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Mika Kojonkos

Palvelemme sunnuntaisin 12-18
Kesäherkut
S-marketista!

PETONEN Ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18 (to 13.5. suljettu)
PETONEN
Ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18 (to 2.6. suljettu)
KEILANKANTA Ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18 (to 2.6. suljettu)

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

Marko Kurikka
044 279 8915

Eveliina Niskanen
044 279 8919

Veijo Martikainen
044 279 8911

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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Mikan paluu koti-Suomeen
TUKEA JA
KUMPPANUUTTA
Istuin pari viikkoa sitten perjantaina seminaarissa valtuusto- ja
virastotalolla. Paikalla oli joukko
järjestöjen ja kaupungin palvelualueiden edustajia. Aiheena olivat
kaupungin ja järjestöjen väliset
suhteet; mm. millä tavalla nykyisessä rakenteessa kaupunki avustaa järjestöjä ja miten järjestöjen
tukipalvelut on järjestetty. Puhuttiin myös strategisista linjauksista;
kaupunki haluaa yhä enemmän
olla kansalaistoimijoiden kumppani yhteisellä asialla kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueella on kansalaistoiminnan yksikkö, joka Heli Norjan
johtamana vastaa yhteistyöstä
järjestöjen toiminnoissa, toinen,
asiakkuuspäällikkö Janne Hentusen luotsaama yksikkö vastaa
puolestaan mm. tiloista. Vuosien mittaan on aika ajoin nostettu
esiin ajatus keskustan alueelle sijoittuvasta järjestötalosta, johon
järjestöt voisivat keskittää palvelunsa. Sinänsä hyvä ajatus mutta kun ihmiset, jotka järjestöjen
toimintaa ja palveluja tarvitsevat
ovat sijoittuneet ympäri kaupunkia eri lähiöihin. Nykyisen kaupungin tilastrategian mukaan pyritään hyödyntämään jo olemassa
olevia tiloja tehokkaammin, mm.
kouluja ja nuorisotiloja voitaisiin
nykyistä enemmän käyttää asukkaille suunnattuihin toimintoihin.
Erityisenä kehittämisen kohteena Heli Norja nosti esiin asukastuvat, joita on kaupungin alueella
tällä hetkellä 6. Uusin korttelitupa
perustettaneen elokuussa Linnanpellolle kaupungin, Niiralan Kulma Oy:n, Setlementti Puijolan,
ATTE-projektin ja muiden aktiivitoimijoiden yhteistyönä. Asukastuvat nähdään tulevaisuudessa alueellisina asukastoiminnan,
vapaaehtoistyön ja vertaistukitoiminnan tukikohtina, joihin kaupunki haluaa satsata. Keskustaankin tuollainen tila toki tarvitaan,
sinnehän voisivat sitten järjestöt
tuoda palvelujaan ilman että tarvittaisiin erillinen järjestötalo.
Kaupungin uusi kansalaistoiminnan yksikkö tuo kaivattua selkeyttä yhteistyöhön.
Vielä kun saisimme näihin seminaareihin mukaan laajemman
joukon kansalaisjärjestöjä, käsitellyt asiat koskettavat varmasti
kaikkia yhdistyksiä, jotka tarjoavat kaupunkimme asukkaille monipuolista harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa sekä vertaistukea ja
kuntouttavaa toimintaa.
Nähdään Naapuripäivässä ensi lauantaina! Tämän asukastapahtuman saaminen tänne Petoselle onkin suuri ilo entiselle
NiKun asukastoimijalle, vihdoinkin saimme yhdistettyä NiKun
asukasaktiivien ja asukasyhdistyksen voimavarat yhteisen asian
puolesta.
Riitta Katajamäki
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
johtokunnan puheenjohtaja

Mika kotimaisemissaan

M

ika Kojonkosken kanssa
jutellessamme ei voitu välttää aihetta hänen tuoreesta
pestistään Olympiakomitean huippuurheilun muutostyöryhmässä. Kokemuksista ja tavoitteista luonnollisesti
puhuttiin.
– Kokemukset ovat vielä lyhyehköltä ajalta. Työskentely on erilaista kuin
valmennustyö. Nyt ollaan rakentamassa aikatauluja ja valmennuskulttuuria sekä eri
osapuolten sitouttamista.
Työ on varsin mielenkiintoista ja
kalenteri on
täyttynyt ihan
k i it e tt äv ä s ti. 14 vuoden
reissaamisenkin jälkeen
matkustaminen jatkuu.
Tämä on ollut sukellus
urheiluelämän uuteen
puoleen, on
paljon tapaamisia ja erilaisia työryhmiä, joiden
kanssa saan
työskennellä.
Valmentajan
sielu ja sydän on tehnyt tämän helpoksi. Norjassa yhteisöllisyys on ehkä
suurempaa, Suomessa joissain asioissa
on enemmän vastustamista. Valmennusajoilta tutuilla eväillä tulen tarttumaan aloittamaani uuteen tehtävään.
Ne ovat myönteinen tarmo, ympäristön kunnioittaminen ja oman vastuuni tunteminen. Uskon, että noilla
tavoilla minulla on mahdollisuus olla
rakentamassa yhteistyön ilmapiiriä,
joka tulee olemaan työryhmän onnistumisen edellytys, sanoo Mika.
Valmentajan ura on toinen aihe, jota
ei voi Mikan kohdalla sivuuttaa. Hän
on tehnyt mittavan ja näyttävän uran
mäkihypyn maajoukkueiden päävalmentajana Itävallassa, Suomessa ja
viimeksi vuodesta 2002 lähtien Norjan maajoukkueen päävalmentajana.
– Nuorena harrastin urheilua monipuolisesti; jalkapalloa, purjehdusta,
judoa ja mäkihyppyä. C-juniori-ikäisenä tuli lajinvalinta ajankohtaiseksi.
Jalkapallovalmentajien painostuksesta huolimatta päädyin yksilölajiin eli
mäkihyppyyn. Liikuntatieteenmaisterin koulutukseni Jyväskylässä ja väi-

töstyöni aiheesta olivat hyvä lähtökohta valmentajan työlle urheilu-uran
jälkeen. Taustalla oli tietysti intoni
urheiluun, kiinnostus lajia kohtaan ja
halu auttaa.
Valmentajan kyvyistä kertoo muun
muassa se, että hänet valittiin ensimmäisenä ulkomaisena valmentajana
Itävallan maajoukkueen päävalmentajaksi. Parhaista muistoista ja kokemuksista Mikalla on paljon kerrottavaa.
– Olen nauttinut tekemisestäni. Koen
olevani etuoikeutettu työskennellessäni
hyvähenkisissä yhteisöissä.
Olen saanut
olla luomassa
uusia tapoja
toimia. Erilaisiin kulttuureihin ja
toimintamalleihin tutustuminen on
ollut antoisaa.
Eräs
mieleen painunut
muisto
oli
hyppääminen
Itävallan valm e nt aj a k s i .
Oivallus siitä,
mitä valmennus on, on jäänyt mieleen. Norjan ajalta vahva kokemus oli
seitsemän menestyksettömän vuoden
jälkeen maan puhkeaminen kukkaan.
Valintani kaksi kertaa maan vuoden
valmentajaksi olivat minulle merkittäviä huomionosoituksia ja lämpimiä
muistoja. Meillä on mielestäni paljon
opittavaa Norjan valmennukselta. Lajit ja niiden huipputoimijat ohjataan
toimimaan yhteistyössä ja oppimaan
toisilta. He pääsevät toimimaan yhteistyössä ja oppimaan toisiltaan.
Valmennusuransa päätyttyä Mika
kuvailee oloaan haikeaksi ja samalla
onnelliseksi.
– Lähtö Norjasta ja konkreettisesti
Norjan puhelimen sulkeminen tuntui lopulliselta. Takana on yhdeksän
vuoden intensiivinen työ ja yhteydenpidon katkeaminen kirpaisee syvältä. Mielialat ovat ristiriitaiset. Koen samalla haikeutta ja onnellisuutta
uudessa tilanteessa. Onnellinen olen
jätettyäni taakse huikean matkan
mäkimaailmassa, samalla katse on jo
kohti tulevaa. Työ suomalaisen huippu-urheilun muutostyöryhmässä ei

varmaan tule olemaan helppoa, eikä
samanlaista riemukulkua kuin työni
yhden lajin parissa. Kuitenkin tunnen
olevani tosi etuoikeutettu. Tulen laittamaan kaiken peliin uudessa tehtävässäni.
Norjan ja Suomen mäkihypyn tilasta
myös keskusteltiin.
– Norjan tilaa voisin arvioida vertauksella laivan jääneen hyvään kurssiin. Valmennussysteemin luominen
on heillä keskeinen asia. Suomen tilannetta arvioitaessa on muistettava,
että Suomella on vankat taustat mäkihypyssä. Tällä hetkellä materiaali on
yksilöiden osalta kapea eivätkä kaikki
asiat ehkä ole kunnossa. Tulevaa on
kuitenkin hyvät mahdollisuudet rakentaa. Sen takaavat pitkät perinteet ja
kulttuuri. Tälläkin hetkellä Suomella

Teksti: Teppo Uotinen,
kuvat: Tomi Knuutinen

on maailmanluokan lahjakkaita hyppääjiä, nimistä voi ottaa esille Janne
Happosen, Ville Larinnon ja konkari
Matti Hautamäen.
Haastattelun aikoihin on meneillään
jääkiekon MM-kisat Slovakiassa.
– Suomella on hyvä voittamisen
kulttuuri. Tappiotilanteista on noustu
voittoihin.
Olit aikanaan mukana politiikassa
yhteensä kahdeksan vuotta kaupunginvaltuustossa Kuopiossa vuosina
1997–2004. Vieläkö politiikkaan mukaan lähtö kiinnostaa?
– En sano, että ei koskaan. Harkitsin lähtöä eduskuntavaaliehdokkaaksi, mutta koin uuden työni tärkeämmäksi ja aikaa vieväksi, joten luovuin
ehdokkuudesta. Vaalitulos kertoo
protesti-ilmap iiristä. Yhteiskunnan
johtopaikoilla olevien on katsottava
peiliin.
Entäpä valmentajan tehtävät tulevaisuudessa?
– Tähänkään en sano, että ei koskaan. Suunnitelmat ja päätökset tehdään siinä tilanteessa, jossa kulloinkin
eletään.
Lopuksi Mika arvioi vielä nykyistä
elämäntilannettaan ja asumista Kuopiossa.
– Matkustan edelleen paljon, nykyisin pääasiassa Suomessa. Minulla on
asunto Helsingissä, mutta viikonloput
olen Kuopiossa. Valmennusvuosienkin aikana perhe asui täällä Saaristokaupungissa. Meillä on onni asua
Kuopiossa. Kaupunki on sopivan kokoinen ja viriili, täällä on hyvä asua.
Meillä on hyvät harrastusmahdollisuudet, luonto ja vesi lähellä, summaa
Mika kotialuettaan.

Infoa huippu-urheilun muutostyöryhmästä
Huippu-urheilun muutostyöryhmän jäsenet Mika Kojonkoski ja Tapio
Korjus kävivät kertomassa Kuopiossa 10.5. työryhmän työn tavoitteista ja
nykytilasta.
Tavoitteet on asetettu korkealle. Yksi niistä on menestyksen, arvostuksen
ja osaamisen nostaminen pitkällä aikavälillä vuoteen 2022 mennessä. Rima
on asetettu korkealle: Suomi on urheilun paras Pohjoismaa sekä mitaleissa että erilaisissa rankingeissa. Valmentajien koulutus tulee olla maailman
kärkeä.
Näin kovien saavutusten toteutuminen vaatii luonnollisesti rahaa. Tapio
Korjus otti esille työryhmän tavoitteeseen pääsemisen haluttavan saada lisärahoitusta 30 miljoonaa euroa. Lisäykseen pyrittäisiin asteittain vuosiin
2016 –2018 mennessä. Esimerkkeinä hän mainitsi Norjan valtion tuen, joka on 2,5 kertainen ja Ruotsin valtion kaksinkertaisen tuen urheilulle verrattuna Suomen tilanteeseen.
Rahan ja rahoituksen lisäksi Mika Kojonkoski otti esiin eräänä keskeisen
visiona nähdä asioita urheilijan polun näkökulmasta: mitä lasten urheilussa, nuorisourheilussa ja mitä huippuvaiheessa tulisi tehdä. Esillä oli myös
kysymys siitä, mitä urheilu-uran jälkeen. Lasten kohdalla tulisi urheilun
ja urheilu-uran arvostusta lisätä ja säilyttää ilon ja innostuksen ilmapiiri.
Tässä vanhemmilla ja ikäluokan valmentamiseen erikoistuneilla huipputekijöillä on tärkeä rooli. Nuorten vaiheessa urheiluakatemiat voivat tarjota
hyvän asiantuntijaverkoston ja toimintaympäristön opiskeleville urheilijoille. Huippuvaiheessa tulisi olla sellainen organisaatio ja toimintamalli, joka
näkee ettei olla kehityksen viimeisellä
asteella vaan haluaa kehittyä. Myös
yhteistyötä yli lajiliittojen kanssa tulee
kehittää. Eri lajeilla on varmaan paljon
toisilleen annettavaa.
Myös Pohjois-Savossa toimii urheiluakatemia, johon kuuluvia oppilaitoksia on yhdeksän eri puolilla maakuntaa. Urheilijan tulee olla omassa
ikäluokassaan kansallista kärkitasoa:
SM-tason urheilija tai maajoukkuevalmennettava ja/tai lajiliittonsa erityisesti suosittelema.
Lisätietoja osoitteessa
www.pohjois-savonurheiluakatemia.fi

Tapio Korjus
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Asukastupien hallinnossa muutoksia

A

sukastupien hallinnon rakennetta on uudistettu. Aikaisemmin Petosen asukastuvan
työnsuunnittelija oli kaupungin työntekijä. Työnsuunnittelijan nimike on
muutettu vastaavaksi ohjaajaksi, joka
on Setlementti Puijolan työntekijä.
Uudessa mallissa kaikkien asukastupien työntekijät ovat Setlementti Puijolan palveluksessa.
– Muutoksella on haettu selkeyttä
toimintoihin ja haluttu poistaa päällekkäisyyksiä tekemisissä. Vallinnutta
tilannetta kuvaa se, että aiemmin joku työntekijä saattoi olla toisen työnantajan työntekijän alainen. Muutos
mahdollistaa selkeämmin koko asukastupatoiminnan yhteisen suunnittelun ja kehittämisen, kertoo Puijolan lähiötyön koordinaattori Hannele
Nykänen.
Asukastuvat ovat Kuopion kaupungin, sopimuksen pohjalta Setlementti
Puijola johtaa ja hallinnoi niiden toimintaa. Kaupunki siis rahoittaa tupatoimintaa, se myös joko omistaa tai
on vuokrannut tarvittavat tilat. Kaupungin palvelualueuudistuksen ollessa vielä alkutaipaleella toimintatavat
hakevat vielä muotojaan.
– Tarpeet ja toiminta eri asukastuvilla ovat hyvin erilaiset. Toiminta
muokkautuu alueen asiakkaiden tar-

peista. Myös varustetasoissa on isoja
eroja. Yksittäisillä tuvilla ei ole omia
budjetteja. Toiveena olisikin päästä
tilanteeseen, jossa kukin asukastupa
voisi laatia oman talousarvionsa juuri toimintaansa oikein mitoitettuna,
pohtii Hannele tulevaa.
Osaavan henkilöstön saatavuus on
ajoittain ongelma. Kullakin alueella
pyritään toimimaan alueen vahvuuksilla, eli henkilöstön osaamisalueilla.
Tämä voi myös jossain määrin ohjata
toimintaa.
– Minimitavoite on varmistaa jokaisella asukastuvalla olevan atk–
osaajan/–osaajia. Työllistettäviemme
joukossa on henkilöitä palkkatuella,
työharjoittelussa, työelämävalmennuksessa, kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa ja eri oppilaitosten työharjoittelussa.
Työllistämistä rajoittaa se, että Puijolalla ei ole tuottavaa toimintaa, eli
varsinaisen toiminnan tuloja, vaan
toiminta on avustusten varassa, summaa Hannele Nykänen.

Ritva Räty on uusi vastaava
ohjaaja
Ritva Räty on toiminut pari kuukautta Petosen ja Puijonlaakson asukastupien vastaavana ohjaajana. Aiemmin

hän oli vuoden ajan vastaavissa tehtävissä Koillistuulessa, joka sijaitsee
Kuopion Saarijärvellä.
– Toiminnan suunnittelun lähtökohtana pidän
tärkeänä sitä, että alueen
ihmiset osallistuisivat ja
kertoisivat
toiveistaan
asukastupien
toiminnan sisällöistä. Tarjontaa
pyritään
järjestämään
kysynnän mukaan, esimerkkinä nyt keväällä
kokeillaan
sauvakävelyporukan kokoamista,
kertoo Ritva. Setlementti
Puijolan perusperiaate
on se, että toiminta lähtee liikkeelle paikallisista
ja on tarkoitettu paikallisille. Asukastuvat ovat
tarkoitettu kaikille, jokainen on yhtä
tervetullut alueen yhteiseen olohuoneeseen. Tupien tilat ovat myös järjestöjen käytössä, onpa niissä järjestetty
kastetilaisuuksia ja jalkapallojunnujen
kauden päättäjäisiäkin. Asukastuvat
ovat eri toimijoiden luonteva kohtaamispaikka, kuvaavat Hannele ja Ritva
asukastupatoimintaa parhaimmillaan.

MP BeautyClub on palvellut asiakkaitaan Saaristokaupungissa Matkusniemenkadulla viime kesästä lähtien.
Yritys tarjoaa kauneudenhoitoon liittyviä palveluja monipuolisesti.
– Minulla on kosmetologin, parturikampaajan, meikkaajamaskeraajan
ja kynsienmuotoilijan koulutus, kertoo yrittäjä Mari Patrikainen.
Kasvohoitoihin on käytössä ultraääni- ja mikroneulahoidot perinteisemMari Patrikainen tarjoaa kauneudehoidon
pien hoitojen lisäksi. Kampausten ja
täyspalvelua asiakkailleen.
hiustenleikkausten lisäksi Mari tekee
myös hiustenpidennyksiä. Kynsien
hoitoihin ja muotoiluun kuuluvat rakennekynnet ja kynsien geelaukset.
Kesään onkin hyvä valmistautua säärikarvojen poistolla, jalkahoidolla sekä varpaankynsien kestogeelauksella. Kynsien laitto ja geelaus on lisääntynyt myös täällä pohjoisemmassa, kertoo Mari.
MP BeautyClubin tuotevalikoimaan kuuluu italialainen kosmetiikkasarja yksinmyyntinä Kuopiossa.
– Tuotteissa on omia patentoituja aineita. Tuotekehityksessä ei käytetä eläinkokeita ja osa yrityksen tuotosta käytetään delfiinien suojeluun.
Kilpailuvaltikseen Mari kertoo sen, että asiakas saa kaikki kauneudenhoidon palvelut saman katon
alta.
– Asiakas voi viettää hemmottelupäivän, jonka aikana voi nauttia kasvohoidoista, teettää kampauksen ja laitattaa esimerkiksi rakennekynnet. Tämä täysihoito vähentää myös vaikkapa hääjuhlaan
valmistautuvan morsiamen juhlakiireitä.
Asiakaskunta BeautyClubiin tulee sekä keskustasta että lähialueilta, mutta kaukaisimmat jopa 100
km:n päästä.
Parhaina puolina työssään Mari pitää työskentelyä ihmisten parissa.
– Tykkään olla ihmisten kanssa ja palvella heitä. Myös työn esteettinen puoli kiehtoo, sekä alati
kehittyvä ala, joka mahdollistaa jatkuvan itsensä kehittämisen.
– Liikepaikan löytyminen nykyiseltä paikalta oli ihana asia. Olimme ehtineet asua jo muutaman
vuoden Saaristokaupungissa. Tykkäämme alueesta, sen rauhallisuudesta ja luonnon läheisyydestä
lenkkipolkuineen. Nyt on myös työpaikka lähellä kotiamme, kertoo Mari tyytyväisenä sekä liikepaikan sijainnista että asuinalueestaan.

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

Teksti ja kuva: Teppo Uotinen

Hannele Nykänen (vas.) ja ja Ritva Räty ovat asiansa takana.

Kuopiossa on kuusi asukastupaa, lisäksi Neulamäen
EkoKuopion tiloissa on käytettävissä ATK-päätteitä.
PETOSEN ASUKASTUPA
ASUKASTUPA KOTIKULMA/PETONEN
ASUKASTUPA KATISKA/SÄRKINIEMI
PUIJONLAAKSON ASUKASTUPA
LÄNSI-PUIJON ASUKASTUPA
ASUKASTUPA KOILLISTUULI/SAARIJÄRVI

Saaristokaupungissa kaunistuu
Koko kauneudenhoito
kertakäynnillä

Teksti ja kuvat: Teppo Uotinen

Kampaamo Carita’s palvelee
nyt myös
Saaristokaupungissa
Kuopion keskustassa toimiva Kampaamo Carita´s on toiminut Sairaalakadulla jo yli 30 vuotta. Uusi toimipiste
avattiin tammikuussa Saaristokaupunkiin Matkusniemenkadulle.
Yrittäjänä toimiva Minna Auvinen
on ollut parturi-kampaajaksi valmistumisestaan lähtien Carita’sin palveluksessa.
– Olin alkuun ensimmäiset vuodet
Iloiset uuden Kampaamo Carita’sin tytöt yrittäjä
työntekijänä ja sitten tarjoutui tilaisuus
Minna Auvinen (oik.) ja Milla Nulpponen toivottavat
ostaa yritys ja ryhtyä yrittäjäksi. Päätös
asiakkaaksi osaavaan ja iloiseen ilmapiiriin!
yrittäjyydestä oli helppo seurattuani
liikkeen toimintaa yli viisi vuotta. Nyt, kun olen toiminut 15 vuotta yrittäjänä, tuli tarve aloittaa
jotain uutta. Uusi toimipiste tuo uutta ulottuvuutta työhön, sanoo Minna.
Minna kertoo keskustan liikkeessä työskentelevän kaksi kampaajaa ja samoissa tiloissa toimii
myös Kauneussalonki Bellicia.
– Yksi syy uuden pisteen avaamiselle oli halu tarjota rauhallinen ja intiimi ympäristö sitä kaipaavalla asiakkaalle. Meitä on täällä vuorollaan yksi työntekijä ja vain yksi pesu- ja asiakaspaikka. Tämä
mahdollistaa keskittymisen yhteen asiakkaaseen kerrallaan. Teemme parturi-kampaaja Milla Nulpposen kanssa vuoropäivinä töitä Saaristokaupungissa sekä keskustassa.
Vuosien myötä Minnalle on tullut paljon pitkäaikaisia asiakassuhteita. Monista asiakassuhteista on
myös muodostunut ystävyyssuhteita.
– Asiakkuus perustuu henkilösuhteisiin ja usein puhutaan hiusasioiden lisäksi - puolin ja toisin –
myös omista yksityisasioista.
Liikepaikan valintaa juuri Saaristokaupungista Minna perustelee osin sattumalla, kun alueelta löytyi sopiva liikehuoneisto. Kampaamopalveluilla oli alueella kysyntää ja palveluja oli jo odotettu. Osa
asiakkaista haluaa saada palvelut kävelymatkan päästä.
– Carita’s tarjoaa parturi-kampaamopalveluja miehille, naisille ja lapsille. Erikoistöinä teemme
hiustenpidennys- ja tuuhennuskäsittelyjä.
– Vahvuutenamme pidämme tapaamme työskennellä tarkasti ja huolella, asiakasta kuunnellen ja
toiveet huomioiden. Säännöllisellä koulutuksella saamme tiedon tulevasta muodista ja uutuustuotteista. Haluamme, että asiakkaamme saavat yksilöllistä ja kokonaisvaltaista palvelua.
Asiakaskunta tulee sekä lähialueelta ja muualta kaupungista, osa käy sekä Sairaalakadulla että Saaristokaupungissa oman tilanteensa mukaan.
– Parasta työssäni on asiakkailta saamani positiivinen palaute, kun on onnistunut työssään, sekä
pitkäaikaiset mukavat asiakassuhteet. Työn monipuolisuus ja vaihtelevuus sekä säännöllinen kouluttautuminen pitää mielenkiinnon yllä, kertoo Minna työstään.
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Priorin
KAIKILLE IHOTYYPEILLE MYÖS HERKÄLLE
JA VALOIHOTTUMA-ALTTIILLE IHOLLE

T

Vichyn ja La Roche Posayn
auringonsuojatuotteet
-15 %
Tarjous voimassa 25.5.-18.6.11

PETOSEN APTEEKKI
PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi

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

Kesäkukat,
puut, pensaat ja perennat
Kukkatarhan
laajasta valikoimasta
Vehmasmäestä

Torilla tavataan!

kaps.

32,90
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Pyörön torilla, Petosen seurakuntatalolla ja
Petosen vapaa-ajantiloissa Pinarilla
Niiralan Kulman moottoroima Naapuripäivä
järjestetään tänä keväänä Petosella.
Tapahtumassa toimintapisteitä, ruokatarjoiluja,
musiikkia sekä esittelyjä koko perheelle!
Ruokaa tarjolla niin kauan kuin tavaraa riittää.
Kirpputorin ja taimikirppiksen tuotteitasekä arpoja
lukuun ottamatta kaikki tarjonta ja toimintapisteiden
toiminta on ilmaista!
Tervetuloa tapaamaan, toimimaan, tutustumaan,
testaamaan ja tarjoiluihin tarttumaan!
Lisää tapahtuman ohjelmasta ja tarjonnasta
seuraavalla aukeamalla.

Kuva on vuoden 2008 toritapahtumasta

Näin naapurissa
N

aapuripäivää vietetään tänä
keväänä lauantaina 28.5. klo
10-14 Petosella. Tapahtumapaikkoina ovat Pyörön tori ympäristöineen, Petosen seurakuntatalo ja
Petosen vapaa-ajantilat Pinarilla. Lukijakilpailun kuvasuunnistuksen kohteet sijaitsevat eri puolilla koko Petosen, Pitkälahden ja Saaristokaupungin
alueita.
Tapahtuman järjestäjinä toimivat
Niiralan Kulma Oy, Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys, Petosen asukastupa, Pinari, Nuorten Palvelu ry,
Kallaveden seurakunta ja Savon ammatti- ja aikuisopisto.
Naapuripäivä – vai pitäisikö savossa
puhua nuapurjpäevästä – on nyt peräkkäisinä keväinä jo neljättä kertaa.
Voidaan siis puhua perinteestä.
Asukaspalvelupäällikkö Päivi Vanninen Niiralan Kulmasta kertoo ajatuksen kevättapahtuman järjestämisestä lähteneen liikkeelle tarpeesta
kehittää ja tehdä asukastoimintaa tutuksi.
– Samaan aikaan oli maailmalla jo
muutamana vuonna järjestetty kansainvälistä naapuripäivää ja siitä syn-

tyi epävirallinen savolainen versio
perhepäivästä kevätkarnevaalin hengessä. Vinkki Naapuripäivä-nimen
käytöstä taisi tulla aikanaan Mirja
Wihurilta, kertoo Päivi.

NiKu:n aktiiviset asukkaat

NiKu:n vahvuus on iso joukko aktiivisia asukkaita. Se haluaa oman roolinsa olevan enemmänkin toimiminen taustavaikuttajana ja aktivoida
asukkaita ja alueen ihmisiä toimintaan mukaan. Paikalla haastattelussa
koskien Naapuripäivää olivat mukana
Päivi Vannisen lisäksi NiKu:n asukasaktiivit Raija Miettinen Petoselta ja
Seija Hakola Jynkästä. Heillä on kokemusta myös aiemmin järjestetyistä
tapahtumista.
– Niiralan Kulman asukastoiminta
on näkyvää. NiKu antaa tempauksille raamit ja toimii eri yhteistyötahojen kokoonkutsujana. Perusajatus on
se, että jokainen antaa työpanoksensa
vaikka vähästään. Kun vapaaehtoisia
toimijoita on useampia voidaan näitä monipuolisia tapahtumia järjestää.
Rahaakin luonnollisesti tarvitaan,
mutta ilman talkootyötä ja yritystenRaija Miettinen, Päivi Vanninen ja Seija Hakola kävivät kertomassa Naapuripäivän suunnitelmista ja tavoitteista.

Iloiset Naapuripäivät luvassa lauantaina 28.5. Petosella!

kin tukea järjestelyt eivät näin laajoina
ja monipuolisina onnistuisi, tietävät
Raija ja Seija kokemuksesta kertoa.
Viime kevään Naapuripäivien perusteella Neulamäen tapahtumasta
Raija ja Seija kertovat esimerkiksi asukasyhdistyksistä löytyvän monipuolista osaamista eri aloilta.
Päivi Vanninen kertoo kolmasosan
Niiralan Kulman asiakkaista asuvan
Petosella.
– Vaikka asukkaitamme on alueella
paljon, asukastoiminta ei kuitenkaan
ole aktiivista. Osasyy voi olla kohtuullisen suuri vaihtuvuus ja perheellisten
suuri osuus Petosella, arvioi Päivi.
Eräs naapuripäivän tavoitteista onkin asukkaiden aktivoiminen mukaan
yhteiseen tekemiseen ja alueen asu-

kasviihtyvyyden sekä yhteisöllisyyden
edistäminen. Asukasviihtyvyyttä kartoitetaan kyselyin ja saadusta palautteesta menee tietoa myös kaupungin
päättäjille. Tapahtuma antaa eri toimijoille mahdollisuuden yhteistyöhön
ja verkottumiseen myös tulevaa ajatellen. Jokainen mukana oleva taho tekee
toimintaansa näkyväksi kukin omalla
tavallaan ja erityisalallaan.
– Tapahtuman tavoitteena on myös
alueen maineen parantaminen. Muualla asuvien väärät mielikuvat perustuvat kuulopuheisiin ja aikanaan
uuden lähiön alkuaikoina saamaan
kielteiseen julkisuuteen. Sen sijaan
meillä alueella asuvilla on Petosesta
hyvä mielikuva, kertoo Raija Miettinen asumiskokemuksistaan jo 16 vuo-

den ajalta.
Päivi Vanninenkin on takavuosina
asunut puistokaupungissa.
– Alueella on runsaasti harrastusmahdollisuuksia, liikuntapaikkoja, ulkoilureittejä ja hyvät liikenneyhteydet.
Eteläisen Kuopion palvelut tulevat
vaan runsastumaan ja monipuolistumaan.
– Kokemukset edellisiltä vuosilta ja
myönteinen palaute ovat rohkaisseet
järjestämään Naapuripäivän tänäkin
vuonna, kiteyttää Päivi perusteita perinteen jatkamiselle.

Teksti ja kuvat: Teppo Uotinen
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Pääpalkintona arvotaan 100 euron lahjakortti Rauhalahteen!
Naapuripäivän yhteydessä järjestetään kuvasuunnistus, jossa täytyy tunnistaa, päätellä,
arvata tai - mikä tietysti mielekkäintä - suunnistamalla löytää kuvissa olevat kohteet. Palauttamalla suunnistuksen vastauskupongin

Naapuripäivänä Petosen vapaa-ajantiloissa
asukasyhdistyksen infopisteeseen klo 13:en
mennessä saat lounassetelin Pinarin kahvioon. Seteli on voimassa 30.6.2011 saakka.
Yksi lounasseteli / asiakas.

Yhdistä kuvauspaikan tai –kohteen kirjain kuvan numeroon!

Lisäksi kaikki kupongit, joissa on vähintään
neljä kohdetta seitsemästä oikein osallistuvat
kylpylähotelli Rauhalahden lahjakortin arvontaan. Lahjakortin arvo 100 euroa.
Kannattaa siis osallistua!

Kuvauspaikka ja –kohdevaihtoehdot:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Kirveslahti
Silta Rauhalahdentien varressa
Kallaveden koulu
Lehmäniityn lähiliikunta-alue
Pirttilahti
Pölläkänlahti
Pirtin koulu
Peikkometsän lähiliikunta-alue
Lippumäen lähiliikunta-alue
Silta Hulkontien varressa
Vitostien avajaisten muistomerkki
Jynkänlahti
Aurinkorinteen koulu
Kallaveden kirkko
Pitkälahti
Silta Pyörönkaaren varressa
Saaristokadun avajaisten muistomerkki
Kallaveden lukio
Silta tuomiokirkon pihalla
Pyörön koulun juhlalaatta
Jynkän liikuntapuisto

na
o
t
n
i
alk n
p
ä
ä
P euro !
100jakorttin torilla
lah a Pyörö
nt
Arvo lo 13.30
k
noin
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Savusaunassa syntynyt kolmevuotias
– ja voi hyvin

S

yvänniemen Soitto ry järjestää Vasikkaa kasvattamalla
jo kolmatta kertaa pelimanni- rahat harmonikkaan
musiikkitapahtuman lauantaina
18.6. Syvänniemen Hermannitalolla.
Markku kertoi yhden esimerkin kiinIdean isä Kurkimäen kaupan kaup- nostavista tarinoista.
pias Markku Kauhanen kertoo ide– Matti Pöntinen Kurkimäen kylälan tapahtuman järjestämisestä
syntyneen savusaunan lauteilla.
– Meitä oli muutama pelimannimusiikin ystävä viettämässä iltaa saunoen ja iltaa
istuen. Saunan lauteilla syntyi
ajatus pelimannimusiikkitapahtuman järjestämisestä. Saatoinpa olla minä, joka idean
ensiksi ääneen sanoin. Läsnä Tunnelmakuva viime kesältä
olleet innostuivat asiasta ja ei - ja kaikilla oli niin mukavaa!
kun tuumasta toimeen. Ensimmäinen Syvänniemen Soitto pidettiin tä kertoi savotalla töissä ollessaan
kotimme tiloissa.
haaveilleensa omasta soittopelistä. RaSoittajien ja yleisön määrä on lisään- haa kun ei ollut riittävästi, hän osti vatynyt vuosi vuodelta. Viime kerralla sikan ja kasvatti sen teurastuskokoon.
soittamassa oli jo 40-50 pelimannia Myytyään vasikan hän sai hankittua
ja yleisöäkin silloin vallinneesta rank- viimeinkin ensimmäisen soittimenkasateesta huolimatta kolmisensataa. sa. Siihen aikaan ei ollut mahdollista
Tämän kesän soittotapahtumaan odo- mennä suoraan soitinkauppaan, vaan
tetaan 60 eri-ikäistä soittajaa.
hankinta oli pidempi projekti.
– Tapahtumaa ei ole laajemmin
Päivä alkaa jo klo 12 ja jo silloin kaimarkkinoitu, vaan puskaradion kautta vetaan ensimmäiset haitarit ja muut
tieto on levinnyt ympäri maan. Tavoit- instrumentit esiin. Ohjelmaa ja katsotteena meillä on saattaa pelimannimu- tavaa on koko perheelle. Paikalle on
siikin ystäviä yhteen ja tapahtumasta luvattu tuoda historiallisia autokanotvoisi muodostua vanhojen peliman- taria. Kanttiini on luonnollisesti myös
nien vuotuinen kokoontumisajo ja paikalla tarjoten kahvin ja kahvileipien
muistelotilaisuus.

Tuovilantie 1
Avoinna
9LA
10 SU
10 -

lisäksi hernerokkaa soppatykistä sekä
muurinpohjalettuja. Pääkonsertti alkaa klo 17 ja päivän päätteeksi on luvassa vanhan tanssimusiikin iltatanssit klo 20 alkaen kestäen aina puoleen
yöhön. Koko päivän tapahtumat ja
tarjonta sisältyvät 10 euron
pääsymaksuun,
myöskin
idylliset tanssit ainutlaatuisessa Hermannitalossa.
Soittotapahtuma järjestetään täysin talkoovoimin.
Ydinjoukkoon kuulu viisi aktiivia ja kaikkiaan talkoolaisia on kymmenkunta.
– Joukkoon kaivattaisiin
lisää tekijöitä, joten jokainen
asiasta kiinnostunut on tervetuloa mukaan toimintaan,
sanoo Markku.
Osallistuvat soittajat osat suurelta
osin itseoppineita konkareita, mutta
joukossa on myös harmonikansoiton
SM-tason taitajia ja soitonopettajia.
– Tapahtuma viikkoa ennen ju-

Kauppias Markku Kauhanen muistelee pelimannitapahtuman syntyaikoja.
hannusta on oiva tapa sekä pelimanneille että yleisölle virittäytyä
keskikesän juhlaan, toivottaa Markku Kauhanen kaikki tervetulleeksi
Syvänniemen soittoon.

Teksti ja kuva: Teppo Uotinen,
sekä edellisen tapahtuman
DVD-tallenteelta

70870 Hiltulanlahti
B-oikeudet
www.jatekukko.fi

PE
LA

2121-

”Erittäin hyvä asiakaspalvElu”
säästöpankki Optian asiakastyytyväisyystutkimus 2010, mC-infO.

TerveTuloa TuTusTumaan sääsTöpankki opTian
kuopion konTTorin uusiin palveluneuvojiin

Pihkapuoti
Pihkarinteentie 1, 71570 Syvänniemi
Avoinna:
maanantaista lauantaihin 11-19
sunnuntaisin 11-18
alkaen 30.5.2011
Elintarvikkeita sekä
kylmiä ja kuumia juomia

Heli Harle-Koski
puh. 029 041 2661

Mirja Junnilainen
puh. 029 041 2659

Kauppakatu 22
70100 Kuopio
puh. 029 041 2650
www.saastopankki.fi/optia
Puhelun hinta: lankapuhelimesta 0,0821 € + 0,0147 €/min, matkapuhelimesta 0,0821 € + 0,1642 €/min
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Kulttuuria ja von Wright-veljesten maisemia

A

ivan pienen matkan päässä Petosen ja Pitkälahden seutuvilta on mahdollisuus tutustua von Wright-veljesten
maisemiin. Kulttuuripolku on lokakuussa 2006 avattu,
4,3 kilometrin polku, joka kulkee metsäpolkuja ja kyläteitä pitkin. Ihastuttavan reitin varrella esitellään Ferdinand, Magnus
ja Wilhelm von Wrightin synnyinseutujen maisemia, joiden
vaikutusta heidän tuotantoonsa ei voida sivuuttaa. Osa töistä
esitelläänkin niiden maalauspaikoilla. Lisäksi tarjolla on tietoutta muustakin Haminalahden kulttuurihistoriasta.

Paikalle on helppo löytää

kohdan kulkua on helpotettu portain. Miellyttävä kohde
päiväkävelylle ja itsensä sivistämiselle. Reitin käyttäjien
vähäisyys käyntimme aikana
hieman ihmetytti. Vaelluspäivänämme, kauniina sunnuntaina, ei muita kulkijoita juuri
kohdattu. Parkkipaikallakin
oli vain kolme autoa. Parkkipaikan laavulla oli pariskunta
makkaran paistossa. He olivat
tulleet polkupyörällä Petoselta
ja kehuivat kohteen läheisyyttä
päiväpiknikille.
Kuopiossa ja lähietäisyyksillä
on runsaasti tarjontaa ulkoilusta ja vaelluksesta kiinnostuneille. Hyödyntäkää kunnan
panostukset
ulkoilumahdollisuuksiin.
Ne ovat hyviä
vinkkejä alkaneen kesän virikkeiksi!

Pitkälahden rampilta lähdetään Karttulaan päin ja 4 km jälkeen käännytään oikealle Länsirannantielle, jonka jälkeen enää
200 metriä ja käännytään vasemmalle Leirikujalle. 100 metrin
päässä on oikealla Haminalahden leirikeskuksen parkkipaikka.
Se on kulttuuripolun lähtöpaikka ja lisätietoa kertoo infotaulu.
Lähdimme valokuvaajamme Tomin kanssa henkilökohtaisesti tutustumaan mainittuun kulttuuripolkuun. Sää suosi ja
Tomin kamera tukevasti olalla. Reitti on
hyvin opastettu ja valita voi lyhyemmän 3,1
kilometrin lenkin. Polku oli helppo kulkea ja
maisemia kyllä piisasi.
Reitille mahtuu huikeita näköaloja, itäsuomalaista maalaismaisemaa
ja idyllisiä metsäteitäPitkospuita pitkin taivaaseen.
kin. Muutaman jyrkän

Näköalapaikka näyttää
alhaaltakin katsottuna
kiinnostavalta.
Taustalla
Haminalahden kartano.

Teksti: Teppo Uotinen,
kuvat Tomi Knuutinen

Malmin kerääjät Sähköllä polkuhintaan

K

allaveden koulu tempaisi
yhdessä Kuusankoski Oy:n
kanssa 13.–16.5. rautaromukeräyksen, jonka tavoitteena oli saada
mahdollisimman paljon metallihyötyraaka-ainetta talteen ja edelleen kierrätykseen.
Teknisentyön opettaja Juhani Autio kertoi taustalla olevan muutaman
vuoden yhteistyön Teknologiateollisuus ry:n kanssa.
– Yhteistyö on ollut arvokasta ja
Teknologiateollisuuden
edustajia
on käynyt kertomassa oppilaillemme edustamastaan alasta. Samalla on

7. luokkalainen oppilaskunnan jäsen
Oliver Kuustonen on myös tyytyväinen järjestetystä tempauksesta.
– Tämä on tietysti hyvä teko ympäristölle ja kerätty materiaali menee
oikealle yritykselle ja oikeaan jatkokäyttöön. Tapahtuman valmisteli ja
toteutti oppilaskunta. On ollut hieno
tehdä vuosia yhteistyötä Teknologiateollisuus ry:n ja yritysten kanssa, sanoo Oliver.
Metallin keräyksen yksi osapuoli ja
mahdollistaja oli Kuusankoski Oy.
Asiakaspäällikkö Arto Naukkarinen
kertoi myönteisistä kokemuksista hei-

Ajoneuvolain säädöksiä:
• Sähköavusteiseksi polkupyöräksi katsotaan sellainen enintään
250 W:n tehoisella sähkömoottorilla varustettu ajoneuvo, jonka
moottori toimii vain poljettaessa
ja kytkeytyy toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25
kilometriä tunnissa.
• Tehon ollessa yli 250 W ja maksimissaan 1 kW puhutaan pienitehoisesta moposta.
•Varsinaisen mopon nettoteho on
enintään 4 kW ja rakenteellinen
huippunopeus 45 km tunnissa.

Maanpäällistä malmia!
auennut yhteyksiä lukuisiin yrityksiin,
esimerkiksi alueeltamme Junttaniin.
Viimesyksyinen vierailu Kuusankoski
Oy:llä poiki idean rautaromun keräämisestä hyötykäyttöön, kertoo Juhani
Autio.
Tempauksen tavoite oli talteenoton
lisäksi kiinnittää nuorten huomiota
kierrätykseen laajemminkin.
– Kokemukset ovat olleet pelkästään
myönteisiä. Tämä on myös yksi tapa
lisätä koulun ja kotien yhteistyötä.
Oppilailla on mahdollisuus oppia ihmissuhteita ja toimimista kasvotusten
yritysten kanssa. Todellisuudessahan
elämä on koulun ulkopuolella. Yritysyhteistyö näissä merkeissä tulee
jatkumaan ja onpa näistä poikinut kesätyöpaikkojakin, toteaa Juhani tyytyväisenä.

Jouni Valtonen katsoo luottavana sähköpyörien tulevaisuuteen!

dänkin näkökulmastaan.
– Toteutettu keräys oli konkreettinen
tapa näyttää mitä metallinkierrätys
käytännössä on. Halukkuus yhteistyöhön oli molemminpuolista. Nuorille
on hyödyllistä korostaa kierrätystä ja
lajittelua ja ajattelua, että kaikkea ei
tarvitse viedä kaatopaikalle. Olimme
opetusmielellä liikkeellä. Kierrätysohjeet ja välineet tulivat tutuiksi. Myös
kerätyn materiaalin arvo suhteessa
maaperästä otettavan raaka-aineiden
hintoihin tuli ilmi. Ykkösasiana oli
kierrätys. Pidän kampanjaa onnistuneena, toteaa Arto Naukkarinen.
Teksti: Teppo Uotinen,
kuva Tomi Knuutinen

S

ähköavusteisella polkupyörällä
sujuttelet tiukatkin vastamäet
hymyssä suin ja pääsetpä ohittamaan tiukkakuntoisen näköisen
fillaristin vaivattomasti ja puuskuttamatta.
Näin kuvailee Muotoiluakatemian
lehtori Jouni Valtonen kokemuksistaan sähköpyöräilystään muun muassa muutaman kilometrin työmatkoistaan.
Tekniikka on kiinnostanut Jounia
aina. Moottoripyörät ja moottoripyöräily harrastuksena on ollut lähellä
sydäntä jo vuosia. Aiemmin työmatkat sujuivatkin sulanmaa aikaan Triumph-prätkällä. Lisäksi autotallissa
on valmistumassa museoauto.
– Sähköpyörällä on helpompi tehdä
työmatkat ja muut hyötyajot. Ei tar-

vita erityisiä ajovarusteita ja aina on
parkkitilaa.
Jouni toi vuoden vaihteessa Kiinasta
erän sähköavusteiseksi polkupyöräksi muuntoa varten tarvittavia komponentteja. Näiden avulla normaali
fillari voidaan muuntaa sähköavusteiseksi.
– Markkinoilla on tarjolla valmiita sähköpyöriä, mutta tällöin oma,
usein laadukas pyörä jää tyhjän pantiksi. Valmiiden pyörien hinnat ovat
Kiinassa lähes tuhat euroa ja eurooppalaiset merkit ovat huomattavasti
kalliimpia. Hintaedun lisäksi oman
pyörän muuntaminen sähköavusteiseksi jättää siis entisen tutun pyörän
edelleen käyttöön ja ajoon. Ja vaikka
akku loppuisi matka jatkuu tuttuun
tapaan edelleen polkemalla.

Muunnostyö on helppo. Moottori tulee etuvanteen keskiöön, joten
asentaminen käy vaivattomasti. Asiakas voi pinnoittaa itse etuvanteen tai
tilata valmiiksi pinnoitetun kiekon.
Tämän lisäksi pyörään asennetaan
akku, poljin-sensori ja ohjauselektroniikkaboxi.
Sähköavusteisilla polkupyörillä on
tulevaisuus
– Sähköavusteisilla polkupyörillä
ajo on hankinnan jälkeen käytännössä ilmaista. Sähköä kuluu 0,15 - 0,20
€ /100 km. Moottoria voidaan pitää
huoltovapaana. Sähköpyöräily on ekologista, se ei saastuta. Sähköpyörä sopii kaikille, vakuuttaa Jouni Valtonen.
Teksti ja kuva: Teppo Uotinen
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SYVÄNNIEMEN SOITTO
Pelimannimusiikkitapahtuma
18.6.2011 Syvänniemen Hermannitalolla
klo 12.00 alkaen

Pääkonsertti klo 17 alkaen
Iltatanssit klo 20 alkaen
Tapahtumassa mukana kaksi
hanurinsoiton suomenmestaria!

Pääsym

Paikalla myös historiallisia autoja ja
kanttiini, josta saatavilla hernekeittoa,
kahvia, muurinpohjalettuja yms.

ko ohj n
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k
.
s
i
s
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tanss

aksu

10 € elman

Lisätietoja antavat Matti Pöntinen p. 040 505 8769,
Markku Kauhanen p. 044 358 8007 (iltaisin)

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

Tätä Petosen Lehden
numeroa jakavat
seuraavat jakelupisteet:
• Pitkälahden ABC,
• Ravintola Käskynkkä,
• Kurkimäen
Kyläkauppa,
• Pihkamarket
Pihkainmäki,
• Takka Baari
Hiltulanlahti,
• Sale Särkiniemi
• Leväsen Shell ja
• Ravintola
Mualiman Napa
Kuopion Torilla.
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 22.6.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 14.6.

Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
(017) 364 4597,
044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
sähköposti:
petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Internet: http://petosenat.toimikunnat.net
Tupa on avoinna ma–pe 9.00 – 16.00
Asukastuvan kesäkauden ohjelma:
Mölkyn pelaaminen:
tiistaisin kello 12.00 - 16.00
Korttipiiri:
keskiviikkoisin kello 12.00 - 14.00
Askartelukerho seuraavan kerran syksyllä
Neulekerho jää kesätauolle,
viimeinen kerta 27.5.
Päivittäin:
Atk-ohjaus- ja kopiointipalveluja sekä
pienimuotoista korjausompelua.
Terveysluento:
torstaina 26.5. kello 13.00 - 15.00.
Aiheena Hyvinvointipolun nettisivustot.
Järjestää Kanerva-Kaste.
Haemme Petosen ja Puijonlaakson asukastuville työntekijöitä palkkatuella, työelämävalmennettavina ja työharjoittelijoina.
Työtehtäviä:
kahvila/keittiötyöt, toimistotyöt, atk-neuvonta.
Soita: 044 718 1099 tai tule käymään.

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

Yhdessä hyvä tulee.
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Ihanaa Leijonat,
ihanaa!
Kaksi kaverusta ajautuivat toukokuisena päivänä puhumaan muustakin
kuin lätkästä. Tällä kertaa juttu juontui naisiin ja puolisoihin. Autot ja ampumavälineet oli jo puitu. Pian päädyttiin pohtimaan myös rakkauselämän
intiimimpää puolta. Toinen kävi utelemaan puhekumppaninsa avioelämän
fyysistä aktiivisuutta ja frekvenssiä. – No, en voi kehua tiheyttä sillä elämänalueella. Kerran 16 vuoteen on ollut tahti. – Huh, tiheämpäähän tuo
voisi olla, mutta miksi silti hymyilet, kaveri kummasteli. – No kun tänään
on se päivä, vastasi mies myhäilevänä.
Kyllähän siinä kiima nousee, jos 16 vuotta odottaa maaliin pääsyä. Ei ole
mikään ihme, jos tekee mieli lähteä torille lippua heiluttamaan ja laulamaan den glider in. Kauan sitä odotettiin ja joka kevät siihen uskottiin.
Tarpeeksi uskoa ja yrittämistä, niin päämäärään päästiin.
Eikä ole mitään syytä vähätellä saavutusta – päin vastoin, se oli Leijonien
teko! Itse olin ystäväpiirissäni ainoa, joka mestaruuteen uskoi! Tänäkin keväänä. Ja makeinta oli taas voittaa Ruotsi. Niin, kyllä taas-sanaa voi käyttää
toisenkin kerran kohdalla. Jos vaikka istut kuumalle kiukaalle kahdesti samana iltana, voidaan toisesta kerrasta sanoa taas.
Voittaneesta joukkueesta voi ottaa mallia hallitusneuvotteluihinkin. Joukkue ei vilissyt NHL-tähtiä, vaan oli tiivis rykelmä tasaisia huippuammattilaisia. Kokeneempien joukossa on nuoria tulokkaita ja tiukasti omaa rooliaan pelaavia taitureita ja puurtajia. Joukkueella oli laaja pohja ja moni pääsi
näyttämään kyntensä.
Hallituksessa tulisi olla kokeneita pelaajia ja innokkaita uusia politiikan
tuoreita voimia. Mottona voisi olla MM-joukkueen periaate siitä, että jos
joku kaatuu häntä autetaan. Siis nostetaan ylös eikä pelkästään käännetä
Nato-asentoon ja kaiveta tekohapaita suusta.
Saavutettu maailmanmestaruus laittoi myös pohtimaan pakkoruotsia kouluissamme. Voisihan se olla hyvä, jos kaikki osaisimme tuon kiehtovan kielen. Olisihan se hienoa, jos voisimme herkistellä rakkaan vihollisemme
pelaajia heidän omalla äidinkielellään. Se on oikeastaan heidän oikeutensa.
------Mikä yhdistää sanoja selkä, sauna, ruotsalainen jääkiekkoilija ja suomalainen jääkiekkoilija?
– Toinen sai selkäänsä ja toinen vei Pojan saunaan.
Mikä ero oli Suuren päivän jälkeisenä maanantaina Ruotsin ja Suomen
maajoukkueiden välillä?
– Toinen veti nuuskaa ja toinen veti 100 000 fania torille.
Torilla tavataankin taas 28. päivä. Pyörön torilla siis. Ja tietysti useasti kesällä Kuopion torillakin, muailman navalla!
Peto mieheksi
PS. Jo nyt huolestuttaa kuka selostaa ensi kevään kisat YLE:n luovuttua
yhdestä julkisen palvelun tehtävästään.

Virkisty vesillä
- soutele saaristossa

”Selkeille selille, koskien koveroille tuo kalastajan kaipuu, antoisille apajille, leppoisille lainehille, siellä ei kiristy
pinna eikä hampaat, mutta siimat, ne niin somasti soivat.”
Tämä kalamiehen ”tunnus” kuvaa hyvin kalastajan ajatuksia. Kotikaupunkimme on tehnyt paljon työtä, jotta meillä
kaikilla olisi virkistäviä hetkiä Kallaveden rantamilla. On
rakennettu monia majoja, keittokatoksia, nuotiopaikkoja
ja laavuja. Tämä kaikki yhteiseksi virkistykseksi ja iloksi.
Kallavesi välkehtii kesäisin upean kauniina ja houkuttelee
meitä vesille.
Kala on vanhimpia Kristus-vertauskuvia. Kalaa on käytetty Jeesuksen vertauskuvana, koska sanojen Iesous Khristos Theou Hyios Soter (=Jeesus Kristus, Jumalan Poika,
Vapahtaja) alkukirjaimista muodostuu kreikan kielen
sana ikhthys (=kala). Ensimmäisten vuosisatojen vainojen

Kallaveden
seurakunta
Rauhalahdentie 21
puh: 044-4848 336
Sanajumalanpalvelus su 29.5. klo 10. Saarna
Anni Tanninen, liturgia Matti Pentikäinen kanttorinaArto Löppönen
Helatorstain messu to 2.6. klo 10. Saarna Veli
Mäntynen, liturgia Marjaana Mäkinen ja kanttorina
Anna-Mari Linna.
Sanajumalanpalvelus su 5.6. klo 10. Saarna Esko Konttinen, liturgia Anni Tanninen ja kanttorina
Seppo Kirkinen.
Helluntain messu ja Dolcen matkaan siunaaminen su 12.6. klo 10. Saarna Marjaana Mäkinen,
liturgia Raili Rantanen ja kanttorina Seppo Kirkinen.

aikana kristityt tunnistivat toisensa piirtämällä kalakuvion
maahan, seinälle tai pöytään siellä missä kokoontuivatkin. Jeesuksen lisäksi kala kuvaa ihmisiä, jotka Kristus
kokoaa seurakuntaansa (Mt.13:47), sekä muistuttaa meitä
Vapahtajan antamasta tehtävästä olla ”ihmisten kalastajia.”
(Mt.4:19). Kun keskiajalla kuvattiin viimeistä ehtoollista,
pöydälle sijoitettiin leivän ja viinin lisäksi myös kala. Kristukseen viittaavana ehtoollissymbolina kalaa käytetään
nykyään usein kirkon alttarivaatteiden kuvioinnissa.
Aurinkoista ja virkistävää kesää!
Veli Mäntynen
Jynkän aluepastori
Kallaveden seurakunta

Pihaseurat kirkon pihalla ti 14.6. klo 19. Mukana
Esko Konttinen ja Riina Impiö.
Messu ja H1 konfirmaatio su 19.6. klo 10. Saarna Matti Pentikäinen, liturgia Marjaana Mäkinen ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Musiikki
Käsikellokuoro Dolcen kevätkonsertti to 2.6.
klo 18. Kuopion Tuomiokirkossa. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 25.5. klo 18. Rytkyllä.
Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35.
Osallistumismaksu 5 €. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa lähetyksestä. Mukana Juha Määttä.
Perhetyö
Kirkkomuskari su 29.5. klo 17. Kurkimäessä kerhohuoneella.
Muuta
Rintamanaisten kesäpäivät ke 8.6. klo 10.
-15.30 Kallaveden kirkolla. Tilaisuudessa saarnaa
Piispa Matti Sihvonen, musiikki: Karjalan soittokunta.

Perheneuvolan ja lasten
mielenterveysyksikön työnjako
Kaupunginjohtajan johtoryhmä on päättänyt perheneuvolan ja lasten mielenterveysyksikön välisestä uudesta
työnjaosta 5.4.2011 .
Päätös koskee 0-12-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään.
Hallinnollisesti perheneuvola kuuluu kasvun ja oppimisen tuen palveluihin ja asten mielenterveysyksikkö mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Yksiköt tekevät kuitenkin tiivistä toiminnallista yhteistyötä.

Perheneuvolan tehtävät

- toimia lähetteettömänä yksikkönä, johon 0-12-vuotiaiden lasten perheet voivat omatoimisesti hakeutua
- antaa ohjausta, hoitoa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä
- keskittyä lähinnä lyhytkestoisiin, määräaikaisiin ohjausja hoitojaksoihin.

Taru Kokkonen
tiedottaja
Kuopion kaupunki
Kasvu ja oppiminen
Hyvinvoinnin edistäminen

Perheneuvolan asiakkaille suunnattu
puhelinpalvelu:

Aika: ma-pe klo 12-13
Puhelin: 044 718 1384
Osoite: Minna Canthin katu 28
Vastaavasti lasten mielenterveysyksikköön osoitetaan
0-12-vuotiaiden lasten mielenterveysongelmien tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta koskevat lähetteet.
Lasten mielenterveysyksikkö toimii siis lähetteellisenä
yksikkönä, johon asiakkaat eivät voi hakeutua omatoimisesti. Lähettäviä tahoja ovat neuvolat, kouluterveydenhuolto, omalääkäritoiminta ja mahdolliset muut lääkäripalvelut.
Myös perheneuvola ohjaa tarvittaessa potilaita ko. yksikköön alkuselvittelyn jälkeen.
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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
MAKKARAPOTUT

tällä setelillä
KEBAB POTUILLA

(norm. 5€)
voimassa 21.6.2011 asti

(norm. 7€)
voimassa 21.6.2011 asti

tällä setelillä
2 x TUHTI-ATERIA

tällä setelillä
ISÄNTÄ+EMÄNTÄ+1,5L KOKIS+LEFFA

(norm. 17€)
voimassa 21.6.2011 asti

(norm. 20,50€)
voimassa 21.6.2011 asti

4€

15€

5€

18€

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 30.6.2011 asti (1 pizza / kuponki)

tällä setelillä
Perhepizza

tällä setelillä
Kotiinkuljetus
(norm. 2€)

0€

voimassa 30.6.2011 asti

3:lla täytteellä

11,50€

voimassa 30.6.2011 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

