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Isänpäiväherkut helposti S-marketista!
Lehtipihvit
(4 annosta)
600 g
2 rkl
1/2 tl
1/4 tl

naudan takuumureapaistia
öljyä
suolaa
mustapippuria rouheena

Ota liha huoneenlämpöön vähintään
puoli tuntia ennen paistamista. Leikkaa
ulkofileestä lihan poikkisyin neljä pihviä. Nuiji pihvit 2-3 mm paksuisiksi. Sileäpintaisella nuijalla saat parhaan lopputuloksen. Kuvioidun lihanuijan piikit
rikkovat lihassyyt, jolloin paistattaessa
lihasneste valuu pannulle, ja pihvistä
tulee kuiva. Paista pihvit kuumalla pannulla öljyssä molemmin puolin. Pihvi on
valmis käännettäväksi, kun sen pintaan
nouse pisaroita. Mausta suolalla ja pippurilla ja tarjoile heti maustevoin ja kasvisten kanssa.

PETONEN
KEILANKANTA

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

KUOPION VANHIN KIINTEISTÖMAAILMAN ASUNTOMYYMÄLÄ TÄYTTÄÄ 20 VUOTTA
Luottamusta ei saavuteta päivässä, eikä vielä vuodessakaan. Luottamus ansaitaan pitkäaikaisella, huolellisella työllä.
Meillä Puijonkadulla on vahva aluetuntemus ja pitkä työhistoria kiinteistönvälitysalalta - asiakkaat ovat luottaneet yhden
elämänsä tärkeimmistä päätöksistä meidän hoidettavaksemme jo kahden vuosikymmenen ajan.
Älä mieti kodinvaihtoa yksin, vaan kutsu meidät Kotikäynnille. Kotikäynnillä teemme Sinulle kodinvaihtosuunnitelman ja
päivitämme asuntosi tämän päivän arvon ilmaiseksi, sekä annamme Sinulle vastauksen mm. seuraaviin kysymyksiin;
- Miten asuntojen hinnat kehittyvät - onko odotettavissa hintojen nousua vai laskua?
- Milloin on hyvä aika myydä / ostaa?
Kun kutsut meidät Kotikäynnille, tuomme mukanamme suussa sulavan tuliaisen syntymäpäivämme kunniaksi!

Veijo Martikainen
044 279 8911

Marketta Heinonen
044 279 8912

Päivi Järveläinen
044 279 8916

Arja Eskelinen
044 279 8918

Maria Keinänen
044 279 8917

Lassipekka Parviainen
044 279 8914

Hannu Ruotsalainen
044 279 8913

Marko Mielonen
044 755 4301

Marko Kurikka
044 279 8915

Eveliina Niskanen
044 279 8919

Kiinteistömaailman Kuopion vanhin asuntomyymälä on palvellut kodinvaihtajia samalla paikalla, Puijonkatu 35:ssa jo 20 vuotta.
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Presidentti Martti Ahtisaari:
Kansalle, joka pimeydessä vaeltaa

K

Jokainen päivä on
täynnä mahdollisuuksia

Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Martti Ahtisaari saapui
nimikkokoulunsa avajaisiin.

iitokset kaikille, jotka olitte mukana toteuttamassa asumisseminaaria Pinarin kahviossa 19.10.2011 – etenkin sille pienelle, mutta sitäkin aktiivisemmalle asukasporukalle, joka otti reippaasti kantaa esillä
olleisiin asioihin. Senhän me yksimielisesti totesimme, että Petosella ei pelota, suurimmalle osalle meistä tämä on turvallinen ja viihtyisä asuinpaikka.
Huono maine on suurimmaksi osaksi median aikaansaamaa, eikä vastaa arkipäivän todellisuutta. Onhan täällä ongelmiakin, mutta ei mitään sellaista,
mikä poikkeaisi muista kaupunkimme lähiöistä.
Asumisseminaarin työryhmissä pohdittiin tulevaisuuden haasteita ja kehiteltiin parannusideoita Petosen asukkaiden elämää haittaaviin ongelmiin.
Petosen saama huono imago ei ole noin vain korjattavissa ja muutettavissa
paremmaksi, mutta siitä huolimatta aiomme asukasyhdistyksessä ryhtyä toimiin, joilla voimme luoda asuinyhteisöstämme myönteisemmän kuvan. Ensi
vuoden 25-vuotisjuhlintamme teemaksi olemme valinneet ”Hyvä -puheella
parempi Petonen!” Eikä vain puheilla vaan myös teoilla. Vuoden mittaan
aiomme tuoda esiin mahdollisimman laajalti kaikkea sitä hyvää, toimivaa ja
myönteistä, mitä Petosella oikeasti on.
Seminaarissa kannettiin myös huolta nuorista ja lapsiperheistä. Lisääntynyt
lasten ja nuorten pahoinvointi viestii perheiden avuntarpeista. Olen kuullut,
että kouluissa on paljon levottomuutta ja huolenaiheita, ja jo päiväkodeissa
havaitaan monilla lapsilla ongelmia, joihin on vaikea saada apua. Elämme
vuoden pimeintä aikaa ja se ”näkyy” katukuvassakin. Kaikenlaista rötöstelyä
harrastetaan, ikkunoita rikotaan, seiniä töhritään, roskia levitellään kaduille
ja pihoille. Etenkin nuorten levottomuuden ja ilkivallan takana ovat suuremmat syyt kuin pelkkä kiusanteko ja ajattelemattomuus.
Ikuisongelmaksi voitaneen myös todeta päihtyneiden ihmisten oleilu ostokeskuksen liepeillä. Jos voisimme poistaa työttömyyden, toivottomuuden,
mielenterveys- ja päihdeongelmat, olisimme viisaampia kuin päättäjämme ja
sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhteensä. Ja sitähän me emme valitettavasti ole, eikä meillä ole rahaakaan. Jotain voinemme kuitenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyväksi myös tehdä – mieluiten yhdessä heidän kanssaan. Seminaariporukassa todettiin, että siinä työssä
tarvitaan sekä julkisen että kolmannen sektorin aktiivisuutta ja yhteistyötä.
Tarkoituksemme on ottaa ensi vuoden toimintasuunnitelmassa huomioon
erityisesti nuoret, lapset ja lapsiperheet. Lasten ja nuorten pahoinvointi on
aina aikuisten asia, meillä on vastuu ja velvollisuus auttaa ja tukea. Kuten
tästä lehdestä voitte lukea, on lasten turvallisuuden edistämiseen jo ryhdytty
laittamalla liikkeelle kansalaisadressi hidasteiden saamiseksi Pyörönkaarelle.
Tervetuloa asukasyhdistyksen syyskokoukseen 22.11. klo 17.00 Pinarille
– muistattehan että yhdistyksen jäseniä ovat kaikki Petosella asuvat ihmiset.

M

Hyvä Petonen!

Kuopio juhlii hyvillä teoilla

Riitta Katajamäki
PPAY:n hallituksen puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
045 209 0600

O

Avajaisissa esiintyi myös lapsikuoro ja Marco Hietala.

K

Pinarin kahvio on
avoinna kaikille

letko huomannut Pinarin
kahvion, joka on Petosen vapaa-aikatiloissa Pyörönkaaren varrella?
Henkilökuntaan kuuluvat Juha-Pekka, Riina, Martha ja Tiina toivottavat
kaikki lähialueen asukkaista ohikulkijoihin tervetulleiksi lounaskahvioon.
Kahvila on avoinna maanantaista
perjantaihin klo 9.30 – 14.00. Lounasta on tarjolla tiistaista perjantaihin klo
11.00 – 12. 30.
Kahvion hinnat ovat edulliset. Kahvikupillisen hinta on 0,5 €. Lounaas-

artti Ahtisaaren koulun
avajaisjuhlassa olivat pääosassa lapset, jotka ottivat
kunniavieraana olleen presidentti
Martti Ahtisaaren vastaan hiotuilla
esityksillään.
Eri uskontokunnat olivat myös yhdessä siunaamassa uutta koulua.
Tänä syksynä toimintansa aloittaneen koulun opetuksen teemoina
tulevat olemaan presidentin arvoja
kunnioittaen kansainvälisyys, suvaitsevaisuus, rauha ja sovitteleminen.
Presidentti korosti puheessaan kansainvälisyyden ja suvaitsevaisuuden
merkitystä, jotka kasvavat tiedon ja
uteliaisuuden kautta.
– Elä jokainen päivä kuin se olisi elämäsi ensimmäinen.
– Jokainen päivä on täynnä mahdollisuuksia. Siis, ottakaa jokainen päivä
vastaan uteliaina.
Presidentti toivoi, että lapset kiinnostuvat uusista kulttuureista ja ettei
kukaan joudu kiusatuksi.
– Lapsi ei synny vieroksumaan erilaisuutta.
– Sovittelu on myös tärkeä taito – eikä siihen tarvita mitään yliluonnollisia kykyjä.
Suvaitsevaisuutta Ahtisaari kertoi
perheensä saaneensa osakseen suomalaisilta sodan aikaan evakkotaipaleen aikana.
Martti Ahtisaarella on nimeään kantavat koulut myös Namibiassa ja Etelä-Sambiassa. Presidentti toivoi, että
kansainvälisyyskasvatukseen liittyen
yhteistyö näiden koulujen kesken tiivistyy.

takin tarvitsee maksaa vain 4 euroa.
Ateriaan sisältyvät salaatti/raaste, leipä ja juoma. Pääruoan salaatteineen
saa mukaan 3 eurolla.
Tervetuloa – vaikkapa kaikkina arkipäivinä!
Pinarin kahvio, Pyörönkaari 19
Nettisivut: http://kahvio.ppay.fi
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Pinarin kahvion henkilökuntaa: Juha-Pekka, Riina, Martha ja Tiina.

uopio juhlii perustamispäiväänsä ja 136-vuotispäiväänsä
(17.11.) aivan uudella tavalla
yhdessä kaikkien asukkaiden kanssa.
Lähimmäisenrakkauden nimissä kaupunki järjestää kokonaisen juhlaviikon 12.-20.11.2011.
Kuopio-viikon aikana kaikki halukkaat voivat osallistua juhliin tekemällä
hyviä tekoja lähimmäisilleen.
Vain mielikuvitus on rajana sille,
miten Kuopio-viikkoa voi juhlia hyvän maun sallimissa rajoissa. Voi jättää lehdenjakajalle kiitoksen, viedä
kukkia naapurille, antaa bussikuskille
tikkarin tai siivota roskia ympäristöstä. Muille voi tuottaa iloa myös laulamalla, tanssimalla, soittamalla tai
pitämällä luennon itselleen rakkaasta
aiheesta.
– On hyvä ajatus lähteä tällaisella
teemalla liikkeelle, sanoo arkkipiispa
Leo, joka on eräs Kuopio-viikon nimikkolähettiläistä. Muita nimikkolähettiläitä ovat mm. Atso Almila, Aija
Pirinen, Jorma Uotinen, Ari Pääkkö
ja Markku Rossi.
Hyvästä teosta saa palkinnoksi I love
Kuopio –rintamerkin.
Lisätietoja:
Kuopio-viikon omat nettisivut,
http://www.kuopio-viikko.fi
Palveluneuvonta,
Kuopion kaupungintalon alakerta
Palvelupuhelimen ilmaislinja
puh. 0800 182 050

Nimikkolähettiläänä toimiva Arkkipiispa Leo sai I love Kuopio –rintamerkin Kuopion kaupungin kulttuurisuunnittelija Kirsi Heikkiseltä.
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Pelottaako Petosella –seminaari - totta ja tarua asuinalueesta

Hyväpuhe ja yhteishenki rakennusaineiksi

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistyksen, Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen ja Kuopion
seudun nuorisoasunnot ry:n seminaarissa pohdittiin monipuolisesti Petosen alueen kehittämistä, ongelmia
ja myönteisen mielikuvan luomista
alueesta.
Niiralankulman asukaspalvelupäällikkö Päivi Vannisen mukaan kyselyissä on todettu, että 85 % asukkaista
pitää Petosta viihtyisänä alueena.
Päivi Vanninen

– Onko mahdollista, että Petonen
nimensä vuoksi saa aikaan ylimääräistä negatiivista huomiota mediassa,
Vanninen kysyi.
Jopa Petosen nimen muuttamista
ehdotti Nuorisoasunnot ry:n kehittämispäällikkö Petri Ruuskanen, joka
toivoi kaupungiltakin aktiivista otetta
myönteiseen tiedottamiseen.
– Yhteiskunta ei ole pysyvä tila, sillä
asioihin voidaan vaikuttaa, Ruuskanen muistutti.

Välinpitämättömyys
huolestuttaa
Petosen nuoret pärjäävät useimmissa vertailuissa keskimäärin yhtä hyvin kuin muissakin kaupunginosissa.
Nuorisotyön suunnittelija Sani KuosSani Kuosmanen

manen kertoi, että nuorisokyselyssä Petosen nuorista
36 % oli sitä mieltä, että ikätovereiden on helppo saada
huumeita halutessaan.
– Korvaushoidon lääkkeet
menevät usein myyntiin.
Eniten Kuosmanen sanoi
tuntevansa huolta Petosen
alueen poikien välinpitämättömyydestä auttamistilanteissa.
– Kyselyyn vastanneista Petosen pojista vain 37
% olisi valmis tarjoamaan
apuaan, jos jollakin ihmisellä on hätä. Kuopiossa luku oli 47 %.
Kuosmanen toivoo, että
vanhemmat tuntisivat lastensa kaverit ja tietäisivät missä lapset viettävät
aikaansa.

” Yhteistä ateriaa perheen
kanssa syö vain 40 %
nuorista.”

Ongelmiakin on ja niitä koetaan erityisesti Pyörönkaaren alueella.
– Ongelmia päihteistä on erityisesti
illalla ja viikonloppuisin.
Median ”revittely” Petosen ongelmilla on Vannisen mielestä yliammuttua.

– Yli neljäkymmentä prosenttia vanhemmista ei tiedä, missä lapset ovat
viikonloppuisin. Yhteistä ateriaa perheen kanssa päivittäin syö vain 40 %
nuorista.
– Nuoret tarvitsevat turvallisuuden
tunnetta.
Nuorten kokema yksinäisyys on kuitenkin tutkimuksen mukaan vähentynyt.

Liikenneongelmiin
ratkaisuja
Komisario Jari Uusitalo asuu itse Petosella ja pitää paljon asuinalueestaan.

Kehityspäällikkö Mirja Wihuri ja komisario Jari Uusitalo kuuntelevat Petri
Ruuskasen esittäessä työryhmänsä aikaansaamia
kehitysideoita.

otsikot. Kuitenkin hänen mielestään
on tärkeää, että tiedotusvastuu median suuntaan säilyy poliisilla.

Kehitysfoorumi nettiin
Asukastoiminnan
kehityspäällikkö
Mirja Wihuri kiitteli puheenvuorossaan asukastupien merkitystä.
– Yhteistyötä olisi lisättävä asukasyhdistysten ja muiden osallistujien
välillä.
– Lapset ja nuoret olisi saatava mukaan suunnittelemaan omaa asuinaluettaan.

”Kuopion kaupungin
sivuille tulee kehitysfoorumi, jossa asukkaat ja
toimijat voivat kohdata
toisensa.”

Matti Asikainen

Kulttuuritulkki alueelle?

Wihuri toivoo, että alueen haasteet
nähtäisiin ja sen jälkeen haasteisiin
vastattaisiin.
– Kaikille ihmisille pitäisi olla järkevää toimintaa. Vertaistoimintaa ja
osaamista, jota välitetään eteenpäin,
ikääntyvien auttamista, liikkumisen
tukemista…
Mielenkiintoinen ja myös toteutuva
kehitysidea on Kuopion kaupungin
sivuille tuleva kehitysfoorumi, jossa
asukkaat ja toimijat voivat kohdata
toisensa. Esimerkiksi Petosen asukkaat voivat perustaa yhteisön, jonka
toimintaa voidaan esitellä kaupungin
sivuilla.

Petosen alueen
lyhyt historia
Jari Uusitalo
Uutena ilmiönä häntä huolestuttavat erityisesti nuoret tytöt, jotka mopoilevat päissään kevyen liikenteen
väylällä. Yleisesti tunnettu ongelma
on Pyörönkaarella tapahtuva autolla
hurjastelu, johon löytyisi asukasseminaarilaisten mielestä hyvä ratkaisu
”töyssyjen” rakentamisesta pitkälle
suoralle.
– Lidlin risteykseen on saatava liikennevalot, muistutti asukkaiden
edustaja Martti Miettinen.
Uusitalo on ammattinsa kautta nähnyt, että pieni prosentti alueen asukkaista aiheuttaa näkyvät ikävät lehti-

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti. Jaetaan Petoselle, Pirttiin,
Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 10 300 kpl.

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 046 582 6352
petosenlehti@wippies.fi
http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittaja: Marja Miettinen p. 041 727 9022

eellisten terveyskeskuspalvelujen vahvistaminen.
– Tavoitteena on myös,
että Pieni Neulamäki uusien yritysten myötä lisää
työpaikkoja ja se hyödyntää
Petostakin.
Lähiaikojen rakentamissuunnitelmissa on myös Pölläkänsalmen sillan
rakentaminen.

Kuopio lähti aikanaan laajenemaan
Petosen suuntaan maantieteellisistä
syistä. Kallavesi rajoitti toiseen suuntaan laajenemista. Toimistoarkkitehti
Matti Asikaisen mielestä joihinkin
alueen ongelmiin saattaa olla syynä
se, että alue on toteutunut hyvin lyhyessä ajassa.
– Samanaikaisesti alueelle muutti melko homogeeninen väestö, mm.
paljon nuoria perheitä.
Petosen alueen rakentamis- ja kehittämissuunnitelmiin kuuluvat Asikaisen mukaan mm. Pirttilahden
sataman suunnittelu, Lippumäen liikuntakeskuksen rakentaminen ja alu-

Asukasyhdistyksen
puheenjohtaja
Riitta Katajamäki jakoi seminaarin
osallistujille ryhmätehtävät, joissa
pohdittiin asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamista, palveluiden tarvetta ja myönteisen imagon
luomista alueesta.
– Hyvällä puheella ja hymylläkin voi

”Hyvällä puheella ja hymylläkin voi tehdä paljon.”
tehdä paljon, Katajamäki sanoi.
Mielenkiintoisia
kehityshaasteita ovat toteutuessaan mm. matalalla
kynnyksellä tapahtuvat virkamiesten
tapaamiset, tiedon saanti kaupungin
sivuilta ja asukasyhdistyksen kampanjat, jotka lisäisivät ”hyväpuhetta” alueesta. Toivottiin myös omaa
”Reinikaista” alueelle ja erikoisena ja
uutena ideana oli saada alueelle oma
kulttuuritulkki edistämään maahanmuuttajien sopeutumista. Alueen
ihmiset voitaisiin myös haastaa lämpimiin naapurien kohtaamisiin ja
yrittäjiä kannustettaisiin ystävälliseen
palveluun.

Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Ilmoitushinnat 2011: 0,95 e/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti: Pekka Hämäläinen, p. 040 524 2600

Ilmestyy seuraavan kerran 14.12.2011
aineistot viimeistään 5.12.2011

Graafinen suunnittelu: Pasi Louhelainen
Taitto: Karri Auer
taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Priorin

Tiedätkö, mikä on ihosi kunto?
Nyt voit testauttaa ihotyyppisi,
ihon kosteuden, sävyn ja
rasvaisuuden apteekissamme
Tule apteekkiimme esittelypäivänä
T

16.11. Klo 10-18

Kahden Vichy-tuotteen ostajalle
yllätyslahja kaupan päälle
(Arvo 25 € )

PETOSEN APTEEKKI
PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi

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

Satulasepänkatu 2
70700 Kuopio
Aukioloajat:
Ma - Pe 10 - 18
La 10 - 14
Puh 045 898 4844

kaps.

32,90
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Kauneuslähde hoitaa ja rentouttaa

D
Kodin Ykkönen
avautui Kolmisopessa

K

odin sisustamiseen erikoistunut tavarataloketju Kodin Ykkönen avautui Kolmisopessa
sijaitsevassa Kauppakeskuksessa.
Ensimmäisen päivän suosikkituotteita olivat mm. matot ja Blu-ray –
soittimet, joiden edullinen hinta oli
saanut monet tulemaan uuteen tavarataloon.
Tällä hetkellä Kodin Ykkönen -sisustustavarataloja on kymmenen,
joista kolme on pääkaupunkiseudul-

la ja kaksi Tampereella. Muut Kodin
Ykköset sijaitsevat Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Oulussa, Turussa ja
Kuopiossa.
Anttilalla on tämän jälkeen Kuopiossa sekä Kodin Ykkönen -sisustustavaratalo että Anttila-tavaratalo, joka
jatkaa toimintaansa nykyisessä paikassaan Kuopion keskustassa.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

iplomi-kosmetologi
Mari
Pietikäinen avasi Kauneuslähde-yrityksensä vuonna -97
Petosen Taipaleenkujalle toimittuaan
aikaisemmin Jynkässä. Hänen miehensä Jarmo toimii osa-aikaisesti samoissa tiloissa urheiluhierojana.
Suurin osa yrityksen toiminnasta
koostuu kauneushoitolapalveluista ja
pienempänä osana ovat hierontapalvelut.
– Mieheni opiskelee fysioterapeutiksi ja tekee täällä urheiluhierojan töitä
sopimuksen mukaan, Mari kertoo.
Syyslomapäivänä ultraäänikasvohoitoa on saamassa perheen 16-vuotias Jukka-poika.
– Ultraäänihoitoja tehdään päivittäin asiakkaille. Muita suosituimpia
hoitomuotoja ovat mm. ihonpuhdistus, kestovärien laittaminen ja sokerointi, joka tarkoittaa karvojen poistamisen lisäksi kuolleen ihosolukon
poistamista.
– Kaikenikäiset asiakkaani ovat pääosin Petosen, Jynkän ja Leväsen alueelta. Osa tulee keskustasta.
– Käyn myös palvelutalossa tekemässä kasvohoitoja.

Kauneuslähde
on huomioinut
myös luomuhenkiset asiakkaansa.
Tuotteistossa on
ranskalainen luomu-kauneudenhoitosarja.
Kauneuslähdenimi ja paikka
Rauhalahden tien
tuntumassa osuvat hyvin yhteen,
sillä iäkäs naapuri oli kertonut
Marille, että yrityksen nykyisellä
paikalla on ollut
aikanaan lähde.

Teksti ja kuva:
Marja Miettinen
Mari antaa ultraäänikasvohoitoa
syyslomapäivänä
Jukka-pojalleen.

Kampaamosta tuoksuttomiakin tuotteita

K
Paljon väkeä oli odottamassa uuden sisustustavaratalon avautumista.

ampaamo Niksnaks on toiminut seitsemäntoista vuotta Petosen Taipaleenkujalla.
Omistaja Sirkku Kettunen kertoo,
että asiakaskunta koostuu pääasiassa
oman asuinalueen asukkaista ja osa
käy keskustasta asti tutun kampaajan
luona.
- Toimin ennen Petoselle muuttoa
toisen palveluksessa ja myös vuokrapaikalla. Näitä aiempia asiakkaitani
käy myös kampaamossani.
Jotkut ihmiset kärsivät voimakkaista tuoksuista, joten kampaamossa on
myös tuoksuttomia tuotteita.
– Tuoksuttomat värit ja permanenttiaineet sopivat tuoksuallergikoille.
Kampauksissa ei ole Sirkun mielestä
menossa mitään erikoista trendiä.
– Ihmisen kokonaisuus ratkaisee
hiustyylin.
Sirkun perheen koti on myös kampaamon yhteyteen rakennetussa sii-

vessä, joten hän
pääsee välillä piipahtamaan perheensä luona.
– Minulla ei ole
tässä
kampaamossa vuokratuoleja, joten monet
kampaamossa
kävijöiden kanssa
voidaan rauhassa
keskustella erilaisista asioista.
Kampaamon
e r i koi s uu k s i n a
ovat
myytävät
helmikorut, joita
voi ostaa tai vain
ihailla kampauksen valmistuessa.

Teksti ja kuva: Marja Miettinen

– Ihmisen kokonaisuus ratkaisee
hiustyylin, sanoo kampaamoyrittäjä
Sirkku Kettunen.

6

Petosen lehti • Keskiviikko 9.11.2011

Pirtin koulun lapset paransivat viikon aikana liikennekäyttäytymistään

Vanhempainyhdistyksen
liikennetempaus oli menestys

P

irtin koulun vanhempainyhdistyksen isät ja äidit järjestivät
viikon kestävän liikennetempauksen, jossa he kannustivat lapsia
erityisesti pimeässä näkymiseen, heijastimien käyttöön ja varovaisuuteen
liikenteessä. Pyöräilykypärän käytöstä
ja ja kypärän oikeanlaisesta kiinnityksestä puhuttiin myös.
Vanhempainyhdistyksen
jäsenen
Virpi Rautsialan mukaan Pirtin koulun oppilaat ”tsemppasivat” viikon aikana upeasti.
– Heijastimia ilmaantui päivä päivältä enemmän ja pyöräilykypärän
käyttö lisääntyi.
– Moni lapsi kertoi puhuneensa kotona liikenneasioista ja etsineensä kotoa lisää heijastimia.

Onko heijastin heilumassa?
Haastateltavina ovat Pirtin koulun tokaluokkalaiset
vanhempainyhdistyksen liikennetempauksen
ensimmäisenä aamuna.

Heijastimien laatuun kiinnitettiin
huomiota.
– Lasten kanssa jutellessa myös kerrattiin, että kaikki vaatteessa tai repussa oleva harmaa väri ei ole heijastavaa
materiaalia.

Riskeinä tummat vaatteet
ja aamuliikenne
Vanhemmat valvoivat lasten liikennekäyttäytymistä omilla vuoroillaan eri
aamuina. Koulun pihassa valvojina
olleet Pirtin koulun vanhempainyhdistyksen äidit Virpi Rautsiala, Anne Korhonen ja Virpi Hakkarainen
kiinnittivät huomiota lasten vaatetuksen näkyvyyteen.
– Moni poika on täysin mustissa
vaatteissa ilman heijastinta.

Nea:
– Tulen yleensä kouluun yksin
tai siskon kanssa.
– Heijastintarra on kiinni repussani.

Hugo:
– Minulla on heijastin. Äiti on
täällä valvomassa heijastimien
käyttöä.
– Tärkeää on, että muistutetaan
varovaisuudesta liikenteessä ja
heijastimista.

Eevi:
– Minun repussani on heijastinnauhat.
– Huomenna laitan heijastimen.

Miika:
– Minun koulumatkallani ei ole
vaarallisia risteyksiä, tulen kavereiden kanssa kouluun.
– Repussani on niitä tarroja…

– Löytyykö sinulta heijastin? Koululaista opastaa vanhempainyhdistyksen jäsen Virpi Rautsiala.

Lasten liikennekäyttäytymistä Pirtin
koulun alueella valvoivat aikaisin aamulla Virpi Rautsiala (vas.), Anne Korhonen ja Virpi Hakkarainen.

– Myös koulurepun väri on lähes
poikkeuksetta pojilla tumman harmaa tai musta, ilman heijastinta.
Liikennetempausidean äitinä toiminut Virpi Rautsiala kertoo, että vanhempainyhdistyksen väki yllättyi kovasta aamuliikenteestä.

– Tien ylitys on koulun kohdalla sangen vaarallista erityisesti puoli
kahdeksan ja kahdeksan välillä aamulla.
– Koko koulupäivän aikana Pirttilahdentiellä kulkee raskasta liikennettä, ja vauhti rekoilla on sangen kova.
Selkeitä riskipaikkoja koulun läheisyydestä löytyy useampia.
– Lapsia kuljetetaan kouluun paljon
henkilöautoilla ja myös tämä liikenne
aiheuttaa vaaratilanteita.
Pirtin koulu tuki omalta osaltaan
aktiivisten vanhempien liikennetempausta. Koko koulun väki kokoontui
tempauksen lopussa koulun salissa
järjestettyyn liikenneaiheiseen aamunavaukseen, johon oli kutsuttu
myös poliisin edustajat.

Utelut ja kuvat: Marja Miettinen

Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Yhdistyksen järjestämää toimintaa syksyllä
Biljardivuoro Pinarilla maanantaisin klo 9.30-13 ja torstaisin klo 12-14.
Tanssit Pinarin salissa joka toinen lauantai klo 17.30-21.
Salibandyvuoro Pinarin salissa sunnuntaisin klo 16-17.
Askartelua Pinarin kokoushuoneessa torstaisin 11.45-14.
Tervetuloa osallistumaan toimintaan!
Haemme työntekijää Pinarin kahvioon työelämävalmennukseen, harjoitteluun tai vastaavalla
työllistämismuodolla. Työtehtävinä kassanhoito, asiakaspalvelu, avustaminen ruoan ja leivonnaisten
valmistuksessa sekä muut kahvion tehtävät. Hakijalta toivotaan hygieniapassia ja kassakokemusta,
mutta edellytetään vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä omatoimiseen että ryhmässä työskentelyyn.
Hakemukset joko sähköpostilla ppasyhd@gmail.com tai puhelimella 046 582 6352.

Tervetuloa!
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 ja korjausompelua
Sauvakävely: maanantaisin kello 10.00 - 11.00
Korttipiiri: keskiviikkoisin kello 14.00 - 16.00
Askartelu: keskiviikkoisin kello 10.00 - 14.00
Neule/ompelukerho: perjantaisin kello 12.30 - 14.30
Avoimet työpaikat:
Haemme palkkatuella/työelämävalmennukseen/
työharjoitteluun käsityötaitoista henkilöä.Työtehtävät:
pienimuotoiset korjausompelut (esim. vetoketjun ompelu,
verhot ym), neulominen ja askartelun avustustehtäviä.

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

Petosen lehti • Keskiviikko 9.11.2011

Hyvä isä sentään

I

sät voivat olla isoja, pieniä, parrakkaita, silonaamoja, rikkaita, köyhiä,
hyviä, ilkeitä, hauskoja, nuoria ja vanhoja.
Monien isät ovat kuolleet.
Isät asuvat meissä, vaikka he eivät olisi läsnä elämässämme.
Luin joskus Kyhhäys-lehdestä ajatelman isästä, joka on jäänyt mieleeni:
Isäni on hyvin suuri, mutta mukava.
Isät olivat joskus vauvoja, jotka hymyilivät iloisesti. Tai itkivät.
Pieninä poikina jotkut isät pelasivat jalkapalloa tai jäkistä. Jotkut keräsivät
perhosia, pelasivat tietokonepelejä tai lukivat seikkailukirjoja. Jotkut eivät
keksineet mitään ja olivat yksin.
Murrosiässä tulevat isät huomasivat, että oma ääni muuttuu falsetista römeään. Sillä äänellä piti tehdä vaikutus juuri siihen tiettyyn tyttöön.
Sitten aikuisena tultiin isäksi, vakavasti harkiten tai vahingossa.
Monet isät joutuivat sotaan. Nämä isät palasivat vakavina, loppuelämäkseen haavoittuneina. Jotkut eivät palanneet, vaikka olivatkin isiä.
Poissa oleva isä on mukana sydämessä ja kukkarossa, vaikkapa repaleisena
ihmisenä tai valokuvana.
Isäpuoli ei ole puoli isää, vaan voi olla kaksi kertaa isä.
Nuoret isät nauttivat lastensa kanssa arjesta ja rikastuvat.
Vanhat isät raivasivat maata – ja katselivat viheriöivää peltoa ja kasvavaa
lapsilaumaa. Joskus harvoin kiikuttivat polvella ja kertoivat tarinoita. Isän
kuului olla sellainen.
Edesmenneelle rakkaalle isälleni: Metsän tuoksu sinusta. Me olimme puut.
Marja Miettinen

Kallaveden seurakunta
11.12. klo 19. Petteri Hämäläinen, Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 484 8345
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 044 4848 336
Isänpäivän
kansainvälinen
messu su 13.11. klo 10. Saarna
Barnabe Koko, liturgia Juha Määttä ja kanttorina Richard Nicholls.
Seurakuntailta ma 14.11. klo
18.30. Valvokaa Ilm. 22: 10-17.
Matti Pentikäinen.
Pirkko Jalovaara - rukousilta
ti 15.11. klo 18. Anni Tanninen ja
Esko Konttinen.
Tuomiosunnuntain messu su
20.11. klo 10. Saarna Pekka Niiranen, liturgia Esko Konttinen ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Kohtaamispaikka messu, SEKL
su 20.11. klo 16. Esko Konttinen,
Markku Heikkonen ja Jaspe.
Seurakuntailta ma 21.11. klo
18.30. ”Elämän kirja” Dan. 12.
1-3. Hepr. 12: 18-25. Raili Rantanen.
1. Adventtisunnuntain messu
su 27.11. klo 10. Kirkkoherra Esko Konttisen lähtösaarna, liturgia
Anni Tanninen, Seppo Kirkinen ja
käsikellot, Anna-Mari Linna, kirkkokuoro ja seniorikuoro. Kirkkokahvit.
Perheiden adventti su 27.11.
klo 16. Petteri Hämäläinen ja
Richard Nicholls.
Perheiden jouluaskartelut 28.30.11. klo 18-20 Alkuhartaus
kirkkosalissa, askarrellaan tonttuja, kortteja, enkeleitä, leivotaan pullaa, lauletaan joululauluja ja lopuksi juodaan pullakahvit
tai -mehut. Ota mukaan merkityt
sakset ja kassi.
2. Adventin messu ja vapaaehtoisväen joulujuhla su 4.12.
klo 10. Saarna Matti Turunen, liturgia Anna-Maija Hella, kanttorina Richard Nicholls.
Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus ja partiolaisten
lupauksen anto ti 6.12. klo 10.
Saarna Matti Pentikäinen, liturgia
Raili Rantanen ja kanttorina Anna-Mari Linna. Kirkkokahvit.
3. Adventtisunnuntain messu
su 11.12. klo 10. Saarna Veli Mäntynen, liturgia Anna-Maija Hella ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Perheiden kauneimmat joululaulut ti 11.12. klo 16. Anna-Maija Hella, Richard Nicholls ja
lapsikuoro.
Kauneimmat joululaulut su

Raamattuilta to 10.11. klo
18.30. Aiheena ”Miten pitäisi suhtautua profetioissa ja ilmestyksissä saatuihin kuviin”, vankilapastori Jouko Koistinen.
”Mieheltä miehelle” tapahtuma la 12.11. klo 12-19.30
Ohjelmassa
mm.
musiikkia
”Viikunapuu”-yhtye
ja
Juhani
Happonen, puheita Jouko Koistinen, Pentti Rissanen, Jorma
Huusko, Jarmo Oksanen, Rauno
Taskinen, Jukka Vasara ja Esko
Konttinen. Aloitamme lounaalla
ja päätämme yhteisen ehtoollisen
viettoon (Tämä tilaisuus on avoin
myös naisille).Runsas kristillisten
kirjojen ja äänitteiden
myyntipöytä. Mies - lähde mukaan, kutsu kaverisikin. Järjestäjät: Kallaveden seurakunta.
Diakoniakeskus ja Kuopion Katulähetys ry.
Mukulamessu su 13.11. klo
16. Esko Konttinen ja Richard
Nicholls.
Lasten oikeuksien päivän Kahvikonsertti su 20.11. klo 15.
Pietarin Katulasten hyväksi. Ohjelmassa suomalaista laulumusiikkia, Olavi Hautasalo, laulu ja
Pekka Vapaavuori, piano. Kahvitarjoilu. Järjestäjät Kallaveden
seurakunta ja Pietarin lasten tuki
ry.
Raamattuilta to 24.11. klo
18.30. Aiheena ”Lopunajat”, Jouko Koistinen.
Aikuisten takkailta ke 7.12. klo
18.
Kauneimmat joululaulut su
11.12. klo 18. Juha Määttä
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Seppeleen lasku ja juhla Valoharjulla ti 6.12. klo 13. Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Kauneimmat
joululaulut
ti
13.12. klo 19. Anni Tanninen,
Richard Nicholls ja lapsikuoro.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044 3629 205
Itsenäisyyspäivän hartaus ja
seppeleenlasku ti 6.12. klo 13.
Juha Määttä ja Richard Nicholls.

Petosen lehden tuoretta
numeroa on saatavilla
Petosen, Jynkän,
Saaristokaupungin ja
Pitkälahden
taajama-alueen
kotitalousjakelun lisäksi
seuraavista jakelupisteistä:
• Pitkälahden ABC,
• Leväsen Shell,
• Ravintola Käskynkkä,
• Kurkimäen
Kyläkauppa,
• Pihkapuoti
Pihkainmäki,
• Takka Baari
Hiltulanlahti ja
• Sale Särkiniemi.
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”Mieheltä miehelle” -tapahtuma
Petosen seurakuntatalolla, Pyörönkaari 21
12.11.2011 klo 12 - 19.30
Ohjelmassa mm:

* musiikkia ”Viikunapuu” –yhtye ja Juhani Happonen

* puheita, mm. Jouko Koistinen, Pentti Rissanen,
Jorma Huusko, Jarmo Oksanen, Rauno Taskinen,
Jukka Vasara, Esko Konttinen
* Aloitamme lounaalla klo 12 ja päätämme
yhteisen ehtoollisen viettoon klo 18.30 alkaen.
(Tämä tilaisuus on avoin myös naisille.)
* Runsas kristillisten kirjojen ja äänitteiden myyntipöytä.
Mies – lähde mukaan, kutsu kaverisikin!
Kallaveden seurakunta
Diakoniakeskus
Kuopion katulähetys ry

Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 14.12.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 5.12.
Hirvilahden työseura pe 9.12.
klo 13. Joulujuhla.
Kauneimmat
joululaulut
ti
13.12. klo 19. Mikko Väisänen ja
Anna-Mari Linna.
Nuoret
Nuortenilta to 10.11. klo 18.
Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie 21, aiheena yhteistyötä. Seuraavan kerran 17.11. klo 18-21,
aiheena Jumalan lapset.
Nuortenilta to 24.11. klo 18.
Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie 21, Kynttilät syttyvät. 1.12.
klo 18-21, Juhlan valmistelua.
8.12. klo 18-21 on joulujuhla.
Varhaisnuoret
1-3
lk.
Tyttöleirillä
18.20.11.2011 on vapaita paikkoja.
Ilmoittautumiset /tiedustelut Eija
Huuskonen p. 040-4848 378.
Lähetys
Perinteiset
Lähetysmyyjäiset la 19.11. klo 11-13 Kallaveden kirkolla. Myynnissä tuoreita
leivonnaisia, porkkana- ja lanttulaatikot, käsitöitä. Ohjelmassa
alkuhartaus, arpajaiset, ruokailu
ja kahvila. Tuotto Kallaveden seurakunnan lähetystyölle.
Diakonia
”Valo pimeyteen”-leiri Penkerellä 25.-27.11.2011 Leiri on
tarkoitettu työikäisille yksinäisyyttä kokeville. Omavastuu 10
€/hlö. Ilmoittautumiset ke 16.11.
mennessä Petosen diakoniatoimistoon, ma ja ke klo 9-10 puh.
040-4848 333. Etusija ensikertalaisilla. Leirille pääsy vahvistetaan
leirikirjeellä vkolla 46.
Omaishoitajien kirkkopyhä su
20.11. klo 10. Pyhän Johanneksen kirkolla (Kellolahdentie 8).
Kirkkokahvit ja ohjelmallinen tilaisuus. Ilmoittautumiset 11.11.
mennessä Eija Jaatiselle ma-pe
klo 8-15 p. 040-4848 379.
Leväsen kammari ma 21.11. klo
12.30. Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. Biblia-bingo
raamattuvisailu, vanhustyön erityistyöntekijä Arja Mielikäinen.
Lähimmäistyössä
toimivien teemailta ma 21.11. klo
18. Männistön vanhalla kirkolla
(Lönnrotinkatu 24). Aiheeseen
”Hiljaisuudessa voimaa johdattelee diakonissa Ulla Turunen.
Ilmoittautumiset Riitalle 14.11.

mennessä puh: 040-4848 370.
Varttuneen väen lähetyspäivä
ke 23.11. klo 10-13 Kallaveden
kirkolla, Rauhalahdentie 21. Hartaus Juha Määttä, Anna-Mari Linna. Vierailijana Tarja Säynevirta.
Ruokailu 6 €/hlö.
Hyvän hoidon päivä ke 30.11.
klo 0. (Omaishoitajille, hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville)
Rytkyn leirikeskuksessa. ”Kuninkaasi tulee nöyränä”.
Leväsen kammari ma 5.12. klo
12.30. Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. Koti joulun
iloa, puurojuhla, joululauluja ja
tarinoita, diakonissa Maarit Kirkinen ja vanhustyön erityistyöntekijä Arja Mielikäinen.
Varttuneen väen joulujuhla ke
14.12. klo 12-14 Kallaveden kirkossa, Rauhalahdentie 21.
Joulupuuro ja kahvit. Anni Tanninen, Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.
Muuta
Seurakuntailta Penkereellä ma
14.11. klo 18.30- 20 Valvomisesta Ilm. 22: 10-17, Raili Rantanen.
Leväsen messu ti 15.11. klo
13.30. Esko Konttinen ja AnnaMari Linna.
Haminalahden Eränkävijöiden
Joulupuuro su 11.12. klo 13. kyläläisille Eräkalliolla.
Perhetyö
Taidetiistai ti 15.11. klo 9.3011.30 tai 13-15 Koko perhe
kädentaitojen
pariin
Kallaveden kirkolle. Seuraavan kerran
22.11.2011 klo 9.30-11.30.
Taidetiistai ti 29.11. klo 9.3011.30 tai 13-15 Koko perhe kädentaitojen
pariin
Kallaveden
kirkolle. Syksyn viimeinen taidetiistai 13.12. klo 9.30-11.30 tai
13-15.
Kirkkomuskari su 4.12. klo 17.
Kurkimäessä (kerhohuone).
Lasten ja perheiden jouluhar-

taudet ti 13.12. klo 9.30. Petosen seurakuntatalolla ja Valoharjulla. Ke 14.12. klo 9.30 Kallaveden kirkolla ja klo 10 Jynkänvuoren kerhohuoneella.
Piirit
Sotkanniemen
työseura
to
10.11. klo 18.30. Lauri Pöyhösellä, Kotalahdentie 15. Anna-Maija
Hella.
Puutossalmen lähetyspiiri ma
14.11. klo 13. Pentti Antikaisella,
Puutossalmentie 359. Matti
Pentikäinen.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti
15.11. klo 13. Veikko Lyytikäisellä, Kaislastentie 36. Juha Määttä.
Rytkyn seurakuntapiiri ma
21.11. klo 18. Leena Koposella,
Lumpeisentie 360. Esko Konttinen.
Haminalahden
työseura
ti
22.11. klo 18.30. Raili ja Veikko
Sutinen, Savolanmäentie 11. Raili
Rantanen.
Niemisjärven olotila ti 29.11.
klo 11.30. Niemisjärven kylätalossa.
Puutossalmen lähetyspiiri ma
12.12. klo 13. Antti Kinnusella,
Puutossalmentie 762.
Aikuistyö
Miesten sauna- ja takkailta pe
25.11. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Alustus Veijo Olli ”lähetys yhteinen kutsumuksemme”.
Sauna ja iltapala.
Miesten sauna- ja takkailta
pe 9.12. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Kanttori Richard
Nicholls kertoo brittiläisistä joulunviettotavoista. Laulamme englantilaisia joululauluja ja omia
kauneimpia
joululaulujamme.
Jouluateria jokaiselle (maksuton).
Kuopion Katulähetyksen jouluarpajaiset. Arpajaisten tuotto käytetään
hädänalaisten
hyväksi
Kuopiossa.
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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

Lahjoitamme
Marraskuun aikana
myydyistä grilliannoksista

0,10€ / kpl

joululahjoihin KYSin Lasten ja Nuorten
operatiiviselle osastolle

Leväsen Grilli onnittelee
Aki Apell 15.11.2011

30 v.

Kotiinkuljetus arkisin klo 11-14
www.levasengrilli.com

tällä setelillä
Normaalipizza

tällä setelillä
Pepperonimakkara-Pannupizza

voimassa 30.11.2011 asti (1 pizza / kuponki)

voimassa 30.11.2011 asti (1 pizza / kuponki)

tällä setelillä
Kotiinkuljetus

tällä setelillä
Perhepizza

5€

3:lla täytteellä

0€
(norm. 2€)

voimassa 30.11.2011 asti

3,50€
3:lla täytteellä

11,50€

voimassa 30.11.2011 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

