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elämä muuttuu.
Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä.
Aika kuluu,

Milloin on hyvä aika kodinvaihdolle? Aina on hyvä aika!
Älä mieti kodinvaihtoa yksin, vaan kutsu meidät Kotikäynnille.
Mei Puijonkadulla, on vahva aluetuntemus ja pitkä työhistoria kiinteistönvälitysalalta, 9 henkilöä - yhteensä 100 vuotta.
Meillä
Se on paljon se, alalla, jossa on melko suuri henkilövaihtuvuus. Koska Kiinteistömaailma on valtakunnallinen ketju, johon
kuuluu 110 asuntomyymälää ympäri Suomen, on meillä Kuopiossakin tarjottavana hyvin laajat myyntikanavat. Kuopio
onkin muuttokaupunki, eli Sinunkin kotisi ostaja voi löytyä yhtä hyvin Rovaniemeltä kuin Vantaaltakin. Meillä yhdistyvät
vahva osaaminen ja alan uusimmat työvälineet, mm. Tarjouskauppa, virtuaalikuvat ja markkinoinnissa MTV3 näkyvyys.

Veijo Martikainen
044 279 8911

Päivi Järveläinen
044 279 8916

Marketta Heinonen
044 279 8912

Arja Eskelinen
044 279 8918

Maria Keinänen
044 279 8917

Lassipekka Parviainen
044 279 8914

Hannu Ruotsalainen
044 279 8913

Marko Mielonen
044 755 4301

Eveliina Niskanen
044 279 8919

Kotikäynnillä teemme Sinulle kodinvaihtosuunnitelman ja päivitämme asuntosi tämän päivän arvon ilmaiseksi.
Kiinteistömaailman Kuopion vanhin asuntomyymälä on palvellut kodinvaihtajia samalla paikalla, Puijonkatu 35:ssa jo 20 vuotta.
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Neljännesvuosisata raskasta huvia
K

uvasiko Hietalan veljesten Kuopiossa 1980-luvun alkupuolella
perustaman yhtyeen nimi Purgatory
suomalaisen heavy metal –musiikin
senhetkistä kiirastulen aikaa. Entä oliko yhtyeen uusi nimi Tarot ennustus
genren tulevasta menestyksestä. Siitä
piti ottaa selvää. Asiaa olivat ruotimassa yhtyeen jäsenet Marco Hietala,
Zachary Hietala ja Tommi Salmela.

Hiihtoa ja auringonpaistetta
Se tapahtui viimeinkin.. lopulta
pakkaset hellittivät, löysin kaikki
tarvittavat varusteet, selitykset loppuivat ja sain itseni liikkeelle, sukset jalkaan ja Kirveslahden jäälle
perinteisellä tyylillä hiihtelemään.
Voiteet oli sivelty ihan toisen murrealueen järven jäällä hiihtoa varten kolmisen vuotta sitten, mutta
hyvin tuntui toimivan. No, ehkä
etenin liian hitaasti joidenkin mielestä. Annoin kiltisti latua. Mutta
kyllähän hiihtely oli ihan mukavaa,
aurinko melkein lämmitti ja hiki
tuli. Menen varmaan toistekin jos
aurinko ei sulata kaikkia lumia ja
järven jäätä ennen sitä.
Puistokaupunki Petonen on
mainettaan parempi, tai mikäs
maineessa on vikana, ihan hyvä
itsenään. Meillä on paljon latuja
ja luonnonläheisiä lenkkipolkuja, järvellekin pääsee helposti. On
myös apteekki, Kelan toimisto, uimahalli, terveysasema, ruokakauppoja, pizzerioita, kukkakauppa, kapakoita, kouluja, postikin ja Alko.
Jotta kyllä näillä pitäis kohtuullisesti pärjätä. No, kaikkee on, puutettakkii, sanoi mummoni aikoinaan. Mutta jospa nyt ei mentäisi
valituksen puolelle ollenkaan. Sehän on niin, jotta lasi on joko puoliksi täynnä tai tyhjä. Mitään positiivisuuden liirumlaarumia en aio
ruveta harrastamaan mutta ihan
rehellisesti ajateltuna perusasiat
ovat kunnossa. Toki me tarvitaan
isompi terveysasema, nurmikenttä futiksen harrastajille ja paljon
muuta, mutta näilläkin pärjäillään
toistaiseksi.
Petonen on mielestäni jäänyt
vähän varjoon viime aikoina.
Asukasluku kääntyi laskuun kun
Saaristokaupunkia ryhdyttiin rakentamaan ja asuttamaan. Suurin
syy siihen oli uusi aluejako – entisen Petosen kyljestä leikattiin Pirtti
sinne Saaristokaupungin puolelle.
Ja tokihan muuttoliikettä on muutenkin ollut. Ihmisillä on tapana
vaihtaa ajoittain maisemaa. Mutta
silti Petonen on ihan hyvä paikka
ihmisen asua.
Meidän pitää vain huolehtia tästä
omasta kaupunginosastamme paremmin. Nostaa päämme pystyyn
ja olla ylpeitä nallelähiöstämme.
Ryhtiliikkeen
vauhdittamiseksi
asukasyhdistys haluaa olla mukana järjestämässä touhua ja säpinää
ihmisille; tällä viikolla luistellaan
perheporukoilla, loppukuusta tentataan Arkadianmäelle pyrkijöitä,
joka toinen viikko tanssitaan Pinarilla ja toukokuussa järjestetään
yhdessä Nikulaisten ja muiden aktiivien kanssa ISO kevättapahtuma
koko Petosen alueella. Kaikesta
tästä mieltä kohottavasta saat lisätietoa nettisivuiltamme ja Facebookista. Tule mukaan!
Toivoo Riitta

Tarotin debyyttialbumin Spell of Ironin julkaisusta tulee kuluneeksi 25
vuotta, mitä muistoja on noilta ajoilta?
– Ensimmäisen levyn julkaisemisen
muistaa hyvin järkitasolla. Sen aikaiseen tunnetilaan on vaikeampi päästä.
Levydiili tehtiin korvantaustat vielä
märkinä. Silloisessa tekemisessä oli
mukana roimasti poikamaista intoa.
Tätä intoa ja raivoa haluamme edelleenkin vaalia. Siihen kuului innokkuus ja ala-arvoinen huumori. Levyn
julkaiseminen oli siihenastisen elämän unelmien täyttymys, muistelee
Marco.
– Eka levy on eka levy, siihen on erityisen rakas suhde. Faneille levy on
myös tärkeä. Moni kokee tämän läpilyönnin olevan JUST SE LEVY. Itse
voi kuulla laulutyylin ja kestävyyden
kehittyneen noista ajoista. Täytyy pitää mielessä millä kyvyillä levy tehtiin.
Voimme hyvällä mielin olla snadisti
tyytyväisiä levystä.
– Kyllähän Tarot oli aikanaan raskaan
musiikin uranuurtaja Suomessa. Tuohon aikaan sai tosissaan tehdä töitä sen eteen, että pääsi levyttämään.
80-luvun alkuvuosina kiersimme
kulttibändien lämppäreina roudaten
heidän kamojaan. Usein korvauksena saattoi olla bensakulujen maksaminen. Kirka Babitzinilla oli tärkeä
rooli levysopimuksen synnyssä. Hän
suositteli meitä Flamingo Recordsille,
siellä muun muassa Kisu Jernströmille
ja Kassu Haloselle, sanoo Zachary.

tuntuma yleisöön ja yhtyeeseen. Enää
ei lähdetä fiilispohjalla soittamaan kaverin hääjuhlaan, kun keikkajärjestelyt kulkevat ohjelmatoimiston kautta.
– Tarotin kokoisessa kokoonpanossa
emme ole nähneet tarvetta muuttaa
bändiä yrityspohjaiseksi. Nightwishin
toiminta ja tekemiset ovat jo sen verran laajempaa, että on ollut järkevää
yhtiöittää yhtyeen toiminnot. Vakituinen kuukausipalkka tuo vakautta elämään, kertoo Marco kokemuksistaan
toisesta yhtyeestään.
Nykyään hevimusaa tehdään suoraan
lapsillekin, näkyykö se Tarotin fanikunnassa?
– Yleisössämme on kaiken ikäisiä.
Kuulijoissa on jopa kolmea sukupolvea. Tämä on nähtävissä hyvin sosiaalisessa mediassa. Ensimmäiset
fanimme alkavat olla jo ukki- ja mummoiässä, naurahtavat ikinuoret.
Tarot elää uutta tulemistaan, mutta
osa bändiläisistä tekee ns. oikeitakin
töitä. Onko kaiken aikatauluttaminen
vaikeaa?
– Kaikkien meidän elämäntilanteet,
siviiliammatit ja menemiset vaativat
tietenkin sovittelua. Toistaiseksi se on
onnistunut hyvin. Treenaamistakaan
ei tarvitse enää tehdä samaan tapaan
kuin aiemmin. Treeneissä opitaan
treenaamaan ja keikoilla opitaan keikkailemaan. Jo pari keikan jälkeen löytyy oikea keikkameininki. Tärkeintä
treeneissä on se, että on hauskaa!

Marcolta halusimme kysyä tulevasta
elokuvasta. Nightwish heittäytyy rohkeasti omaan elokuvaprojektiinsa ja
olet monessa roolissa tekijänä, onko
sinulla näppisi pelissä myös käsikirjoituksessa?
– Käsikirjoitus ja ohjaus ovat muiden
käsissä. Kaikki bändin jäsenet ovat
tietenkin mukana elokuvassa, Tässä
vaiheessa en halua asiasta enempää
kertoa. Jos tulevaa elokuvaa pitäisi
jotenkin luonnehtia, sitä voisi verrata elokuvaan The Wall. Tulevan Imaginarium -levyn kappaleet ovat osana
elokuvakerrontaa. Elokuvassa on haluttu ottaa mukaan fantasia-aspekti.
Ei aiheesta enempää tässä vaiheessa.
Haastattelua Marcosta ja Tommista
ei voi tehdä kysymättä jotain Kuorosodasta.
Kumpikin sanovat kokemuksen olleen hyvän ja hauskaa oli.

– Nyt tehdään The Spell of Iron -levyä
vuoden 2011 –filtterillä. Vanhemmilla
faneillamme on mahdollisuus arvioida olemmeko kehittyneet vai taantuneet, ja osalle uusista faneista tämä on
jatkumo Gravity Of Light -albumille.
Perinteistä kiinni pitäen kysymme
jakelualueemme asukkailta Marcolta
ja Zacharyltä heidän kokemuksiaan
asuinympäristöstään. (Tommikin on
juuri muuttanut Neulamäkeen – läheltä liippaa).

Myös Zacharyn asumiskokemukset
Petoselta ovat myönteisiä.
– Olen asunut täällä viisi vuotta. Aina Kuopiossa asuneena olen nähnyt
kaikki asuinalueet keskusta myöden,
Petonen on osoittautunut parhaaksi
paikaksi minulle asua.

Miten näette metallimusiikin muuttuneen 25 vuodessa?

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti. Jaetaan Petoselle, Pirttiin,
Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 10 000 kpl.

Mitä julkaisusuunnitelmia Tarotilla
on? Onko tarkoitus juhlistaa neljännesvuosisadan täyttymistä millään
tavalla?

– Olisin voinut muuttaa Kuopioon jo
vuosi aikaisemmin, Puolisoni elämäntilanteeseen muutto sopi nyt toteutuneeseen aikaan. Olen nauttinut täällä
asumisesta. Kaikki tekeminen on rennompaa ja hengitän vapaammin, Eroa
ei kyennyt näkemään etelässä asuessa,
sanoo Marco.

– Ilmassa oli merkkejä raskaan musiikin tulemiselle. Fanit kuuntelivat ulkomaisia bändejä ja aika oli otollinen
myös meille, arvioi Marco.

– Näkyvissä on ollut jo pitkään lumipalloilmiö. Yhtyeiden on aiempaa
helpompi lähteä ulkomaille. Raskas
musiikki ja sopiva määrä mustaa huumoria sopii ilmeisen hyvin suomalaiseen melankoliseen mielenlaatuun.
Bändit ovat hakeneet esikuviltaan
mallia tyylistä ja tavoittaneet uudet
sukupolvet. Meillä on hevimusiikissa
selkeästi käsissämme uusi kotimainen
vientituote. Ihmisten kielitaito on parantunut ja kaikkiaan tekeminen ammattimaisempaa kuin aiemmin. Esimerkkinä vois mainita Spinefarmin
Riku Pääkkösen ja manageri Seppo
Vesterisen. Riku tekee kovasti duunia musamessuilla bändien myynnin
edistämiseksi. Tekeminen on muuttunut ammattimaisemmaksi. Roadmanagerit kiertävät bändin mukana
bussissa kiertueilla. Näin heillä säilyy

– Kuusi viikkoa oli rankkaa ja työntäyteistä. Kaikessa mukana oli tekemisen ilo ja töitä tehtiin tosissaan
vaikkakin kieli poskessa. Harjoitukset
olivat ehkä hauskin kokemus. Mukanaolijat suhtautuivat tekemisiin tosissaan ja henkilökemia hitsautui yhteen
tosi nopeasti, sanovat kuoronjohtajat.

Zacharyn työ nuorisonohjaajana on
mahdollistanut pitkät kesälomat ja
Tommin muuttaminen Kuopion ovat
helpottaneet aikataulujen sovittamista. Tulevan kesän festarikeikoille kaikki bändiläiset pääsevät osallistumaan.

Teksti: Teppo Uotinen, utelut: Pasi
Louhelainen, kuvat: Tomi Knuutinen

Miten näette metalligenren näkymisen Kuopiossa? Olisiko esimerkiksi
tarvetta suurempien keikkojen järjestämiselle?
– Tarvetta varmaan olisi. Ongelma voi
olla sopivien tilojen puute. Nightwishin suunnitellulle keikalle Kuopiohallissa tuli kielteinen päätös liittyen
bändin käyttämään pyrotekniikkaan.
Tarot keikkailee Kuopiossa keväällä
16. huhtikuuta Kulttuuriareena 44:ssä
ja 22. huhtikuuta Henry’s Pub:ssa.
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Polje, polje, ketjua kyllä riittää!

N

äin kehotettiin alokas Uotista
Kajaanin Prikaatissa polkupyörämarssilla matkalla sotilasvalalle kohti Sotkamoa. Ja ketjuahan kyllä riitti.
Auringon noustessa päivä päivältä
korkeammalle on hyvä aika kohdistaa katseensa polkupyörään. Petosen
Pyörähuollon Seppo Mielikäinen on
oikea henkilö kertomaan polkupyörän
keväthuollosta.
Sepolla on vankka kokemus pyöräilystä sekä harrastajana että alan yrittäjänä.
– Aloitin pienen pajatoiminnan polkupyörien parissa autotallissa jo 90-luvun puolivälissä. Puijon Pyöräpisteessä olin osakkaana sen perustamisesta
lähtien eli vuodesta 1992. Petosella oli
siis Puijon Pyöräpisteen liiketoimintaa
vuosina 1994–1997. Olen ollut mukana kisajärjestelyissä sekä kansallisella
että kansainvälisellä tasolla Kuopion
Pyöräilyseurassa.
Vuonna 2008 Seppo luopui osakkuudestaan Pyöräpisteessä.
– Tuli eteen aika miettiä, että mitähän sitä tekisi isona. Pikkuhiljaa ajatus kypsyi oman pyörähuoltoyrityksen
perustamisesta. Viime syksystä alkaen
olen huoltanut polkupyöriä toimitiloissani kotini yhteydessä. Syksytalvi
oli hiljaisempaa käynnistysvaihetta,
mutta nyt kevättä kohti toiminta on
vilkkaampaa.
Sesonkiluontoisuus onkin alalle tyypillistä. Kausi alkaa siitä kun pyörätiet
ovat ensimmäistä kertaa sulat ja jatkuu
juhannukseen.
– Nyt on oikea aika huollattaa pyörä
kuntoon kesää varten. Kiivaimpana
sesonkiaikana keväällä huoltoon jo-

notusajat voivat olla jopa viikkoja. Nyt
on vielä mahdollisuus toimittaa pyörä
huollettuna jopa seuraavaksi päiväksi.
Sepon pyörähuolto toimii ajanvarausten periaatteella. Aukioloaikoja ei
virallisesti ole, vaan pyörät huolletaan
varattuna aikana. Tarvittaessa pyörä
myös noudetaan huollettavaksi.
– Pyörä kannattaisi huoltaa jo syksyllä
pyöräilykauden päätteeksi. Näin lika
ja hapettuminen eivät pääse vaikuttamaan osiin talven aikana. Ympärivuotisen pyöräilijän on hyvä huoltaa tai
huollattaa pyöränsä syksyisin ja keväisin. Huolto lisää pyörän käyttöikää,
muistuttaa Seppo.
Polkupyörän ostoa suunniteltaessa
tulisi käyttötarkoitus ottaa huomioon.
Mikäli pyörä tulee jokapäiväiseen
käyttöön, tulee Sepon mielestä sijoittaa pyörään minimissään 300 euroa.
Hinta ja laatu kulkevat käsi kädessä.
– Polkupyörät voidaan ajatella kuuluvan muutamaan luokkaan. On pyöriä,
joista voi sanoa, että omistaa pyörän,
mutta sillä ei voi ajaa. On pyöriä, joilla
ajetaan muutama kerta kesässä. Sitten
on pyöriä jokapäiväiseen työmatkaajoon ja vaativaan käyttöön esimerkiksi hyvälaatuinen hybridipyörä. Paras asiantuntemus oikean pyörämallin
löytämiseksi on alan erikoisliikkeillä,
sanoo Seppo.
Eri pyörämalleja vertailtaessa Seppo kertoo esimerkin pyörien eroista.
Maastopyörän nopeuden ollessa kovalla alustalla noin 22 km/h samalla
työmäärällä päästään hybridillä noin
25 km/h ja kilpapyörällä noin 30 km/
h.
Seppo pitää polkupyöräilyä mainiona tapana liikkua.

– Pyöräilyssä yhdistyvät hyöty ja huvi.
Kesäpäivänä on mahdollisuus ajella
kiireettömästi kuunnellen linnunlaulua ja aistien luontoa, tai haluttaessa
voi pyöräillä vauhdikkaammin.
Pyöräilyyn on Kuopiossa hyvät olosuhteet. Pyöräilyteitä ja mielenkiintoisia kohteita on runsaasti. Pyöräilyreitteihin Petoselta on Sepolla hyviä
vaihtoehtoja.
– Puutossalmen lossille ja takaisin
on Petoselta mukava 40 km:n melko tasamaastoinen reitti. Kurkimäen
kierros Pellesmäen kautta Kurkimäentietä Karttulantielle ja sieltä paluu
Pitkälahden kautta tarjoaa hieman
vaativamman 40 km:n vaihtoehdon
korkeuseroineen. Kesäpäiväisen ret-

ken voi suunnata Vehmersalmen 100
km:n kierrokselle. Pohjoisen kautta
ajetaan Joensuuntielle ja sieltä suunnataan Vehmersalmelle ja Puutossalmen kautta takaisin lähtöpisteeseen.
Tämän reitin varrella voi pitää taukoja
esimerkiksi uintipaikoilla tai matkan
varren kahviossa. Maastopyöräilyn
harrastajille löytyy reittejä Matkukselta
Heinjoelle päin sekä Pikkuneulamäen
hiekkatiet entisellä armeijan alueella.
Kuopion Pyöräilyseura järjestää 30.5.
kaikille pyöräilyn ystäville tarkoitetun
kuntopyöräilytapahtuman, Kallaveden Kierroksen. Reittivaihtoehtoja on
kolme: ”Lossin lenkki” 60 km, ”Wanha Vehmeri” 100 km ja ”Kallavesj” 200
km, kertoo Seppo.

Seppo Mielikäinen tietää
miten pyörä tulee huoltaa.

Pyöräilyn suosiota arvioitaessa Seppo näkee tilanteen vakiintuneen viime
vuosina.
– Pyöräilyharrastus on Pohjoismaissa
suunnilleen samalla tasolla. Tanskassa
ja Keski-Euroopassa pyöräily on yleisempää ja polkupyöriä huomattavasti
runsaammin kuin meillä. Erona muutaman vuoden takaiseen aikaan on
ehkä se, että monet pyöräilijät omistavat useamman kulkupelin käyttötarkoituksen mukaan.

Teksti: Teppo Uotinen,
kuva Tomi Knuutinen

Papat&Pirpanat, Mummut&Muruset yhdessä laulamaan

Kaikki osaavat laulaa

V

äitteen, kaikki osaavat laulaa,
takana ovat vahvasti Lauluklubi Maestran iloiset laulun
puolestapuhujat Elina Aho-Kuusama
ja Jaana Turunen. Jaana on parivaljakon laulattaja, Elinan rooli on toimia
klubin ja eri kurssien koordinaattorina ja itsekin mukana laulajana. Jaana
Turunen on Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikin maisteri, laulaja,
laulunopettaja ja kuoronjohtaja. Hänellä on yli viidentoista vuoden kokemus kuorotoiminnasta, laulamisesta
ja laulun opettamisesta. Myös Elina
on musiikin maisteri ja Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikkikasvattaja. Lauluklubi Maestra laulattaa viikoittain yli sataa laulunystävää.
– Lauluklubi Maestra on tarkoitettu
aloitteleville aikuisille, joilla on halu
laulaa. Laulamisen halu onkin ainoa
pääsyvaatimus. Laulajan tai kuorolaisen taustaa ei tarvitse olla. Ja näin onkin. Klubilaiset ovat tavallisia kadun
jokamiehiä ja -naisia. Tärkein tavoite
on hauskanpito ja yhdessä tekeminen.
Siinä sivussa käy niin, että mukanaolijat oppivat laulamaan, kertovat Jaana
ja Elina yhdestä suusta.

Yhdessä laulamisen monet
vaikutukset, jopa Lontoon
pörssiin
Jaana ja Elina haluavat kumota harhaluulon siitä, että on ihmisiä, jotka eivät osaa laulaa.
– Jokainen osaa tuottaa puhetta.
Laulaminen on laajennettua puhetta.
Käsitys laulutaidottomuudesta perustuu monesti lihasten käyttämättömyyteen. Kunhan saadaan laulamisessa

tarvittavat lihakset kuntoon, niin korvat ja aivot pystyvät toimimaan, sanoo
Jaana.
On olemassa tutkittua tietoa siitä,
että laulaminen tuottaa mielihyvähormoneja. Kaikissa kulttuureissa on aina
laulettu yhdessä. Laulu yhdistää myös
aatteita ja uskontoja. Esimerkiksi työväen lauluilla ja kirkkomusiikilla on
pitkät perinteet, yhdessä laulaminen
kuuluu monissa maissa urheiluun,
esimerkiksi jalkapallokatsomoihin.
Yhteislaulamisella voidaan parantaa
myös työhyvinvointia ja työpaikan
yhteisöllisyyttä. Laulaminen parantaa
esiintymisen itsevarmuutta ja sosiaalisia taitoja. Näitä tarvitsevat etenkin
asiakaspalvelussa toimivat ja muutkin
puhetyöläiset. Sosiaalisia taitoja tarvitaan lähes kaikilla aloilla.
– Lontoon pörssimeklareiden työyhteisöjä on kehitetty laulamalla jo
vuosia. Maestra järjestää yrityksille
90 minuutin mittaisia laulutuokioita,
jossa virkistytään musiikista sekä hoidetaan mieltä ja kehoa yhdessä laulamalla, kertoo Jaana yhdestä klubin
toimintamuodoista.
– Laulaminen parantaa ja aktivoi
eri aivopuoliskojen käyttöä. Usein,
etenkin työelämässä, vallalla on vasen
loogis-matemaattinen aivopuolisko.
Laulu stimuloi käyttämään oikeaa aivopuoliskoa, joka liitetään luovuuteen, rentouteen ja ongelmanratkaisukykyyn, valottaa Elina laulamisen
myönteisiä vaikutuksia.

Lauluperinnettä
sukupolvelta toiselle
Uutena toimintamuotona Maestra
tarjoaa lauluelämyksiä lastenlasten
kanssa.
– Lapsille on tarjolla omat muskarinsa ja aikuisille omat klubinsa tai
kuoronsa. Nyt haluamme tarjota isovanhemmille mahdollisuuden laulaa
yhdessä lastenlastensa kanssa. Toki
mukaan voi tulla vanhempi-lapsi kokoonpanolla. Tämä tarjoaa tilaisuuden oppia yhteisiä lauluja ja leikkejä ja
jatkaa yhdessä tekemistä myöhemmin
kodeissa. Eri sukupolvilla on varmaan
omia laulujaan ja niihin liittyviä leikkejä. Yhdessä laulaminen antaa mahdollisuuden siirtää isovanhempien
lapsuuden aikaisia lauluja ja perinteitä uusille sukupolville ja lapset voivat
opettaa uusia lauluja ja leikkejä varttuneemmalle väelle. Nykyisin on entistä enemmän aktiivisia ja hyväkuntoisia eläkeläisiä. Yhdessä laulaminen
ja leikkiminen on oiva tapaa viettää
aikaa yhdessä lastenlastensa kanssa,
kertovat Jaana ja Elina Laulukammarin perusajatuksesta ja tavoitteista.
Laulukammarin kurssit alkavat
maanantaina 14.3., joten mukaan ehtii vielä.
– Millekään kurssistamme ei ole
pääsy- eikä laulutaitovaatimuksia.
Mukaan pääsee ilmoittautumisjärjestyksessä ilman karsintaa. Silkkaa
laulamisen iloa toivottavat Maestran
tosiaankin asiaansa uskovat ja ilon
tartuttavat Jaana ja Elina.
Teksti ja kuva: Teppo Uotinen

3

Haastattelu päätteeksi Jaana (vas.) ja Elina antoivat näytteen äänen
avaamisesta. Ja laulun tuoma ilo todella tarttuu.
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Suomen halvin matkatoimisto
järjestää matkoja Pietariin

O

tsikon mukaisesti luonnehti
Pietarin lasten tuki ry:n puheenjohtaja Teuvo Kantanen pilke silmäkulmassa yhdistyksen
järjestämiä tavaran toimitusmatkoja
Pietariin. Nämä neljä kertaa vuodessa järjestettävät avustusmatkat ovat
eräs Pietarin lasten tuen keskeisistä
toimintamuodoista. Kolmen päivän
matkan aikana vieraillaan tukikohteissa ja perheissä ja viedään tavaraa
perille suoraan vastaanottajille.
– Lahjoituksina saadut vaatetavarat ja
astiat toimitetaan Pietarissa suoraan
tarvitsijoille. Lahjoituksia saadaan
paljon yksityishenkilöiltä ja myös
muutamilta yrityksiltä. Tavaraa toimitetaan kuukausittain myös Kiteelle,
josta rajan takaa tulevat vähävaraiset
noutavat vaatteita ja tavaroita. Huomenna (haastattelua seuraavana päivänä) lähtee taas Kiteelle noin 700
kiloa tavaraa, kertoo Teuvo vuonna
2004 perustetun yhdistyksen avustusmuodoista.
Yhdistyksellä on toimitilat Petosella Pyörönkaarella. Siellä tapasimme
myös yhdistyksen pitkäaikaisen aktiivin Reijo Holopaisen.
– Tavaralahjoitusten vastaanotto ja
toimittaminen avuntarvitsijoille alkoi
jo vuonna 1991 oman kodin pihavarastosta. Vuosien ajan tavaraa toimitettiin viikoittain matkalaukuissa
linja-autokyydillä, muistelee Reijo toiminnan alkuvuosia.
Reijoa ja Teuvoa ilahduttaa se, että
Kuopion alueen seurakunnat, yritykset ja yksityishenkilötkin ovat tukeneet toimintaa sekä tavaralahjoituksin
että rahallisesti.
– Esimerkiksi Kallaveden seurakunta
antoi Petosen seurakuntakodin käyt-

töömme konserttiamme varten viime
marraskuussa.
Kansan Raamattuseura organisoi kaduilla, hädänalaisissa perheissä ja laitoksissa elävien lasten avustustoimintaa. Työ kanavoidaan KRS:n tukeman
Pietarin Lastensuojelun Säätiön kautta. Säätiöllä on yli 30 ammattitaitoista työntekijää. Avustusmuotoja ovat
katupartiot, perheiden avustaminen
perhekeskuksessa, päiväkeskuksen ylläpito, turvakodin ylläpito ja tukiasuntola. Katupartioissa sosiaalityöntekijät
kiertävät iltaisin jakamassa ruokaa ja
vaatteita katulapsille. Perhekeskuksessa toimii erilaisia terapia- ja harrastuspiirejä. Siellä on mahdollisuus ruokailuun, peseytymiseen ja pyykinpesuun
sekä perheneuvontaan. Päiväkeskuksessa lapset tekevät koulutehtävänsä,
saavat ilmaisen ruoan sekä osallistuvat harrastustoimintaan. Turvakoti on
paikka lapsille, jotka eivät voi asua kotona. Tukiasuntolassa nuoret opiskelevat itsenäiseen elämään tarvittavia
valmiuksia.
– Kummitoiminta on yksi avustusmuoto. Suomessa asuva kummi voi
antaa säännöllisen rahalahjoituksen
Pietarin Lastensuojelun Säätiön tilille tai ottaa oman kummiperheen tai
-lapsen. Näistä kummisuhteista muodostuu usein kiinteää yhteydenpitoa
kirjeenvaihtoineen sekä raha- ja tavara-apuineen. Minulla on ollut useita
kummilapsia, joista jotkut ovat vierailleet myös kotonani, kertoo Reijo
Holopainen.
Teuvolla ja Reijolla on paljon värikkäitä muistoja lukuisilta avustusmatkoiltaan. Asiointi Venäjän tullin
kanssa ei aina suju mutkitta ja liiken-

nekäyttäytyminen maanteillä on joskus aika hurjaa.
– Tavaraa saa viedä rajan yli 50 kiloa
henkeä kohti. Venäjän tulli on kovin
kiinnostunut tavaraerän sisällöstä ja
eräänkin kerran tulli ei meinannut
päästää rajan yli vaikka tavaraa ei ollut liikaa eikä sisällössä ollut mitään
poikkeavaa. Pitkän polemiikin jälkeen
pääsimme sentään läpi. Viedessämme
lastia Venäjälle tietysti pyritään ottamaan mahdollisimman paljon. Tästä
meille on syntynyt mukava yhteistyömuoto lappeenrantalaisten helluntaiseurakuntalaisten kanssa. Heitä lähtee
joukko saattotiimiksi rajanylityksen
ajaksi. Näin saamme enemmän tavaraa viedyksi perille. Tullin jälkeen tavarat lastataan taas kyytiimme ja matka jatkuu. Saattajat palaavat takaisin
tyhjin autoin. Liikenteessä on sattunut
muutamia läheltä piti -tilanteita. Siellä
oletus tuntuu olevan se, että normaalilevyiselle maantielle mahtuu ohitustilanteessa vähintään kolme autoa
rinnan. Ohitsemme on menty myös
pientareen puolelta, muistelevat kokeneet Venäjän-kävijät matkojaan.
Yhdistystoiminnassa ja vapaaehtoistyössä on ikuinen rahapula. Apua haluttaisiin antaa enemmänkin.
– Ihmiset kyllä luopuvat tavaroistaan
mielellään, mutta rahasta luopuminen
on vastenmielisempää, tiivistää Teuvo
Kantanen avustustyön haasteellisen
tilanteen.
Jos kipinä syttyi Pietarin matkasta,
niin mukaan tämän Suomen halvimman matkatoimiston Pietarin matkalle voi osallistua. Riittää kun on
voimassa oleva viisumi, polttoainekuluihin osallistuminen on vapaaehtoista ja perillä odottaa edullinen majoitus kirkon lattialla.

Teuvo Kantasella on monia värikkäitä muistoja Pietarin matkoiltaan.

Teksti: Teppo Uotinen
kuvat: Tomi Knuutinen ja
Teppo Uotinen

Rainbow Systems Oy:n lahjoittamat
pölynimurit löytävät tiensä niitä
tarvitsivien koteihin.

700 kg vaatetavaraa lähdössä
Kiteen kautta Venäjälle.

Reijo Holopainen on pitkän linjan Pietarin lasten auttaja.
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parturi-kampaamo

Hiusstudio Queen
Priorin
Ensi kuussa
juhlitaan
Queenin 1-vuotis
kaps.syntymäpäivää

VAHVAT HIUSJUURET.
VAHVAT HIUKSET.

32,90

Huhtikuun aikana käyneiden asiakkaiden kesken arvotaan
ravintola Käskynkän lounaita, hieronta lahjakortteja,
suoristusrautoja sekä 500 euron matkalahjakortti.

PRIORIN-tarjous T9.3.-31.3.11

90 kaps. 33,90 e (norm. 37,69 e)
200 ml shampoo 11,10 e

(norm. 12,41 e)

Priorin on hiusjuurien täsmäravinne, jonka avulla
saat vahvemmat, terveemmät ja tuuheammat hiukset.

PETOSEN APTEEKKI

Jynkän liikekeskus
Soikkokuja 12, 70780 Kuopio
Sinua palvelevat Emilia, Sonja ja Helena
Ajanvaraus 040 160 8989

PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi

AVOINNA MA-PE 8-19, LA 9-16 PUH. 017-2871800

Onko Petosella äijiä?

Kansanedustajaehdokkaita
tentissä Petosella

Äijjäkerho kokoontui ensimmäistä kertaa Petosen vapaa-ajantiloissa keskiviikkona 16.2.. Illan
teemaksi oli valittu autourheilu.
Vierailijaksi oli kutsuttu Petteri Pirskanen Kuopion Urheiluautoilijoista. Petteri on Kuopion
Urheiluautoilijoiden hallituksen
monivuotinen jäsen. Hän esitteli
yhdistyksen toimintaa ja kertoi eri
autourheilun harrastusmuodoista.
Itse toisen polven autourheilijana
Petterille on kertynyt paljon kokemuksia harrastusuraltaan. Niistä

Eduskuntavaalit lähestyvät, sunnuntaina 17.4.2011 pitäisi jokaisen
vääntäytyä vaaliuurnille – mutta
miten näistä puolueiden ehdokkaista ottaa selvän, kuka mitäkin asiaa
lupaa kansalaisten hyväksi hoitaa ja
millä keinoin. Hyvinvointia, lievempää verotusta, työllisyyttä... hyvän
parasta jokaiselle on luvassa, mikäli
näitä vaalisloganeita on uskominen.
Asukasyhdistys on kansan asialla,
kutsuimme Pinarin kahvioon kaikista mahdollisista Pohjois-Savossa
kansanedustajaehdokkaita asettaneista puolueista yhden ehdokkaan
tiistaina 29.3.2011 klo 18-20 pidettävään vaalipaneeliin.
Nyt vain reippaasti mukaan kyselemään ehdokkailta tiukkoja kysymyksiä ja varsinkin perusteluja lupauksille.

saatiin kuulla värikkäitä tarinoita
ja muisteloita. Kolmatta sukupolvea moottoriurheilun parissa harrastaa myös Petterin poika.
Äijjäkerhon vetäjä Jani kertoi
kerhon synnystä tarvetta tarjota
alueen miehillekin mahdollisuutta
tavata samanhenkisiä vapaamuotoisessa yhteydessä. Äijjäkerhon
tapaamiset eivät edellytä sitoutumista jäsenyyteen eikä kerholla
ole jäsenmaksua. Kerho kokoontuu kahden viikon välein keski-

viikkoisin Petosen vapaa-ajantiloissa.
Tapaamisista ilmoitetaan paikallisissa lehdissä ja netissä osoitteessa http://petosenat.toimikunnat.
net/. Seuraavalla kerralla kerho
kokoontuu 16.3. historiallisen
miekkailun merkeissä, kannattaa
tulla tutustumaan.

Teksti: Teppo Uotinen

Haemme avustavaa toimittajaa
osapäivätyöhön palkkatuella tai työharjoittelijana/
työelämävalmennettavana. Palkkatukihakijalta vaaditaan
oikeus täysimääräiseen palkkatukeen (90%).
Työaika on 20 h/viikko.
Työtehtävinä muun muassa lehtijuttujen suunnittelu ja
kirjoittaminen, haastatteleminen, osallistuminen lehden
suunnitteluun ja valokuvaaminen.
Työntekijältä vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa,
omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja.
Kokemus toimittajan tehtävistä katsotaan eduksi.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus
kirjoitusnäytteineen sähköpostilla
osoitteeseen ppasyhd@gmail.com

Kysymyksiä voi jättää myös ennakkoon Pinarin kahviossa ja Petosen asukastuvalla sijaitseviin
laatikoihin. Terävimmät ja ajankohtaisimmat kysymykset esitetään tilaisuudessa.
Asukasyhdistys on myös tasaarvon ja demokratian asialla; kutsuimme siis kaikki puolueet, useinhan nämä vaalituloksissa muut
-luokassa painivat pikkupuolueet
jätetään paneelien ulkopuolelle –
meillä niin ei tehdä!
Tilaisuuden alussa ilmainen kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Seuraa tilaisuuden uutisointia nettisivuiltamme www.ppay.fi.
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Petosen Ikinuorilla vilkas viikko

Helmikuinen souturetki

Y

stävänpäivällä 14.2. alkanut
viikko oli Petosen Ikinuorilla
täynnä toimintaa. Maanantaina aloitettiin viikko istumatanssilla seurakuntatalolla. Istumatanssi
on oiva laji ikääntyneemmällekin
ihmiselle.

Mielikuvaretki soutaen
marjastamaan ja
heinäntekoon
Tiistaina tehtiin retki soutaen saareen, jossa marjasteltiin, tehtiin
heinää ja lopuksi uitiin. Sääkin
vaihteli tuulenpuuskista sateeseen
ja heinäntekokeliin. Niin – miten
helmikuunpakkasilla ja jäätilanteessa soudettiin ja uitiin? Kaikki
toteutui mielikuvaretkellä. Retken
vetäjä, Savonia Ammattikorkeakoulun opiskelija toimintaterapeutti
Tarja Moilanen, oli rakentanut tuolijumppahetken tarinan muotoon.
Kaikkiin tarinan tekemisiin liittyi
jumppaliikkeitä. Alkuun käveltiin
rantaan tehden jalkaharjoitteita, sitten soutuliikkeitä ja niin edelleen.
Kaikkiin tarinassa vastaan tulleisiin
tekemisiin liittyi jokaiselle osallistujalle sopivia liikuntaharjoitteita
tai venyttelyjä kunkin kunnon mukaisesti. Heinänteon jälkeen uintiin

valmistauduttaessa osallistuja jo
kyselivät: ”Milloin riisuudutaan?”
Vetäjä toppuutteli ja uintiliikkeet
tehtiin vaatteet visusti päällä. ”Pittäähän sitä olla naurun tynkee”,
kommentoi joku osallistujista riisuuntumisajatusta. Lopuksi vietettiin muutaman minuutin rentoutumishetki hämärän hiljaisuudessa
kuunnellen taustalta tulleita kesäisiä
luontoääniä.
Tarja Moilasen lisäksi jumppaan
osallistui sairaanhoitajaopiskelija
Tomi Tuhkio. He kertoivat tilaisuuden olevan osa ammattikorkeakoulun opintoihin liittyvää
moniammatillista
harjoittelua.
Viikon ohjelmassa oli myös leivontaa ja terveysneuvontaa. Terveyspäivänä oli mahdollisuus mittauttaa verensokeri, kolesteroli,
hemoglobiini, verenpaine, pituus
ja paino. Lisäksi tarjolla oli suunterveydenhoidon ohjausta.
Petosen Ikinuorten toiminta jatkuu entiseen tapaan vireänä ja uusia toimintamuotoja on kehitelty
ja kehitetään edelleenkin. Biljardi
on säilyttänyt suosionsa yhtenä
toimintamuotona.

Tuulenpuuska on yllättänyt marjamatkalaiset.

Teksti: Teppo Uotinen,
kuvat Tomi Knuutinen

Täydellinen kesäretki!
Jumppa oli tosi mukavaa. Tällaista saisi olla useamminkin, totesivat Paula
Rissanen (vas.) ja Auli Heikuri.
Istumatanssissa mukana ollut Kaisa Ruotsalainen kertoi tykänneensä
tanssihetkestä: ”Mukava tapahtuma,
oli kiva tanssia musiikin tahdissa tuolissa istuen.” Istumatanssia on jatkossakin luvassa kerran kuussa.

Avoinna
ma - pe
9.30 - 14.00
Petosen vapaa-aikatilat, Pinari, Pyörönkaari 19, 040 473 1728

Lounasta ti, ke, to ja pe
ATERIA
klo 11.00 - 12.30
4 euroa

Kahvion väki lomailee 7. - 11.3.
...mutta ma 14.3. juhlitaan kahvion 1-vuotissynttäreitä!
Sadalle ensimmäiselle kävijälle

ILMAISET VIINERIKAHVIT!
Tervetuloa!

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.fi
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Palvelualueuudistuksen vaikutus asukasyhdistyksiin ja asukastupien toimintaan

Kolmannen sektorin
toimijoilla iso rooli

K

uopion kaupungin hallinnon
suuri uudistus, jonka yhteydessä syntyi kuusi palvelualuetta, on ollut käytössä nyt muutaman
kuukauden.
Kaupunginvaltuustossa 25.10.2010
hyväksytty Kuopion kaupungin hallintosääntö määrittelee palvelualueet
seuraavasti: Palvelualue on hallinnollinen kokonaisuus, joka tuottaa itse
tai järjestää palvelut kunnan jäsenille
tai muille palveluiden käyttäjille. Palvelualue hoitaa myös toimialaansa
kuuluvat viranomaistehtävät. Palvelualueet on ryhmitelty toimielinten
alaisuuteen asiakaspalvelua ohjaavilla
ja asiakaslähtöistä toimintaa tukevilla organisointiperiaatteilla. Kuopion
kaupungilla on kuusi palvelualuetta:
vetovoimaisuuden palvelualue, kaupunkiympäristön palvelualue, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue,
kasvun ja oppimisen palvelualue, perusturvan palvelualue ja terveydenhuollon palvelualue.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueeseen kuuluvat: omatoimisen
hyvinvoinnin palvelut, ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen
palvelut sekä taide- ja tapahtumapalvelu. Ohjatun hyvinvoinnin palvelualueelle on vastuutettu myös kansalaistoiminnan aktivointipalveluiden
kehittäminen. Tänne asemoituu myös
asukastupien ja - yhdistysten toiminnan kehittäminen. Asiakkuuspäällikkönä toimii Heli Norja. Koko hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen
palvelualuejohtajana toimii Pekka
Vähäkangas.
Entisen asuntotoimi ja projektit -yksikön kehityspäällikkö Mirja Wihuri
kertoi Petosen lehdelle uudistuksen
mahdollisista vaikutuksista asukastupien ja – yhdistysten toimintaan. Mirja on työskennellyt asukastupatoiminnan kehittäjänä jo vuodesta 2001.
– Viime vuoden puolella olin jo henkisesti irrottautumassa tästä vastuualueesta, mutta paluu tuttuihin kuvioihin taitaakin olla edessä.
– Uudistuksen yhteydessä perinteiset
hallintokunnat poistuivat. Tavoitteena
oli muodostaa asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia. Organisointi on
vielä monilla osa-alueilla kesken, tarvittavat henkilöt alkavat olla tiedossa,
mutta toimenkuvien ja tehtävien jaon
määrittely on meneillään. Ylimenovaiheessa on saattanut olla myös ulospäin epäselvyyttä siitä, mistä kukin
vastaa. Asia tulee selkiytymään varsin
pian, kertoo Mirja.
– Hyvinvoinnin palvelualueen keskeisiä tehtäviä ovat harrastus- ja vapaa-ajan toimintojen kehittäminen
ja kansalaisosallisuuden lisääminen.
Asukastuvat ja kylätalot ovat oiva foorumi asukkaiden yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Asukasyhdistysten rooli
toivottavasti tulevaisuudessa vahvistuu koska ne toimivat kaikkien Kuopion asukkaiden edunvalvojina erityisesti alueiden ja palveluverkoston
kehittämisessä. Yhdistysten kehittyvä
rooli myös toivottavasti aktivoi uusia
innokkaita toimijoita.
– Setlementti Puijola on ollut vahva yhteistyökumppani asukastupatoiminnan kehittämisessä. Toivoisin näkeväni sen myös jatkossa tässä
roolissa. Asukastupien yksi tavoite on

työllistäminen. Henkilöstöhallinta ja
rekrytointi on hyvä keskittää yhdelle
toimijalle ja Puijolalle tämä tehtävä
sopii hyvin. Puijolalla on myös hyvin
monialaista osaamista kumpareisten
elämänpolkujen tukemisessa.
Mirja näkee julkisen sektorin ja muiden toimijoiden yhteistyön tärkeänä.

– Kyse ei ole rajankäynnistä vaan eri
toimijoiden asemoinnista. Julkisen
sektorin aukkopaikkoja voidaan täydentää yhteistyöllä kolmannen sektorin kanssa. Tähän yhteistyöhön tarvitaan myös kunkin alueen asukkaiden
panosta. Asukasyhdistysten merkitystä toimijana voitaisiin mielestäni kasvattaa. Esimerkiksi Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksellä on alueen asukkaina yli 15 000 ”jäsentä”. Yhdistyksen
tavoitteena on edistää kaikkien asujien
hyvinvointia. Pidän asukasyhdistyksiä
hyvinä kumppaneina ja julkisen sektorin sparraajana asuntoalueilla.
Pitkälahti-Petosen asukastupa toimi
alkuaikoinaan kerrostalon alakerrassa
olevassa huoneistossa. Yhdistys pääsi
jo suunnitteluvaiheessa vaikuttamaan
nykyisen vapaa-ajantalon tilojen
suunnitteluun.
– Tätä mallia voitaisiin soveltaa muihinkin asukasyhdistysten toimitilojen
hakemiseen. Hyvä esimerkki jo olemassa olevien tilojen hyödyntämisestä on myös Puijonlaakson asukasyhdistyksen toimiminen kaupungin
tiloissa vanhusten palvelutalossa. Samankaltaista synergia-ajattelua pitäisi
hyödyntää uusien asukastupien suunnittelussa.

Asukastupien toiminnasta ja merkityksistä Mirja Wihuri haluaa mainita
muutaman.
– Vuonna 2001 avatun Rypysuon asukastuvan myötä ihmisten kokemus
koko alueen turvallisuudesta parani.
Soppapäivät ovat siellä muodostuneet
MUST –jutuksi. Tietokoneiden käyttömahdollisuus asukastuvilla on iso asia.
Päivän lehtien lukeminen tai piipahtaminen kahvilla ovat
eräitä asukastupien
tärkeistä palveluista.
Puhuttaessa taloudellisista resursseita
toteaa Mirja niiden
olevan tällä hetkellä
edellisvuoden tasolla.
– Kansalaistoiminnan
aktivoinnin
määritteleminen
omaksi alueekseen
voisi olla viesti organisaation halusta
panostaa kyseiseen
osa-alueeseen. Ongelma kaiken ennaltaehkäisevän työn
rahoituksen perusteluissa on tulevien säästöjen toteennäyttäminen. Kustannukset, jotka
eivät ole vielä syntyneet, eivät ole mukana laskelmissa. Vaikkapa avoimen
päiväkodin tarjoaman terveellisen
ruokailumahdollisuuden vaikutuksia
lasten tuleviin tottumuksiin on mahdotonta laittaa laskelmien tulopuolelle.
Yhteenvetona Mirja Wihuri tiivistää
asukastupien ja – yhdistysten asemaa
osana ihmisten hyvinvointia.
– Paras mittari on alueen asukkaiden
kokemus. Parhaimmillaan asukastuvat ovat alueen ihmisten yhteinen olohuone. Tämä antaa lähes rajattoman
mahdollisuuden tekemisille, joille ei
ole muualla tilaa. Toiminta yhdistää
alueen ihmisiä ja mahdollistaa myös
julkisten palvelujen tuomisen lähelle ihmisiä ja ihmisten mittakaavassa.
Näillä toimilla voidaan parantaa myös
kaupunginosien imagoa. Yhteiskunnan kannalta ei voida väheksyä vapaaehtoistoiminnan osuutta työllistämisessä ja syrjäytymisen estämissä,
sanoo Mirja Wihuri.
Teksti ja kuvat: Teppo Uotinen

Tätä Petosen Lehden numeroa jakavat maaliskuun ajan
seuraavat jakelupisteet:
Pitkälahden ABC, Ravintola Käskynkkä,
Kurkimäen Kyläkauppa, Pihkamarket Pihkainmäki,
Takka Baari Hiltulanlahti, Sale Särkiniemi ja
Leväsen Shell.
Seuraava lehti ilmestyy keskiviikkona 13.4.
Aineistot tuohon lehteen viimeistään tiistaina 5.4.
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Ajatus hiihtolomasta oli
vireillä jo 85 vuotta sitten

H

iihtolomaksi kutsutaan Suomen kouluissa kevättalvisin
vietettävää viikon lomaa. Loman ajankohta vaihtelee alueittain,
jotta ruuhkahuippuja etenkin Lapin
lomakeskuskissa voitaisiin tasoittaa.
Hiihtoloma on ollut jo pitkään osana
suomalaista liikuntakulttuuria. Puhutaan myös urheilulomasta ja nykyisin
ehkä enemmän talvilomasta.
Valtion liikuntahallintoa tutkineen
dosentti Erkki Vasaran mukaan hiihtoloman ensimmäisenä aloitteentekijänä oli vuonna 1926 kouvolalainen
voimistelunopettaja ja suojeluskuntaupseeri Santeri Hirvonen. Hän kirjoitti Kasvatus ja koulu -lehdessä
tarpeesta tarjota koululaisille vastapainoa sisätiloissa puurtamiselle lukuaineiden parissa. Hirvosen mielestä
juuri keväisillä hangilla hiihtäessään
lapset saisivat raitista ilmaa ja kestävyyttä lukuvuoden loppukuukausien
ponnistuksiin. Hän nimesi viikon
mittaiseksi kaavailemansa loman juuri hiihtolomaksi.
Hirvosen hanke hautautui muutamaksi vuodeksi, kunnes Lauri Pihkala ryhtyi 1930-luvun alussa sen
esitaistelijaksi. Tarkoitus oli innostaa
koululaisia lisäliikuntaan ja kohentaa
heidän terveydentilaansa. Kun kouluhallitus hyväksyi idean, se toteutettiin
lopulta oppikouluissa keväällä 1933 ja
kansakouluissa vuotta myöhemmin.
Koulujen hiihtolomat olivat yksi näkyvimmistä ja merkittävimmistä liikuntapoliittisista käytännön toimista
maailmansotien välisellä kaudella, toteaa Vasara.
Kouluhallitus antoi kiertokirjeessä
tarkennetut ohjeet valtion oppikouluille 1934, jotta lomanvietto vastaisi alkuperäistä tarkoitustaan: ”Asianomaisen voimistelunopettajan ja
luokanjohtajien tulee kylliksi ajoissa
selvittää oppilaille, mikä merkitys lo-

malla on, korostaen sen terveydellistä merkitystä pitkän ja loppupuolella
usein rasittavaksi käyvän kevätkauden
keskellä että urheilullista arvoa talven
parhaana aikana.”
Suhtautuminen hiihtolomaan ei alkuun ollut pelkästään myönteistä.
Opettaja-lehdessä 1934 julkaistiin
vuonna 1934 kriittinen kannanotto:
”Mikäli tämä urheiluloma pitäisi olla
n.s. ”hiihtoloma” ja lisäksi ”lepoloma”,
niin siitä ei luulisi voivan paljon puhua, jos ajatellaan asiaa maalaiskansakoulujen osalta tavallisilla maallikon
aivoilla eikä tiedemiehen. Jokainen
lapsi, jos hänellä on kykyä, halua ja
mahdollisuutta, voi maaseudulla joka talvipäivä ennen ja jälkeen koulu-

työtänsä hiihtää noin runsaan tunnin
ajan. Jos hän ei näin menettele, niin
miten varsinainen tätä varten annettu
loma saisi hänet hiihtämään, se lienee
kyseenalaista. Jos oppilaat tarvitsevat
”lepolomaa”, niin miksi pirstoa lukuvuotta liiaksi.”
Nykyään perinteisen hiihdon merkitys lomanvietossa on vähentynyt.
Hiihtokeskuksiin hakeudutaan edelleen aktiivisesti laskettelemaan, joten
suksilla ja laudoilla vietetään aikaa.
Ehkä parin viime talven lumen riittävyys koko maassa tuo lisää ystäviä perinteiselle murtomaahiihdollekin.
Teksti: Teppo Uotinen
Kuva: Eino Knuutinen

Lähteet:
Jääskeläinen, Leena 1993: Itsenäisyyden ensiaskeleet koululiikunnassa. Kyykkyyn-ylös! 150-vuotta
koululiikuntaa. Liikuntatieteellisen
Seuran julkaisu nro 136.
Penttilä, J. 1934: ”Hiihtoloma”. –
Opettaja-lehti 17/1934.
Vasara, Erkki 2004: Valtion liikuntahallinnon historia. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 157.
koulutus- ja viestintäpäällikkö Jari
Kanervan artikkeli Liikuntatieteellisen Seuran Internet-sivustossa

Laura, Lauri ja Iina Aivion loma
on maalis-huhtikuun vaihteessa.
He viettävät lomansa pohjoisessa
mökkeillen, moottorikelkkaillen ja
hiihtäen.

Knuutisen veljekset suksilla 1950-luvun puolivälissä

Akseli Erkkilällä on hiihtoloma meneillään olevalla viikolla. Hänellä
ei ole erityisempiä lomasuunnitelmia.
– Matkoille ei ole suunnitelmia lähteä.

Niinakaan ei aio matkustaa lomallaan.
– Ei ole erityisempiä suunnitelmia.
Hiihtää en aio, loma on kuitenkin
tarpeeseen.

Luistelutapahtuma

Miika Hälinen on sairauslomalla.
– Olkapään leikkaus ja kuntoutus
estävät normaalin talvilomanvieton. Hiihtolomaan kuuluisi muuten
laskettelu.
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Pyörönkaaren hiihtomestaruus
kakkosten juhlaa
Jo perinteeksi muodostunut Cantina
Casagranden järjestämä umpihankihiihto hiihdettiin lauantaina 5.3. Pyörönkaarella ja paikalle eksyi myös Petosen lehden urheilutoimitus.
Kilpailussa hiihti jälleen kaksi joukkuetta viestin, jossa joukkueilla oli
käytössään yksi pari suksia ja sauvoja.
Tai no, sauvoja kyllä rusahteli poikki
vähän väliä, kunnes varasauvat loppuivat. Liekö sauvojen heikkoutta vai
hiihtäjillä liikaa voimaa? Heidän onnekseen näissä kisoissa ei tehdä doping-testejä.
Parinkymmenen osallistujan umpihankihiihto (ja –uinti) keräsi Can-
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Timo Kurikan mielestä hiihtokisoissa
pitää aina olla myös havuja. Perkele!

tinan edustalle myös tusinan verran
katsojia.
Kilpailun voitti lähestulkoon murskaavasti Susanna Pöntisen johtama
kakkosjoukkue, niinpä kakkonen olikin ykkönen! Ykkösjoukkueen kohtaloksi koitui heikompi tasapainotaito
ja löysemmät siteet… Ykkönen nieli
tappion kuitenkin yllättävän tyytyväisenä, juhlien sitä jopa äänekkäämmin
kuin kakkosjoukkue voittoaan.
Teksti ja kuvat: Pasi Louhelainen

Tasatyönnön tyylinäyte
voittajajoukkueen
Heidi Komulta.

UUTTA PALVELUA PETOSELLA
Pyöräilykausi lähestyy, onko pyöräsi huollettu?

Polkupyörän perushuolto 55 €
Nouto-/palautuspalvelu perushuoltoon Petoselta,
Saaristokaupungista ja Jynkästä 10 € (norm 15 €).
Tarjous voimassa maaliskuun loppuun saakka.

PETOSEN PYÖRÄHUOLTO
Valmuskakuja 4 70800 Kuopio
p. 044 017 0919 seppo.mielikainen@dnainternet.net
Huollot vain ajanvarauksella tai sopimuksen mukaan
Seppo Mielikäinen

Hannele Rossi johdatti joukkueensa komeasti toiseksi.

Myös Joonas Pöntinen esitti sporttisen
suorituksen, vaikka sauvakin puuttui.

Hyperhiihtolomaviikon ohjelmaa
KESKIVIIKKONA 9.3.

- klo 10-15.30 Petosen asukastupa:
koko perheen pitsapullapäivä - opi
tekemään itse! Maksuton, omat essut
mukaan.
- klo 10-15 Kuopion taidemuseo:
avoin työpaja omaehtoiseen työskentelyyn.
- 10.15-13.45 Niiralan uimahalli: sukellusrata, peuhula, hyppytorni, vesikoripalloa (järj. Kuopion Uimaseura).
- klo 12-15 Kuopio-halli: parketilla
tanssipeli ja temppuilua.
- klo 12-15 Lippumäen jäähalli: pelejä ja leikkejä, vapaata luistelua (järj.
KuTa). Kypäräpakko.
- klo 14-16 ja 16-18, Kulttuuriareena
44: Kokkipaja.
- klo 14-18 Kulttuuriareena 44: Teese-itse-mielenosoitus (TSIM), -K13-!
- klo 15 ja 18 Kulttuuriareena 44: Lay
Down and Feel -elokuva, Tim Burtonin Liisa Ihmemaassa, -K11-, vanhemman seurassa -K9-. Ennakkoliput
Areenalta 1.-4.3.

TORSTAINA 10.3.

- klo 9-13.30 Lippumäen uimahalli:
vesipalloa 7-9-vuotiaille klo 9, vesipalloa 10-12-vuotialle klo 10, vesipalloa

Ammattitaitoa ja kokemusta alalta
jo viime vuosituhannelta alkaen

yli 13-vuotialle klo 11, vesipelastusta
klo 13.
- klo 10-15 Kuopion taidemuseo:
avoin työpaja omaehtoiseen työskentelyyn.
- 10.15-13.45 Niiralan uimahalli: sukellusrata, peuhula, hyppytorni, vesikoripallo, (järj. Kuopion Uimaseura).
- klo 12-14 Puijon hiihtostadion ja
hyppyrimäen alahissiasema: mäkihyppyyn tutustumista 6-12-vuotiaille. Hiihtosukset mukaan! (Järj. Puijon
Hiihtoseura)
- klo 12-15 Lippumäen jäähalli: luisteluohjausta, tehtäväpisteitä, temppurata, kisailua, puffetti (järj. KuLS). Kypäräpakko.
- klo 14-20 Kulttuuriareena 44: aulassa Beauty salon ja isossa salissa
non-stop -games: mm. Wii ja Guitar
Hero. klo 15-17 askartelupaja alakouluikäisille.
- klo 16, Torimonttu, Sektorin kulma: tutustuminen torimonttuun kiertokävelyllä rakennusinsinööri Heikki
Multasen johdolla. Pakkasraja -15 astetta.
- klo 15-20, Litmasen kenttä, Petonen. Koko perheen luistelutapahtuma.
Pelailua ja kilpailuja jäällä. Lämäritutka, rankkareita maalivahdille, ruset-

?
TO
NA

Petosen vapaa-ajantilojen
Pinarin kahviossa (Pyörönkaari 19) järjestetään

tiluistelu, taitoluistelunäytös… Katso
lisää www.ppay.fi/luistelu

VAALIPANEELI

PERJANTAINA 11.3.

- klo 9-13.30 Lippumäen uimahalli:
vesipalloa 7-9-vuotiaille klo 9, vesipalloa 10-12-vuotialle klo 10, vesipalloa
yli 13-vuotialle klo 11, vesipelastusta
klo 13.
- 10.15-13.45 Niiralan uimahalli:
sukellusrata, peuhula, hyppytorni,
vesikoripalloa(järj. Kuopion Uimaseura).
- klo 12-15 Lippumäen jäähalli: mailallisten pelipäivä, (järj. Juniori-KalPa). Kypäräpakko.
- klo 14-16 Aurinkorinteen koululla:
neulahuovutusta, kasvomaalausta ja
salissa pelailua.
- klo 14-20, Kulttuuriareena 44: aulassa Beauty salon ja isossa salissa non
stop -games: mm. Wii ja Guitar Hero,
klo 15-17 askartelupaja yläkouluikäisille.

Hyperhiihtoloman koko ohjelma on
esillä osoitteessa http://www.kuopio.
fi/tapahtumat ja Facebookissa Hiihtoloma Kuopiossa 2011 -tapahtumana.

tiistaina 29.3.2011 klo 18.00 - 20.00.
Tilaisuuteen on kutsuttu jokaisen puolueen edustaja.
?
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Voit jättää kysymyksiä ennakkoon otus

?

Petosen asukastuvalla ja Pinarin kahviossa
oleviin laatikoihin.
Myös tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä.
Kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.
Tervetuloa!
Paneelista tietoa myös netissä:
www.ppay.fi
Ty
a?
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u
it

l
aa

si

So

?
ti

vi
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Järjestäjä
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TANSSIT

Petosen vapaa-aikatiloissa,
Pinarilla, Pyörönkaari 19
Joka toinen lauantai klo 17-21

KOKOUSKUTSU
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n KEVÄTKOKOUS
pidetään Petosen asukastuvalla (Pyörönkaari 19)
kokoushuoneessa tiistaina 22.3.2010 klo 18.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
HUOM! Kaikki Petosen asukkaat ovat asukasyhdistyksen
jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu

Kevään tanssipäivät: 12.3., 26.3., 9.4. ja 23.4.
Ei sisäänpääsymaksua,
Kahvilippu 5 €, narikka 2 €

ttaa
i
d
h
a
t
Tansseja rviainen
Kari Pa

Kahvilipulla saa kahvin ja kahvileivän
sekä osallistumisen arvontaan, jossa palkintona
2 kahvilippua tuleviin tansseihin!

Tervetuloa!

TERVETULOA!

Johtokunta

Eve tässä moi!

Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Tupavastaava)
sähköposti: petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Internet: http://petosenat.toimikunnat.net
Aukioloajat: ma-pe 9.30 - 17.00

Avoimen päiväkodin väki,
kaipaan teitä Retiisikadulle.
Olen siellä taas ma ja ti klo 9.00 - 11.30.
Tervetuloa!

Askartelukerho kokoontuu torstaisin klo 12.00-15.00.
Katso tarkempi ohjelma netistä.
Neulekerho perjantaisin klo 12.30-14.30, neulomme peittoja ym.
Pietarin katulapsille, langat ja puikot talon puolesta. Tule mukaan, tupa tarjoaa kahvit!
Äijjäkerho (vain miehille) kokoontuu 16.3. klo 17,
esittelyssä historiallinen miekkailu. Tule tutustumaan!

HAKU SYKSYN KERHOIHIN 14.3 - 15.4.2011

Olemme käynnistäneet uudestaan suositun pienimuotoisen ompelupalvelun,
hinta ei päätä huimaa. Voit ommella myös itse, ohjaajamme neuvovat ja auttavat.

Haku tapahtuu sähköisesti
“avoimet varhaiskasvatuspalvelut” -linkin kautta:

Haemme Petosen ja Puijonlaakson asukastuville työntekijöitä palkkatuella sekä
työelämävalmennettavina tai työharjoittelijoina.
Ota yhteyttä Sirpa Silvennoiseen, 044 718 1099 tai sirpa.silvennoinen@kuopio.fi

www.kuopio.fi >
Opetus ja koulutus >
Päivähoito ja esiopetus >
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut

Petosen
Ikinuoret ry
Sääntömääräinen
kevätkokous ti
29.3. klo 12 alk.
asukastuvalla.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Hallitus

-tapahtumia
PETOSEN SRK-TALOLLA
klo 16.00
Su 20.3. Aiheena “Riidat”,
alustaa perheneuvoja Tarja Pousi
La 16.4. Aiheena “Tunteet”,
alustaa Kirsi ja Markku Virta
Su 15.5. Aiheena “Teot”,
alustaa Mirja ja Juha Määttä

Lastenhoito järjestetty.

Saaristo Martat
Kokoontuu Jynkänvuoren
kerhohuoneella.
Katso lisätietoa
osoitteesta:
www.saaristomartat.fi

Kahvitarjoilu!
Tervetuloa viettämään parituntinen
parisuhteen parhaaksi!
Kallaveden srk
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Suksikaa
jonnekin, joskus
Ei kesälomaakaan kutsuta jalkapallo- tai tennislomaksi. Mutta
hiihtolomapa on hiihtoloma. Jos termejä hiukan modernisoitaisiin,
niin eiköhän uusi nimitys olisi Facebook-loma. Tai laajakuvatv-loma. On muutkin sanat uudistuneet. Osoituksena vaikkapa se, että
erään viime vuoden hittielokuvan nimi ei ollut Vanhapiikaelämää 2.
Vuodenajan mukaan hiihtolomaa ei voi nimetä, koska jossain hiihtoloman aikaan on talvi, ja pohjoisemmassa kevät, vaikkakin kylmempi ja lumisempi kuin se etelämmän talvi.
Media haluaa välittää kuvaa, että hiihtolomalla perheet suuntaavat
Lappiin mökkilomalle. Sitten lasketellaan, hiihdetään, vietetään laatuaikaa perheen parissa. Itse uskon kyllä, että hyvin suuressa osassa
perheitä hiihtoloma tarkoittaa sitä, että lapsille jää hieman enemmän aikaa olla netissä, ja katsoa televisiota. Suomen nuorisoa ei
hiihto juuri kiinnosta; hampurilaisen syönti, Wowin pelaaminen ja
Salkkareiden katselu hiihtäessä on melko vaikeaa. Hiihdon katselu
tv:stä kiinnostaisi toki, jos sauvoja heiluttelisi Munamies. Tai Duudsonit, esimerkiksi pilvenpiirtäjän seinää pitkin sivakoiden.
Sisäliikunta tarkoittaa nykynuorisolle enimmäkseen uusinta NHL
Hockey:ä, tai Wii-pelejä. Ulkoliikunnan osaa teineillä suorittaa se,
että vaihtaa Sokoksen kongissa limppaillessaan painoa vasemmalta jalalta oikealle. Tai käy lähikaupassa hakemassa hiukan sipsejä
ja limpparia. Tai käppäilee vuokraamaan Stallonen tai Vin Dieselin uusimman dvd:n. Mutta terveellisempiä nuokin toki kuin kymmenen askelta parvekkeelle tupakille - joka toki on terveellisempää
kuin löhötä vaan nojatuolissa tupakoimassa.
Urheilu on parasta säännöllisesti harrastettuna, vaikka kahdesti
viikossa (enkä nyt tarkoita sitä että kävelee uimahallille, ja pyöräilee
kotiin..). Loman käyttö urheilemiseen ei kuulosta kovin mielekkäältä. Mihin hiihtoloma sitten kannattaisi käyttää? Mielestäni eipä juuri
ole järki tehdä jotain, mitä puuhailee muutenkin, mutta hiihtolomalla sitten vain enemmän. Suosittelisin loman pyhittämistä johonkin
hieman spesiaalimpaan, sellaiseen mitä ei muuten tule tehtyä tuskin
lainkaan, tai ei ehkä ole vielä koskaan tehnyt: jotain huikeaa, jokin
uusi seikkailu, johon tahtoo uskaltautua heittäytymään. Itselläni tämä tarkoittaisi tiskaamista.
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Kenen maa, sen uskonto

U

skonpuhdistuksen jälkeisessä kirkollisessa tilanteessa - uskontoriidoissa
- ruhtinaat sopivat: kenen maa,
sen uskonto. Aikaisemmin kirkko oli maailmanmahti, yksi Roomasta johdettu katolinen kirkko,
maiden tai ruhtinaskuntien rajoista riippumatta. Uskonpuhdistuksen kirkot olivat kuitenkin
tämän sopimuksen jälkeen kukin
itsenäisiä oman maansa alueella.
Tuolloin maan uskonto noudatti
hallitsijan uskontoa, hallitsija johti
myös maansa kirkollista päätöksentekoa. Modernissa maailmassa
kirkollista päätöksentekoa johtamaan luotiin kirkon oma päättävä
elin, kirkolliskokous, mutta yhteys
valtiolliseen päätöksentekoon on
edelleen olemassa.

Paikallisseurakunnissa tätä alueellista ’periaatetta’ noudatetaan
mm. siinä, että seurakunnan papit ovat velvolliset toimittamaan
kaikki kirkolliset toimitukset
oman seurakuntansa alueella riippumatta siitä, mistä päin Suomea
tai maailmaa kastettava lapsi on
tai vainaja tulee hautaan siunattavaksi. Tietenkin sillä poikkeuksella, etteivät asianomaiset ole jotain muuta sopineet ja kutsuneet
omaa tai sukulaispappia toimitukseensa, mikä on myös kirkon jäsenen oikeus.

pienempiä ja toisilla periaatteilla
syntyneitä yhteisöjään kirkon sisälläkin: perinteisten herätysliikkeiden rinnalle on syntynyt uusia
yhteisömuotoja, joista meille tunnetuin lienee Tuomasmessu-yhteisö.
Näistä yhteyksistä huolimatta,
kirkko ei voi unohtaa jalkautumista ihmisten keskuuteen. Kirkon köyhät ja heikot, lapset, nuoret ja vanhukset tarvitsevat kirkon
jalkautumista lähelle ihmistä. Seurakunnassa Kristus yhä edelleen
tulee ihmisten luo. Seurakunta on
lähetetty menemään ja tekemään
kaikki kansat hänen opetuslapsikseen.
Tänä keväänä Kallaveden seurakunnassa on alettu työtä organisoimaan alueellisesti ajatellen. Se
ei tarkoita että jokaisella alueella
olisi oma uskonto tai edes oma
työntekijäkaartinsa. Työtä on kuitenkin hyvä organisoida ja jakaa
myös alueittain. Entinen työalojen mukainen työnsuunnittelu ja
–jakaminen on edelleen olemassa: diakoniatyö, nuorisotyö, pyhäkoulutyö jne. Mutta sen ohella
työtä suunnitellaan ja räätälöidään
alueellisesti.

Postmoderni maailmassa ihmiset eivät liity yhteisöihinsä enää
hallinnollisesti eikä aina alueellisestikaan, vaan muodostavat

Seurakuntamme tiivis ja väkirikas taajama-alue Jynkän kirkon
ja Petosen seurakuntatalon ympärillä on jaettu kahteen: Pohjoinen
Levänen-Jynkkä-Rautaniemi-Lehtoniemi ja eteläinen
Petonen-Savolanniemi-PitkälahtiKylmämäki. Seurakunnan vanha

Nuoret

Muuta

Nuortenillat to 17.3. klo 18. Aiheena ”Rukous on silta”. to 24.3.
klo 18. Aiheena ”Kevään korvalla”. to 31.3. klo 18. Aiheena ”Tarviiko mua kukaan...” to 7.4. klo
18. Aiheena ”Minä olen” to 14.4.
klo 18. Aiheena ”Meidän puolestamme”. to 28.4. klo 18. Aiheena
”Rakkaus”. Tilaisuudet
Kallaveden kirkolla.

Leväsen messu ti 15.3.
13.30. Anna-Maija Hella

haja-alue muodostaa yhden alueen Sotkanniemestä Hirvilahteen.
Neljäs alue on vuoden alusta seurakuntaan liittynyt Karttula.
Alueilla työtä koordinoi seurakuntaneuvoston asettamat alueneuvostot ja aluekappalainen:
Jynkän alueella Veli Mäntynen,
Petosen alueella Anni Tanninen,
haja-alueella Raili Rantanen ja
Karttulassa Reijo Mustonen. Samaten muitakin työntekijöitä on
nimetty omille alueilleen: nuoriso- ja lapsityöntekijöitä, diakoniatyöntekijöitä.
Tämä aluejako pohjaa jo aikaisempaan. Seurakunnalla on ollut
piirineuvostoja tekemässä alueillaan työtä tähänkin asti. Muutos ei välttämättä tarkoita jotain
dramaattista uutta. Kysymys on
ennenkaikkea seurakunnallisen
työn tunnetuksi tekemisestä ja
toteutuksesta alueittain. Kysymys
on myös työntekijäresurssien tasapuolisemmasta jakaantumisesta niin, että palvelut tavoittaisivat
alueellisesti tasapuolisemmin, eikä pimentoon jäisi epähuomiossa
alueita ja haasteita, joihin seurakunnan pitäisi pystyä vastaamaan.
Alueneuvostoja on jo osin nimetty ja parhaillaan nimetään.
Pian ne ovat nähtävissä seurakunnan netti-sivuilla seurakuntalaisten seurata, ottaa yhteyttä ja siten
tehdä alueensa uskonnollista elämää omakseen.
Raili Rantanen, aluekappalainen

Tomi Knuutinen

Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh: 044 4848 327
Tuhkamessu ke 9.3. klo 18.
Anna-Maija Hella, Matti
Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.
Sanajumalanpalvelus su 13.3.
klo 10. Saarna Petteri Hämäläinen, liturgia Esko Konttinen ja
kanttorina Richard Nicholls. Jumalanpalveluksessa pastori Petteri Hämäläisen virkaan siunaaminen. Kirkkokahvit.
Seurakuntailta ma 14.3. klo
18.30. Kallaveden kirkon koulutussalissa. Aiheena Jeesus kiusausten voittaja Matt. 16:21-23 ja
Lähetyssunnuntain messu su
20.3. klo 10. Saarna Silva Lahti,
liturgia Juha Määttä kanttorina
Richard Nicholls. Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit ja lähetystyöntekijä Silva Lahti kertoo
työstään Etiopiassa.
Seurakuntailta ma 21.3. klo
18.30. Kallaveden kirkon koulutussalissa. Aiheena Rukous ja usko Mark. 9: 17-29.
Messu su 27.3. klo 10. Saarna
Raimo Hakkarainen, liturgia Raili
Rantanen ja kanttorina Anna-Mari
Linna.
Seurakuntailta ma 28.3. klo
18.30. Kallaveden kirkon koulutussalissa. Aiheena Marian ilmestys Luuk. 1:39-45.

Messu su 3.4. klo 10. Saarna Veli Mäntynen, liturgia Anna-Maija
Hella ja kanttorina Seppo Kirkinen.
Seurakuntailta ma 4.4. klo
18.30. Kallaveden kirkon koulutussalissa. Aiheena Elämän leipä
Joh. 6:24-35.
Sanajumalanpalvelus su 10.4.
klo 10. Saarna Anni Tanninen, liturgia Petteri Hämäläinen ja
kanttorina Richard Nicholls.
Kohtaamispaikkamessu
(SEKL) su 10.4. klo 16.
Seurakuntailta ma 11.4. klo
18.30. Kallaveden kirkon koulutussalissa. Valmistellaan hiljaisen
viikon maanantain ahtia.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh: 040-4848 345
Paastonajan messu su 13.3. klo
16. Matti Pentikäinen ja Richard
Nicholls.
Raamattuilta ke 13.4. klo 18.30.
Aiheena Paatumus, kilvoittelu ja
parannuksenteko - vanhanaikaistako?
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh: 040 4848 351
Messu su 20.3. klo 13. Matti
Pentikäinen ja Richard Nicholls.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh: 017-3629 205
Sanajumalanpalvelus su 13.3.
klo 13. Esko Konttinen ja AnnaMari Linna.

Diakonia
Diakoniatoimistot Kallaveden
kirkolla, Rauhalahdentie 21,
ajanvaraus ma ja to klo
9-10,puh: 040-4848 332. Diakoniaviranhaltiat; Riitta Reima ja
Maarit Kirkinen. Petosen
seurakuntatalolla,
Pyörönkaari 21, soittoaika ma ja ke klo
9-10 puh: 040-4848 333 ja
vastaanottoaika ma ja ke klo 1011.Diakoniaviranhartiat;
Martti
Olsen, Hanna Rasa, Irene Savolainen ja Kirsti Makkonen.
Leväsen kammari ma 21.3. klo
12.30. Leväsen palvelukeskuksessa. Kammarissa voi tutustua
uusiin ihmisiin ja juoda kupin
kuumaa. Sanan maanantai, Matti
Pentikäinen.
Hyvän hoidon päivät ke 30.3.
klo 0. (Omaishoitajille, hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville)
ke 30.3. klo 10.30- 14.30 Rytkyn
leirikeskuksessa. Kuvia menneiden sukupolvien kättentöistä ja
tekijöistä. Pastori Juha Määttä ja
Maarit Kirkinen. Ohjelmaan kuuluu mukavaa yhdessä oloa ja lounas (5 €). Ilmoittautumiset Maaritille p. 040-4848 369 tai Riitalle
puh: 040-4848 370 tai diakoniatoimisto p. 040-4848 332.
Leväsen kammari ma 4.4. klo 0.
ma 4.4.klo 12.30-14 Leväsen palvelukeskuksessa. Kammarissa voi
tutustua uusiin ihmisiin ja juoda
kupin kuumaa. Aivovoimistelua,
Arja Mielikäinen.

klo

Kaislastenlahden päiväpiiri ti
26.4. klo 13. Aatulassa, Valto Lapveteläisellä, Makkarapurontie 48.
Esko Konttinen.

Perhetyö

Aikuistyö

Perhekerhot kokoontuu seuraavasti: Petosen seurakuntatalolla ja
Valoharjulla tiistaisin klo 9.3011. Kallaveden kirkolla, Jynkänvuoren kerhohuoneella ja Kurkimäessä (Kurkipirtti)
keskiviikkoisin klo 9.30-11.
Taidetiistai ti 15.3. klo 9.3011.30 ja ti 22.3. klo 9.30-11.30 ja
13-15.
4-vuotis synttärit su 20.3. klo
16. Kallaveden kirkossa. Tuula
Hoffrén, Richard Nicholls.
Kirkkomuskari su 20.3. klo 17.
Kurkimäessä kerhohuoneella.

Rukouspiiri ke 9.3. klo 18.30.
Kallaveden kirkolla. Lisätietoja
Merja-Riitta Jaakkonen puh: 0405573 285.
Miesten sauna- ja takkailta pe
18.3. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Kiinnostavia alustuksia,
veljellistä yhdessäoloa, sauna ja
avanto. Osanottomaksu 4 €, johon
sisältyy sauna ja kevyt iltapala.
Aiheena: Lakiasiainneuvonta, asianajaja, varatuomari Jyrki Sarkkinen.
Rukouspiiri ke 23.3. klo 18.30.
Kallaveden kirkolla. Lisätietoja
Merja-Riitta Jaakkonen puh: 0405573 285.
Miesten sauna- ja takkailta pe
29.04. klo 18-20.Poukaman leirikeskuksessa.
Kiinnostavia alustuksia, veljellistä yhdessäoloa, sauna ja avanto.
Osanottomaksu 4 €, johon sisältyy
sauna ja kevyt iltapala.

Piirit
Kaislastenlahden päiväpiiri ti
15.3. klo 13. Anttilassa, Pekka ja
Marja-Leena Savolaisella, Anttilantie
88. Matti Pentikäinen.
Niemisjärven olotila ti 22.3. klo
11.30. Niemisjärven kylätalossa.
Mukana Raili Rantanen.
Haminalahden työseura ti 22.3.
klo 18.30. Helvi ja Erkki Sutisella,
Savolanmäentie 71. Mukana Juha
Määttä.
Hirvilahden työseura ti 29.3.
klo 18.30. Hirvilahden kappelissa.
Matti Pentikäinen.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti
5.4. klo 13. Katri Korhosella, Kaislastentie 37. Raili Rantanen.
Haminalahden työseura ti 5.4.
klo 18.30. Hiekkala, Karttulantie
495. Mukana Raili Rantanen.
Hirvilahden työseura ti 12.4.
klo 18.30. Hirvilahden kappelissa.
Raili Rantanen.
Niemisjärven olotila ti 26.4. klo
11.30. Niemisjärven kylätalossa.
Mukana Riitta Reima.

Seuraava numero

ilmestyy
keskiviikkona 13.4.
Aiheista vahvasti esillä
muun muassa
eduskuntavaalit.
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Tarjoa kaverillekin...
tai syö itse tuplaten!

Pizzaa, kebabia, grilliannoksia, hampurilaisaterioita...

2
2
2
2

x
x
x
x

1,5l ljuoma
norm. pizza 4 täytteellä + 1,5
juoma
1,5l ljuoma
kebabannos + 1,5
juoma
1,5l ljuoma
grillilautanen + 1,5
juoma
0,4l ljuoma
jättiateria + 2 x 0,4
juoma

15
15
15
15

€
€
€
€

Tilaukset
eurolla kotiin!
(voimassa maaliskuun loppuun)

ISOON NÄLKÄÄN

HAMPURILAISET
JUUSTO / MUNA / ANANAS

3,70

PEKONI

4,70

majoneesi, salaatti, juusto/muna/ananas, 75g täyslihapihvi,
kurkkusalaatti, sipuli, sinappi, ketsuppi

Avoinna ma-pe
12-22,
Tuuttikuja
hampurilaiskastike,
salaatti,11-22,
tomaatti,la-su
juusto, 75g
täyslihapihvi,
pekoni, suolakurkku, ketsuppi

ÄRJY

chilimajoneesi, jalopeno, salaatti, tomaatti, juusto, ananas,
tällä
setelillä
75g täyslihapihvi,
suolakurkku,
ketsuppi

KEBAB RANSKALAISILLA
KERROS

5,90€

hampurilaiskastike, salaatti,
2x 75g täyslihapihvi, juusto,
(norm. tomaatti,
7 €)
lauantaimakkara,
pekoni,
suolakurkku,
voimassa 12.4.2011 asti ketsuppi

TUHTI

4,50€
UKKO

KEBAB RANSKALAISILLA

JUOMAT
MEHU

0,5L

LIMSAT:

KASVIS

tällä5,00
setelillä
0,35L
JUUSTO-ATERIA

tällä setelillä
majoneesi, salaatti, tomaatti, ananas, juusto, kasvispihvi,
TUHTI-ATERIA
suolakurkku, sipuli, ketsuppi

4,50€

majoneesi, salaatti, tomaatti, juusto, kalapihvi, kurkkusalaatti, ketsuppi

4,50

0,5L
1,5L

(norm. 5,70€)
voimassa 12.4.2011 asti

HUOMIO!
HAMPURILAISEN OSTAJALLE
EUROLLA
Kotiinkuljetus arkisin klo 11-14
0,35 LIMPPARI JA
RANSKALAISET !
www.levasengrilli.com

2

0€

makkaraperunat, 120g täyslihapihvi, muna, juusto, ananas, pekoni,

(norm. 8,50€)MAITO
voimassa
12.4.2011 asti
5,00

majoneesi, salaatti, tomaatti, ananas, juusto, kanapihvi,
suolakurkku, ketsuppi

(norm. 8,50€)
voimassa 12.4.2011 asti

6,50

6,00

voimassa 12.4.2011 asti

7,50€

ÄIJÄ

7,50€

majoneesi, salaatti, tomaatti, kebabliha 150g, kebabkastike,
suolakurkku, sipuli, (norm.
ketsuppi
6,70€)

KALA

(norm. 2€)

makkaraperunat, 3x 75g täyslihapihvi, mausteet, 0,5L juoma

6,70

1,00
1,00
1,50
2,30
3,50

5,50

6,50 GRILLIMAKKARA

1,50

6,00 GRILLIBALKAN

2,00

tällä setelillä
6,70 LIHAPIIRAKKA
Normaalipizza

pienet makkaraperunat, 75g täyslihapihvi, ananas, salaatti, mausteet

KEBAB SALAATILLA
tällä setelillä
8,50
MAHTI-HAMPURILAINEN

2x 120g täyslihapihvi, pekoni, suolakurkku, ketsuppi

KANA

EMÄNTÄ

(norm. 6€)
kebabliha,
salaatti, mausteet
voimassa 12.4.2011
asti

5,00 JÄTTILIHIS

75g täyslihapihvi, muna, juusto, 2x nakki

ranskalaiset, 75g täyslihapihvi, lauantaimakkara, muna, salaatti, mausteet

5,50

hampurilaiskastike, salaatti, tomaatti, ananas, juusto, 120g täyslihapihvi,
pekoni, suolakurkku, ketsuppi

5,90€

LIHAPULLAPERUNAT

tällä setelillä
tällä setelillä
ISÄNTÄ
Kotiinkuljetus
MAKKARAPOTUT ranskalaiset,
+ MAITO75g täyslihapihvi, 4x nakki, muna, ananas, salaatti, mausteet

GRILLIMESTARI

KEBAB

pieni 4,00
5,00 PITAKEBAB
5,00
Puh.iso
017-363
3405 | noutopizzeria.com

MAKKARAPERUNAT

3, puh. 040 3782
619
GRILLILAUTANEN

5,00

hampurilaiskastike, salaatti, tomaatti, juusto, 2x 75g täyslihapihvi,
suolakurkku, ketsuppi

tällä setelillä
MAHTI
ISÄNTÄ
hampurilaiskastike, salaatti, tomaatti, muna, tuplajuusto,

PIENEEN NÄLKÄÄN
NOUTOPIZZERIA
PETONEN

3:lla täytteellä

10,00 KUUMAKOIRA

3,20

10,00 PORILAINEN

3,00

voimassa 31.3.2011 asti

7,00

tällä setelillä
Mediumpizza

7,00

3:lla täytteellä

7€

5€

2,20

LASTEN
ATERIA
5,00
voimassa 31.3.2011 asti (1 pizza / kuponki)
hampurilainen, ranskalaiset, mehu

tällä setelillä
Perhepizza
3:lla täytteellä

voimassa 31.3.2011 asti (1 pizza / kuponki)

11,50€

voimassa 31.3.2011 asti (1 pizza / kuponki)

www.levasengrilli.com
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Avoinna ma-pe 11-22, la-su 12-22
Tuuttikuja 3, puh. 040 3782 619
nnuntai

erjantai-Su
P
Kotiinkuljetus arkisin klo 11-14
Kuljetuksissa käy myös

alk. 2€

PERUNAT SAATAVINA NYKYÄÄN SEKÄ
Noutopizzeria | Pyörönkaari 7 | Petonen | Kuopio
MUUSINA ETTÄ RANSKALAISINA !
Puh. 017-363 3405 | Avoinna joka päivä klo. 11.00 - 22.00

