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Petteri Paronen

Eväät talven retkille edullisesti S-marketista!

LIITY PEEÄSSÄN ASIAKASOMISTAJAKSI
Liittyessäsi nyt asiakasomistajaksi S-market
Petosella
saatsaat
4 pkt4 Kulta
Katriina
-kahvia,
S-marketissa
pkt Kulta
Katriina
-kahvia,
10
euron
arvoisen
etusetelin
PeeÄssän
ravinto10 euron arvoisen etusetelin PeeÄssän ravintoloihin ja
ja S-market
S-marketkassin.
kassin.
Mukaan pääset jo 20 eurolla, loput 80 euroa voit maksaa
kahden vuoden kuluessa Bonuksilla. S-Etukortin saat
käyttöösi heti. Tule kysymään lisää!

PETONEN
KEILANKANTA

Ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18
Ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Kyllä.
Kyllä edellyttää sanojaltaan rehellistä, avointa ja suoraa puhetta. Se vaatii rohkeutta kyseenalaistaa
ja halua muuttaa maailmaa kohti parempaa. Se tarkoittaa, että välittää ja yrittää enemmän.
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Ylärivissä Lassipekka Parviainen
044 279 8914
Alarivissä:

Päivi Järveläinen
044 279 8916

Marketta Heinonen
044 279 8912

Hannu Ruotsalainen
044 279 8913

Arja Eskelinen
044 279 8918

Veijo Martikainen
044 279 8911

Eveliina Niskanen
044 279 8919

Marko Mielonen
044 755 4301

Maria Keinänen
044 279 8917

Katso, mihin Kiinteistömaailman Kuopion vanhin asuntomyymälä Puijonkadulla,
voi vastata Sinun asuntoasioissasi; kyllä.
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Kuopiolla menee
ihan hyvin
Suuria lupauksia
Vaalitohina on kuumimmillaan,
paikkoja on jaettu ja äänimääriä
ennustettu, vaikka yhdelläkään
puolueella ei ole vielä yhtäkään
ääntä. Eikä tule ennen kuin äänestys alkaa. Uskotaan, että nämä vaalit ovat käänteentekevät ja
valta-asetelmat vaihtuvat. Mene ja
tiedä, katsotaan sitten kun tulokset
on laskettu.
Olen ehkä hiukan kyyninen. Ja
surullinen siitä, että puolueettoman ja luotettavan tiedon saaminen on nykyisessä maailmassa
todella vaikeaa. Suuria lupauksia
voidaan antaa ja uskotella, että jos
äänestät minua, tulen tekemään
sitä ja tätä asioiden hyväksi. Yksittäisen ihmisen ja kansanedustajan
vaikuttamismahdollisuudet ovat
vähäiset, puolue on kuitenkin toimija ja kuria noudatetaan. Tiedonsaannin vaikeus huolestuttaa siksi,
että juuri nyt olisi tärkeää voida
selvittää kuinka suuri osuus vaalilupauksista on realistisia, toteuttamiskelpoisia ja järkeviä. Voidaan
luvata antaa kansalle 8 miljardin
edestä etuja ja palveluja ynnä muuta, mutta ei ole minkäänlaista perustelua sille, mistä nuo miljardit
otetaan. Suuret puheet eivät suuta
halkaise mutta ei niillä välttämättä myöskään ole mitään tekemistä
totuuden ja toteuttamiskelpoisuuden kanssa. Hauskat jututkin voivat äänestäjiä miellyttää mutta eipä niillä juuri huoneita rakennella
eikä hyvinvointivaltion rakenteita rahoiteta. Kaikista eniten olen
kuitenkin huolissani rasististen ja
muukalaisvihaa lietsovien mielipiteiden lisääntymisestä vaaliareenoilla. Mitään hyvää ei seuraa
siitä, että yllytetään yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa olevia
ihmisiä toisiaan vastaan, syvennetään kuiluja ja aiheutetaan turvattomuutta ja väkivallan uhkaa.
Olen tehnyt pian kymmenen
vuotta töitä järjestöissä pyrkien mahdollistamaan työttömien,
kuntoutujien ja maahanmuuttajien työllistymistä ja parempaa elämää. Vajaan vuoden mittaisen YläSavon rupeaman jälkeen palaan
töihin Kuopioon Osallisuushanke
Sallin projektityöntekijäksi. Kuten
läheiseni tietävät, en lainkaan ole
nauttinut talviautoilusta liukkailla
keleillä, joten työmatkan lyheneminen kohtuulliseksi lisää vapaaaikaa ja turvallisuutta elämääni.
Vaalilupauksien jälkeenkin järjestöissä jatketaan pienten asioiden
tekemistä ja kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edistämistä, syntyperästä, uskonnosta, ihonväristä, varallisuudesta tai varattomuudesta
riippumatta.
Riitta Katajamäki
Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry:n
johtokunnan puheenjohtaja

K

aupunginjohtaja Petteri Parosen haastattelutuokion aluksi juttelimme yleisellä tasolla
Kuopion kuulumisista.
- Kuopiolla menee hyvin. Talous on
tasapainossa ja viime vuoden tilinpäätös oli 8,4 miljoonaa ylijäämäinen,
kun edellisen tilikauden ylijäämä oli
0,8 miljoonaa euroa. Kuntatalouden
aiempaa tiukkaa tilannetta ja tasapainoon saattamista kuvaa hyvin se,
että verrattuna vuoteen 2008 meillä
oli päättyneenä vuonna 200 henkeä
vähemmän kaupungin työntekijöitä
tekemässä samaa työmäärää kuin aiemmin. Tämä esimerkki kuvaa hyvin
laman vaikutuksia kuntatalouteen.
Lama vaikutti Kuopion kaupungin talouteen voimakkaimmin kesästä 2008
kesään 2009 ja tästä on toivuttu hyvin
ilman vajoamista syvään taantumaan.
Esimerkiksi toimeentulotuen tarpeen
lisääntymiseen oli viime vuonna varauduttu, mutta kaikki tästä ei realisoitunut, kertoo Petteri Paronen.
Kuopion kaupungin hallintoon vaikuttava palvelualueuudistus on toteutunut ja nyt on saatu muutamalta kuukaudelta kokemuksia ja palautetta.
- Palvelualueuudistus on koko Suomen kuntakentässä suurimpia toimintatavan muutoksia. Sen valmistelu
sattui hankalaan aikaan laman jaloissa. Valmistautuminen muutokseen
saatiin kuitenkin vietyä hyvin läpi.
Tästä kuuluu kiitos kaupungin henkilöstölle.
- Uudistuksen tavoite on suunnata
palvelutyömme aiempaa vahvemmin
auttamaan niitä asukkaita ja ryhmiä,
jotka tarvitsevat eniten kaupungin
tarjoamia palveluja. Kohdistamme
palvelutyötämme entistä tarkemmin
niin, että tarjolla olevia palveluja tar-

vitsevat asukkaamme myös saavat niitä entistä nopeammin ja täydellisemmin.
- Palvelualueet ovat hallinnollisia
yksiköitä, joiden toimialaan on pinottu isoja asioita ja kokonaisuuksia.
Esimerkiksi kasvun ja oppimisen palvelualueeseen on saman sektorin alaisuuteen keskitetty kokonaisvaltaisesti
lapsen ja nuoren elämään vaikuttavat
palvelut alkaen päivähoidosta jatkuen
koulupuolelle. Toinen esimerkki voisi
olla rakennuttajapalvelut. Tavoitteena
on löytää kaikille rakentamista haluaville tontteja ilman jonottamisia.
Hoivapalvelujen puolella on suuria
paineita ja haasteita. Kuinka kehitetään kotona asumisen tukemista, jos
vastapainona on asukkaiden liian varhainen siirto jopa ylitehokkaaseen ja
kalliiseen laitoshoitoon. Ongelmana
Kuopiolla on ollut saada lääkäreitä
tänne töihin, vaikka olemme niiden
koulutuspaikkakunta, kummeksuu
Petteri.
- Kaiken kaikkiaan toivon, että palvelualueuudistus näkyy kaupungin
palvelupisteissä. Vaikka uudistus on
lähtenyt hyvin käyntiin, niin parannettavaa aina on. Meillä on tietoa siitä
mitä pitäisi vielä tehdä, mutta etsimme myös lisätietoa ja näkemyksiä sii-

jälkikäteen ajateltuna oikea tapa toimia. Jo ennen asuntomessuja alueen
tunnettuus oli hyvä ja mielenkiinto
alueeseen suuri. Messut olivat ja ovat
osa jatkumoa, joka tukee laajentumista Etelä-Kuopioon. Saaristokaupunki
kokonaisuudessaan on suuren mittaluokan hanke. Etelä-Kuopion yrityspuisto Pienen Neulamäen ja Kolmisopen alueella sekä Matkukseen tuleva
kauppakeskus ovat suuruusluokaltaan
yhtä harvinaisia ja mittavia kuin mitä

Visioista ja vaaleista
Kuopion vetovoimaisuus mahdollistaa positiivisen kasvun ja tavoitellun,
noin yhden prosentin, väestökehityksen vuodessa. Elinkeinoelämän tulee
kehittyä ja meidän on oltava valmiita suuriinkin investointikuvioihin.
Ilman kuntaliitoksia ei asetettu 150
000 asukkaan tavoite toteudu. Tärkeitä kuntakumppaneita on useita mm.
Siilinjärvi, Suonenjoki, Tuusniemi ja
Leppävirta. Monien kuntien kanssa
tehdään ja tullaan tekemään tiivistä
Visio 2020
Kuopio on 150 000 asukkaan
elävä ja kansainvälistynty
yliopistokaupunki, jossa on
vahva yhdessä tekemisen henki.
http://www.kuopio.fi/web/kaupunkitietoa/kuopion-strategia-2020

Saaristokaupunki oli. Alueelle sijoittuvilla yrityksillä on paljon yhteisiä
intressejä. Esimerkkinä vaikkapa työvoiman sijoittuminen ja löytyminen
läheltä työpaikkoja. Olisi ihanteellista,
jos näiden yritysten kesken syntyisi
luontevia kumppanuuksia ja yhteyksiä
alueen asukkaisiin. Asukasyhdistykset
ja -tuvat voisivat olla yksi foorumi tälle yhteistyölle, visioi Petteri Paronen
Etelä-Kuopion lähitulevaisuutta.
tä, mitä vielä pitäisi tehdä. Esimerkiksi ennaltaehkäisevää terveystietoa ja
-neuvontaa voisi olla paremmin saatavilla siellä, missä ihmisiä voidaan kohdata heidän arjessaan, vaikkapa kauppakeskuksissa tai liikuntapaikoissa.
Myös tietoa siitä, mistä palveluja saa,
sen osumatarkkuutta, voidaan kehittää. Tässä vaiheessa uudistus näyttää
hyvältä, tiivistää Petteri Paronen kokemuksia palvelualueuudistuksesta.
Viime kesän asuntomessuista on palaute kaikilla mittareilla ollut Kuopion
kaupungille myönteistä.
- Kokonaisuudessaan Saaristokaupungin suunnittelussa ja toteutuksessa lähdettiin tiedottamaan tulevasta
suurhankkeesta rohkeasti ja vahvasti
etupainotteisesti. Asia oli paljon julkisuudessa esillä jo ennen toteutusvaiheen alkamista. Tämä oli näin

ki ovat aggressiivisia ja vaativia: miksi
asioita ei ole hoidettu? Petosella on sävy ollut toisenlainen ja yhteisöllisempää. Täällä kysytään mitä kaupunki
voisi tehdä, mutta myös pohditaan
mitä itse voisimme tehdä. Kokonaisuudessa yhteisöllisyys kaupungissa
on mennyt huonompaan suuntaan.
Kuopio-kuvaan vaikuttavia asioita
nousi myös esiin.
- Ensimmäiseksi pitää ylläpitää ja
kehittää kestävää hyvinvointia. Vain
sitä kautta voidaan ylläpitää myös
kestävää taloudenkasvua. Jos tämä on
kunnossa, se luo vetovoimaisuutta.
Keskeinen mittari asioiden sujumisesta on ihmisten omat kokemukset esimerkiksi palveluiden toimivuudesta.
Ihmiset rakentavat mielikuvia usein
muilta kuultujen juttujen perusteella.
Esimerkkinä voisi kertoa mielikuvat
terveyspalveluista. Kyselyjen perusteella palveluja käyttäneet suhtautuvat
myönteisemmin palvelujen toimivuuteen verrattuna niihin, jotka palveluja
eivät ole käyttäneet. Heidän mielikuvansa perustuvat kuulopuheisiin.

Kuopiossa hyvä 		
henkinen ilmapiiri
Kuopion henkistä ilmapiiriä ja mielialoja kuntalaisten keskuudessa myös
sivuttiin.
- Mielestäni Kuopiossa on hyvä,
eteenpäin katsova ilmapiiri ja henki. Luonnollisesti yksittäiset asiat ja
oman elämän mahdolliset ongelmat
ihmisiä mietityttävät. Kokonaisuudessaan perusvire on kuitenkin myönteinen. Sitä on syytä miettiä, että kuinka
saadaan suvaitsevaisuuteen liittyvä
ilmapiiri ylläpidettyä. Savolaisuuteen
liittyvä luontainen, positiivinen uteliaisuus on tässä avuksi.
Asuntoaluekierrosten
yhteydessä
Paronen kertoo havainneensa eroja
alueiden välillä.
- Esimerkkeinä voisin mainita Lyseon tilaisuudet, joissa ilmapiiri ja hen-

yhteistyötä. Kuntaliitokset toteutuvat,
kun niiden aika on kypsä. Kuopiosta
halutaan selkeästi koko Itä-Suomen
keskusta.
Vaaliennustetta emme Petteri Paroselta saaneet puristettua. Vaalituloksen vaikutuksista Kuopion kunnallispolitiikkaan hän antoi arvionsa.
- Vaalitulokseen en ota kantaa vaalipiirimme enkä koko vaalin lopputuloksen osalta. Toiveeni on, että ihmiset
kävisivät äänestämässä ja kuopiolaiset
äänestäisivät kuopiolaista ehdokasta.
45% väestöosuudellamme meidän pitäisi saada lisää omia kansanedustajia
kaupungistamme.
- Vaalituloksella on heijastusvaikutuksia myös kuntien politiikkaan
esimerkiksi tulevan eduskunnan päätösten kautta. Ovathan kunnat tiiviisti
naimisissa valtion kanssa.
Lopuksi Petteri Paronen kertoi kokemuksistaan perheensä Saaristokaupungissa asumisesta.
- Kokemuksemme ovat pelkästään
myönteisiä. Alueelta on helppo lähteä
sekä luontoon että keskustaan. Alueen
rauhallisuus ja hiljaisuus ovat yllättäneet myönteisesti, päättää Petteri Paronen miellyttävän keskustelutuokiomme.
Teksti: Teppo Uotinen,
kuvat: Tomi Knuutinen
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Neuloilla iho
kuntoon
H
yvän Olon Salongilla on uutena hoitomuotona tarjolla
mikroneulausterapia.
10 vuotta yrittäjänä toiminut Pia Lukkarinen kertoo hoitomuodon sopivan
moniin ihon ongelmiin.
– 540 neulapään
rullalla
rullataan
ihon pintaa rikki,
jonka seurauksena
iho alkaa korjata itseään. Tämä on luonnonmukaista ja turvallista. Käsittely on
myös tehokkaampaa
kuin kuorivat hoidot.
Mikroneulausterapia
vastaa monia laserhoitoja ja on hoitona niitä edullisempi. Hoitoa voidaan
käyttää ryppyihin, juonteisiin, auringon vaurioittamaan ihoon, arpiin ja

pigmenttihäiriöihin. Se soveltuu myös
raskausarpien ja selluliitin poistoon ja
jopa kaljuuntumisen ehkäisyyn, kertoo Pia.
Mikroneulausterapia toimii tuottamalla tuhansia mikroskooppisia neulakanavia
ihon pintakerrokseen.
Nämä stimuloivat ihoa
uudistumaan ja korjaamaan itseään luonnollisesti ja turvallisesti. Tällä saadaan kiihdytettyä
kollageenin ja elastiinin
muodostumista. Näin
syntyy uusia ihosoluja ja
veren kulku ihon pintakerroksessa lisääntyy.
– Hoito on lähes kivutonta. Jos asiakkaalla on kivulle herkkä iho silloin
voidaan käyttää paikallispuudutusta.
Tässä hoitomuodossa iho itse tekee

Prinsessa
Mira peri
merenkulkijoilta
maksun merensä
käytöstä

K

uopion kolmas Mira Mari avasi ovensa Petosen Pyörönkaarella lauantaina 12.3. Uuden
pizzerian nimi on loogisesti Mira Mari
3. Ensimmäisten viikkojen kokemuksista ja Mira Marin taustoista olivat
Petosen Lehdelle kertomassa yrittäjä
Algaim Sabah ja Kuopion Mira Mari -pizzerioiden esimies Al-Hasuna
Maitham.
– Ensimmäinen Mira Mari avattiin
Kuopioon huhtikuussa 2008. Yrityksen tunnettuus on hyvä, voidaan sanoa että Mira Mari on kova nimi. Tämä helpotti Petoselle tuloa. Meillä oli
jo valmiiksi alueella asiakkaita, jotka
kävivät tai tilasivat annoksia Särkiniemen liikkeestämme. Ihmiset tunsivat
Mira Marin entuudestaan ja odottivat
avajaisia. Petosen alueella on paljon
asukkaita, joten uskomme asiakkaita riittävän, kertoo Al-Hasuna uuden
pizzerian perustamisen lähtökohdista.
Kilpailu alueella on kovaa ja täällä
on paljon alan yrityksiä. Mitkä ovat
kilpailukeinonne vastata haasteisiin?
– Meillä on laaja valikoima erilaisia pizzoja ja ruoka-annoksia. Meiltä

saa pizzojen lisäksi kana-aterioita,
erilaisia pasta-aterioita, salaattiannoksia sekä kebab- ja pihviannoksia. Hintamme ovat edulliset ja pizzamme ovat isoja. Lounasaikaan on
vielä edullisempi
hinnoittelu, lounasmyynti onkin lähtenyt hyvin käyntiin myös Petosella.
Hyvä palvelu kuuluu myös toimintaperiaatteisiimme.
Seuraamme jatkuvasti asiakaspalautetta ruoistamme
ja palvelusta, palautetta tulee myös
netin kautta, tiivistävät Algaim ja AlHasuna Mira Marin toimintatapoja.
Tuotteet ovat ketjun kaikissa pisteissä samanlaiset.
Tähän on päästy
kouluttamalla henkilökunta
teke-

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti. Jaetaan Petoselle, Pirttiin,
Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 10 000 kpl.
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korjaavan työn. Tämä
on asiakkaalle huomattavasti ystävällisempää
kuin esimerkiksi kirurgiset toimenpiteet.

Pakkasten
jälkeen 		
iho on kuiva
– Kylmän, kuivan talven jälkeen iho on usein kuiva. Keväällä onkin hyvä tehdä tehokas
kuorinta iholla, näin solukko pääsee
uudistumaan, neuvoo Pia.
Keväinen auringonpaiste rasittaa
myös talven jäljiltä kalpeaa ihoa.
– Nyt viimeistään pitää ottaa auringonsuojavoiteet käyttöön. Suojakerroin saa alkuun olla jopa 25. Voiteiden
lisäksi auringonpaisteeseen voi varautua sisäisesti nautittavilla tuotteilla.

mään pizzat ja annokset Mira
Marin tavalla.
– Kaikki uudet työntekijät
käyvät läpi koulutuksen ja perehdyttämisen talon tavoille
toimia. Tällä varmistetaan, että
laatu ja palvelu ovat kaikissa pisteissä yhtä hyvää. Työntekijöitä
meillä on tällä hetkellä kaikkiaan 17.
Mira Marin taustalla ja yrittäjinä on
kolme ystävää Irakista. He ovat tunteneet toisensa jo yli 17 vuoden ajan.
– Olen jo kauan halunnut perustaa oman yrityksen. Asuttuani aikanaan Kuopiossa tilanne ei
silloin ollut hyvä yrityksen perustamiselle. Asuin välillä jonkin aikaa Helsingissä eikä tilanne siellä ollut yhtään parempi. Halusin
palata takaisin Kuopioon ja aika
tuntui tuolloin otolliselle aloittaa

Pia Lukkarinen laittaa ihot kuntoon talven jäljiltä.
Apteekista saa beetakaroteenivalmisteita ja luonnontuotteena voi popsia
porkkanoita. Nekin antavat suojaa auringossa herkästi palaville ja ehkäisevät aurinkoihottuman ja maksaläiskien syntymistä.
Kesän lähestyessä ihmiset aktivoituvat muutenkin hoitamaan itseään.
– Toukokuu on varsinainen sesonki

yritystoiminta. Pääsin hyvin alkuun saatuani valmiin mallin jo
aiemmin perustetulta Mira Marin pizzerialta. Ensimmäinen Mira Mari on perustettu Parkanoon
vuonna 2005. Voin sanoa, että ilman
näitä ystäviä ja ystävyyttä en olisi nyt
yrittäjänä, kertoo Algaim Sabah.
Mira Marin nimen syntyyn liittyy
kiintoisa tarina. Prinsessa Miran kerrotaan vaatineen laivojen kapteeneilta
maksun oman merensä käytöstä paljastivat haastateltavamme. Mira oli
siis ilmeisesti ensimmäinen nykyisiä
tietulleja vastaavan käytännön soveltaja.

Teksti: Teppo Uotinen,
kuva: Tomi Knuutinen

Esimies Al-Hasuna Maitham ja
yrittäjä Algaim Sabah ovat tyytyväisiä
Mira Mari 3:n ensimmäisiin viikoihin Petosella.

iho- ja jalkahoidoille. Asiakkaat haluavat kesällä näyttää huolitelluilta lakattuine varpaankynsineen, tietää Pia
aikaisempien vuosien kokemuksella.
Teksti: Teppo Uotinen,
kuvat: Tomi Knuutinen

Koti Kuntoon lauantait
toukokuussa

Jätekukko järjestää toukokuussa Koti
Kuntoon -päivät. Asemien aukioloajat löytyvät Internetistä osoitteessa
www.jatekukko.fi. Kuopion jätekeskus
palvelee toukokuun jokaisena lauantaina klo 9-14.
– Jätekeskukseen voi aina tuoda veloituksetta kodin ongelmajätteet ja
sähköromut. Sähköromuksi luetaan
kodin pienelektroniikka, tietokoneet,
televisiot ja erilaiset kodinkoneet.
Muuta kotitalouksista veloituksetta
vastaanotettavaa jätettä ovat muun
muassa risut, haravointijäte, metalliromu, puhdas puu, tiilet, betoni, kipsi
ja posliini, kuten WC-altaat ja lavuaarit, kertoo Jätekukon käyttöpäällikkö
Mikko Laitinen.
– Loppu- ja energiajätteestä veloitamme normaalin käsittelymaksun
16 euroa/pienkuorma. Loppujätettä
ovat kattohuovat, eristevillat, joustinpatjat ja PVC-muovit. Energiajätteiksi luetaan kaikki sellainen jäte, joka
voidaan hyödyntää energiana. Näihin
kuuluvat tekstiilit, kuten puuvilla ja
villa, muut kuin PVC-muovit, likaiset
pahvit ja pakkausmateriaalina käytetty puutavara.
Nyt on oikea aika siivota varastot ja
pihat ja laittaa tavarat kiertoon
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Jynkän Palvelukeskus
Jynkän Palvelukeskus valmistui vuonna 1987 vastaamaan
vielä silloin uuden asuinalueen asiakkaiden tarpeisiin.
Osa kauppakeskuksen yrityksistä on toiminut nykyisellä
kauppapaikallaan jo perustamisesta lähtien.
Aukeaman tekstit: Teppo Uotinen,
kuvat: Tomi Knuutinen

Kebeb-lihat
alkavat olla
kypsiä.

Andalus
toimittaa
pizzat kotiin
Reilut kolme vuotta Jynkän kauppakeskuksessa toimineen Andalus Pizzan perustaja ja yrittäjä El Jamaal
Fouad kertoo yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvan pizzojen lisäksi kebab- ja salaattiannosten.
– Annosten kotiinkuljetus on meillä
iso osa myynnistä. Toimitamme niitä

koteihin ja yrityksiin enemmän kuin
myymme paikan päällä syötäväksi.
Kilpailuvalteikseen El Jamaal kertoo
laadun ja ystävällisen palvelun.
– Hyvät ruoat voittavat aina. Jokaisella on oma makunsa - joku tykkää paksusta pizzapohjasta ja joku
ohuemmasta. Asiakkaitamme ovat

luonnollisesti ne, jotka ovat mieltyneet tuotteisiimme. Meillä onkin paljon asiakkaita, jotka tilaavat pizzaa
viikoittain, esimerkiksi lauantaipizzat
koteihinsa.
Andalusin asiakkaat tulevat Särkiniemestä, Jynkästä, Leväseltä, Saaristokaupungista, Petoselta ja aina

Haapaniemeltä saakka. Kilpailutilanteeseen El Jamaalilla on valmis resepti.
– Mainonta ja tarjoukset, esimerkiksi määräaikoina ilmainen kotiinkuljetus.
Pizzerian nimessä oleva Andalus on
El Jamaalin mukaan vanha valtio Iberian niemimaalla asutuksen siirtyessä

Marokosta Espanjaan ennen kuin Espanjasta tuli oma valtio.

Apteekin asiakkaat ovat tulleet tutuiksi

Apteekkari Eija Joki (vas.)
ja Jynkän pisteen hoitaja
Anja Ryynänen.

Jynkän sivuapteekki on toiminut kauppakeskuksessa kiinteistön valmistumisesta
lähtien vuodesta 1987. Apteekki on Kuopion Vanhan Apteekin sivuapteekki. Toimipisteen hoitaja Anja Ryynänen on työskennellyt Jynkässä vuodesta 1991, aiemmin hän
työskenteli Kuopion keskustassa sijaitsevassa
Vanhassa Apteekissa. Hänellä on siis kokemusta ja näkemystä verrata näiden apteekkien eroja.
- Täällä asiakaskunnassa on paljon vakioasiakkaita, jotka ovat tulleet vuosien myötä
tutuiksi. Tyypillinen asiakkaamme on lähialueelta ja myös muualta Etelä-Kuopiosta.
Hyvien paikoitustilojen ansiosta täällä on
helppo asioida vaikkapa työmatkallaan.

Kiireettömimpinä aikoina on aikaa vaihtaa
kuulumisia ja keskustella päivän ajankohtaisista asioista. Apteekkiamme voisi kuvata
oman kylän kyläapteekiksi.
Tuotevalikoima on tilojen rajoittamana
hieman suppeampaa kuin suuremmissa yksiköissä.
- Meiltä kysytään ehkä keskivertoa enemmän market-tyyppisiä tuotteita, koska läheisyydessä ei marketteja ole. Tuotevalikoimaan ja kysyntään vaikuttaa myös viereinen
eläinlääkäriasema ja sen asiakaskunta. Lääkkeet on helppo noutaa apteekistamme heti
lääkärikäynnin jälkeen, toteaa Anja.
Eija Joki on Kuopion Vanhan Apteekin ja
Jynkän sivuapteekin uusi apteekkari. Hänel-

lä on vankka kokemus apteekkialalta Kuopiossa.
- Kahden kuukauden kokemusten perusteella apteekkarina on helppo yhtyä Anjan
käsityksiin sivuapteekin toiminnasta ja roolista. Tuotevalikoimaa mahdollisesti lisätään
ja laajennetaan asiakaspalautteen perusteella, arvioi Eija Joki.

Ontuva koira oitis Kuopion Eläinlääkärikeskukseen

Berninpaimenkoira Veera oli tullut lonkkien röntgenkuvaukseen emäntänsä Anna-Liisan kanssa. Vastaanottamassa
olivat eläinlääkärit Pekka Halonen ja Sinikka Sarpanen.

Kysyttäessä Eläinlääkärikeskuksen erityisosaamisia esille tuli erilaiset ontumisiin liittyvät vaivat.
– Murtumahoidot, sekä erilaiset luu- ja nivelkirurgiset leikkaukset ovat erikoisalaamme. Meille tuleekin paljon lähetteellä muualla ensiavun saaneita potilaita varsinaiseen
jatkohoitoon, kertoo eläinlääkäri Sinikka
Sarpanen.
Kuopion Eläinlääkärikeskus on toiminut
Jynkän Palvelukeskuksessa pian 11 vuotta.
Vuosien myötä on erikoistutkimukset lisääntyneet.
– Teemme paljon tähystyksiä, röntgen- ja
ultraäänikuvauksia, sekä laboratoriokokeita,
joista saamme pääosin tulokset täällä paikan
päällä. Meillä on oma kliinisen kemian, hematologian ja mikrobiologian laboratorio.
Lisäksi lähetämme näytteitä tutkittavaksi

eri laboratorioihin Kuopioon, Suomeen, eri
puolille Eurooppaa ja USA:ta.
Tyypillisiä asiakaskäyntien syitä ovat rokotukset, korva- ja silmätulehdukset sekä eri
sysitä johtuvat ontumiset. Potilaskunnasta
on reilu puolet koiria, kolmannes kissoja ja
loput muita pieneläimiä. Uusina palvelumuotoina ovat nettiajanvaraus ja remontin
yhteydessä saatu hiljainen huone. Hiljainen
huone on varattu päivisin mm. synnytyksiä
ja eutanasiatoimenpiteitä varten.
– Nettiajanvaraus on otettu hyvin vastaan.
Asiakkaat voivat netistä katsoa itselleen sopivan ajan ja tehdä aikavarauksen hoidon
tarpeen mukaan. Vahvistamme vielä tekstiviestillä varauksen tulleen perille.
Lemmikistä luopuminen on omistajalleen
aina raskas asia. Tällöin varataan riittävästi
aikaa hyvästelyyn.

– Varsinaisessa lopetustilanteessa voi
omistaja, niin halutessaan, olla läsnä. Kulku
hiljaiseen huoneeseen on erillisen sisäänkäynnin ja pienen odotustilan kautta rakennuksen sisäpihan puolelta.
Koiran ja kissankin hampaidenhoito vaikuttaa merkittävästi lemmikin elämänlaatuun ja elinikään.
– Hampaita kannattaa hoitaa säännöllisesti. Hampaille pitää antaa tekemistä. Sopiva
ravinto ja erilaiset purulelu ja hampaiden
puhdistukseen tarkoitetut purutuotteet ovat
hyviä välineitä. Teemme hammaskiven poistot, hampaiden poistot, paikkaukset ja juurihoidot tarpeen mukaan, kertoo Sinikka.
Kuopion Eläinlääkärikeskuksessa lemmikeistä on huolehtimassa 3-4 eläinlääkäriä
tilanteiden mukaan, neljä eläintenhoitajaa ja
eläinfysioterapeutti.

ikäryhmistä, osa käy säännöllisesti lukemassa mm. päivän lehdet.
Jynkän kirjasto on myös satukirjasto ja
näyttelypaikka – väliotsikko
Keskiviikkoisin klo 9.30 on kaikille avoin
satutunti, johon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kirjastolla on vuoden aikana vaihtelevasti esillä päiväkoti-ikäisten ja koululaisten töitä.
– Jynkän kirjasto on paikka, josta löytyy aikuiseen makuun kauno- ja tietokirjallisuutta
sekä kirjoina että äänikirjoina. Kirjallisuutta
on tarjolla myös isotekstisenä ja selkokielellä. Lapsille on tarjolla hyvä valikoima kuvaja satukirjoja ja hieman varttuneimmille on
lukemista helppolukuisista nuorten kirjoista
tietokirjoihin. Kirjastossa on myös venäjänkielisten kirjojen kokoelmassa kaunokirjallisuutta aikuisille ja muutamia lasten kirjoja,
kuvailee Tarja kirjastonsa tarjontaa.
Internetin myötä kirjaston palvelut ovat
parantuneet. Asiakas voi katsoa netistä koto-

na materiaalin saatavuuden ja tehdä varauksia, sekä uusia tarvittaessa lainansa. Kirjasto
toimii kirjastossa ja verkossa. Kirjasto muuttuu muun yhteiskunnan mukana. Tavallisten
asiakaskäyntien ohella verkkokirjastokäynnit ovat osa tätä päivää.

Jynkän lähikirjasto – kohtaamispaikka

Kirjastonhoitaja Raija Hallikainen (vas.) ja kirjastonjohtaja
Tarja Soininen kirjaston näyttelytilojen äärellä.

Jynkän lähikirjasto toimii Jynkän Palvelukeskuksessa varta vasten kirjastoa varten suunnitelluissa tiloissa. Valoisien tilojen kokonaispinta-ala on nykyään 377 m².
Kampaamotilana olleesta osasta kirjasto sai
aikoinaan lehtien lukijoille lehtilukusalin.
Toiminnan alusta alkaen vuodesta 1987 kirjaston kirja- ja aineistohaku on ollut ATKpohjainen.
– Asiakkaat ihmettelivät tuohon aikaan
perinteisen kortiston puuttumista. Tuolloin
sähköinen aineiston haku oli tosiaan uutta ja
käyttäjille vielä outoa, kertoo vuodesta 1991
Jynkän lähikirjastossa työskennellyt kirjastonjohtaja Tarja Soininen.
Tyypillinen Jynkän lähikirjaston asiakas on
lähialueelta, Särkilahdesta ja Etelä-Kuopiosta aina Hiltulanlahdesta saakka.
– Etelä-Kuopiossa on paljon lapsia ja he
ovat ahkeria kirjastomme käyttäjiä. Kahden
koulun ja päiväkotien läheisyys näkyy asiakaskunnassamme. Kävijöitä on toki kaikista

Jynkän kirjasto
Soikkokuja 12, puh. 182 355,
www.kuopio.fi/kirjasto,
Avoinna: ma, ke, to 13–19
ti, pe 10–16
la 10–15
Aineistoa 1.1.2011 n. 28 300 kpl
Lainauksia 100 000 vuonna 2010
Kävijöitä vauvasta vaariin vajaa 34 000 kpl
vuonna 2010
Lainaoikeuksia käyttäneitä reilu 3 300 kpl

Petosen Lehti • Keskiviikko 13.4.2011

Pubista ruokaravintolaksi
Veli Markkanen on
tyytyväinen Käskynkän
hyvän ruokaravintolan
maineesta.

Ravintola Käskynkkä on Jynkän kauppakeskuksen alkuasukkaita. Yritys on toiminut nykyisissä
tiloissaan liikekeskuksessa sen valmistumisesta
lähtien vuodesta 1987. Veli Markkanen tuli Käskynkkään osakkaaksi vuonna 1991. Hän kertoo
ravintolatoiminnan muuttuneen vuosien myötä.
– Alkuvuosina Käskynkkä oli tyypillinen lähiöpubi. 90-luvun alkupuolella karaoke teki tuloaan
Suomeen, ja se näkyi myös meidän toiminnassa.
Pitkin matkaa olemme koko ajan lisänneet panostustamme ruokaan, sen laatuun ja tarjontaan.
Laki tupakoinnin rajoittamiseksi ravintoloissa
muokkasi linjaustamme aiempaa enemmän ruokaravintolaksi. Tällä oli vaikutuksia asiakaskunnan rakenteeseen ja voidaankin sanoa paikan
siistiytyneen vuosien mittaan. Ruokamyynnin
osuus on nykyisin noin 80 % myynnistä. Lounasmyynti on tärkein, mutta myös pizzaa ja à la

carte -annoksia myydään mukavasti,
kertoo Veli.
Catering-toiminta on uusi kasvava
ala. Ulosmyynti räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan.
– Voimme toimittaa joko pelkästään
ruoat tai toteuttaa täyden palvelun paketin tarjoiluineen. Toimittaessamme
catering-palvelut itse on toimintaalueemme pääasiassa Kuopio ja satunnaisesti Kuopion ympäristö mm. Tahkovuori. Annoksiamme on asiakkaan
noutamana mennyt aina Kittilään ja
Rukalle saakka.
Painopisteen muuttaminen ruokapainotteisemmaksi on ollut tietoinen
valinta.
– Ruoanlaitto ja tarjoilu on työllistävämpää,
toisaalta katteet ovat juomamyyntiä pienemmät
johtuen kovasta kilpailusta. Ruokaravintolan pito on kuitenkin mielekkäämpää kuin pelkän pubin pyörittäminen, toteaa Veli.
Käskynkän asiakaskunta muodostuu suurilta
osin vakiokävijöistä.
– 20 % asiakkaistamme muodostaa 80 % myynnistämme. Asiakkaita tulee Jynkästä, Petoselta ja
Saaristokaupungin alueelta, mutta myös keskustasta tulee vakiokävijöitä.
Lopuksi Veli Markkanen haluaa välittää kiitoksensa ja terveisensä koko kauppakeskuksen
puolesta Kuopion kaupungin kaavoituksesta vastaaville.
– Kasvusuunnan painopisteen muutos EteläKuopioon sopii meille hyvin.

Rentouttavaa kampaamopalvelua
neen panostetaan täysillä ja aikaa käytetään niin kauan kuin on tarpeen, sanoo Helena.
Itse suunniteltu sisustus on selkeä ja
pelkistetty. Tiloja elävöitetään vuodeaikojen ja sesonkien mukaan asiakkaiden ja henkilökunnan piristämiseksi.
Helena ja muu Queenin väki haluaa
muistaa ja yllättää asiakkaita erilaisin
kampanjoin. Nyt huhtikuussa juhlittaessa yrityksen 1–vuotissynttäreitä on
luvassa erilaisia yllätyksiä.
– Arvomme viikoittain tavarapalkintoja ja lahjakortteja lounaalle viereiseen Käskynkkään sekä hierontoihin.
Kuukauden viimeisenä päivänä arvotaan koko huhtikuun kävijöiden kesken 500 euron arvoinen matkalahjakortti.
Queenissa on asiakkaita palvelemassa kolme
työntekijää. Yrittäjänä toimivalla Helenalla on
pitkä kokemus alalta. Hän valmistui vuonna 1966
ammattikoulusta parturikampaajaksi. Kymmenen vuoden vieraalla työskentelyn jälkeen hän
perusti ensimmäisen oman parturikampaamon.
Helenan tytär Emilia Taskinen valmistui 2005
parturikampaajaksi Kuopion amk:sta. Hän oli
välillä pari vuotta Italiassa ja sen jälkeen kolme
vuotta Kuopion keskustassa tehden töitä vieraan
palveluksessa ja nyt äitinsä yrityksessä. Sonja
Harstela on myös kokenut alan osaaja.
Asiakkaita käy Queenissa varsin laajalta alueelta.
– Luonnollisesti paljon asiakkaistamme on
lähialueelta. Aloittaessamme toiminnan täällä
saimme palautetta, että parturikampaamoa oli
alueelle jo odotettukin. Lisäksi meillä on vakituisia kävijöitä laajalta alueelta, Särkiniemestä,
Jynkästä, Petoselta, Siilinjärveltä, Maaningalta ja
Karttulan suunnalta.

Sonja Harstela (vas.) Helena Taskinen ja Emilia Taskinen.

Hiusstudio Queenin pesu- ja hiustenvärjäyspisteellä asiakas voi halutessaan nauttia samalla
rentouttavasta hieronnasta.
– Meillä on pesupaikalla asiakkaiden käyttöön
hierova tuoli, jolla voi hoidon aikana saada hieronnan hartioille, selälle ja jaloille, kertoo parturi–kampaamon yrittäjä Helena Taskinen.
– Asiakkaat ovat tykänneet pitkän työpäivän
päätteeksi päästä rentoutumaan hiustenhoidon
yhteydessä.
Hiusstudio Queen on toiminut vuoden Jynkän palvelukeskuksessa. Sopivia tiloja etsittiin yli
vuosi sekä Jynkästä että Petoselta.
– Vaatimuksena tiloille oli riittävä väljyys ja
avaruus. Lisäksi läheisyydessä tuli olla riittävästi
paikoitustilaa asiakkaiden autoille ilman aikarajoitusta ja paikoitusmaksuja. Asiakkaan ei tarvitse kampaamossa ollessaan huolehtia paikoitusajan riittävyyttä. Nykyinen liiketila täyttää kaikki
nämä vaatimukset.
Kiireettömyys onkin Queenin palvessa keskeinen asia. Sitä kuvastaa sekin, että kampaamon
seinillä ei ole yhtään kelloa.
– Palvelemme yhtä asiakasta kerrallaan, hä-

Sale panostaa tuoreuteen
Sale-päällikkö Soile Hattunen sanoo
helpon lähikaupan Salen panostavan
tuoreuteen.

”Sale on sopivan kokoinen, helppo lähikauppa.
Perusideamme ovat itsepalvelu, pitkät aukioloajat ja nopea kassapalvelu. Tuotevalinnoissa on
painotettu usein tarvittavia ja ostettavia tuotteita.” Näin kuvaa Sale liikeideaansa ja toimintaajatustaan Internet-sivuillaan. Sale-päällikkö
Soile Hattunen kertoo asiakaskunnan olevan
pääasiassa lähialueilta.
– Tavoitteenamme onkin palvella alueemme ihmisiä niin hyvin, että tarvetta market-käynneille
ei välttämättä ole. Asiakaskuntamme on ikäjakaumaltaan laaja vanhuksista nuoriin koululai-

siin ja lapsiperheisiin. Kahden koulun
läheisyys näkyy kävijöissämme. Rauhalahdessa vierailevat matkailijatkin
ovat löytäneet lähikauppaamme. Jynkän ja Leväsen alueen yrityksistä käy
myös asiakkaita.
Kilpailuun Salessa pyritään vastaamaan tuorepuolen hyvällä tarjonnalla.
– Tarjolla on aina tuoretta leipää ja
leivonnaisia. Olemme saaneet uuden
hedelmä- ja vihannestiskin, johon voimme sijoittaa aiempaa laajemman tarjonnan. Valikoimaa on lisätty myös lastenruoissa, välipaloissa
ja maitotuotteissa. Tarjoamme asiakkaillemme
helppoa asiointia, nopeaa kassapalvelua ja lähikaupan edullisia hintoja. Asiointi on nopeaa ja
lähikaupassa voi asioida polttoainekuluissa säästäen. Lisäpalveluina liikkeessämme on Veikkauksen piste, tiivistää Soile Jynkän Salen tarjontaa.

5

PETOSEN LEHTI 3-2011
6

Petosen Lehti • Keskiviikko 13.4.2011

Suzuki-metodiikkaan perustuva

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN
KANSSAMME LEMMIKKIPÄIVÄÄ
PERJANTAINA 15.4. KLO 9-17

PIANO-OPETUS

SAARISTOKAUPUNGISSA
KUOPION MUSIIKINYSTÄVÄIN MUSIIKKIOPISTO aloittaa syksyllä 2011 Suzukimenetelmää hyväksikäyttäen pianonsoiton opetuksen Saaristokaupungissa.

Opettajana Katriina Pasanen
Suzuki-opetuksen perusfilosofia on, että jokainen lapsi voi oppia soittamaan

TULE KYSYMÄÄN AJANKOHTAISTA TIETOA
MADOTUKSESTA JA PUNKKIKARKOTTEISTA

ELÄINTEN HYVINVOINTITUOTTEET
APTUS JA VETRIDERM
-15%
T
TARJOUS VOIMASSA 13.-23.4.11

samalla tavalla kuin hän oppii puhumaan äidinkieltään. Lapsi oppii puhumaan, kun
hän kuuntelee toisten puhetta - samoin Suzuki-menetelmä voi kehittää kuulon
kautta lapsen musikaalisia kykyjä.
Opetus on tarkoitettu 3 – 6 vuotiaille.
Opetus tapahtuu pääsääntöisesti koulutyön jälkeen.
Opetus alkaa syyslukukaudella 2011.
Opetuspaikka ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen kevään 2011 aikana (huhtikuu) tai koulujen alettua syksyllä 2011.
Oppilasvalinta perustuu oppilaiden vanhempien haastatteluun
lisätietoa:

musiikkiopiston toimistosta 017368550 tai sivuiltamme http://www.kmymo.fi/

PETOSEN APTEEKKI
PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi

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

Carlsonilta pyörät koko perheelle!
POIKIEN
POLKUPYÖRÄ 12”
Street Rider Firebird

TYTTÖJEN
POLKUPYÖRÄ 12”
Street Rider Cindy

TYTTÖJEN
POLKUPYÖRÄ 16”
Street Rider Cindy

8900

8900

9900

(129,00) sol506

16” (139,00) sol508

(129,00) sol507

(139,00) sol509

20” sol511

20” (149,00) sol510

9900 11900

11900

Kuvan pyörä 12”

(149,00)

Kuvan pyörä 12”
Kuvan pyörä 16”

TAVARATALO
KUOPIO
Kauppakatu 36
ma-pe 9-19 la 9-17

RAUTATAVARATALO
KUOPIO
Volttikatu 1
ma-pe 8-19 la 9-16

www.carlson.fi
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Uppiksen yökahvilassa
on säpinää

J

ynkänvuoren kerhotiloissa, Upponallen päiväkodin kiinteistössä,
yökahvila on ollut avoinna
nyt viitenä perjantaina. Seurakunnan kerhotilojen yhteys Upponalleen on muokannut nuorten puheissa
kerhotiloille nimen Uppis.
Jutuntekoiltana työvuorossa olivat Nuorten Palvelu
ry:n Archipelago -hankkeen
projektiohjaaja Asta Sajaniemi ja Kallaveden seurakunnan nuorisotyönohjaaja
Eija Huuskonen. Myös Petosen Pinarilta on aikuisia
ohjaajia vuorollaan yökahvilassa töissä.
– Aloite yökahvilasta tuli Archipelago -hankkeen
yhteydessä nuorille järjestetyssä pelissä, jossa nuoret
tekivät ehdotuksia uusista toimintamuodoista heidän asumisviihtyvyytensä
parantamiseksi alueellaan.
Yökahvila olisi haluttu Lehtoniemen alueelle, mutta sopivien
tilojen puuttuessa päädyttiin tänne
Jynkänvuorelle. Tarkoitus on siirtää
yökahvilatoiminta Martti Ahtisaaren
koulun tiloihin, kunhan tilat valmistuvat, kertoo Asta.

Leipomista, pelejä,
kilpailuja ja
yhdessoloa

Teimme juttua noin
klo 20 aikoihin. Uppiksella oli täysi rähinä
käynnissä. Tämä sanan
rähinä
myönteisessä
merkityksessä. Kanttiini oli auki, leivonnaisia oli leivottu ja leivottiin, osa porukasta
pelasi korttipelejä ja
osa mitteli pehmojaliksessa Upponallen päiväkodin liikuntasalin
tiloissa. Jututettavaksi
saimme yökahvilaidean
taustahenkilöistä Veera
Sikasen ja Stella Laukkasen, jotka ovat Jynkänlahden koulun aktiiveja oppilaita.
– Ajatuksena oli löytää Saaristokaupungin alueen nuorille toimintaa. Yökahvila voisi olla yksi tapa aktivoida
nuoria yhdessä tekemiseen. Tietoa on
levitetty jakamalla esitteitä kouluille ja
Facebookin kautta. Puskaradio nuorten keskuudessa levittää tietoa tehok-

Oman taloutensa isäntä päättää
mihin haluaa säästää, ja antaa
asiantuntijoiden kertoa kuinka.

Eija (vas.) ja Asta sanovat yökahvilan tuleen tarpeeseen.
kaasti. Kiersimme myös kertomassa
seiskaluokissa yökahvilasta, kertovat
Veera ja Stella.
– Tämä yökahvilan toteutuminen on
hyvä esimerkki eri toimijoiden toistensa löytämisestä ja verkottumisesta. Mukana ovat kunta, seurakunta ja
kolmas sektori hankkeen muodossa.
Lisäksi turvallisina aikuisina on va-

paaehtoisia vanhempia. Heitä kaivattaisiinkin lisää mukaan toimintaan.
Olemme järjestäneet ja jatkossakin
järjestämme vapaaehtoistoimijoille
koulutusta, jossa syvennettiin vapaaehtoistoiminnan sisältöä ja valmiuksia
kohdata nuoria. Toimintaan mukaan
lähteminen ei edellytä koulutukseen
osallistumista, vaan kuka tahansa ai-

kuinen voi olla mukana turvallisena
aikuisena ja viettää erilaista perjantaiiltaa nuorten parissa. Jos ei ole mahdollista olla paikalla koko iltaa, voi
käydä toimimassa vaikkapa pari tuntia. Kaikkien panos on yhtä arvokas.
Aktiivisten, fiksujen nuorten kanssa
on helppo olla. Esimerkiksi sääntöjen
laatiminen yhdessä heidän kanssaan
on mutkatonta, kuvaavat Asta ja Eija
yökahvilatoiminnan taustoja.
– Toiminnan sisältö kehittyy koko ajan. Erilaisia teemoja illoille on
tarkoitus kehitellä niin, että ideat ja
aloitteet tulevat nuorilta itseltään. Archipelago -hankkeen päättyessä heinäkuussa uskon, että hyvät käytänteet
jäävät elämään. Tästä voisi löytyä malli myös muualle ja muille toimijoille,
arvioi Asta tulevaisuutta.
Kävijöinä yökahvilassa on ollut 5080 eri-ikäistä nuorta seiskaluokkalaisista lukion ekaluokkalaisiin. Yläikärajana on 18 vuotta. Kahvila on
auki perjantaisin klo 19 – 23.30. Mikäli kiinnostuksesi heräsi osallistua
toimintaan vapaaehtoisena aikuisena,
ota yhteyttä projektiohjaaja Asta Sajaniemeen, puhelin 040 487 4806.

Teksti: Teppo Uotinen,
kuvat: Tomi Knuutinen

Oikeastaan säästäminen on enemmän tahtokuin taitolaji. Oleellista on, että tiedät mihin
Oman
taloutensa isäntä päättää
haluat säästää. Meidän tehtävämme on
mihin
haluaa
säästää, ja antaa
kertoa sinulle kuinka se tehdään. Oli säästöasiantuntijoiden
kohteesi pieni tai iso, kertoa
lähellä taikuinka.
kaukana.
Oikeastaan
säästäminen
on
enemmän
tahtoKokeile helppoa säästämisen laskuriamme
kuin
taitolaji.
Oleellista
on,
että
tiedät
osoitteessa op.fi/saastaminen ja tulemihin
haluat
säästää. Meidän tehtävämme on
juttelemaan.
kertoa sinulle kuinka se tehdään. Oli säästöYhdessä
hyvä
kohteesi
pieni
tai tulee.
iso, lähellä tai kaukana.
Kokeile helppoa säästämisen laskuriamme
osoitteessa op.fi/saastaminen ja tule
juttelemaan.

Yhdessä hyvä tulee.

7

8

Petosen Lehti • Keskiviikko 13.4.2011

Vaalipaneeli Petosella
VAALIPANEELI

Pete Turusella on äänestettävä
puolue selvillä, mutta ehdokas vielä hakusessa. Tulevan vaalin lopputuloksesta hän ennustaa:
– Veikkaan, että muutos tulee hallituspohjaan. Hallitus tulee vaihtumaan.

Pitkälahti-Petosen asukayhdistyksen puheenjohtaja Riitta Katajamäki
tentaamassa kansanedustajaedokkaitamme.

Susanna halusi kuvaan vain varjon
itsestään.
– Ei ole vielä puolue eikä ehdokas
tiedossa. Aiemmin äänestin vihreitä, mutta nyt eivät hekään vakuuta.
Minulla on todella suuri huoli tulevaisuudesta. Hallituksen kokoonpano huolestuttaa, suvaitsemattomuus vaan lisääntyy. Tarvittaisiin
”lähimmäisten puolue”, joka todella välittäisi lapsista ja vanhuksista
ja olisi aidosti heikompiosaisten
asialla.

Kari Ruotsalainen aikoo äänestää.
– Ehdokas ei ole vielä päätettynä,
viime päivät ratkaisevat valinnan.
Ennusteena vaalituloksesta hän
toivoo parempaa kokoonpanoa
kuin nykyinen.
– Eläkeläisten ja työttömien asioita tulisi ajaa, työttömiä vain tulee
lisää.

Myös Heidi Kösterillä on aikomus
äänestää.
– Ehdokas ratkeaa ehkä vasta äänestyspäivänä. Vaalin lopputuloksesta minulla ei ole hajuakaan, en
osaa sanoa ennustusta.

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistys järjesti vaalipaneelin tiistaina 29.3. Pinarin kahviossa Petosen vapaa-ajantiloissa. Kutsuttuina
oli ehdokas kaikista niistä puolueista
tai ryhmistä, joilla on ehdokas Pohjois-Savon vaalipiirissä. Tästä tasapuolisuuden osoituksesta ehdokkaat
antoivatkin kiitokset tilaisuuden järjestäjille. Kutsuun olivat vastanneet:
(nimet arvotussa istumajärjestyksessä): Sari Raassina, Kokoomus; Mia
Hahtala, SDP; Aki Järvinen, Muutos
2011; Paula Mehto, Vasemmistoliitto;
Antero Peiponen, Keskusta, Wäinö
Pietikäinen, Suomen Työväenpuolue; Martti Pohjolainen, Itsenäisyyspuolue ja Anne Ruuskanen, Suomen
kommunistinen puolue.
Tilaisuuden juontajana ja vetäjänä
toimi asukasyhdistyksen puheenjohtaja Riitta Katajamäki. Hän käytti
lyhyen puheenvuoron asukasyhdistyksen esittelyyn, josta ilmeni yhdistyksen täyttävän ensi vuonna peräti 25
vuotta ja lehdelläkin on meneillään jo
23. vuosikerta. Hän kertoi myös osallistujille vaalipaneelin pelinsäännöt ja
tilaisuus saattoi alkaa. Ihmisillä oli ollut tilaisuus jättää kysymyksiä ehdokkaille asukastuvalla ja Pinarin kahvi-

Sari Raassina, Kokoomus
1. Kokoomuksella keskiössä on paremminvointivaltion rakentaminen. Minulle se merkitsee sitä, että meidän on kyettävä kantamaan vastuuta, tämä tarkoittaa sukupolvien välistä vastuuta. Työssä käyvä sukupolvi huolehtii iäkkäämmistä
ihmisistä ja toisaalta on huolehdittava nuorten koulutus- ja
työelämämahdollisuuksista.
2. Työnteon tulee aina olla kannattavaa. Työstä on saatava
riittävä korvaus, niin että se kuperaa meidän erilaiset tukijärjestelmät. Työelämä on muuttunut, on osa-aikaisia ja epätyypillisiä työsuhteita.. Tästä tullaan siihen, että tukijärjestelmän
ja -viidakon tulee olla kannustavaa. Uuden työpaikat syntyvät
mikroyrityksissä, joissa työllistäminen vaatii nimenomaan
joustoa ja tätä pitää erilaisten tukien kannustaa. Nuoria tulee
Mia Hahtala, SDP
1. Puolueen tärkeimpänä vaaliteemana pidän työtä niin, että kaikilla olisi työtä, erityisesti nuorisotyöllisyyttä. Tämä liittyy kaikkien hyvinvointiin.
2. Työurien pidentämisestä puhuttaessa pitäisi nuorisotyöttömyydelle edelleenkin tehdä se, että ne nuoret, jotka jäävät
peruskoulun jälkeen pois koulusta pääsisivät koulutukseen.
Oppivelvollisuuden jälkeen tulisi olla mahdollisuus opiskella
ammattiin, saada työpaikka tai työkokeilu tai vastaavaa.
3. SDP on kannattanut sitä, että saataisiin 100 euron korotus toimeentulotukeen, äitiyspäivärahaan ja kodinhoidon tukeen. Rahoitus korotukseen saataisiin pörssiverotusta ja pääomatuloverotusta kiristämällä.
Aki Järvinen, Muutos 2011
1. Meillä on kolme periaatetta: Ensiksi suora demokratia,
toiseksi sananvapaus ja kolmanneksi Suomen ja suomalaisten
etu, joka tietenkin on varsin laaja käsite.
2. Meillä pitäisi olla oma pankki, joka laittaisi oman rahan
liikkeelle olkoon se minkä merkkinen tahansa. Julkisessa hallinnossa emme näin olisi riippuvaisia muista maista. Ydin on
rahan syntymekanismissa, rahan pitäisi olla väline, ei päämäärä.
3. Laki kieltää sen, että valtio perustaisi oman pankin ja rahoittaisi oman toimintansa. Miksi näin ei tehdä, on konkreettinen valinta, Suomi on siis kansainvälisten pankkien armoilla. Perusturvaan liittyy se, että yhteiskunta toimii hyvin, tätä
Paula Mehto, Vasemmistoliitto
1. Omat teemani liittyvät työhön ja työpaikkojen luomiseen
sekä työnteon kannattavuuden tukemiseen. Työ on tärkeää,
koska se vaikuttaa niin moneen eri asiaan. Vasemmistoliiton
teemoja ovat verotuksen oikeudenmukaisuus ja toimeentuloturva.
2. Työpaikkoja on luotava ja työtä on saatava myös vähemmän koulutetuille. Sanotaan, että ei ole rahaa, mutta yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. Työn
kannattavuutta on tuettava ja esimerkiksi pätkätyö ei saa
viedä peruspäivärahaa. Tämä ei kannusta eikä aktivoi hakea
työtä.

Antero Peiponen, Keskusta
1. Olen pannut merkille, että eduskunnassa on hiukan liikaa edustajia joiden pitäisi olla selvillä suomalaisen lainsäädännön säätämisestä, mutta on liian vähän niitä, jotka ovat
selvillä tästä. Tämä oli yksi syy, miksi lähdin politiikkaan.
Puolueen tärkein teema on kahden kauden kasvulista yhden
kauden leikkauslistan sijaan. Kakku pitää ensin leipoa ennen
kuin sitä voi jakaa.
2. Suomessa on 250 000 työtöntä, erilaisilla työllistämiskursseilla olevat mukaan lukien n. 300 000. Tästä huolimatta
meillä on 80 000 avointa työpaikkaa. Olisi hyvä hieman katsoa sitä miksi nämä kaksi asiaa eivät kohtaa. Julkisen sektorin
työn tuottavuus on laskenut vuosina 2002–2008 kuusi prosenttia, kun yksityisellä sektorilla se on parantunut. Mikroja pk-sektorit tulevat työllistämään, eivät pörssiyritykset, ku-

ossa oleviin kyselylaatikoihin. Kaikilla
ehdokkailla oli mahdollisuus vastata jokaiseen esitettyyn kysymykseen
vuorollaan kaikille samanmittaiseksi
rajatulla puheenvuorollaan.
Esitettyjä kysymyksiä olivat muun
muassa:
1. Mikä on puolueenne tärkein vaaliteema ja miksi?
2. Miten edistäisitte työllisyyttä?
3. Kuinka puolueenne parantaisi perusturvaa ja mistä rahoitus saataisiin?
Lisäksi paikalla olleelta, aktiiviselta
yleisöltä tuli muutama lisäkysymys.
Tässä yksi poiminta.
4. Ongelmat ratkeaa asennemuutoksella. Pitäisi puhua syrjäytyneiden
sijasta syrjäytetystä. Kuinka vähentäisitte nuorisotyöttömyyttä?
Lehdessä on mahdollisuus julkaista
vain lyhyet koosteet ehdokkaiden vastauksista. Ne ovat ehdokkaiden sanomaa, ja kun savossa ollaan, niin vastuu
on lukijalla. Keskustelu kävi kaikista
kysymysten aiheista vilkkaana ja värikkäänä. Vastatusten lisäksi käytettiin
runsaasti kommenttipuheenvuoroja
ja välihuutojakin tv-paneelien tapaan.
Ilahduttavaa oli myös yleisön aktiivinen osallistuminen keskusteluun.

koulutta aloille, joilla on töitä ja myös uudelleenkoulutus on
tärkeää.
3. Perusturva on olemassa sen vuoksi, että ihminen tarvitsee sairauden, työttömyyden tai jonkin muun syyn vuoksi sosiaalista turvaa ja tällä perusturvalla pitää voida elää.
Työnteon tulee lisätä ihmisen hyvinvointia. Tällä hetkellä se
ei ole niin, tähän kohtaan on saatava parannus. Perusturva
on jäljessä palkkakehityksestä. Haluan painottaa, että työtekemisen mahdollisuudet ovat olennainen osa hyvinvointiyhteiskuntaa.
4. Työelämäkasvatusta pitäisi saada jo peruskoulusta lähtien. Opinto-ohjaus, oppisopimuskoulutus ja koulutustakuut
voisivat olla työkaluja. Nuorta ei saa jättää ajelehtimaan lyhyeksikään aikaa, pitää olla mielekästä tekemistä.
4. Nuorille, jotka eivät pääse opiskelemaan tulisi olla tarjolla
oppisopimuskoulutusta ja tekemällä oppimista. Kakki meidän nuorista eivät ole teoreettisesti lahjakkaita, mutta ovat
tekemällä oppimalla tosi hyviä

kautta saadaan rahoitettua palvelut ja ihmiset jaksavat yhteiskunnassa muutenkin. Rahan kautta kaikki lähtee.
4. Nuorisotyöttömyyttä voidaan vähentää niin, että järjestetään töitä lähes tulkoon komentamalla, no ei aivan. Hoivaalalle, yleiseen järjestyksenpitoon, näille aloille olisi varmaan
kiinostuneita ihmisiä. Usein tulee vastaan se, että ei ole rahaa.

3. Vasemmistoliiton vaatimus on 750 euron perusturvasta.
Rahoitus on jo olemassa esimerkiksi asumistuen ja päivärahojen muodossa. Tämä olisi helpompi paketti toteuttaa.
4. Työpaikkojen luominen 3. sektorille, nuoria voisi olla
työtä esimerkiksi henkilökohtaisina vanhusten avustajina sekä kierrätystä tehostamalla voidaan saada lisää työpaikkoja.

ten tämän laman aikana olemme saaneet nähdä. Esimerkiksi
Helsingissä vuokralla asuva voi saada toimeentulotukea 1070
euroa ja pienellä palkalla työssä käyvä voi saada nettoansiota
1160 euroa, tämä ei kannusta työntekoon. Kannustinloukut
on oikeasti purettava.
3. Maailma muuttuu eriarvoisemmaksi, kun työn laatu voittaa ahkeruuden. Jotkut puolueet vastustavat sitä, että perusturva on liitettynä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.
Ensin on perusturvaa kehitettävä ja vasta sen jälkeen ansiosidonnaista. Erotetaan nämä kaksi käsitettä.
4. 90-luvun puolivälin jälkeen on yksinyrittäjien määrä lisääntynyt räjähdysmäisesti, mutta työnantajayrittäjien määrä
ei ole kasvanut. Tämä potentiaali olisi käännettävä työnantajayrittäjyydeksi. Yksi työllistämisen keino voisi olla 30 %:n
palkkatuki 1. työntekijän palkkaamiseksi.
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Wäinö Pietikäinen,
Suomen Työväenpuolue
1. Olen päässyt näkemään epäkohdat
niin sairaanhoidossa kuin vanhustenhoidossakin. Puolueen teemana on saada Suomen itsenäisyys takaisin, tasavalta
ja markka takaisin. Verotus on kohdistettava suurpääomaan ja pörssiyhtiöihin
pienyritysten sijaan. Valitsijoille viesti:
onko maan linjaus oikea, tarvitaanko
muutosta vai paikkausta.
2. Turpeen polttoa voitaisiin vähentää
ja tuoda sen sijaan maakaasua. Se voi
olla hieman kalliimpaa, mutta samalla
idässä on potentiaalia viedä tavaraa sinne. On saatava sulku idästä tulevalle hal
Martti Pohjolainen, Itsenäisyyspuolue
1. Lähdin mukaan ehdokkaaksi, koska
muutosta pitää saada aikaan. Me emme
tule tässä yhteiskunnassa pärjäämään.
Miksi emme tule pärjäämään; me olemme menettäneet itsenäisyytemme. 85 %
perustuslaistamme on jo tähän mennessä luovutettu EU:lle, omaa päätösvaltaa
on vain 15 %. Me sanomme jyrkästi ei
EU:lle. Euron arvo on liukunut liian
korkealle ja siksi olemme menettäneet
kilpailukykyä. Jollemme voi korjata tätä
epäkohtaa meille käy tosi huonosti.
2. Työttömyyteen ja eriarvoisuuteen
tulee panostaa tosissaan. Työttömyyden
helpottamiseksi tulisi ottaa käyttöön
elinikäisentyöajan lyhentäminen. Se
voidaan ottaa käyttöön alkupäästä. Nuoria täytyy saada työmarkkinoille aikaisemmin. Opinto-ohjaukseen tulee kiinAnne Ruuskanen, Suomen kommunistinen puolue
1. Kansan kahtiajako ei ole pelkästään
väärin, vaan siitä johtuu se, että perusturva joiltakin ihmisiltä puuttuu lähes
kokonaan. Kaikki ongelmat, niin vanhusten puolella, nuorten puolella, lasten
puolella ja sosiaalitoimessa johtuvat siitä, että ihmiset saavat semmoisen summan käteen, joka ei riitä toimeentuloon.
Ratkaisumme on 900 euron perusturva
kaikille niille, jotka eivät voi päästä työn
tai ansiosidonnaisen päivärahan kautta
kunnon elannolle.
2. Inhoan mantraa kannustinloukusta. Rahalla rikas reipastuu, köyhä ei kun
laiskistuu, sanotaan. Erityisesti nuorisotyöttömyyteen tulee puutua, tiedetäänhän syyt miksi heistä tulee pitkäaikaistyöttömiä. Yksi tapa on jakaa työtä. On
paljon ylikuormitettuja ihmisiä, jotka
eivät jaksa eläkeikään sakka. Koulutus

Käsiäänestyksellä otettiin kantaa seraaviin kysymyksiin:
• Kannatatko ydinvoiman lisärakentamista?
• Pitäisikö Suomen liittyä
NATO:on?
• Tulisiko homoseksuaalien saada samat avioliitto- ja adoptiooikeudet kuin heteroparienkin?
• Pitäisikö kirkko ja valtio erottaa toisistaan?
Vastaukset voit lukea
nettisivultamme http://petosenlehti.ppay.fi/ linkistä artikkelit.

RAIJA
HASSINEN
MAHDOLLISUUS
vaikuttaa on
sinun oikeutesi
ja yhdessä voimme
muuttaa suuntaa

raijahassinen.vas.fi

patyövoimalle, atomivoimalaa rakennettaan orjatyövoimalla. Alfred Tannerin
laulun sanoin: vikaa on johdossa. Se on
pantava uusiksi, näissä vaaleissa muutos
voisi alkaa.
3. Oleellinen osa perusturvaa on minimipalkka. Laissa tulisi määrätä peruspalkka, joka vähintään tulee maksaa. Pitäisi päästä eroon siitä, että mahapalkalla
tehdään töitä.
4. Ruotsista on hyviä kokemuksia 10
vuotta käytössä olleesta tuesta vajaatyökykyisten työllistämisestä. Tuki mahdollistaa heidän mukaantulon yhteiskunnan elämään.
nittää huomiota, että nuoret sujuvasti
pääsevät aikaisemmin työmarkkinoille.
Eläkeikää ei tule nostaa, niin kuin jotkut
puolueet ovat sitä haikailleet.
3. Perustulon oikeudenmukaisuus ja
alle 1000 euroon tulot verovapaaksi. Eläkekatto on saatava voimaan, kenelläkään
ei saisi olla yli kymmenkertaista eläkettä
verrattuna eläkkeiden keskiarvoon.
4. Itsenäisyyspuolueella on tavoite, että jokaiselle henkilölle taataan 700 euroa toimeentulorahaa ja siihen sisältyy
vielä ylimääräinen 300 euroa, jonka
voisi käyttää työllistämiseen ilman minkäänlaista tilivelvollisuutta. Näistä ei
vielä menisi veroa. Tämä mahdollistaisi
mutkattoman työllistymisen, vaikkapa
menon naapuriin jelppimään ilman paperisotaa.

ta on saatava nuorille, ennen kuin alkaa
syrjäytymiskierre ja he putoavat sosiaalisiin ja mielenterveyden loukkuihin.
Työajan laskeminen kuuteen tuntiin on
yksi keino. Kunnilla ja valtiolla on paljon
tekemätöntä työtä, joilla voitaisiin työllistää ihmisiä.
3. Kukaan ei vastannut kysymykseen,
että mistä rahat. Verotus on valtion
keino rahoittaa ihmisten elämä ja perusturva. Kaikkia tuloja on verotettava
samanarvoisesti. Esimerkiksi pörssin varainsiirtoveron puolen prosentin korotus ei vie leipää kenenkään suusta, mutta
sillä saadaan miljardi perusturvaan.
4. Kysyjä on oikeassa, syrjäytetty on
oikeampi termi. Tärkein nuorison työllisyyden kannalta on tietenkin koulutus
ja se, että koulutus pitää olla kytkettynä
työelämään. Rahaa on ohjattava pienyritysten mahdollisuuksiin työllistää.
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Saaristo Martat
Kokoontuu Jynkänvuoren
kerhohuoneella.
Katso lisätietoa
osoitteesta:
www.saaristomartat.fi

Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
(017) 364 4597,
044 718 1099 (Tupavastaava)
sähköposti:
petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Internet: http://petosenat.toimikunnat.net
Tupa on avoinna ma–pe 9.30 – 17.00
Askartelukerho kokoontuu torstaisin.
Ohjelma:
to 14.4. klo 11.00 - 15.00 pääsiäisaskartelu
to 21.4. klo 10.00 - 13.00 pääsiäisaskartelu
to 5.5. klo 11.00 - 15.00 äitienpäiväkortti.
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
Peittoja ym. Pietarin katulapsille, langat ja
puikot talon puolesta. Tule mukaan, tupa tarjoaa
kahvit.
Pienimuotoista ompelupalvelua. Tuvalla on
käytössä ompelukone asiakkaita varten.
Uutta toimintaa: kortti/pelipiiri aloittaa
toimintansa keskiviikkona 4.5. klo 12.00. Kaikki
kiinnostuneet tervetuloa.
Haemme Petosen ja Puijonlaakson asukastuville työntekijöitä palkkatuella, työelämävalmennettavina tai työharjoittelijoina.
Työtehtäviä: toimistotyöt, atk-neuvonta, askartelu- ja siivoustehtävät. Soita: 044 718 1099 tai
tule käymään.

Tervetuloa!
Kampaamo Carita’s palvelee sinua hiusasioissa,

nyt myös Saaristokaupungissa.
Ammattilaisina loihdimme juuri sinulle sopivan hiustyylin.
Käytämme laadukkaita L´oréal Professionnel tuotteita.
Hiusten ja hiuspohjan hoidot teemme Kérastase tuotteilla.
Kysy Kérastase hemmotteluhoidoista.
Teemme myös Great Lengths hiustenpidennys- ja
tuuhennuskäsittelyjä.
Minna ja Milla palvelevat sinua Matkusniemenkatu 5:ssä,
S-marketin vieressä.

V

araa hemmotteluhetki itsellesi ja tule
tutustumaan uusiin viihtyisiin tiloihimme.

Ajanvaraukset p. 050 465 7711
Olemme avoinna ma-pe klo 9-17
(la ja ilta-ajat sopimuksen mukaan)

Matkusniemenkatu 5
71840 Kuopio
puh. 050 465 7711

Sairaalakatu 13
70110 Kuopio
puh. 017 282 0714

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
www.pitkalahden
puutarhakerho.net
puhelin 0445123137
Kerhomme koostuu noin 80 jäsenperheestä. Jäseniä on ympäri kaupunkia, mutta suurin osa heistä
on Petosen alueelta. Mukana on omakotitalojen,
rivitalojen ja kerrostalojen asukkaita sekä siirtolapuutarhalaisia. On perheellisiä ja on yksinasujia.
Järjestämme yli 20 eri tapahtumaa vuosittain, joten voidaan sanoa, että jokaiselle löytyy jotakin.
Esittelemme kerhoa ja vuoden
2011 tapahtumiamme
JÄSENILLASSA 28.4. klo 18.00
Petosen asukastuvalla, Pyörönkaari 19
Ohjelmassa on esittelyn lisäksi mm. luento”Vanhat
viherkasvit”, visailu ja tietysti kahvit.
Jäsenmaksumme on vuodessa vain 15 euroa/
jäsenperhe ja sillä saatuja jäsenetuja ovat mm:
- edulliset ja hauskat matkat ja retket
- edulliset kurssit
- teatteriretket
- pihakilpailu
Tule tutustumaan kerhomme toimintaan! Voit tulla yksin tai naapurin kanssa. Jos kerho tuntuu omalta, voit päättää liittymisestäsi tutustumisillan jälkeen.
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Sanasta miestä,
sarvesta vaalikarjaa
Mitä yhteistä on kiinteistönvälittäjillä ja poliitikoilla? Näillä kummallakin
ihmislajilla on oma kielensä, jonka tulkinta auttaa ymmärtämään paremmin heitä. Enkä tarkoita tässä heidän sanomansa ymmärtämistä.
Kiinteistönvälittäjien paljon käyttämät termit sisältävät jo vakiintuneita merkityksiä. Esimerkiksi ”järvinäköala” tarkoittaa sitä, että varpaillasi
akanjatkon päällä seisten voit nähdä horisontissa välähdyksen Kallavedestä. Tai ”hyvät kulkuyhteydet” = viereisellä tontilla on bussiyhtiön varikko,
jossa pakkasaamuna ennen kuutta pyörii tyhjäkäynnillä paritusinaa julkista liikennevälinettä. ”Palvelut lähellä” merkitsee usein sitä, että suoraan
alapuolella on karaokebaari, joka on saanut poikkeusluvan olla auki seitsemänä päivänä viikossa aamuneljään. Ihan klassikko on ”tee-se-itse-miehen
unelma”, joka tietenkin tarkoittaa räjähtämispisteessä olevaa rytöä, jonka
pienin vika on homeongelma.
Poliitikkojen kielenkäytöstä on jopa julkaistu sanakirjoja, joista viimeisin
on valtio-opin professori Matti Wibergin ”Politiikan sanakirja”. Sillä voi
valistunut lukija sivistää itseään ja lisätä ymmärrystään yhdestä ihmislajista. Tähänkin sopinee muutama suomennos näin vaalien ollessa ovella.
Selvennykseksi sanottakoon, että nämä eivät ole poimintoja edellä mainitusta opuksesta.
”Oikein hyvä kysymys” sisältää usein merkityksen: Nyt ei kyllä ole hajuakaan kysytystä asiasta, mutta imartelemalla toimittajaa saan lisäaikaa...
mitä hittoa meidän vaaliohjelmassa tästä sanottiinkaan...ja mikä on kestävyysvaje, liittyyköhän se mieskuntoon?
”Nythän on niin” – Haa, viimeinkin aihe, josta jotain ymmärrän! Nyt latasen tulemaan niin, että kuulija eivät kotiinsa löydä.
”Eläkeiän nostamisesta puhuttaessa tulee kiinnittää huomiota työssä jaksamiseen.” – Jos minä pääsen päättämään, niin eläkeikä nousee rapiat viisi
vuotta. Samalla päästään vanhustenhoito-ongelmista, ei tarvita lisää laitospaikkoja vaan hautapaikkoja. Jos tulen valituksi Arkadianmäelle, aion kyllä
lusia vähintään seitsemän vuotta ennen sopeutumiseläkkeelle siirtymistä.
”Kynnyskysymys” – Periaate, josta pidetään järkähtämättä kiinni aina varsinaisen äänestyspäivän iltaan saakka.
Arvoisa ehdokas, edellä kerrottua ei pidä ottaa turhan vakavasti. Käännökset ovat yhtä luotettavia kuin vaalilupauksetkin.
Äänestämisiin! Tuhkauurnilla tavataan!
Peto mieheksi
PS. Termi vaalikarja on syntynyt siitä, että keskivertokansalainen märehtii
asiat moneen kertaan ja sitä voi lypsää.

Kallaveden
seurakunta

Rauhalahdentie 21
puh: 044-4848 336
Palmusunnuntain
messu
ja
syysriparin konfirmaatio su 17.4.
klo 10. Saarna Milla Huttunen,
liturgina Lauri Kastarinen ja AnnaMari Linna.
Seurakuntailta ma 18.4. klo
18.30. Kallaveden kirkon koulutussalissa. Hiljaisen viikon ahtikirkko Jeesus Getsemanessa Joh. 18: 1-27.
Hiljaisen viikon ahtikirkko ma
18.4. klo 19. Saarna Esko Konttinen,
liturgia Veli Mäntynen ja
kanttorina Elina Peura.
Nuorten ahtikirkko ti 19.4. klo 19.
Saarna Petteri Hämäläinen, liturgia
Anni Tanninen ja kanttorina
Jarkko Maukonen ja Luomus-kuoro.
Seppo Pänkäläinen: Luukas-passio ke 20.4. klo 19. Esittäjinä Sola
gratia -kuoro ja Kallaveden
kirkkokuoro Anna-Mari Linnan johdolla, Joona Saraste evankelista, Arto Löppönen Jeesus ja Vesa
Kajava urut.
Kiirastorstain messu to 21.4. klo
19. Saarna Matti Pentikäinen, liturgia Raili Rantanen, kanttoreina
Anna-Mari Linna ja Richard Nicholls.
Pitkäperjantain
sanajumalanpalvelus pe 22.4. klo 10. Saarna
Esko Konttinen, liturgia Veli
Mäntynen, kanttorina Anna-Mari
Linna ja kirkkokuoro
Perheiden pääsiäinen ma 25.4.
klo 16. Raili Rantanen, Juha Määttä,
Richard Nicholls ja lapsikuoro,
Tuula Hoffrén, Rytkyn ja kirkon päiväkerholaiset ohjaajineen.
Kaikenikäisten
kansainvälinen
messu ja vappupippalot la 30.4.
klo 17. ”Vappuilo kateissa”
Täältä sen voisi löytää... Tervetuloa
isot ja pienet mukaan - ikään, sukupuoleen tai ilmapallon väriin
katsomatta!! Yhteiseen nyyttäripöytään voit tuoda makeaa purtavaa
jaettavaksi. Mahdollisuus

osallistua yhteisvastuuseen. Lämpimästi tervetuloa.
Messu su 1.5. klo 10. Saarna Veli
Mäntynen, liturgia Raili Rantanen ja
kanttorina Seppo Kirkinen.
Seurakuntailta ma 2.5. klo 18.30.
Kallaveden kirkon koulutussalissa.
Suuri Kalansaalis Joh. 21: 1-14.
Äitienpäivän messu su 8.5. klo
10. Saarna Anna-Maija Hella, liturgia
Petteri Hämäläinen, kanttorina
Seppo Kirkinen ja Dolce Minores.
Seurakuntailta ma 9.5. klo 18.30.
Kallaveden kirkon koulutussalissa.
Illan aiheena on ”Rakastatko
sinä minua ?” Joh. 21:15-19.
Messu su 15.5. klo 10. Saarna Raili Rantanen, liturgia Juha Määttä ja
kanttorina Richard Nicholls.
Kevätkonsertti su 22.5. klo 18. Kirkkokuoro ja Dolce.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh: 040-4848 345
Raamattuilta ke 13.4. klo 18.30.
Aiheena Paatumus, kilvoittelu ja parannuksenteko -vanhanaikaistako?
Parisuhteenpalikat - tapahtuma
la 16.4. klo 16. Aiheena ”Tunteet”,
alustaa Kirsi ja Markku Virta.
Lastenhoito järjestetty. Kahvitarjoilu.
Palmusunnuntain messu su 17.4.
klo 16. Anni Tanninen ja Anna-Mari
Linna.
Raamattuilta ke 27.4. klo 18.30.
Usko omalla tavallani! Usko on yksityisasia! Tarvitaanko kirkkoa tai
seurakuntaa?
Aikuisten takkailta ke 4.5. klo
18.30. seurakuntatalon takkahuoneessa. Vastuuhenkilönä Alvar ja
Terttu Savallampi.
Äitienpäivän
kakkukahvikonsertti su 8.5. klo 16. Richard Nicholls
ja lapsikuoro.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti puh: 040-4848 351
Pääsiäispäivän messu su 24.4. klo
13. Juha Määttä ja Richard Nicholls.
Sanajumalanpalvelus ja seppeleenlasku su 15.5. klo 13. AnnaMaija Hella ja Richard Nicholls.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410, 71650 Hirvilahti
puh: 017-3629 205
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Tätä Petosen Lehden numeroa
jakavat huhtikuun ajan
seuraavat jakelupisteet:
Pitkälahden ABC, Ravintola
Käskynkkä, Kurkimäen Kyläkauppa, Pihkamarket Pihkainmäki, Takka Baari Hiltulanlahti,
Sale Särkiniemi ja Leväsen Shell.
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 25.5.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 17.5.

Oikeus rukoilla

Milloin rukoilit viimeksi? Lapsena iltarukouksen? Aikuisena ruokarukouksen? Rukouksen läheisen haudalla jouluna? Vai kuulutko niihin, jotka rukoilevat joka päivä tai
heihin jotka rukoilevat koko ajan (?) tai eivät rukoile ollenkaan?
Jos olet niitä ihmisiä, jotka joskus rukoilevat, niin sehän
tarkoittaa sitä, että uskot. Rukous on uskon ilmenemistä
ihmisen elämässä. Minulle herää kysymys, ketä oikein rukoilet ja miksi?
Kun kristitty rukoilee, hänellä on ajatus ja usko siihen, että on olemassa Jumala, joka kuulee. Me emme puhuttele
jotakin korkeampaa olentoa tai nimetöntä voimaa, vaan
rukouksillamme on kohteena Kolmiyhteinen Jumala. Hän
on persoona. Hän kuulee, ymmärtää ja vastaa meidän rukouksiimme. Hänen vastauksensa voi olla myönteinen tai
kielteinen tai Hän panee meidät odottamaan Hänen vastaustaan.
Aika usein näyttäisi siltä, että uskomme perustuukin niille
vastauksille, joita Jumalalta saamme. Jos saamme myönteisiä vastauksia, me uskomme Jumalaan ja jos saamme kielteisiä vastauksia, me emme usko Jumalaan. Ajatuksenamme näyttää olevan, ellet sinä Jumala vastaa niin kuin minä
tahdon, sinua ei ole olemassa. Jumalaa ei ole, jos Hän ei tottele meitä! Yksinkertainen ja looginen johtopäätös, niinkö?
Kun sen näin kirjoittaa auki, niin se näyttää aika lapselliselta vai mitä? Näin me kuitenkin ajattelemme ja toimimme.
Vähän niin kuin silloin kun painamme sähkökatkaisimesta
valon päälle, niin sähkö on totta, jos valo syttyy tai sähkö
ei ole totta, jos lamppu ei syty. Lampun kunto ei tule mieleen tai sähkökatkosta tai muuta häiriötä emme halua ottaa
lukuun.
Rukoileminen on sellainen taito, jonka voi hallita kuka tahansa. Rukoilemisen tekee hankalaksi se Jumala. Millainen tai kuka pohjimmiltaan on se Jumala? Mitä Häneltä voi
odottaa? Mikä on se todennäköinen vastaus, jonka Häneltä
saa? Vai vaivautuuko Hän edes vastaamaan? Kätkeytyykö
2. pääsiäispäivän messu ma 25.4.
klo 10. Raili Rantanen ja Richard
Nicholls.
Sanajumalanpalvelus ja seppeleenlasku su 15.5. klo 13. Veli Mäntynen ja Anne Keränen.
Nuoret
Nuortenilta to 14.4. klo 18. Kallaveden kirkolla. Meidän puolestamme.
Nuorten ahtikirkko ti 19.4. klo 19.
Kallaveden kirkossa. Saarna Petteri
Hämäläinen, liturgia Anni
Tanninen ja kanttorina Jarkko Maukonen ja Luomus-kuoro.
Nuortenilta to 28.4. klo 18. Kallaveden kirkolla. Rakkaus.
Nuortenilta to 5.5. klo 18. Kallaveden kirkolla. Jeesus hoitaa.
Nuorten kevätjuhla to 12.5. klo
18. Kallaveden kirkolla.
Lähetys
Lähetysaskartelut ma 18.4. klo
18. kevään viimeinen kokoontuminen Petosen seurakuntatalolla.
Naisten lähetyslöylyt ke 27.4. klo
18. Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30
ja Petoselta klo 17.35.
Osallistumismaksu 5 €. Saunomisen
lisäksi kevyt iltapala ja asiaa lähetyksestä. Mukana nimikkolähetti
Tiia Juzi.
Diakonia
Leväsen kammari ma 18.4. klo
12.30-14 Leväsen palvelukeskuksessa. Kammarissa voi tutustua uusiin ihmisiin ja juoda kupin kuumaa.
Kädentaidot, Arja Mielikäinen.
Varttuneen väen ahtikirkko ke
20.4. klo 12. Saarna Raili Rantanen,
liturgia Esko Konttinen,
kanttorina Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.
Hyvän hoidon päivät (Omaishoitajille, hoidettaville ja kyytipalvelua
käyttäville) ke 27.4.klo 10.30- 14.30
Rytkyn leirikeskuksessa. Kevään kohinaa, kukkaishetki. Mukana pastori

Hän jonnekin yläilmoihin, pilvien suojaan, kuulokantaman ulkopuolelle?
Kun näitä ajattelemme, on hyvä muistaa, ettei Jumalamme jäänyt sinne taivaan korkeuksiin, vaan Hän laskeutui
sieltä alas ihmisten maailmaan. Maailmaan, jonka Hän on
luonut. Jeesus, Jumalan Poika tuli ihmiseksi. Ja pääsisäisen
aikana me tätä aina kertaamme ja ajatuksissamme katselemme. Ja kun Jeesus kuoli siellä Golgatalla, me seuraamme sitä merkillistä tapahtumaa, mitä Jerusalemin temppelissä tapahtui samaan aikaan. Temppelin väliverho repesi
ylhäältä alas asti! Tie Jumalan luo, kaikkein pyhimpään,
Hänen valtaistuimensa ääreen oli avoinna! Mikään ei erota meitä Jumalasta! Ei välimatka, ei synti, ei pyhyys tai sen
puute. Rukoilemiselle, Jumalan kohtaamiselle ei ole esteitä!
Ainoat esteet ovat meissä ja meidän päässämme. Rukoileminen on ihmisen ja Jumalan kohtaamista. Se on keskustelua. Se on yhdessä puhumista, toimimista tai olemista.
Jos alenamme Jumalan vastausautomaatiksi, niin kuvittelemmeko, että Jumalamme suostuu siihen. Olemaan vain
automaatti! Pyyntö sisään ja vastaus ulos, niinkö? Ei vanhemmatkaan, äiti tai isä, suostu siihen roolitukseen, kuinka
sitten Jumala suostuisi siihen?
Olisiko kysymys siitä, että me ihmiset emme suostu Jumalan lapsen rooliin – pienemmäksi ja tarvitsevammaksi
osapuoleksi? Jumalan rooli taas suurempana, rajoja asettavana, vaatimuksia esittävänä osapuolena taitaisi kiinnostaa
meitä enemmän.
Jumalan lapsen syntymäoikeuksia on rukoilemisen oikeus.
Oikeus tulla Isää lähelle. Oikeus turvautua itsemme suurempaan. Oikeus tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi – silloinkin kun sitä kaikkein vähimmin ansaitsemme.
Ehkäpä juuri rukoileminen opettaa meitä kaikkein eniten
Jumalan tuntemista. Meillä on rukoilemisen oikeus!
Anni Tanninen
Kallaveden srk:n pastori

Raili Rantanen. Ohjelmaan kuuluu
mukavaa yhdessä oloa ja lounas (5
€). Ilmoittautumiset Maaritille p.
040-4848 369 tai Riitalle puh: 0404848 370 tai diakoniatoimisto p.
040-4848 332.
Leväsen kammari ma 2.5. klo
12.30-14 Leväsen palvelukeskuksessa. Kammarissa voi tutustua uusiin ihmisiin ja juoda kupin kuumaa.
Kiitos lauluin kohti kesää, Arja Mielikäinen ja MaaritKirkinen.
Diakonia- ja lähetystyön vapaaehtoisväen kiitosretki Karttulaan su
22.5. Lähtö Kallaveden kirkolta klo
9. Osallistumme messuun, jonka
jälkeen lounas ja kiitosjuhla seurakuntakodilla. Ilmoittautuminen 13.5.
mennessä seurakunnan toimistoon
Eija Räsäselle puh: 040-4848 327.
Diakoniatyön järjestämä kevätretki ke 25.5. klo 9. Järvi-Kuopion
alueelle. Lähtö klo 9 ja paluu klo
16. Ilmoittautumiset 16.5. mennessä Petosen diakoniatoimistoon ma ja
ke klo 9-10 puh: 040-4848 333 tai
Kallaveden kirkon diakoniatoimistoon ma ja to klo 9-10 puh: 0404848 332. Retken hinta on
10 €/hlö. Retki on tarkoitettu Kallaveden seurakunnan alueella asuville.
Muuta
Leväsen messu ti 19.4. klo 13.30.
Esko Konttinen, Anna-Mari Linna ja
seniorikuoro.
Siioninvirsiseurat su 1.5. klo 18.
Rytkyn leirikeskuksessa.
Leväsen messu ti 10.5. klo 13.30.
Veli Mäntynen ja Anna-Mari Linna.
Matka Laatokan Valamoon ma 30.5.
klo 0. 30.5. - 1.6.2011. Matkan hinta on 345 €. Hintaan sisältyy bussikuljetus Kuopiosta alkaen, majoitus
hotelli Sortavala 2 yötä aamiaisella/
kahden hengen huoneessa, Venäjän
ryhmäviisumi (suomenkansalaisille),
Fennian ryhmävakuutus viisumia
varten ja Sortavala-Valamo kokopäivä retki. Matkanjohtajana Matti
Pentikäinen. Ilmoittautumiset Kalla-

veden seurakunnan toimistoon 18.4.
mennessä puh: 040-4848 327.
Perhetyö
Kirkkomuskari su 17.4. klo 17.
Kurkimäessä kerhohuoneella.
Perhekerhot eivät kokoonnu vk. 16.
Perhekerhot kokoontuu seuraavasti:
Petosen seurakuntatalolla ja Valoharjulla tiistaisin klo 9.30-11
Kallaveden
kirkolla,
Jynkänvuoren kerhohuoneella ja Kurkimäessä
(Kurkipirtti) keskiviikkoisin klo
klo 9.30-11,
Taidetiistai ti 26.4. klo 9.30. klo
9.30-11.30 ja 13-15.
Taidetiistai ti 3.5. klo 9.30. klo
9.30-11.30 ja 13-15.
Piirit
Niemisjärven olotila ti 26.4. klo
11.30. Niemisjärven kylätalossa.
Mukana Riitta Reima.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti
26.4. klo 13. Aatulassa, Valto Lapveteläisellä, Makkarapurontie 48.
Esko Konttinen.
Puutossalmen lähetyspiiri ma
9.5. klo 13. Yrjö Roininen, Roinilantie 222. Veli Mäntynen.
Haminalahden työseura ti 17.5.
klo 18.30. Kyllikki Kinnusella, Haapasaarentie 37. Mukana Esko
Konttinen.
Aikuistyö
Miesten sauna- ja takkailta pe
29.4. klo 0. pe 29.04. klo 18-20.
Poukaman leirikeskuksessa.
Köyhyys Kuopiossa, Hannu Hyvärinen kertoo Virvatulen toiminnasta.
Osanottomaksu 4 €, johon
sisältyy sauna ja kevyt iltapala.
Miesten sauna- ja takkailta pe
20.5. klo 0. pe 20.5. klo 18-20.Poukaman leirikeskuksessa.
Kiinnostavia alustuksia, veljellistä
yhdessäoloa, sauna ja avanto. Osanottomaksu 4 €, johon sisältyy
sauna ja kevyt iltapala.
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On aika kääntää
uusi lehti –

Tuusniemen
Osuuspankki
on nyt POP Pankki.
Tunnistat meidät edelleen koivunlehtimerkistä
ja parhaasta pankkipalvelusta. Tervetuloa kokeilemaan ihan itse!

Petonen, p 288 2600
Niirala, p.368 8020

www.poppankki.ﬁ
Aidosti lähellä ihmistä.

NOUTOPIZZERIA PETONEN

Puh. 017-363 3405 | noutopizzeria.com

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

tällä setelillä
KEBAB-HAMPURILAINEN

tällä setelillä
2 x JUUSTOATERIA

(norm. 6€)
voimassa 24.5.2011 asti

(norm. 11,40€)
voimassa 24.5.2011 asti

tällä setelillä
GRILLILAUTANEN

tällä setelillä
2 x LEFFA + SIPSIPUSSI + 1,5L LIMU

(norm. 6,50€)
voimassa 24.5.2011 asti

(norm. 13€, ei ensi-illat)
voimassa 24.5.2011 asti

4,90€
5,90€

10€
11€

NYT SAATAVANA MYÖS

VUOKRALEFFAT
VUOKRAUSPISTEET KAUTTA MAAN

Kotiinkuljetus arkisin klo 11-14
www.levasengrilli.com

UUTTA!
Normaalipizza
RUISPOHJALLA
+0,5€

tällä setelillä
Normaalipizza
3:lla täytteellä

5€

voimassa 30.4.2011 asti (1 pizza / kuponki)

tällä setelillä
Perhepizza

tällä setelillä
Kotiinkuljetus
(norm. 2€)

0€

voimassa 30.4.2011 asti

3:lla täytteellä

11,50€

voimassa 30.4.2011 asti (1 pizza / kuponki)
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Kuljetuksissa käy myös
Noutopizzeria | Pyörönkaari 7 | Petonen | Kuopio
Puh. 017-363 3405 | Avoinna joka päivä klo. 11.00 - 22.00

