka viikko.
Seinänaapurille tuo päävoitto kuitenkin napsahti puoli vuosisataa sitten, eli ihan ensimmäisten lotto-arvontojen aikaan.
Potti oli reilusti päälle 300 000 tuolloista markkaa. Tilastokeskuksen rahanarvomuuntimen mukaan summa vastaa tänään noin 430 000 euroa, huima summa. Naapuri osti oitis
kesämökin ja tuliterän kullanvärisen Volvo 162:n, tehtaan
lippulaivan. Perheen pojalle iskä osteli kaikkea mahdollista,
mutta eniten meissä kavereissa kateutta herätti mahtavan
kokoinen JVC:n kannettava kasetti/radiosoitin. Sitä kuunneltiin pihalla nupit kaakossa. Pyh!
Tuota seinänaapuria lähemmäksi napsahtavaa voittoriviä
on minun turha odotella.
Toki meistä lähes jokainen unelmoi suurista lottovoitoista.
Mahdollisuus saada kaikki seitsemän oikein on tilastonikkareiden mukaan kuitenkin vain yhden suhde 18 643 560:een,
siis ruksaamalla runsaat 18,6 miljoonaa riviä todennäköisyys
päävoittoon on 100 %. Tuskin kenelläkään on aikaa, saati rahaa moiseen haaskaukseen. Eurojackpotissa suhde on vielä
hurjempi, yhden suhde lähes 140 miljoonaan.
Ja voihan niitä voittoja tulla juuri sillä kierroksella useammallekin, joten takkiin tulisi joka tapauksessa, ihan ropisemalla.

Muut
Kahvia ja kohtaamisia Matkuksen Mielitilassa la 12.11.
klo 12. Miia Gabel. Riitta Reima, Katri Heikkinen. Päivässä
mukana Perheasiain neuvottelukeskus.

Petosen Panimon räppärit Petosen hoodeilta

Heikki Kokko

Onhan niitä, unelmia
”Kuntoloma pitäs ainakin pittää ja kiertää vähän maalimaa”.
Vanhempi lottoväki muistanee tuon 1970-luvun telkkarimainoksen. Siinä maireasti hymyilevä maajussi nojailee harmaahirsisen riihen seinään ja kertoo unelmistaan. Mainos
löytyy vielä Youtubesta.
Jos tuon muistat, niin muistat varmaan ensimmäisen lottotytön, Hilkka Kotamäen. Lyhyessä mekossaan hän sai lottoajat lauantaisin television ääreen kuuntelemaan ja jännittämään, osuisiko voittorivi kohdalle.
Joillekin onnekkaille se kuitenkin silloin tällöin osui.
Entä omat haaveesi? Uusi upeampi koti Vepsäläisen hintavilla huonekaluilla, hierova moottorisänky, Tesla, maailmanympärimatka, huvila Karibialta, muhkea osakesalkku? Jokaisella meistä on näitä haaveita, jos vain voitto osuisi kohdalle.
No, sitten ensi viikolla…
Omat lottovoittohaaveeni ovat hieman toisenlaisia.
Ensiksikin palkkaisin kaksi nohevaa ihmistä seuraaviin tehtäviin, ihan kuukausipalkalla ja kaikilla eduilla. Ensimmäisen
pätevyysvaatimuksena olisi näppäräsormisuus, toisen tarkkanäköisyys.

Petosen Panimon räppärit kuvattuna Petosen Pyörönkaaren Vapauden aukiolla.

F

unkkaa Tai Kuole, FTKlevy-yhtiö
kuulostaa
harmittavan lopulliselta.
Mutta onneksi kaikki ei ole aina sitä, mitä ensimmäinen intuitio mieleen nostaa. Se ei ole
viimeistä räppiään räppäävien
päätepysäkki.
Itselleni täysin tuntematon,
neverheard Petosen Panimo
bändi, kuulostaa kuplivalta
kuin lähitienoiden pääraitti.
Maisemareitti
parhaasta
pääst, olo kuin Miamis, musavideossa puunataan autoa
ja rullaillaan chevillä Pyöränkaarta pitkin aamu-uinnille
Kirvaslahden rantamaisemin,
sanovat bändiläiset.
Lipari ja Pirtti eivät jää southiin suuntavien räppäreiden
musaköörissä huomiotta.

Funkkia, groovia,
säröö
Ketä sitten ovat Petosen Panimon räppärit sulomusan ja

räppäyksen ytimessä? He ovat
viisi Petosella kasvanutta räppärikaverusta Kava, Sahara
Sakke, Puerto Reko, DaVinscki ja Roni.
Muutaman kuunnellun letkeän räpin jälkeen Petosen
Panimon räppääjät alkavat
tuntua yhtä tutuilta kuin Bruce Springsteen kasettikuuntelun aikoina.
Laitan bändin laulamaan
korvakuulokkeitteni
kautta ja katselen älylaitteestani
bändin musavideot. Taivaat
repeävät lyyrisen musiikin
hersyvästä ilosta. Suupielet
venyvät korviin asti. Ilmoille hyrähtää naurun pyrskäys.
Onpa letkeän melodista räppifunkkia. Lyriikassa on räpille tyypillistä kertausta, mutta
joka värssyssä on jotain uutta,
inspiroivaa, kiehtovaa. Kuuntelen useamman kerran, että
saan selville huikean, elämää
sykkivän runouden mikä räp-

pikipaleisiin sisältyy.
En olisi lukemalla uskonut,
mutta tottahan se on, kuten
Klangi Newsin Ville Syväluoma lainaa kirjoituksessaan
bändin tiedotetekstiä viime
joulukuussa.
F.U.N.K. kuvastaa meidän
bändin meininkiä ja kannustaa
pitämään hauskaa välittämättä
kyräilijöistä. Olit sitten lähdössä
juhlimaan tai maanantaiaamuna hihnalle niin tää biisi saa sun
mielen groovaamaan.
Petosen Panimon räppimusa
antaa todellakin hyvää tuulta
kaiken ikäisille. Petosen Panimo saa ikääntyvän immeisenkin Petosen perukoilta fiilistelemään räpin hyvää tekevää
vaikutusta koko ihmisolemukselle.
Petosen Panimon musiikki
saa todellakin mielen groovaamaan ja immeisen letkei-

siin fiiliksiin. Ajattelemaan asioita huikean räppirunouden ja
räpmelodioiden rytmikkäässä
hengessä.
Räppi menee syvälle kehoon. Journalistiseen penkkiistuntaan jämähtänyt oikea
lanteeni hapuilee pystyasentoa ja alkaa etsiä keinuvaa,
pyörivää liikettä. On tämä
mahtavaa musiikkia mainioine
tekstityksineen. ”Vähä funkkia, groovia, säröö, oo valmiina
painaa täpöö.”
Tiedät sä mitä mä teen, mä
chillaan himassa aikuisuuteen.
Eikä näy sitä lähipiiris, kohta
eläkkeellä, joten voin ottaa iisist,
funkkaa Petosen Panimo räpissään soljuvana kuin lasikuituvene Kallaveden aalloilla.
Teksti: Anu Piironen
Kuva: Youtube

Ensimmäisen palkatun työtehtävänä olisi availla kaupan
heviosaston muovipussit, joiden parissa minulla menee hermo. Ei noita pusseja saa auki jos et ole liimanäppi.
Toisen työntekijän tehtävänä olisi lukea elintarvikepakkausten olemattoman pienellä painettua pränttiä, jotta saisin
jotain selkoa tuoteselosteesta: onko tuote gluteenitonta ja
miten tämä tulisi oikein valmistaa?
Kolmanneksi.
Jos joku löytää näihin haaveisiini ratkaisun, ja jos voitan loton jättipotin, niin laitan heidät ehdolle Nobelin rauhanpalkinnon saajiksi. Onhan minulla siihen varaa!
Kirjoittaja on vuosikymmenten mittaisen työuran tehnyt, nyttemmin eläkkeelle siirtynyt media-alan ammattilainen ja tietokirjailija.
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