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Pääkirjoitus
Asukastoimintaan
perehtymässä

A

loittaessani uuden työni
Petosen lehden toimittajana olivat asukasyhdistykset
ja niiden toiminta minulle
melko tuntematonta. Tietenkin jonkinlainen yleiskäsitys
ja mielikuva aiheesta oli, kuten varmaa useimmilla meistä.
Asukasyhdistys liittyy uuteen tehtävääni lehden toimittajana siten, että Petosen
lehteä julkaisee vuonna 1987
perustettu
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry. Lehti
kertoo
ilmestymisalueensa
yrityksistä, ihmisistä ja tapahtumista.
Asukasyhdistysten
suuri
määrä kaupungissamme yllätti. Kuopiossa toimii 20 asukasyhdistystä, 24 kyläyhdistystä
ja muutama kylätoimikunta.
Asukastupia kaupungissamme on viisi kappaletta ja uusiakin on suunnitteilla.
Olen asunut Petosella pian
puolitoista vuotta. Kokemukset ovat olleet myönteiset. On
ollut mukava tutustua uuteen asuinalueeseen. Täällä
on hyvät palvelut ja kahden
kookkaan koiran omistajana
arvostan hyviä ulkoilumahdollisuuksia. Etelä-Kuopion
kehitysnäkymät näyttävät hyviltä. Alueelle on tulossa merkittävästi uusia kaupan palveluja ka isojakin keskittymiä.
Hiukan kissan hännän nostoa. Petosen lehti on varsin
korkealaatuinen asukasyhdistyksen tiedotusväline. Lehti
kertoo ja uutisoi monipuolisesti alueen tapahtumista,
ihmisistä ja ilmiöistä. Suurin
osa levikkialueemme yrityksistä tarjoaa palvelujaan paikallisesti. Tarkkaan luettu paikallinen lehti tarjoaa hyvän ja
edullisen tavan kertoa yrityksen tarjouksista ja tuotteista
lukijoillemme.
Haluamme luonnollisesti
edelleen kehittää lehteämme.
Siksi palautteenne on meille
tärkeää. Laittakaa parannusehdotuksia, risuja, ruusuja ja
juttuvinkkejä tulemaan. Sähköpostimme on petosenlehti@wippies.fi. Toivotaan vilkasta vuorovaikutusta.
Teppo Uotinen

Asuntomessujen kirjopyykki
n Asuntomessujen

päättymisestä
on kulunut noin kuukausi. Vaikutelma, joka messuista on jäänyt,
antaa ymmärtää että jälkipyykki ei
ole likapyykkiä. Pikemminkin voidaan puhua iloisesta kirjopyykistä.
Palaute on ollut lähes pelkästään
myönteistä, jopa suitsuttavaa. Julkisuus, myös valtakunnallisesti, on
ollut runsasta ja positiivista.
Kävijämäärä on luonnollisesti
yksi mittari. Asetettu tavoite 150
000 ylittyi, kävijöitä oli kaikkiaan
158 408. Esimerkiksi viime vuonna
Valkeakosken messuilla vieraili 142
000 ihmistä. Jää varmaan arvailujen
varaan lisäsikö vai verottiko ennätyshelteet yleisöä. Messuvieraita oli
kaikkialta maastamme ja maailmalta, kaukaisimmat Japanista ja Yhdysvalloista.
Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen on varsin tyytyväinen Kuopion
Asuntomessuihin.
-Saatua palautetta voidaan arvioita
luonnollisesti monilla eri mittareilla ja tavoilla koota palautetta. Monet mittaustulokset ovat vielä vasta
valmistumassa ja tiedot saadaan
käyttöömme lähiviikkoina. Esimerkiksi paikallisen ja valtakunnallisen
mediaseurannan ja – analysoinnin
aineistoa käydään parhaillaan läpi.
Ennakkotieto kertoo jo näkyvyyden olleen heinäkuussa parempi
kuin Valkeakosken messujen viime
vuonna. Medianäkyvyyden määrä
ei ole ainoa kiinnostava asia, meitä
kiinnosta myös mitä kerrotaan ja
on kerrottu messuista, kertoo Pasi
Heiskanen.
Myös lopulliset tutkimustulok-

set yleisön tyytyväisyydestä tapahtumaan ovat vielä valmistumassa.
Messujen aikana toteutettu otos
ja sen väliraportti osoitti, että 93
% messuvieraista oli joko erittäin
tai melko tyytyväistä kokemaansa.
Näytteilleasettajilta on palaute myös
ollut myönteistä. ”Kauppa on käynyt hyvin”, ”tärkeitä kontakteja on
syntynyt”, nämä ovat suoraa palautetta messupaikalta Pasille. Näytteilleasettajienkin kokemuksista on
valmistumassa tutkimus syyskuun
lopulla.
-Kuopion Asuntomessujen teemat, ”Hyvinvointia ja elämänlaatua
- hyvä kaupunkikoti järven rannalla”, ”Matalaenergiatalot - edullista
asumista ympäristöä säästäen” ja
”Oma piha - perheen paras puuhapaikka”, olivat hyvin esillä. Etenkin
energiatehokkuus oli hyvin tapetilla. Saaristokaupungin esittely
valtakunnallisesti hyvin, alueen
kauneus yllätti monet positiivisesti,
kommentoi Pasi.
-Messualue oli haasteellinen,
kaavoitus on hieno huomioiden
luonnon arvot. Kunnallistekniikka
jouduttiin toteuttamaan vaativassa
maastossa, esimerkkinä sadevesien
poiston toteutus. Salliva kaava mahdollisti rakentajien toteuttaa omia
mielikuvia. Alueen haluttavuutta
kuvaa myynnissä oleva tontti, johon
on yli 100 hakijaa. Messut eivät kuitenkaan olleet tärkeintä kaupungille,
vaan hieno alue jää tulevaisuudessa
asukkaiden ja kuopiolaisten iloksi,
päättää Pasi Heiskanen haastattelutuokion.
Teksti: Teppo Uotinen
Kuva: Kalle Mansikkamaa

Pasi Heiskanen hyvästeli Kuopion Asuntomessut
tyytyväisenä.

Esittelykierroksella Saaristokadulla
n Kuopion kaupungin ympäristökeskus järjestää vuosittain useita opastet-

tuja retkiä Kuopion luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Keskiviikkona
11.8. järjestettiin Saaristokadun kävely. Kävelyn yhteydessä tutustuttiin alueen huvila- ja teollisuushistoriaan ja kuultiin taiteilijoista, joiden mukaan
kadun sillat on nimetty.
Lähtöpaikalle kadun kaupungin puoleiseen päähän Kumpusaareen kokoontui n. 30 aiheesta kiinnostunutta kävelijää. Kävelyn oppaat kertoivat

elävästi ja kiinnostavasti kävelyn teemaan liittyvistä aiheista. Mukaansa he
olivat varanneet myös kuvamateriaalia värittämään tarinoita.
Lisätietoa, kiinnostavia taustoja ja kuvia löytyy Saaristokaupungin selkeiltä Internet-sivuilta osoitteessa www.saaristokaupunki.fi.
Teksti ja kuva:
Teppo Uotinen

PS. Asukasyhdistyksen jäseniä
ovat Petosen alueen asukkaat.
Yhdistyksessä ei siis peritä jäsenmaksua.
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Petosen apteekissa uusi isäntä
n Petosen apteekin uutena apteek-

karina aloitti 30.7.2010 Ilkka Kari.
Hän on toiminut apteekkarina myös
H-talossa sijaitsevassa Kuopion Uudessa apteekissa jo 16 vuoden ajan.
Sinne ollaan nyt hakemassa uutta
yrittäjää.
Ilkka Kari on pitkänlinjan ammattilainen alallaan.
-Aloitin farmasian opinnot vuonna 1973 silloisessa Kuopion korkeakoulussa ja valmistuin sieltä 1978.
Valmistuttuani olin töissä korkeakoululla ja KYS:n sairaala-apteekin
apteekkarina virkasuhteessa. Tohtoriksi väittelin lääkeainekemiasta
vuonna 1981. Tämän jälkeen Ilkka
toimi viisi vuotta apteekkarina Heinävedellä, jonka jälkeen hän palasi
Kuopioon edellä mainittuun Uuteen
apteekkiin.
-Vaikka minulla on vankka alan
koulutus ja pitkä kokemus, on tällä
alalla jatkuvasti kouluttauduttava ja
seurattava aikaansa, Ilkka kertoo.
Petosen apteekki aloitti toimintansa Jalkasenkadulla 1997. Kysyttyäni
eroja keskustan ja Petosen apteekkien välillä Ilkka kertoi:
-Täällä Petosella asiakkaita käy
päivän mittaan tasaisemmin, keskustassa on enemmän ruuhkahuippuja. Siksi täällä onkin helpompi
järjestää palvelun joustavuus ja
odotusajat ovat lyhemmät kuin kes-

Petosen apteekissa on uusi isäntä.
kustassa kiireaikoina. Asiakaskunta
on tältä alueelta ja henkilökunta on
tullut heille tutuksi. Petosella asiakaskunnassa on keskustaa enemmän lapsiperheitä, keskustassa puolestaan hieman iäkkäämpää väkeä
– toki varttuneempia asiakkaita on
täälläkin. Asiakaskunnan laajuuden
vuoksi Petosen valikoima on hieman keskustaa monipuolisempi.
-Apteekki on opetusapteekki,

joten meillä on työelämäjaksoilla
farmaseutiksi, proviisoriksi ja lääketeknikoksi opiskelevia nuoria
työharjoittelujaksoillaan.
Henkilökuntaa meillä on 13, joista 10 on
farmaseutteja.
-Annosjakelupalvelu on yksi palvelumuotomme. Palvelua käyttävä
asiakas saa lääkkeensä apteekista pakattuina käteviin kerta-annospusseihin 2 viikoksi kerrallaan. Palveluun

sisältyy myös lääkityksen tarkistus.
Palvelu vähentää lääkehävikkiä ja
usein myös pienentää lääkemenoja.
Palvelun käyttäjiä on muutamia
kymmeniä ja kysyntä tuntuu lisääntyvän, sanoo Ilkka Kari.
On keskusteltu reseptivapaiden käsikauppalääkkeiden myynnin vapauttamisesta päivittäistavaraliikkeisiin.
Apteekkarin kanta asiaan on selkeä.

-Lääkkeiden ostoon liittyy monta
asiakasta askarruttavaa seikkaa. Vain
koulutettu asiantuntija voi neuvoa ja
opastaa ostajaa löytämään sopivimman valmisteen. Esimerkkinä Ilkka
mainitsee vapautettujen nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynnin
päivittäistavaraliikkeissä. Liikkeiden henkilökunta ei osaa eikä edes
saa vastata asiakkaiden mahdollisiin
kysymyksiin, koska heillä ei ole siihen tarvittavaa koulutusta. Apteekkiverkosto ja palveluajat taajamissa
ovat hyvät ja lääkkeiden saatavuus
apteekeista näin ollen myös hyvä.
Asia on toisin haja-asutusalueilla
ja siellä onkin käsikauppalääkkeitä
rajatusti saatavilla esim. kyläkaupan
ns. lääkekaapista.
Ihmisten lääketietoisuus on parantunut, ehkä osin internetin ansiosta. Netti on lääkekaupassa myös
iso riski ja lääkkeiden nettimyynti
on tällä hetkellä laitonta. Ulkomailta suoraan tilaamalla ei ole mitään
takeita lääkkeiden alkuperästä. Posti saattaa tuoda täysin tehottoman
valmisteen tai pahimmilla jopa vaarallisia ja myrkyllisiä tuotteita.
-Apteekkimme panostaa palveluun, ihmisläheisyys ja tuttu henkilökunta ovat kiireettömän palvelun
avainasioita. Myös asiakaspalaute
on tärkeää meille ja sitä myös kuunnellaan, päättää Ilkka Kari mukavan
juttutuokiomme.
Teksti ja kuva:
Teppo Uotinen

Parturi-kampaamo Imago uusiin tiloihin
n Parturi-kampaamo Imago muutti

uusiin tiloihin Pyörönkaari 26:een
heinäkuun alussa. Yritys on perustettu 1998 ja se toimi aikaisemmin
kauppakeskuksessa Kela:n ja apteekin naapurina. Yrittäjinä kampaamossa toimivat Sari Pennanen ja
Tiina Hietanen. Heillä on kummallakin yli kymmenen vuoden kokemus alalta.
-Uudet, valoisat ja väljät tilat ovat
osoittautuneet tosi toimiviksi ja asiakkaatkin ovat ottaneet muuttomme myönteisesti vastaan. Etenkin
mennyt hellekesä ilmastoiduissa

tiloissa tuntui hyvälle, kertovat Sari
ja Tiina.
Imagon palveluihin kuuluu hiusten leikkaukset, värjäykset, hiusten
pidennykset, kihartamiskäsittelyt ja
kampaukset -myös häihin ja erilaisiin juhlatilaisuuksiin.
-Aikaisemmat asiakkaamme ovat
löytäneet hyvin uuden liikepaikan
ja uusi sijainti näkyvämmällä paikalla on tuonut myös uusia asiakkaita. Asiakaskuntamme voi sanoa
olevan ”laidasta laitaan”, naisia on
ehkä hieman enemmän, sanoo Sari
Pennanen.

Uusi kirppari
Petoselle
n Kuopion Setlementti Puijola avaa kirpputorin lokakuun alussa. Kirppari

toimii hyväntekeväisyysperiaatteella. Uudet tilat ovat Kotikulman naapurissa Jalkasenkatu 7:ssä, Lidliä vastapäätä.
-Otamme vastaan lahjoituksina ehjiä, puhtaita vaatteita ja käyttötavaraa.
Etenkin lasten vaatteet ja lelut ovat kovasti tervetulleita. Myös pienet kodinkoneet kelpaavat, esimerkiksi kahvinkeittimet ja mikroaaltouunit. Tämä ei
ole meille liiketoimintaa, vaan kaikki tulot käytetään Setlementti Puijolan
periaatteiden mukaisesti. Tavaraa otetaan vastaan jo nyt, arkisin klo 9-13,
isommat erät myös noudetaan. Tavoitteena on tarjota hyvää tavaraa halvalla, jotta kaikilla olisi mahdollista tehdä hyviä ostoksia, kertovat vastaava
ohjaaja Anne Nevalainen ja lähiötyön koordinaattori Hannele Nykänen.
-Tiloihimme ei sovi isot kodinkoneet ja huonekalut. Niistä voi ilmoittaa
ilmoitustaulullamme, myös myytävistä tavaroista. Tavoitteena on luoda Petosen oma kierrätyskeskus, sanoo Hannele.
Teksti ja kuva Teppo Uotinen

Anne Nevalainen (vas.) ja Hannele Nykänen tyytyväisinä
uusien tilojen edustalla.

Alan kilpailu Petosella on melko
tiukkaa ja tarjontaa on paljon. Pelkästään Pyörönkaarella on seitsemän parturia/parturikampaamoa.
-Hyvä palvelu, ammattitaito ja
nuorekkuus ovat keinomme vastata
kilpailuun, kertovat yrittäjät.
Sisustus uuteen liiketilaan on Sarin ja Tiinan käsialaa. Ja oikein hyvältä näyttää.
Teksti ja kuvat Teppo Uotinen

Sari Pennanen ja Tiina
Hietanen upouusissa
toimitiloissa
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Petosen hölkkä 19.9.
n Sunnuntaina 19.9. alkaen kello 13 juostaan

Petosen Hölkkä Litmasen urheilukentällä.
Tapahtuma on järjestyksessään jo 22. ja se osa
Kuopion Kuntoviikkojen ohjelmaa.
Kilpailusarjoja on kaikkiaan 14 alkaen viisivuotiaista tytöistä ja pojista yli 60-vuotiasiin
naisiin ja miehiin. Matkat ovat puolesta kilometristä 7,6 kilometriin. Osallistujia hölkkään
on ollut useita kymmeniä, esimerkiksi viime
vuonna 63 eri-ikäistä juoksijaa. Silloin parhaat
ajat 7,6 km:n matkalla olivat miehillä Raimo
Savolan 26,03 ja naisilla Anni Lehtosen 31,27.
Nähtäväksi jää, kestävätkö nämä ajat vertailun
tämän vuoden suorituksiin.
Petosen Hölkkään ilmoittautuminen
tapahtuu kilpailupäivänä
paikanpäällä kello 11.30–12.30.
Teksti: Teppo Uotinen
Kuva: Pasi Louhelainen

Naisten nopein 2009,
Anni Lehtonen.

Pelastusopistolla
ovet auki
n Pelastusopisto järjestää avoimien ovien

päivän lauantaina 25.9. klo 10–14. Silloin on
yleisöllä mahdollisuus tutustua opiston toimintaan, oppimisympäristöihin, kalustoon
ja oppilaitoksen koulutustarjontaan. Tiloista
kiinnostavia varmaan ovat hätäkeskus- ja esihoitoluokat. Myös Pohjois-Savon pelastuslaitoksen paloaseman ovet ovat avoinna yleisölle.
Harjoitusalueella voi seurata toiminnallisia

näytöksiä. Alue sijaitsee n. 10 km:n päässä
opistolta Karttulan tien suuntaan osoitteessa
Korvaharju 97. Alueelle pääsee joko opistolta
bussilla tai omalla autolla.
Päivän aikana on tarjolla myös tietoa ja
neuvoja liittyen kodin turvallisuuteen. Ravintola Tulikukossa on mahdollisuus ruokailuun
ja kahvitteluun. Päivän toteutuksesta vastaavat Pelastusopiston opiskelijat.
Teksti: Teppo Uotinen
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Pitkälahden puutarhakerhon
Viron matka
n Teimme 40 hengen voimin mie-

lenkiintoisen puutarhamatkan Viroon 11.-13.6.2010. Tulkkina ja
oppaana perillä oli puutarhanharrastaja Ann Tamme, ja onnistuneet
ehdotukset matkakohteiksi tulivat
Annilta. Matkamme Virossa alkoi
Tallinan kasvitieteellisesta puutarhasta. Kaatosateen vuoksi emme
päässeet puutarhan ulko-osastoon,
mutta sisätiloissa tutustuimme isäntäväen opastuksella monenlaisiin
trooppisiin kasveihin. Illaksi ajoimme Viljandiin, jossa yövyimme viehättävässä Kivitalun maatilamajatalossa.
Heti lauantai-aamuna Kivitalun
isäntä esitteli tutkimiensa magneettikenttien vaikutusta elämään. Noin
10 minuutin päässä Kivitalusta
saimme sitten vierailla iki-ihanalla
Kaasikun tilalla, jossa ystävällinen
isäntäpari esitteli meille erittäin
hyvin hoidettua puutarhaansa sekä
pitsi- ja työkalumuseoitaan. Erikoisinta tilalla oli puutarhakalusteet,
aidat portinkaaret ja kukkapenkkien
reunukset, jotka kaikki oli tehty pajuista tai risuista. Muovi tai metallikehikoita ei ollut missään. Paikalla
oli myös paikallinen taimimyyjä,
jolta ostimme perennoja.
Rosmakorin ruusutarhalta matkasi monta erikoista ja kaunista
ruusua Suomeen. Tarhan isäntä on
kehitellyt useita omia ruusujalajik-

Mahhovin kärhötarha.
keita. Ruusutarhan loistoa näimme
vain esitteessä, koska ruusut kukkivat vasta juhannuksen jälkeen.
Mahhovin kärhötarhalle teimme
matkaa
puutarhakaupunginosan
läpi kauniita, kapeita katuja pitkin.
Vastassamme oli iäkäs pariskunta
kauniisti kukkivien kärhöjen keskellä. Autoon palatessa jokaisen
kainalossa oli vähintään yksi nyytti,
ja ehkäpä kauniit kärhöt koristavat
loppukesästä matkalaisten pihoja.
Calmian taimitarhalla oli runsaasti eri lajeja pienessä tilassa. Ostohimo iski ja jälleen autoon pakattiin perennoja ja pensaita. Isäntä on
maassaan hyvin tunnettu puutarhu-

ri, kirjoittanut mm. kirjoja ja lehtiartikkeleita.
Tallinnassa tutustuimme sunnuntai-aamuna Hansaplantin suureen puutarhamyymälään. Siellä oli
tarjolla perennojen ja kesäkukkien
lisäksi kaikkea mahdollista puutarhaan.
Sateisesta säästä huolimatta matka oli antoisa ja virkistävä. Kamerat olivat kovassa käytössä, mutta
kauniit ja mukavat muistot säilyvät
ikuisesti muistoissamme. Kuljettajalle kiitos mestarillisesta arvolastin
kuljetuksesta ja pakkauksesta sekä
kiitos ihanille matkakavereille!
Teksti: Raija Rialinna

Pihakilpailu on ratkennut
n Tihkusateisessa ja koleassa säässä

vietettiin 26.8. pieni juhlatilaisuus
Paras Piha –laatan kiinnittämisen
merkeissä Kaarina ja Pekka Koskisen talon seinään Parkkitie 19
Neulamäessä. Koskisten piha on
ollut kisassa mukana jo ennenkin,
mutta tämä oli ensimmäinen voitto.
Isäntäpari esitteli kauniin pihansa
kerholaisille, joita olikin paikalla yli
30 henkeä. Emäntä tarjoili kahvit
herkullisen kantarellipiirakan kera
koleasta hytiseville kerholaisille.
Kilpailun muille sijoille
tulivat pihat:
2. Kaisa ja Olavi Airaksisen,
Eteläranta 15
3. Jaana ja Asko Pöyhönen,
Siniranta 11
Erikoispalkinnon voittivat Louhikonkatu 2 pihan omistajat Pirjo ja
Jorma Kanerva pihan tunnelmasta.
Teksti: Raija Rialinna

Paras Piha -laatan pystytys Koskisten talon seinään.
Talon omistaja Pekka Koskinen pitelee ja kerholainen
Jouko Hämäläinen ruuvaa laattaa seinään.

Kirpparimyynti
toivottua hiljaisempaa
n Pitkälahden Puutarhakerhon ja Petosen Ikinuorten järjestämä kirpputoritapahtuma keräsi sekä taimien että käy-

tettyjen tavaroiden myyjiä Petosen torille lauantaina 4.9. Viileähkö syysilma ja samanaikaisesti ympäri Kuopiota
järjestetyt erilaiset yleisö- ja liikuntatapahtumat lienevät kuitenkin rokottaneet asiakkaiden määrää. Useampien
myyjien osalta kauppa kävikin toivottua hiljaisempana, vaikka ajoittain kiinnostunutta väkeä riittikin.
Teksti: Pasi Louhelainen

Kurpitsakisan ratkaisu

n Pitkälahden Puutarhakerhon tämän vuoden isoin kurpitsa kasvoi Rissalassa Raija Rialinnan mökkipuutarhassa.

Sen paino oli 8,500 kg. Toiseksi ja kolmanneksi komeimmat kurpitsat kasvatti viimevuotinen voittaja Kaarina Hämäläinen Lehtoniemen mökillään. Niiden painot olivat 7,450 kg ja 3,635 kg.
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Koirat ja kissat kuriin
n Suomessa

rekisteröidään vuosittain yli 50 000 puhdasrotuista
koiraa. Kaikkiaan koiria arvellaan
olevan noin 600 000, joista puhdasrotuisia on noin 450 000 (Suomen
Kennelliitto ry). Tämä tarkoittaa siis
sitä, että lähes joka kymmenennellä
meistä on koira. Kissojen määrää ei
tiedetä tarkkaan, mutta niitäkin arvellaan olevan satoja tuhansia – yhteensä siis noin miljoona koiraa ja
kissaa.
Lemmikkieläimen
ottaminen
perheenjäseneksi tulee aina harkita tarkkaan ja miettiä sitoutumista
useiksi vuosiksi eläimestä huolehtimiseen. Eläimen hyvä hoito ja
etenkin koirien kohdalla riittävä
koulutus ja liikunta pitää pystyä takaamaan. Vastuullinen eläimen pito
edellyttää myös sitä, että lemmikistä

ei aiheudu haittaa muille ihmisille.
Tämän laiminlyönti lienee suurin
syy muun muassa ärtyneisiin yleisönosaston kirjoituksiin ja suukopuun ulkoilualueilla.
Faktaa:
Järjestyslaki 27.6.2003/612
4 luku Eläimet 14 § Koirakuri
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on:
1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä;
2) pidettävä huolta siitä, ettei
koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle
juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle
uimarannalle, lasten leikkipaikaksi
varatulle alueelle, toriaikana torille
taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentäl-

le, jollei se ole erikseen sallittua;
(19.12.2003/1195)
3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa.
Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa. Mitä
1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee myös hevosta sekä
soveltuvin osin muuta koti- tai lemmikkieläintä.
PS.
7 § Muu häiriötä aiheuttava toiminta. Virtsaaminen ja ulostaminen
yleisellä paikalla siten, että siitä aiheutuu häiriötä yleiselle järjestykselle tai vaaraa terveydelle, on kielletty.
Koskee siis myös meitä ihmisiä!
Teksti:
Teppo Uotinen
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Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu su 19.9. klo 10. Saarna
Esko Konttinen, liturgia Anni Tanninen ja kanttorina Anna-Mari Linna. Maatalousväen ja varttuneen
väen kirkkopyhä. Messun jälkeen
emäntä Raija Tuovisen eläkkeelle
lähtökahvit.
Seurakuntailta ma 20.9. klo
18.30. Jeesus antaa elämän Luuk 7:11-16 Nainin leski.
Naisten kirkkopyhän messu
su 26.9. klo 10. Saarna Raili Rantanen, liturgia Veli Mäntynen ja
kanttorina Seppo Kirkinen.
Perhejumalanpalvelus su 3.10.
klo 10. Saarna Anna-Maija Hella,
liturgia Veli Mäntynen.
Myrskylyhtymessu su 3.10. klo
18. Kipparina Wille Riekkinen.
Miehistönä Kallaveden lapsikuoro, nuorten lauluryhmä, Tanilan
ja Riekkisen perheet. Viittomakielinen tulkkaus ja jatkoilla kakkukahvit.
Sanajumalanpalvelus ja yhteisvihkiminen su 10.10. klo 10.
Saarna Raili Rantanen, liturgia
Esko Konttinen.
Messu su 17.10. klo 10. Saarna
Juha Määttä
Kohtaamispaikkamessu/SEKL
su 17.10. klo 16. Saarna Arto Hukari, liturgia Juha Määttä.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Raamattuilta ke 15.9. klo 18.30.
Usko vai uskonnollisuus?
Perheen pyhä su 26.9. klo 16.
Juha Määttä ja Seppo Kirkinen.
Raamattuilta ke 29.9. klo 18.3020.30
Aikuisten takkaillat ke 6.10. klo
18-20.
Raamattuilta ke 13.10. klo
18.30-20.30
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
Sanajumalanpalvelus su 3.10.
klo 13. Lauri Kastarinen
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
Sanajumalanpalvelus su 10.10.
klo 13. Anna-Maija Hella.

Nuoret
Nuortenilta to 16.9. klo 18. Kallaveden kirkolla. Bibliodraama,
Topi Litmanen.
Nuortenilta to 23.9. klo 18. Kallaveden kirkolla. Taideilta.
Nuortenilta to 30.9. klo 18-21
Kallaveden kirkolla. Illan aiheena
on Enkelit.
Nuortenilta to 7.10. klo 18-21
Kallaveden kirkolla. Illan aiheena
on Maailma, kotimme.
Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 29.9.
klo 18. Rytkyllä. Lähtö kirkolta
klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35.
Osallistumismaksu 5 €. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa
lähetyksestä. Mukana Seija ja
Hannu Hyvärinen.
Lähetysaskartelutalokoot
la
9.10. klo 0. la 9.10. klo 9-15 Kallaveden kirkolla.
Diakonia
Hyvää huomenta arki avoin
kohtaamispaikka keskiviikkoisin
alkaen 15.9. klo 11-13 aamukahviaikaan Petosen seurakuntatalon
takkahuoneessa.
Hyvän hoidon päivät (Omaishoitajille, hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville) ke 15.9. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Pastori Anni Tannisen aiheen “tiukalla paikalla”. Jumpan
ohjaa Elma Räsänen. Ohjelmaan
kuuluu mukavaa yhdessä oloa ja
lounas (5 €). Ilmoittautumiset
Maarit Kirkinen p. 040-4848 369
tai Riitta Reima p. 040-4848 370
tai diakoniatoimisto p. 040-4848
332.
Ystäväpiiri joka toinen torstai
klo 12 alkaen 16.9. Petosen seurakuntatalolla. Tutustumista ja
pohdiskelua kahvikupin äärellä.
Toiminnan miehet perjantaisin
klo 13 alkaen 17.9. toimettomuuden torjumiseksi Petosen seurakuntatalolla.
Leväsen kammari joka toinen
maanantai alkaen 20.9. klo 12.3014 Leväsen palvelukeskuksen uudella puolella 2-kerros. Kammarissa voi tutustua uusiin ihmisiin
ja juoda kupin kuumaa. Mukana
diakonissa Maarit Kirkinen.
Hyvän hoidon päivät (Omaishoitajille, hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville) ke 6.10. klo 10.3014.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Diakoni Osmo Rissasen aiheena
lapset ja enkelit. Ohjelmaan kuuluu mukavaa yhdessä oloa ja lounas (5 €). Ilmoittautumiset Maarit
Kirkinen p. 040-4848 369 tai Riitta Reima p. 040-4848 370 tai diakoniatoimisto p. 040-4848 332.
Vanhempien eron ABC to 7.10.
klo 18. -keskustelu ja infoilta

Petosen seurakuntatalolla. Järjestäjinä Kallaveden seurakunta
yhteistyössä Yhden vanhempain
perheen liiton kanssa. Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumisia,
lastenhoito järjestetty.
Muuta
Partiomessu su 19.9. klo 16.
Jynkänvuorella. Kokoontuminen
klo 16 Lemmikkieläinten hautausmaan parkkipaikalla (Lehtoniementieltä Isännäntielle, josta
opaste). Mukana Anni Tanninen,
Jarkko Maukonen ja Petosenpolun
etsijät. Maastokelpoiset varusteet.
Donkkis Big Night-toimintailta
7-13 vuotiaille pe 1.10.klo 1820 Petosen seurakuntatalolla.
Leväsen messu ti 5.10. klo
13.30. Raili Rantanen.
Perhetyö
Taidetiistai ti 5.10. klo 9.30.11.30 ja 13-15 Kallaveden kirkolle. Tervetuloa koko perhe kädentaitojen pariin.
Piirit
Niemisjärven olotila-päivät ti
28.9. klo 11.30-13 Niemisjärven
kylätalolla.
Aikuistyö
Miesten Raamattupiiri to 16.9.
klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Lisätietoja Veijo Olli puh: 044-3182
146 tai Veijo.Olli@iwn.fi
Miesten sauna- ja takkailta pe
24.9. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. “Tiedän paikan armahan !” Yrittäjä Jarkko Kaitokari
esittelee uusimmat remonttitrendit ja niiden vaikutuksia asunnon
hinnanmuodostukseen. Osanottomaksu 4 €, johon sisältyy sauna
ja iltapala.
Naisten Jämäkkyys-päivä Tervetuloa Jämäkkyys-seminaariin la
25.9. klo 13-17 Kallaveden kirkolle. Miten olla hyvällä tavalla luja
ja lempeä? Tilaisuuden järjestää
Kallaveden seurakunta ja Kuopion
Valkonauhaliitto ry. Kouluttajana
psykologi, psykodraamakouluttaja Mari Rautiainen. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset toimistoaikana
puh: 09-1351 268 tai sähköpostilla
outi.leipajoki@suomenvalkonauhaliitto.fi tai raili.rantanen@evl.fi.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Miesten sauna- ja takkailta pe
15.10. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. “Perinnön jakajat ja
perinteen jatkajat”. Varatuomari
Jyrki Sarkkinen kertoo perinnönjakoon, testamentteihin, verotukseen jne. liittyvistä asioista.
Osanottomaksu 4 €, johon sisältyy sauna ja iltapala.



Kolumni

Jäähyväiset
Petoselle

K

un vuosi sitten tulin Petosen asukastuvalle haastatteluun, vilkuilin ennakkoluuloisesti ihmisiä. Tutkin, onko heillä poikkisahattu haulikko vyöllä, vai dynamiittipötkö takataskussa. Kun Riitta Katajamäki oli nimeni saanut työsopimukseen, sain muutaman
aikaisemman lehden, ja kotioloissa alkoi Petosen lehden tutkiskelu.
Näytti ihan kelvolliselta takapajulalta tälle tumpelolle.
Yli kahdenkymmenen vuoden atk-uran päätyttyä osaston siirtoon
Espooseen, yritin katkaista alkaneen työttömyyden koulutuksella.
Mobiiliohjelmointi ei työtä tuonut vaikka lähellä kävi. Seuraavaksi
Työttömyystoimiston kanssa ajattelimme cnc-koneistuksen sopivan
minulle. Väärin luultu, 0,001 millimetrin tarkkuus ei ollut minulle.
Myöhemmin ”Ohjatusti uuteen ammattiin” -kurssin mainio vetäjä Kirsi-Maria opasti valitsemaan uutta ammattia ennakkoluulottomasti. Posliinitehtaan puutteessa päätyi ennakkoluuloton tumpelo
Lasilinkkiin kuukaudeksi. Taidepuolella mestariteokseni särkyi,
salin puolella avustavat työt kelpasivat. Käsivarret naarmuilla jatkoin seuraavan ammatin kokeiluun. Kuopion kaupunkilehdessä oli
oikein mukavaa. Sopeuduin yllättävän hyvin aikaisemman salailuammatin (atk-tehtävissä kaikki on luottamuksellista) vastakohtaan
julkistamiseen. Kuukausi jutuntekoa ja n. 2000 valokuvaa antoi
luottamusta hakea kurssin päätyttyä Petosen lehteen.
Ei ole näkynyt haulikkoa, dynamiittia eikä takapajulaa Petosella.
Melkoisen dynaamista toimintaa Ikinuorilta on näkynyt. Takaisin
pajukkoon kaipaavaa väkeä lienee myös, kun ovat rakennettua kaupunkia ahkerasti purkamassa. Yrittäjiä on monella alalla, useimmat
ihan laillisesti. Kaupunginosa on kaunis, väljä, siistimpi useimpaan
muuhun Kuopion kaupunginosaan verrattuna. Koirien omistajat ja
lasten vanhemmat ovat yhtä vastuuttomia kuin muuallakin, eli sotkut jäävät muiden siistittäviksi.
Ennen työvuotta Petosen lehdessä en pitänyt mahdollisena, että
Etelä-Kuopioon muuttaisin. Nyt se on ihan oikea vaihtoehto. Teistä
lukijoistani en tiedä, mitä olette hyötyneet, tai oppineet (liikenteessä
ei ainakaan opetukseni näy), mutta minussa on tapahtunut henkistä
kasvua: en suhtaudu enää Petoseen ennakkoluuloisesti.
Mukavaa jatkoa, Petosen lehden lukijat!
SUURI KIITOS kaikille haastatelluille ja muille lehden tekoon
osallistuneille hienosta vuodesta!
Kalle Mansikkamaa
taas työtön

Rokkikukon komea kiekaisu
Kuopiossa rokattiin tänä kesänä järjestyksessään kahdeksatta kertaa. Tapahtuma on vuosien saatossa kasvanut pienestä festarista
suurien valtakunnallisten joukkoon, ei välttämättä kävijämäärältään mutta tunnelmaltaan.

n Bänditarjonta oli tänä vuonna

monipuolisempi kuin edellisinä
vuosina. Suunnanmuutos hevitapahtumasta laajempaa yleisöä kosiskelevaan suuntaan on selkeästi
tapahtunut, mikä tuntui festarialueella jakavan mielipiteitä.
Vain yhden Kuopiorockin väliin jättänyt Klamydia soitti energisen keikan. Jo 22 vuotta sitten perustettu
bändi ei vuosistaan välitä, vaan tar-

Klamydia täyttää
yleisön kerta toisensa
jälkeen.

Anna Abreu
käynnisti
lauantain.

joilee musiikkinsa samalla vauhdilla
kuin ennenkin. Vastahan tässä on
aloitettu, kertoi bändin keulahahmo Vesku Jokinen ja jatkoi samaan
hengenvetoon kertomalla tekevänsä
musiikkia rakkaudesta, rahasta välittämättä.
Ensimmäistä kertaa esiintymään oli
saapunut Anna Abreu, joka kertoi
lähteneensä kello kaksi edellisenä
yönä ajamaan Kalajoelta Kuopioon,

mutta ei antanut väsymyksen haitata keikkaa. Keikkabussissa oleminen
on rankkaa, mutta itse yleisön eteen
astuminen on päivän paras hetki.
Rokkikansan on syytä varata kalenteriinsa myös ensi kesän Kuopiorock, sillä suosiosta päätellen tapahtuma on vasta alkutaipaleellaan!
Teksti ja kuvat:
Karri Auer
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