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Lähiruokaa kesäkokkaukseen!
S-marketista löydät
lähiruokaherkkujen
parhaat palat,
tervetuloa tutustumaan
valikoimiimme!
Muistathan, että saat
S-Etukortilla Bonusta jopa 5%
– kesälläkin.

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

www.peeassa.fi

Kyllä. Kiinteistömaailman avoimen kauppatavan, Tarjouskaupan
avulla myyjä saa asunnostaan parhaan markkinahinnan ja usein
tavallista nopeammin. Ostaja puolestaan näkee muiden tarjoukset ja
saa aikaa reagoida niihin. Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä
Tarjouskauppaan vuodesta 2007 lähtien.
Kutsu meidät Kotikäynnille, niin kartoitamme asumistarpeesi
ja
teemme
toiveisiisi
sopivan
kodinvaihtosuunnitelman.
Kii
Kiinteistömaailman Kuopion vanhin asuntomyymälä on palvellut
kodinvaihtajia samalla paikalla, Puijonkatu 35:ssa jo 20 vuotta.

Veijo Martikainen
044 279 8911

Marketta Heinonen
044 279 8912

Maria Keinänen
044 279 8917

Marko Mielonen
044 755 4301

Marko Kurikka
044 279 8915

Arja Eskelinen
044 279 8918

Lassipekka Parviainen
044 279 8914

Hannu Ruotsalainen
044 279 8913

Kuopion Huoneistovälitys Oy LKV
Puijonkatu 35 | 70100 Kuopio
puijonkatu@kiinteistomaailma.fi
P: 017 279 8910

Välityspalkkioesimerkki, Netti 900 e + 3,5 % velattomasta kauppahinnasta + asiapaperikulut, vähimmäispalkkio 2500 e (sis. alv:n). Kysy lisää muista palkkiovaihtoehdoistamme.

Päivi Järveläinen
044 279 8916

Eveliina Niskanen
044 279 8919
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Kotiin värejä luonnosta ja – ihmisistä

Elossa ollaan

P

enttisen Manu, asukasyhdistyksemme veteraani ja pitkäaikainen
puheenjohtaja
takavuosilta kirjoitteli kesällä SS:n
yleisöosastolle ja kantoi huolta Petosen asuinalueen turvallisuudesta. Tuli siinä samalla maininneeksi,
että asukasyhdistyksenkin pitäisi
nousta lamaannuksestaan. Ei tullut heinäkuun helteillä vastattua
tuohon, joten annanpa palautetta
sitten näin jälkikäteen.
Kun puhutaan Petosen asuinalueen turvallisuutta heikentävistä asioista, etenkin niistä, joiden
syynä ovat nuorten sosiaaliset
ongelmat, väkivaltaisuus ja muu
häiritsevä käyttäytyminen, ovat
asukasyhdistyksen keinot aika vähissä.
Yhdistyksemme toiminta perustuu yksityisten aktiivien ihmisten vapaaehtoistoiminnan varaan.
Vuosi vuodelta on ollut yhä vaikeampaa löytää sitoutuneita ihmisiä
johtokuntaan tai muuhun toimintaan.
On sentään löytynyt, ja hyvä niin.
Olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että Petosen asuinalueen turvallisuus ja viihtyisyys ovat edelleen asukasyhdistyksenkin huolen
aiheita, keinot asioiden eteenpäin
viemiseen vain ovat rajalliset. Me
teemme näillä olemassa olevilla
resursseilla minkä pystymme. Kirjoitamme tähän omaan lehteen ja
osana Pinarin vapaa-ajantilojen
toimijajoukkoa teemme yhdessä
töitä niin nuorten kuin vanhempienkin petoslaisten asukkaiden
kanssa; järjestämme mm. kesä- ja
joulutapahtumia, siivoustalkoita ja
mahdollistamme mm. salivuoroja
asukkaiden omaehtoisille liikuntaryhmille. Lisäksi työllistämme
monipuolisiin lehden ja kahvion
työtehtäviin keskimäärin 10 henkilöä, jotka ovat suurimmaksi osaksi
nuoria aikuisia.
Jotain extraakin on tulossa asukastoiminnan saralla – kiitos Sirkkulanpuistolle, joka otti meihin
yhteyttä ja ehdotti yhteistä seminaaria aiheena juuri Petosen asuinalueen turvallisuus, viihtyisyys ja
tulevaisuus. Seminaari pidetään
Pinarin kahviossa keskiviikkona
19.10.2011 klo 13-17. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja kyselemään, mitä päättäjät, nuoret, aikuiset ja virkavalta
ovat asioista. Tarkempi ohjelma seminaarista tulee lokakuun lehteen.
Ja sitten – liittykääpä Facebookissa asukasyhdistyksen ryhmään,
sillä taka-ajatuksella, että ryhdytään yhdessä laatimaan ensi vuoden toimintasuunnitelmaa sellaiseksi, että se parhaiten palvelee
teitä joita varten asukasyhdistys
ylipäänsä on olemassa. Ehdotuksia
otetaan vastaan välittömästi, klikkaa ja vaikuta.
Ongelmia emme voi poistaa mutta mukana ennaltaehkäisevässä,
ihmisten hyvinvointia edistävässä
toiminnassa ollaan – vahvasti!

P

alkitun taiteilijan ja yrittäjän
Hanna Korvelan tuotteiden
ominaisuuksia ovat selkeät
muodot, neutraalit värit ja tuotteiden
käsityönä tehdyt kosketeltavat pinnat.
Erityisesti hänet tunnetaan designmatoista, taidetekstiileistä ja liturgisista
tekstiileistä.
Saaristokaupungin kotinsa Hanna
kertoo sisustaneensa avarasti ja pelkistetysti.
– Viisihenkinen perheeni on sen
verran voimakastahtoista porukkaa,
että värejä syntyy kotiini perheenjäsenistä ja myös ikkunasta avautuvista
vuodenaikojen muutoksista.
– Saaristokaupungin kotimme on
erityisesti lapsien kannalta erinomainen asuinpaikka, sillä siellä asuu paljon lapsiperheitä.
Hannalle Saaristokaupungin arkkitehtuuri, luonto ja veden läheisyys
merkitsevät myös latautumista suunnittelijana ja yrittäjänä.

Eheys ja voimakkuus luovat tasapainoisuutta.
Luonteeltaan Hanna kertoo olevansa
pitkäjänteinen ja päämäärätietoinen.
– Myös tunnepuoli on minulla
voimakas. Olen joutunut käymään
kamppailua yrittäjänä, että realistisessa yrittäjämaailmassa en joutuisi menettämään sisintäni.

Hanna Korvela tunnetaan erityisesti designmatoista, taidetekstiileistä ja liturgisista tekstiileistä.

Vain parasta kirkkoihin
Hannan ensimmäinen Duetto-matto
-mallisto valmistui lopputyöhön liittyen hänen valmistuttuaan Kuopion
Muotoiluakatemiasta.
–
Halusin
perustaa
yrityksen,
että
pystyn
toimimaan.
Duetto-mallisto elää vieläkin samoilla
väreillä kuin alussa – ja täydentyy koko ajan.
Joka vuosi Hannalta tilataan myös
kirkkotekstiilejä.
– Tämän vuoden loppuun mennessä
sa ja viime vuosina, tänä keväänäkin,
hänen töitään on ollut esillä Milanon
kansainvälisillä huonekalumessuilla,
jossa parhaat designyritykset esittäytyvät.
– Näyttelyissä esillä ollutta täysin
mustaa mattoani näyttelyvieraat haluavat kosketella, koska käsin tehdyn
maton pinta tuntuu kädessä mukavalta, Hanna kertoo.

Ongelmista haasteita
Hanna Korvela Design Oy:n palveluksessa on kaikkiaan seitsemän työntekijää. Osaajia tarvitaan yrityksessä
suunnittelun lisäksi mm. talouden,
tilauksien, materiaalivirtojen, logistiikan ja viennin alueilla.
– Me olemme tiimi ja kunnioitamme
toistemme osaamista.
Hanna korostaa, että hänen yrityksensä painiskelee laman aikana samojen ongelmien kanssa kuin muutkin
yritykset.

Hannan palkitut Duettomatot valmistetaan Kuopion
alueella käsin.
– Oikeastaan kotona minä pidän
paljon elämän äänistä ja ihmisistä.
Kesämökillä Juojärven rannalla saan
sitten nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta.

Eheys ja voima
Luonto-sana toistuu Hannan kertoessa itsestään ja työstään. Hänelle hiljaisuus, luonto ja mahdollisuus omaan
tilaan ovat merkityksellisiä.
– Luonto on se voima, jonka avulla
pääsee kosketuksiin itsensä kanssa.

– Eri vuosina on erilaisia haasteita,
mutta ongelmat voi kokea myös mahdollisuuksina!
– Olen tottunut tekemään paljon
työtä ja tiedän, ettei mikään tule itsestään.
Milloin yrittäjä lepää? Hannalla on
tähän asti ollut kesälomallakin soittoajat työasioille.
– Kun nuorin lapseni syntyi kaksi ja
puoli vuotta sitten, tavallinen arkirytmi tuli taas tutuksi… hoitopaikkaan
viennit, ruokailut jne. Tällaisessa työssä on aina vaarana, että työ ja vapaaaika sekoittuvat.
Syyslomalla Hanna tosin suunnittelee jättävänsä kännykän ihan kokonaan työpaikalle ja lähtevänsä Valamoon hiljentymään.
Teksti: Marja Miettinen
Kuvat: Hanna Korvela Design Oy

tehdään kirkkotekstiilit Mynämäen ja
Paraisten kivikirkkoihin.
– Kirkot pyrkivät olemaan aikansa
parasta arkkitehtuuria. Samoin taidetekstiilien pitäisi olla aikansa parasta
tekstiilitaidetta.
Hannan yritykseltä tilataan myös
taidetekstiilejä julkisiin tiloihin ja
yksityiskoteihin.
Käsin
kutominen tehdään pääasiassa Itä-Suomessa ja joihinkin tuotteisiin saadaan apua Ruotsista ja Saksasta.
Tänä kesänä Hannalla oli näyttely
Kuopion Muotoiluakatemian tilois-

Kuopion Asuntomessuilla oli esillä
FINO- silkkimatto. Se valmistetaan
käsin mittatilauksena.
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Petosen K-supermarketilla 10-vuotisjuhlat

Tasaisella kehityksellä eteenpäin

Y

rittäjät Vesa ja Ulla Immonen
juhlivat 19.9. henkilökuntansa
kanssa kymmenenvuotista taivaltaan K-supermarket Petosen yrittäjäparina. He siirtyivät kymmenen
vuotta sitten Tuusniemeltä Petoselle ja
ovat seuranneet samalla ilahtuneina
Petosen kehitystä toimivaksi keskukseksi kaikkine palveluineen.
– Olemme nähneet kehityksen, miten petoslaiset ovat alkaneet löytää
palvelut, myös kauppapalvelut, omalta alueeltaan, Vesa sanoo.
– Yritys on kehittynyt tasaista vauhtia. Liikevaihto on yli kaksinkertaistunut kymmenen vuoden aikana.
Ulla kutsuu yritystä neljänneksi lapsekseen – kotona heitä on kolme.
– Yrityksemme on pienikokoinen ja
päivittäinen työ on tiimityötä. Jokaisella työntekijällä on omat vastuualueensa. Me yrittäjinä kannamme päävastuun.
Tärkeää molemmille on, että työntekijät ja asiakkaat viihtyvät.
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K-supermarket Petosen yrittäjät Vesa
ja Ulla Immonen haluavat asiakkaidensa tuntevan, että he ovat tulleet
”ihmisläheiseen kyläkauppaan”.

– Kiitämme asiakkaitamme luottamuksesta ja haluamme, että kauppamme on ihmisläheinen kyläkauppa,
Vesa jatkaa.
Ullan mielestä kauppiaan persoonalla on suuri merkitys muulle henkilökunnalle, johon kuuluu noin kaksikymmentä työntekijää.
Lähi- ja luomuruoka ovat ajankohtaisia sanoja ja kauppiaspari haluaa
panostaa jossakin määrin niiden lisäämiseen.
– Meillä on jo mehuja, vihanneksia
ja lihaakin. Nyt saadaan kananmunia
ja jatkossa muitakin tuotteita Siilinjärveltä.
Juhlapäivänä kauppiaat lupaavat täytekakkukahvien lisäksi muistaa erilaisin tavoin kaikenikäisiä asiakkaitaan.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Petosen postipalvelut siirtyivät Kolmisoppeen

P

etosen Postin myymälä muutti elokuun lopulla osoitteeseen
Kolmisopentie 3. Uusi lähiposti
palvelee asiakkaita maanantaista perjantaihin klo 9-19 ja lauantaisin klo
10-14. Muutoksella ei ole vaikutusta

postinjakeluun. Petosen alueelle tullaan lähitulevaisuudessa perustamaan
pakettien noutopiste.
Asukasyhdistys on Petosen asukkaiden tavoin pahoillaan postipalvelujen poistumisesta / supistamisesta ja

toivoo, että muutoksesta ei joutunut
kärsimään Koppelonkujan pisteellä
kiitettävällä tavalla palvellut henkilökunta.

Haaveena mummonmökki

K

allaveden koululla on nostalginen tunnelma, kun puuhuonekalujen entisöinnistä kiinnostuneet opiskelijat ovat aloittaneet
ensimmäisen oppituntinsa opettajansa Kari Hoffrénin ohjauksessa. Vanhojen huonekalujen olisi löydettävä
”se jokin”, joka niissä oli isoisän tai
isoäidin aikaan.
Eräällä opiskelijalla on mukanaan
kunnostettava Biedermeier-tuoli, toisella Billnäsin kirjoituspöydän laatikko ja myös Kallaveden saaresta löytynyt korvokin tarvitsisi uutta ilmettä…
Ensimmäistä entisöimiskurssiaan
aloittava Tuula Pesonen käy heti toimeen ja aloittaa perintönä saamansa
tuolin maalin poistamisen. – Tämä
tuoli on mummilastani. Minulla on
näitä vain yksi, mutta toivon saavani
näitä lisää sukulaisiltani. – Haaveenani on tehdä mökistäni mummonmökki, jonne haluaisin näitä Jugend-tuoleja kalusteeksi.
Timo Heikkinen poistaa vanhaa
maalipintaa lasten tuolista. – Tällä
tuolilla appiukkoni on istunut pienenä poikana. Timo kertoo olleensa mukana entisöintikurssilla jo seitsemän
vuotta.
Opettaja Kari Hoffrén on yllättynyt,
miten paljon uusia opiskelijoita tuli
kurssille. Hoffrenin mukaan kurssilaisten vaihtuvuus on yleensä pieni.
Tänä syksynä kurssille ilmoittautuneita on seitsemäntoista, joista kaksitoista on uusia opiskelijoita.

Tuula Pesosella on vain yksi mummilan tuoli, mutta hän toivoo saavansa
niitä lisää sukulaisiltaan.

Utelut ja kuvat: Marja Miettinen

Joutuuko kusti polkemaan?
Petosen postipiste lakkautettiin. Millaisin ajatuksin
tieto otettiin vastaan Petosella?
Antti Korhonen:
– Eläkeläisille ja autottomille matka
Kolmisoppeen on pitkä ja heitä postin
lakkauttaminen haittaa eniten.
– Kummallista, että Petosen isolta
asuinalueelta posti siirrettiin pienalueelle Jynkkään!
– Ihmisten pitäisi panna hanttiin
enemmän, kun tällaisia muutoksia
tehdään.

Ritva Huttunen:
– Hirveää, kun postipiste lähti!
– Ehdin asioida paljon Koppelonkujalla. Se oli normaalin kävelymatkan
päässä. Siellä oli hyvä palvelu ja mukava henkilökunta.
– Näyttää siltä, että kaikki perusasiat
lopetetaan, niinhän maksuautomaateillekin tehtiin…

Minna Vehviläinen:
– Olen juuri menossa postiin. Joko se
on lakkautettu?
– Minulle tieto postipisteen lopettamisesta näin isossa keskuksessa tuli järkytyksenä, sillä olen asioinut paljon
postissa jalan ja polkupyörällä.

Hannu Pettersson:
– Jo Itella-nimenmuutos aiheutti kysymyksiä. Miksi nimi muutettiin, sillä
posti on posti – eikä Itella! Optiopeliä?
– Olisi kiva saada tietää, miten suomalaiset hyötyivät nimenmuutoksesta? Postin toiminta kuuluu valtion
hommiin ja nimenmuutoskin olisi pitänyt käsitellä avoimesti.

Kuopion Kansalaisopiston järjestämä puuhuonekalujen entisöimiskurssi
kokoontuu maanantaisin kello 17.15
- 20.30 Kallaveden koulun puutyöluokassa.
Teksti ja kuvat: Marja Miettinen
Timo Heikkinen (vas.) on opetellut entisöintiä jo seitsemän vuotta opettajanaan
Kari Hoffrén. Tällä kertaa kunnostettavana on appiukon lastentuoli.

PETOSEN LEHTI 9-2011
4

Petosen Lehti • Keskiviikko 14.9.2011

Syötkö riittävästi?
Kun ruoka ei maistu,
Nutridrink auttaa jaksamaan!

T

Esittelypäivänä 19.9. Tarjous!
Kun ostat 4 Nutrician täydennysravintovalmistetta,saat alennusta

-10 %

PETOSEN APTEEKKI
PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi

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

Priorin

kaps.

32,90
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Pihakilpailussa hyvätasoisia osanottajia

P

itkälahden
Puutarhakerhon
pihakilpailuun osallistui tänä
vuonna 12 pihaa. Tuomariston
mielestä kilpailun taso oli niin hyvä,
että kärkijoukkoon olisi voinut laittaa
5-6 kilpailijaa.
Voittajaksi tuli tänä vuonna Riitta ja Juha Riipinen, Jääskelänkatu
8, toiseksi tuli Sinikka Pörhösen ja
kolmanneksi Raija Lerssin ja Matti
Honkasen piha.
Puutarhakerhon sihteerin Raija
Rialinnan mukaan voittajan eduksi laskettiin pihan monimuotoisuus,
siisteys, hyvät rajaukset, rakennelmat

ja tarkoituksenmukaisuus. Erikoisuutena mainittiin Riipisten pihassa kasvava viiniköynnös.
Kurpitsakilpailussa oli mukana
kuusi osanottajaa. Kolme kurpitsaa
ylitti painoltaan kymmenen kiloa.
Voittajakurpitsan, joka painoi 16,150
kg, oli kasvattanut Laina Roivainen.
Puutarhakerhon Petosella järjestämää taimikirppistä siivitti kaunis
syyssää ja ostajiakin kävi järjestäjien
mielestä ihan mukavasti.
Teksti: Marja Miettinen
Kuva: Seija Jäntti

UUTTA!

Kehonpuhdistus Clean Body
Kurpitsakilpailun voittajakurpitsa
painoi 16,150 kg.

Pihaympäristön kauneudesta saa voimavaroja

T

ämänvuotisen
Pitkälahden
Puutarhakerhon pihakilpailun
voittajat Riitta ja Juha Riipinen nauttivat Jääskelänkadun rauhallisesta ympäristöstä ja tietenkin upeasta puutarhastaan.
– Riitta on tämän pihasuunnittelun
kantava voima, sanoo Juha, joka kuitenkin kertoo olevansa myönteisenä
taustatukena pihaympäristön suunnittelussa.
Riipisten ovenpielessä on voittolaatta myös vuodelta 2004.
Alle puolentoista tuhannen neliön
tontilleen he ovat rajanneet omat alueet hyötykasveille ja kukkaistutuksille. Tontin hyötykasvialueelta löytyy
myös kahdeksan erilaista kompostoria. Riipiset kertovat, etteivät he ole
käyttäneet koskaan mitään myrkkyjä
puutarhassaan.

Riitta ja Juha Riipinen saivat kiitosta pihakilpailussa mm. hyvästä rajauksesta ja
tarkoituksenmukaisuudesta. Tontin keskialuetta rajaavaa kaariporttia koristaa
Prinsessa Diana –kärhö ja taustalla olevassa rakennelmassa kypsyvät pensasmustikat.

- parantaa aineenvaihduntaa
- lisää energiaa ja kehon happipitoisuutta

Tarvitsemme osa-aikaista matkailuautojen ja -vaunujen
FIKSARIA sekä kiinteistömme ruohonleikkuu tarvitsee
hoitajan. Puhelintiedustelut 16.9. klo 15 - 18 sekä
17.9. klo 9 - 11. Pentti Hanski 0400 675 677
Caravan Pitkänen, Miiluranta 1A

Molemmat vakuuttavat, että ympäristön kauneus antaa voimavaroja päivittäiseen elämään.

Lisää aktiivisuutta
kaivataan
Riitta sanoo kasvattavansa erilaisia
kasveja joko puutarhaansa tai keväisin
ja syksyisin pidettävälle taimikirppikselle.
– Myydyistä kasveista saadaan varoja puutarhakerhon toimintaan.
Hän toivoisi, että yhä useammat
kiinnostuisivat puutarhan hoidosta ja
pihasuunnittelusta.

Pitkälahden puutarhakerhoon kuuluu noin 80 jäsenperhettä. Puutarhakerho sponsoroi erilaisia kursseja.
Tänä syksynä on tarkoitus järjestää
himmelikurssi. Kerholaiset tekevät
myös koti- ja ulkomaanmatkoja. Tänä
syksynä puutarhakerholaiset menevät
katsomaan Kuopion kaupunginteatterin Katrina-musikaalia.
Juha kehuu Riitta-vaimoaan taiteelliseksi. Riitan harrastukset eivät lopu
puutarhan suunnitteluun ja hoitoon.
Itse kudotut matot kaunistavat pariskunnan kodin lattioita. Tilkkutäkkien
tekeminen kuuluu myös hänen harrastuksiinsa ja lastenlasten kanssa hän
mielellään askartelee kortteja.
Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Värimaailmaa
Riipisten pihasta

- poistaa virusten, bakteerien,
hiivojen ja sienien haittoja

Paikkoja avoinna!

Monien lajien rikkaus
Syksyistä satoa on tälläkin hetkellä
saatavilla. Kypsymässä ovat omenat,
tyrnimarjat, pensasmustikka, viinirypäleet ja luumut…
Pohjoisen ulottuvuuden luonnon
haasteet eivät tunnu ulottuvan Riipisten puutarhaan.
– Viime kesänä saatiin yksi rypäleterttu, nyt niitä on kaksikymmentä, he
iloitsevat.
– Tässä on tuurenpihlaja, tässä taponlehti, tässä taas makiapihlaja, Riitta esittelee piha-alueen erilaisia kasvustoja. Uutena tulokkaana aloittelee
kasvuaan muhkuleppä. Tontin keskiosassa olevaa kaariporttia koristaa
Prinsessa Diana -kärhö…
Kukka-, pensas- ja puulajeja on monia, jotka on istutettu harmonisesti
korostamaan vierellä kasvavan kauneutta.
Riipiset rakensivat talonsa vuonna
1979.
– Puutarha on muotoutunut pitkän
kehittelyn tuloksena. Mitään erityistä
suunnitelmaa ei ole tehty. Lapiota ja
kottikärryä on käytetty paljon, Riitta
sanoo.

- poistaa myrkkyjä ja kuona-aineita
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Puh.
(017)363
3632655
2655
Puh.
(017)

Saaristo Martat

Piia Martikainen
Riitta Rönkkö-Martikainen

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

Pyörönkaari 1
70820 KUOPIO (Petonen)

s sunnuntaisin
• Jumalanpalvelu
Pyörönkaari 19.
klo 11 Pinarilla,
torstaisin
• Rukouskokous
Pyörönkaari 10.
,
lä
el
te
is
ip
k
Tu
9
klo 1

Syksyllä yhdistyksen toimintana jatkuvat
Biljardivuoro Pinarilla maanantaisin klo 9.30-13 ja torstaisin klo 12-14.
Tanssit Pinarin salissa joka toinen lauantai klo 17.30-21
Uutuutena salibandyvuoro Pinarin salissa sunnuntaisin klo 16-17.
Tervetuloa osallistumaan toimintaan!

71
• Puh. 040 186 77

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 - 17.00
Asukastuvan ohjelma:

Päivittäin: ATK-ohjausta sekä korjausompelua.
Sauvakävely: maanantaisin kello 10.00 - 11.00
Mölkyn/petankin pelaaminen: tiistaisin kello 12.00 - 14.00.
Korttipiiri: keskiviikkoisin kello 14.00 - 16.00
Askartelu: keskiviikkoisin kello 10.00 - 14.00
Neule-/ompelukerho: perjantaisin kello 12.30 - 14.30
Tulossa syksyllä: ATK-peruskurssi vasta-alkajille. Ennakkoilmoittautuminen asukastuvalle.
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tervetuloa!

Petosen Nallet mukana Liikkeelle! -kampanjassa

Liikkeelle! on syyskuun ajan pyörivä
kuntokampanja, joka liikuttaa kaiken
ikäisiä eri puolilla Suomea sadoissa eri
tapahtumissa. Liikkeelle! -kampanjan
tavoitteena on saada liikkeelle 15 000
ihmistä.
Petosen Nallet osallistuu omalta
osaltaan tapahtumaan tarjoamalla
kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua Petosen Nallen vuoroihin syyskuun aikana veloituksetta kokeilumielessä. Tämän jälkeen jos liikkumisen
kipinä iskee, niin tule mukaan toimin-

taan. Esimerkiksi jos sinua kiinnostaa
sulkapallo, niin kannattaa tulla kokeilemaan, miltä pelaaminen tuntuu,
tule perjantaina 16.9.2011 klo 17.00
Kallaveden koululle. Voit käydä tutustumassa mm., niin salibandyyn, kuntonyrkkeilyyn kuin lentopalloonkin.
Nettisivuiltamme www.petosennallet.
fi löydät vuorot ja yhteystiedot meidän vetäjistä. Tervetuloa liikkumaan!
TUL:n Liikkeelle! savolaisen kalenterin löydät sivuilta http://www.tulsavo.fi/Liikkeelle_savo.php

Petosen hölkkä 18.9.2011
Petosen Hölkkä on myös Liikkeelle!
-tapahtumaa. Hölkkä juostaan sunnuntaina 18.9.2011 klo 13.00. Tule hölkkäämään tai kannustamaan.
Hölkkä on järjestyksessään jo 23.
Petosen Nallet toivottaa oikein viihtyisiä liikunnallisia hetkiä kaikille.
Teksti: Jarmo Peltola, puheenjohtaja

Liikunta on hyvää lääkettä

P

yörön palvelukeskuksessa liikunnanohjaaja Jaana Halonen
laittaa musiikin soimaan ja siitä alkaa salijumppa. Liikuntaryhmään
osallistuvat Leena ja Matti Säynevirta liikkuvat notkeina musiikin tahdissa. Heille liikuntaryhmä on tullut
tutuksi jo kevätkaudelta ja aiemmilta
vuosilta.
– Luulisi, että väsyttää liikuntatunnin jälkeen, mutta vaikutus onkin
päinvastainen, Leena sanoo.
– Liikunnasta saa hyvää mieltä ja se
piristää, Matti jatkaa.
Molempien mielestä liikuntakerhon
ohjelman monipuolisuus lisää hyvää
oloa ja parantaa kuntoa.
Säynevirrat matkustelevat mielellään ja he kuuluvat myös Kuopion
reippaisiin senioreihin, joilla on hyvin
monenlaista toimintaa.
Kuopion kaupungin järjestämä liikuntakerho on suunnattu ikääntyville ja pitkäaikaissairaille. Vastaavia
ryhmiä toimii eri puolilla kaupunkia,
myös Leväsellä.

Ohjaaja Jaana Halonen korostaa, että ryhmään tulevalla voi olla rajoitteita ja myös liikkumisen apuvälineitä.
– Kaikkia autetaan ja liikuntaohjelma suunnitellaan joka kerran kerholaisten ehdoilla.
– Täällä on monipuolisesti liikuntavälineitä. On palloja, painoja, tuoleja,
keppejä ja on kuntopyöräkin.

Liikuntaryhmään ei ole myöskään
pakko sitoutua, vaan paikan päällä
voi käydä tutustumassa ja tehdä sitten valintansa, haluaako tulla jatkossa
mukaan.
Liikuntaryhmä ikääntyville ja pitkäaikaissairaille Pyörön palvelukeskuksessa tiistaisin klo 13.30 – 14.15.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

”Voiko ihanammin päivän enää alkaa” soi taustalla. Leena ja Matti
Säynevirta jumppaavat Jaana Halosen tehokkaassa ohjauksessa.

Mestarin mestarit selvillä

W

anhan Mestarin väki järjesti asiakkailleen elokuussa tapahtuman, jossa nautittiin kesäpäivästä grillaten ja
taisteltiin sekä noppajalkapallon että
mölkyn mestaruuksista. Mestarin Sa-

ri Laulainen ja Jari Tikkanen olivat
tilaisuuteen tyytyväisiä ja lupasivat
järjestää asiakkailleen myös talvitapahtuman.
Kuvat: Mirka Laitinen

Petosen Lehti • Keskiviikko 14.9.2011

7

Petosen seurakuntatalolla sudanilaisia tapaamassa

K

ävin Petosen seurakuntatalolla, jossa Kuopion sudanilaiset
kristityt kokoontuvat. Arabiankielisessä tilaisuudessa sain ystävällisiltä sudanilaisilta tulkkausta suomen kielellä. Lähes kaikki heistä ovat
asuneet Suomessa ja Kuopiossa yli 7
vuotta, joten paikallinen kieli sujuu jo
oikein hyvin. Tilaisuudessa luettiin ja
opetettiin Raamattua, rukoiltiin sudanilaisten ja suomalaisten puolesta sekä iloittiin Jumalan hyvyydestä laulamalla afrikkalaisia lauluja.
Tilaisuuden jälkeen juttelin Barnaba
Kukun kanssa teekupin ääressä. Barnaba joutui lähtemään kotikylästään
Nubavuorilta sotaa pakoon 24 vuotta sitten 16-vuotiaana. Ensin hän oli
pakolaisena Sudanin pääkaupungissa
Khartumissa, sitten Syyriassa ja Libanonissa, kunnes hän viimein pääsi
Suomeen. Sunnuntaina hänelle tuli
täyteen tasan seitsemän vuotta ja kaksi kuukautta Suomessa.
Barnaba kertoi vuosikymmeniä
kestäneestä Sudanin sisällissodasta
ja nykytilanteesta maan jakauduttua
kahteen valtioon, Sudaniin ja EteläSudaniin, viime heinäkuussa. Suurin
osa Kuopion sudanilaisista kristityistä
on Etelä-Sudanin alueelta, jossa kristittyjä on enemmän kuin muslimeja. Barnaban kotiseutu, Nubavuorten
alue, jäi kuitenkin pohjoisessa olevan

muslimienemmistöisen Sudanin valtion puolelle.
Tilanne Nubavuorten alueella on
tällä hetkellä hyvin vaikea. Kesäkuun
alussa siellä puhkesi sisällissota. Barnaba kuulee jatkuvasti ikäviä uutisia
päivittäisistä ilmaiskuista. Barnaba
kertoi, kuinka lapsia, naisia, kouluja
ja kirkkoja pommitetaan. Hallituksen
joukot ovat käytäneet myös kemiallisia aseita. Maajoukot eivät ole kuitenkaan pystyneet tunkeutumaan alueelle kapinallisten vastustuksen takia.
Alueella on paljon sairauksia ja nälänhätää, eivätkä humanitääriset järjestöt
saa pohjoisen hallitukselta lupaa tulla
auttamaan. Ristiriitojen syynä ovat
Barnaban mukaan Sudanin poliittisen
johdon pyrkimykset tehdä Sudanista
kokonaan muslimivaltio, jossa noudatettaisiin Koraaniin perustuvaa islamilaista lakia.
Barnaba toivoo, että YK ja turvallisuusneuvosto tulisivat apuun ja taistelualueelle perustettaisiin lentokieltoalue. Pidemmän tähtäimen toiveena
on, että ihmiset Sudanissa voisivat
elää rauhassa keskenään, eikä ihmisiä
jaoteltaisi ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisiin heidän uskontonsa,
etnisyytensä tai minkään muunkaan
syyn perusteella.
Koko Suomessa olon ajan Barnaba
on asunut perheensä kanssa Petosen

Kallaveden seurakunta

Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 044 484 8327
Messu su 18.9. klo 10. Saarna
Juha Määttä, liturgia Esko Konttinen ja kanttorina Richard Nicholls.
Pastori Juha Määtän virkaan siunaaminen ja pastori Kirsi Leinon
lähtöjuhla. Kirkkokahvit.
Seurakuntailta ma 19.9. klo
18.30. Aiheena Lähimmäiset Daavit ja Saul 1. Sam. 24. Juha Määttä.
Varttuneen väen kirkkopyhän
messu su 25.9. klo 10. Saarna
Raili Rantanen, liturgia Veli Mäntynen ja kanttorina Anna-Mari Linna. Kirkkokahvit. Kuljetus
Karttulasta.
Seurakuntailta ma 26.9. klo
18.30. Aiheena Kiitollisuus Betesdan lammikolla Joh. 5: 1-15. Matti Pentikäinen.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 484 8345
Ystäväpiiri to 15.9. klo 12. joka
toinen torstai. Ystäväpiiri on paikka, jossa voit tutustua ihmisiin,
pohdiskella elämisen iloja ja murheita yhdessä toisten kanssa ja
juoda kupin kuumaa.
Raamattuilta to 15.9. klo 18.30.
joka toinen torstai. Alustus aiheesta, teetä ja korppuja ja yhteistä keskustelua. Illan lopussa
mahdollisuus pyytää esirukousta.
Vastuuhenkilönä pastori Anni Tanninen.
Toiminnan miehet pe 16.9. klo
13. Miesten oma rinki toimettomuuden torjumiseksi perjantaisin. Keskustelua, talkoita, retkiä,
kahvia ym.
Ylistyspäivä la 17.9. klo 10. Anni
Tanninen, Kristiina Tanhu-Laiho.
Keittolounas.
Rukousmessu su 18.9. klo 16.
Anni Tanninen ja Keijo Eskola.
Perheen pyhä su 25.9. klo 16.
Matti Pentikäinen, Anni Tanninen,
Richard Nicholls ja lapsikuoro.
Avoimet ovet ala-yläkoululaisille tiistaisin klo 14-16.30.
Sisäänkäynti sisäpihan puolelta
kerhopuolen ovista.

Syksyn perinteinen toivevirsi ja runoilta Valoharjulla su
18.9. klo 18. nuorisoseurantalolla. Esko Konttinen ja Richard
Nicholls. Tilaisuuden lopussa infoa
Vehmasmäen kappelin tukiyhdistys ry:n toiminnasta. Tervetuloa,
tilaisuus avoin kaikille.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 017 3629 205
Messu su 18.9. klo 13. Veli Mäntynen ja Richard Nicholls.
Työseura pe 23.9. klo 13. AnnaMaija Hella.
Nuoret
Nuortenillat torstaisin klo 18-21
Kallaveden kirkolla.
Peli-ilta nuorille maanantaisin
klo 17-19 Kallaveden kirkolla.
Nuorten K-17 oloilta keskiviikkoisin klo 12-20 Kallaveden kirkon alakerran takkahuoneessa.
Lähetys
Lähetysaskartelut ma 19.9. klo
18. maanantaisin Petosen seurakuntatalolla.
Naisten lähetyslöylyt ke 28.9.
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 ja Kerttu Nygren.
Diakonia
Lähimmäis- ja vapaaehtoistyössä toimivien yhteinen teemailta ke 14.9. klo 18. Petosen
seurakuntatalon takkahuoneessa.
Aiheena musiikin hoitava ja rentouttava vaikutus. Mukana kanttori Rauni Komulainen. Ota mukaasi makuualusta rentoutushetkeä varten.
Hyvän hoidon päivä ke 21.9. klo
10.30. (Omaishoitajille, hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville)
Rytkyn leirikeskuksessa. Teemana
Millaisen perinnön sain ja millaisen annan, Hanna Rasa ja Maarit
Kirkinen. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon puh: 040-4848

alueella. Hänestä Petonen on hyvä
paikka asua, eikä hän haluaisi muuttaa muualle edes Kuopion sisällä. Heidän asuinalueensa on rauhallinen, ja
perhe on saanut useita suomalaisia ystäviä. Tämä on kyllä vaimon ansiota,
nauraa Barnaba.
Tällä hetkellä Barnaba opiskelee
Itä-Suomen yliopistossa englanninkielisessä Cultural Diversity maisteriohjelmassa pääaineenaan sosiologia.
Opinnot ovat aivan loppusuoralla.
Viime vuoden seurakuntavaaleissa
Barnaba äänestettiin Kallaveden seurakuntaneuvostoon sekä Kuopion yhteiseen kirkkovaltuustoon. Barnaba
on monien muiden Kuopion sudanilaisten kristittyjen tavoin muutenkin
aktiivisesti mukana Kallaveden seurakunnan toiminnassa. Sudanilasten iloinen musiikki, välittömyys ja
luottamus Jumalaan vaikeuksienkin
keskellä ovat antaneet paljon meille jäyhille suomalaisille. Kun tulette
kirkkoon, menkää rohkeasti juttusille
heidän kanssaan! Heistä on mukava
tutustua suomalaisiin ja myös heihin
on erittäin mukava tutustua.
Juha Määttä, Kallaveden seurakunnan
lähetys- ja maahanmuuttajatyön pastori

Syksy on paras

I

han aluksi haluan sanoa, että tämä ei ole muiden vuodenaikojen nolauskilpailu, vaikka tässä yksi selviääkin voittajana. Voittajaksi valitaan yksihenkisen raadin äänestyksellä syksy. Hopealle, pronssille ja pistesijalle
selviävät tasatuloksin kevät, kesä ja talvi. Perusteena syksyn paremmuudelle
muihin kilpailijoihin nähden raati toteaa, että syksy selviää tiukasta kilpailusta voittajana hienostuneiden ja kypsien ominaisuuksiensa ansiosta.
Talvi piileksii. Kevät haaveilee. Kesä ylisuorittaa. Syksyn etuna on, että se
vain on – paljaana murretun värisessä syysasussaan. Ei yritä liikoja, mutta
tekee parhaansa.
Kun häikäisevä, ylivilkas ja hiostava kesä on tehnyt kaikki mahdolliset
virheet, joutuu syksy selvittämään jälkiseuraukset. Syksy joutuu kestämään
kesän aiheuttaman krapulatilan. Kesällä otettiin drinksuja kesälle ja perheonnelle. Missä se onni viipyy – tarjoilija vielä yhdet.
Koko talvi ja kevät siitä kesän yhteisestä matkasta oli haaveiltu. Säästettiin
ja ostettiin alesta kesäasusteet ja virveli. Haaveiltiin. Tehtiin töitä pimeästi ja
verokortilla. Sitten tulee kesä ja pilaa kaiken. Lapset, jotka talvella näin vilaukselta istumassa koulukirjojensa ääressä, ovatkin kesällä kuin villipetoja,
tottelemattomia ja pahasuisia. Vaimo oli niin simpsakka talvella jakkupuvussaan – ja nyt jäkättää koko ajan. Mieheni onkin huutava tyranni.
Eipä hätää. Pelastajaksi saapuu syksy pitkällä tieto-taito –ammattitaidollaan. - Nostetaan kissa pöydälle, sanoo syksy masentuneelle perheelle. Mutta me jätettiin kesäkissa sinne mökille, paljastavat lapset. Se oli söpö,
mutta vaativa.
Syksy on nähnyt kaiken jo niin monta kertaa. Se on nähnyt ihmisiä onnellisina sienimetsässä, mustikoita poimimassa ja kesän satoa pakastamassa. Se on ahdistunut onnettomista perheistä ja tyhjästä onnen tavoittelusta.
Siksi se viilentää kesällä kuumentuneita tunteita, antaa hämärän laskeutua,
rauhoittaa ja lohduttaa.
Syksysade puhdistaa pöydän edellisten vuodenaikojen jäljiltä – ja antaa
uuden mahdollisuuden.
Marja Miettinen

332 ma tai to klo 9-10 (voit jättää
myös viestin vastaajaan).
Leväsen kammari ma 26.9. klo
12.30. Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27.joka toinen
maanantai. Muistojen aarreaitta.
Ota mukaan sinulle tärkeä muistoja herättävä valokuva tai esine.
Vanhustyön erityistyöntekijä Arja
Mielikäinen.
Perhetyö
Perhekerhot alkaen 13.9 Tiistaisin Petosen seurakuntatalolla ja
Valoharjulla klo 9.30.-11. Keskiviikkoisin Jynkänvuoren kerhohuoneella, Kallaveden kirkolla ja
Kurkipirtissä klo 9.30-11.
Huom! Uusi torstaisin klo
9.15 - 10.45 Sotkanniemessä
(Nuottaniemi 72).

Tätä Petosen Lehden numeroa jakavat seuraavat jakelupisteet:
Pitkälahden ABC, Leväsen Shell, Ravintola Käskynkkä,
Kurkimäen Kyläkauppa, Pihkapuoti Pihkainmäki,
Takka Baari Hiltulanlahti ja Sale Särkiniemi.
Seuraava lehti ilmestyy keskiviikkona 12.10.
Aineistot tuohon lehteen viimeistään tiistaina 4.10.

Piirit
Niemisjärven olotila ti 27.9. klo
11.30. Niemisjärven kylätalossa.
Haminalahden
työseura
ti
27.9. klo 18.30. Leena ja Antero
Rytkösellä, Rinnekuja 12. Matti
Pentikäinen.
Puutossalmen lähetyspiiri ti
11.10. klo 13. Hilja Airaksisella,
Pyörönkaari 28 as. 31. Katri Heikkinen.
Aikuistyö
Miesten sauna- ja takkailta ke
30.9. klo 18.00. kokoonnumme
tavaratalo Carlsonin Sport-osastolla, Kauppakatu 36. Matti Pöyhönen ja Heikki Haatainen esittelevät meille kattavasti osaston
erä- ja kalastustarvikkeita. erityisalennus osaston tuotteista tässä
tilaisuudessa ja Sinulle on varattu
lisäksi hyvä Carlson-yllätys, joten
kannattaa tulla kauempaakin! Ilmainen pysäköinti tavaratalon
paikoitustalossa. Carlsonilta siirrymme n. 19.30 saunomaan Kuopion Pursiseuran Pirttiniemen majalle (Vesitie 15), jossa myös iltapala. Uskon sana Evankelista Eliina Heinonen, lauluja Jeesuksesta,
Juhani Happonen.
Miesten lenkkipiiri to 22.9. klo
17.45. Rytkyn leirikeskuksessa.
Tavoitteisiin kuuluu ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, jossa huomioidaan ihmisen fyysinen,
henkinen, sosiaalinen ja hengellinen puoli. Jakaannumme ryh-

Jumalan siunausta teille ystävät, jotka
muistitte minua 75-vuotismerkkipäivänäni!
Reijo Holopainen
miin omien tuntemusten ja kunnon mukaan (esim. juoksuryhmä, hölkkäryhmä, kävelyryhmä).
Saunan jälkeen pientä iltapalaa ja
ohjelmaa. Lopuksi on lyhyt iltahartaus.
Pyhäkoulu
Pyhäkoulut alkavat Kallaveden kirkolla klo 10: 11.9., 18.9.,
9.10., 16.10., 23.10., 30.10.,
6.11., 20.11. ja 11.12. Petosen seurakuntatalolla klo 13.30:
11.9.,
18.9.,
9.10.,
16.10.,
23.10., 30.10., 6.11., 20.11. ja
11.12. Haminalahti/Hiekkala klo
11: aloitus 4.9. muut kokoontumiset opettajan ilmoituksen mukaisesti. Kurkimäki/kerhohuone
Kirkkomuskari klo 17: kokoontumiset 2.10., 6.11. ja 4.12. Li-

sätietoja saa pyhäkouluopettajilta
tai lapsityönohjaaja Tuula Hoffrénilta puh: 040-4848 335 tai tuula.
hoffren@evl.fi. Tervetuloa.
Kotimetsän kirkkoretki perheille su 18.9. klo 16. Tule retkeilemään yhdessä äidin, isän
tai muun tutun aikuisen kanssa
Jynkänvuoren metsään ! Kirkkoretkellä nautitaan yhdessäolosta,
leikitään, tutkitaan ja ihmetellään
luontoa, syödään eväitä sekä vietetään pyhäkouluhetki. Lähtö Jynkänvuoren kerhohuoneen edestä
(Isännäntie 22). Mukaan tarvitset
kumisaappaat, sään mukainen
vaatetus, reppuun istuinalusta ja
pienet eväät ja iloista retkimieltä. Lisätietoja Vappu Palmu puh:
050-4059 762 tai vappu@palmu.
st.
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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
KERROSHAMPURILAINEN

tällä setelillä
TUHTI-HAMPURILAINEN

(norm. 5,50€)
voimassa 11.10.2011 asti

(norm. 6,50€)
voimassa 11.10.2011 asti

tällä setelillä
ISOT MAKKARAPERUNAT

tällä setelillä
ÄIJÄ

(norm. 5€)
voimassa 11.10.2011 asti

(norm. 10€)
voimassa 11.10.2011 asti

5€
4€

!

6€

9€

HAMPURILAISEMME SAATAVANA
MYÖS TÄYSJYVÄRUKIISENA!

!

VUOKRALEFFAT
VUOKRAUSPISTEET KAUTTA MAAN

Kotiinkuljetus arkisin klo 11-14
www.levasengrilli.com

tällä setelillä
Normaalipizza

5€

tällä setelillä
Fun Slush jäähilejuoma

voimassa 30.9.2011 asti (1 pizza / kuponki)

voimassa 30.9.2011 asti (1 juoma / kuponki)

tällä setelillä
Kotiinkuljetus

tällä setelillä
Perhepizza

3:lla täytteellä

0€
(norm. 2€)

voimassa 30.9.2011 asti

1,50€
(norm. 2,50€)

3:lla täytteellä

11,50€

voimassa 30.9.2011 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

