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Jouluherkut helposti S-marketista!
Palvelemme sunnuntaisin
jouluun saakka klo 12-21

Kinkun paisto-ohje
Sulatus
Sulata kinkku pakkauksessaan jääkaapissa. (Sulamisaika riippuu kinkun
koosta.)
Paisto
1. Ota kinkku huoneen lämpöön kaksi
tuntia ennen paistamista. Jätä verkko
paikoilleen.
2. Laita paistomittari kinkun paksuimpaan kohtaan siten, että voit tarkkailla
lämpötilaa avaamatta luukkua. Nosta
uunin (125˚) alimmalle tasolle reunallinen pelti, jossa on vettä. Aseta kinkku
ritilälle ja nosta uuniin. Kinkku on kypsä, kun lämpötila on 77°. Ota kinkku
uunista ja anna jäähtyä.
3. Poista verkko, nahka ja osa rasvasta.
4. Sivele sinapilla, omenamarmeladilla
tai hunajalla ja ripottele pinnalle korppujauhoja. Kuorruta 10 min (250°).

PETONEN
KEILANKANTA

www.peeassa.fi

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

Kiitämme asiakkaitamme kuluvasta vuodesta ja toivotamme
Teille Kodikasta Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!
Tänä vuonna, marraskuun loppuun mennessä, asuntokauppoja on tehty
kappalemääräisesti saman verran kuin viime vuonna ja hinnat ovat olleet
hienoisessa nousussa. Myyntiajoissa on tapahtunut muutosta, myyntiaika on
viime vuoteen nähden pidentynyt noin viisi päivää, syksyn aikana keskimääräinen
myyntiaika on ollut noin 65 päivää.
Odotamme asuntokaupan jatkuvan yhtä vilkkaana myös vuodenvaihteen jälkeen.
Kysy heti miten hyviä etuja saat Kiinteistömaailman / Puijonkadun asiakkaana.

Tiesitkö, että joka neljäs kodinvaihtaja valitsee Kiinteistömaailman.

Veijo Martikainen
044 279 8911

Marketta Heinonen
044 279 8912

Maria Keinänen
044 279 8917

Lassipekka Parviainen
044 279 8914

Päivi Järveläinen
044 279 8916

Marko Mielonen
044 755 4301

Marko Kurikka
044 279 8915

Arja Eskelinen
044 279 8918

Hannu Ruotsalainen
044 279 8913

Eveliina Niskanen
044 279 8919

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.
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Piispa Wille Riekkinen:

Vuoden päätteeksi

J

ouluvalojen välkkeessä alkaa jo
valmistautua vuoden vaihtumiseen ja muistelemaan, mitä sitä tulikaan männä vuonna tehtyä.
Ensinnä pitää kuitenkin korjata
yksi tekemäni moka; ilmaisin tässä syksyllä virheellisesti ihan julkisuudessakin, että asukasyhdistys
täyttäisi ensi vuonna 25 vuotta.
Kun täyttä selvyyttä perustamisajankohdasta ei vanhoista asiakirjoista löydetty, varmistettiin asia
Penttisen Manulta. Nyt meillä siis
on faktatieto siitä, että PitkälahtiPetosen asukasyhdistys perustettiin lokakuussa 1988. Sitä ennen
alueella toimi lukuisia vuosia Pitkälahden kyläyhdistys, joka siis
”sulautui” uuteen asukasyhdistykseen. 25-vuotisjuhlat pidetään
näin ollen vasta vuonna 2013 – silloin tulee myös 10 vuotta Petosen
vapaa-ajan tilojen eli Pinarin valmistumisesta. Juhlitaan kenties yhdessä koko talon porukka?
Toimintavuosi 2011 on ollut vilkas, huhtikuussa pidettiin kansanedustajaehdokkaiden
vaalipaneeli, toukokuussa Nikun
Naapuripäivä Petosella, asumisseminaari lokakuussa ja vuoden
lopuksi järjestämme vielä perinteisen joulutapahtuman Pinarilla
yhteistyökumppaneittemme kanssa. Yhdistyksen varainhankinnan
peruspilareina olemme toimittaneet Petosen lehteä tämä lehti
mukaan lukien 10 numeroa ja ylläpitäneet Pinarin kahviota palvellen laajasti talon kävijäkuntaa
ja alueen asukkaita. Tämän lisäksi
olen erityisen ylpeä vapaaehtoisten
toimijoiden panoksesta, kiitos siis
Karppisen Sirkalle ja kumppaneille
lauantaitanssien järjestämisestä Pinarilla ja Suihkosen Kapalle Äijäsählyn moottoroinnista.
Suurin kiitos kuuluu yhdistyksen
työntekijöille, jotka olette työpanoksillanne mahdollistaneet toimintamme. Toivotan Teille kaikille ja perheillenne oikein Hyvää ja
Rauhallista Joulua sekä Onnea tulevalle vuodelle. Jatkossakin meille on tärkeää tarjota monipuolisia
työllistymismahdollisuuksia erityisesti Petosen alueen ihmisille.
Tänä vuonna olen itse voinut paneutua joulun valmisteluihin rauhassa, eipä ole tarvinnut stressaantua mistään. Piparit tuli leivottua
jo itsenäisyyspäivän aattona mieluisassa seurassa… ehkäpä valmistan myös joululaatikot ihan itse.
Tärkeintä Joulussa on kuitenkin
rauhoittuminen, rakkaitten ihmisten lämpö ja läheisyys. Joka joulun
alla hieman huolehdin siitä, että
molemmat pojat varmaan pääsevät
tulemaan. Juniorilla kun on ollut
pitkään haaveena viettää joulunseutua palmujen alla.. onneksi se ei
vielä toteutunut ja saan molemmat
lapseni yhteiselle jouluaterialle.
Joulurauhaa kaikille
Petosen asukkaille!
Riitta Katajamäki
PPAY:n hallituksen puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com

Kirkon tehtävänä on ihmisyyden puolustaminen

V

iisitoista vuotta Kuopion
hiippakunnan
piispana
toimineen Wille Riekkisen mielestä seurakunnassa pitäisi olla aina syli ottamassa vastaan
kaikenlaisia ihmisiä.
– Jokainen ihminen on arvokas
– enemmänkin kuin laulun arvoinen, piispa sanoo.
Riekkinen on tullut tunnetuksi
avaramielisenä piispana. Hän on
suhtautunut suvaitsevasti mm. homoseksuaalien oikeuksiin ja puolustanut naispappeja. Hän on myös
ottanut luonnonsuojelijana kantaa vastustamalla uraanikaivoksia,
joiden aiheuttamia haittoja ei ole
hänen mielestään tarpeeksi analysoitu esimerkiksi joukkotiedotusvälineissä.
– Kirkon tärkeänä tehtävänä on
ihmisyyden puolustaminen ihmisen arvoon, asenteisiin, taitoihin
tai taipumuksiin tuijottamatta –
maallikotkin voivat tähän osallistua.
– Myös luomakunnasta huolehtiminen kuuluu kirkon tehtäviin
– viljely- ja varjelutehtävä on annettu ihmiselle jo ihmiskunnan alkuhämärissä.
Raamattua ei pidä piispan mielestä tulkita nykyihmiselle ”kirjaimeen”, vaan löytää sen tarjoama
hengen vapaus.

– Toivon, että osaisimme kohdella
toisiamme ymmärtävästi ja viisaasti, sanoo piispa Wille Riekkinen.

Piispankin usko on joutunut koetukselle.
– Jokainen joutuu painimaan uskon kanssa – se kuuluu uskontoon.
Vaikeat tilanteet elämässä piispa
kertoo selvittäneensä perusoptimismilla ja – uskomalla Jumalan
apuun.

Rauhaa jouluun ja
uuteen vuoteen

Koulukiusaaminen
huolen aiheena
Lasten kasvatuksen ensiarvoisuus on
eräs painopistealue, jota piispa on työuransa aikana painottanut.
– Erityisesti lapsille ja nuorille on
tarjottava elämän evästä reppuun.
– Tarjonnassa on hyvä säilyttää vapaus ja muistaa, että vaikeistakin asioista on voitava keskustella ilman oikeassa olemisen pakkoa.
Piispa Wille Riekkinen on hyvin
huolissaan esimerkiksi Petosen alueen
koulujen ongelmista.
– Minulle on tullut yhteydenottoja
hyvin vakavista koulukiusaamistapauksista.
Syyttävää sormea ei pitäisi piispan
mielestä osoittaa vain lapsiin – monien perheiden olisi haettava apua.
– Kodin, koulun ja kirkon yhteistyötä kannattaa tiivistää, jotta lasten elämä olisi turvallista.

Riekkinen haluaa onnitella niitä perheitä, jotka ovat pystyneet antamaan
lapsilleen hyvät eväät elämään.

”Perimmäisten
kysymysten äärellä”
Wille Riekkinen kertoo, että hän on
kotoisin sellaisesta perheestä, jossa
yhteys kirkkoon oli tavanomainen äiti tosin lauloi kirkkokuorossa. Oma
ammatillinen suuntautuminen teologian puolelle syventyi Kuopion Lyseon lukiossa, kun opettaja pyysi häntä
menemään kesäksi ”isoveljeksi” Arnkilien perheeseen.
– Aiemmin ammattihaaveitani olivat mm. opettaja, metsänhoitaja ja
pappi.
– Keskustelut metsänhoitaja ja kirjailija Rolf Arnkilin kanssa vaikuttivat
syvästi elämääni ja päätin lähteä lukemaan teologiaa.

Wille Riekkinen,
Kuopion hiippakunnan piispa
– Ulkosuomalaisten piispa
– Kirkon tutkimuskeskuksen pj.
– Kirkon vankilasielunhoidon pj.
– Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan pj.

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@ppay.fi
http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittaja: Marja Miettinen p. 041 727 9022

Rolf Arnkil aloitti kirjoittamisen sairastuttuaan vakavasti. Hänen uskonnollis-filosofisista kirjoistaan lienee
tunnetuin ”Perimmäisten kysymysten
äärellä”, josta on otettu useita painoksia.
Riekkinen kertoo pitävänsä Rolf
Arnkilin poikiin tiiviisti yhteyttä tänä
päivänäkin.

Piispan jouluaattoon kuuluvat
vankilavierailu, KYS:n joulujuhla
ja jouluaaton vesper Kuopion tuomiokirkossa.
– Sen jälkeen vietämme joulua perinteisesti perheen kesken
Saaristokaupungin kodissamme
– mukana on tänä jouluna kolme
viidestä lapsestani.
– Jouluun kuuluvat joulusauna,
kinkku ja rauhallinen yhdessäolo.
Hillittyä joulua ja joulun sanomaan keskittymistä piispa Riekkinen toivoo kaikille perheille ja rauhaa myös uudelle vuodelle.
– Toivon, että osaisimme kohdella toisiamme ymmärtävästi ja
viisaasti.
Keväällä alkavien eläkepäivien
jälkeen Riekkinen kertoo pitävänsä
sapattivuoden ja tarkastella sen jälkeen uudelleen mahdollisia uusia tehtäviä.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Esko Konttinenkin eläkkeelle

P

iispa Wille Riekkisen tavoin
myös Kallaveden seurakunnan
kirkkoherra Esko Konttinen jää
eläkkeelle. Pidetyn ja arvostetun kirkkoherran läksiäisiä vietettiin 27.11.
Kallaveden kirkossa. Konttisen seuraaja valitaan virallisesti kirkkoherranvaaleissa, jotka ovat viivästyneet
vaaliasettelusta tehtyjen valitusten
vuoksi. Virkaa tekevänä kirkkoherra-

na toimii Hannu Komulainen 1.3.2012
lähtien, siihen saakka hän on Esko
Konttisen vuosiloman sijainen.
Esko Konttisen läksiäisajatuksia voit
lukea tämän lehden sivulta 11, Eskon
kirjoittamasta kolumnista.

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 8.2.2012
aineistot viimeistään 31.1.2012

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

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Tuoretta lihaa ja valmistuotteita läheltä

Leväsen Lihakaupasta saa joulupöydän ainekset

K

aksi kuukautta sitten Leväsellä
toimintansa aloittaneen SavoKarjalan Lihan Lihakaupan
tuotteita voi kutsua lähiruoaksi. Yritys
olikin pari vuotta sitten luomunaudan
tuotannossa johtava toimija Suomes-

sa.
– 75 % tuotteista tulee lähialueelta,
sanoo myyntipäällikkö Tero Mäkinen.
Asiakkaat saavat lihan toivomallaan
tavalla leikattuna.

– Sika tulee meille ruhoina, josta asiakas saa toivomansa osan.
Lihakaupan valikoimissa on nautaa,
possua, luomunautaa, kyyttöä, highlanderia, pihvilihaa ja karitsaa. Tiskiltä löytyy viidenlaista jauhelihaa, jota
jauhetaan pitkin päivää samassa talossa olevassa pakkaamossa.

Halal-lihaa tuoreena
Jännevirralla pääkonttoriaan pitävän
yrityksen Leväsen toimipaikasta yritys toimittaa lihaa myös ravintoloille,
suurkeittiöille, pitopalveluihin ja hoitolaitoksiin. Yritys on osakkaana Sastamalan teurastamossa, jossa naudat
teurastetaan.
Myyntipäällikön mukaan yrityksen
erikoistuotteena on halal-liha, joka on
saanut hyvän vastaanoton, sillä sitä ei

ole saatu Kuopiossa aiemmin tuoreena
- Halal-lihan käsittelyssä on teurastuksesta alkaen tarkat säännöt.
- Esimerkiksi pakkaamossa liha käsitellään koko prosessin ajan erillään
muusta naudasta omilla veitsillään.
Myymälän makkaratiskiltä erottuvat
erikoisuutena lammasmakkarat.
-Myös naudan luita on saatavilla,
keittoihin tai esimerkiksi koiralle, Mäkinen muistuttaa.

haniekka Savo-Karjalan Lihan raakaaineista.
– Juustot tulevat Juustoportilta, Tero
Mäkinen sanoo.
Tarkemmin myymälän valikoimaa
katsoessa huomaa, että Lihakaupan
valikoimissa ovat pääainekset joulupöytään: kinkut, karjalanpaistiliha,
joulupateet, maksamakkara. erikoismakkarat, soseet laatikoihin ja erilaisia juustoja – ehkä myös hunajasinappi, joka voisi maistua kinkun kanssa.

Myös kasvistuotteita
tarjolla

Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Lihakaupan hyllyiltä löytyy myös samassa pihapiirissä olevan Kasvisgallerian kasvisruokalisukkeita kuluttajapakkauksina. Palvilihatuotteet ja
makkarat valmistaa paikallinen Li-

Myyntipäällikkö Tero Mäkinen ja myymälänhoitaja Raisa Heiskanen ovat tyytyväisiä, kun eri-ikäiset asiakkaat ovat jo löytäneet uuden myymälän.

Petosen S-Marketin valikoima kasvaa jatkuvasti

V

iisi vuotta Petosen kauppakeskuksessa toiminut S-Market jatkaa hyvää kehitystään.
Yrityksessä on neljätoista työntekijää,
joista kymmenen kuuluu vakituiseen
henkilöstöön. Asiakaskunta on monipuolista. Petosen asiakaskunnan lisäksi osa asiakkaista tulee mm. Vehmersalmelta, Pellesmäestä ja muilta
lähialueilta.
Myyjät Tiina Sahlström, Lea Miettinen ja Arja Taskinen kiittävät hyvää
työnantajaa ja työpaikan yhteishenkeä, joka luo ilmapiirin asiakkaiden
tarpeiden huomioimiseen.
– Myyntiartikkeleita valitessamme
kuuntelemme tarkkaan asiakkaiden

toiveita ja myytäviä tuotteita tulee koko ajan lisää.
Tämän vuoden joulupöydän uutuuksista myyjät mainitsevat leppäsavustetun kinkun.
– Joka makuun on tarjolla kinkkuja;
valmiskinkkuja, tuoresuolattuja ja
pieniä ”sinkkukinkkuja”.
Joululaatikoita saa myös lähialueella
tuotettuina valmissoseina.

Askartelutarvikkeita ja
astiastoja lisätty
Uutuuksina S-Marketin myymälän
hyllyillä ovat Arabian ja Iittalan astiat,
joten suosittuja joululahjoja voi ostaa
ihan lähimarketista.

– Askartelutarvikkeita on myös lisätty ja lankojakin täältä saa, jos haluaa tehdä käsitöitä, sanoo Arja.
Leluhyllyillä on monenlaista tarjontaa – legot, seura- ja lautapelit lasten
suosikkilistan kärkipäässä.
Kukkavalikoimaa ruukkuineen on
myyjien mukaan tarkoitus lisätä ensi
vuoden puolella.
Millaisia ovat myyjien jouluherkut?
Tiina kertoo pitävänsä lanttulaatikosta, Lealle itse tehdyt jouluruoat maistuvat parhaiten ja Arjalle joulu ei ole
mitään ilman suklaaherkkuja.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

S-market yhteistyössä koulujen kanssa

T

ämän vuoden maaliskuun alusta Keilankannan S-marketin
marketpäällikkönä toiminut
Joonas Heiskanen asettuu päivittäin
luontevasti moneen rooliin. Välillä
hän työskentelee kassalla myyjän tehtävissä, välillä varastossa ja siinä ohessa huolehtii liikkeen menestymisestä.
– Haasteita ja mielenkiintoa työhön
tarjoaa asiakkaiden ja asiakasomistajien toiveiden täyttäminen, Heiskanen
sanoo.
– Eilen meillä oli inventaario – tehtiin rankka työpäivä.
Keilankannan S-marketissa työskentelee viisi vakituista työntekijää ja lisätyövoimana on alan opiskelijoita.
– Lisäksi työnkierto toimii PeeÄssän
eri toimipisteiden välillä.
Keilankannan alueella asuu paljon
lapsiperheitä ja eläkeläisiä, joten kaupan valikoimissa huomioidaan monenlaisten asiakkaiden toiveet.
Joonas Heiskasen mukaan yhteistyötä tehdään tiiviisti kadun toisella
puolella sijaitsevan Martti Ahtisaaren
koulun kanssa.
– Meillä on sovitut pelin säännöt
koululaisten kaupassa käynnistä ja
minut kutsutaan usein koulun iltoihin
keskustelemaan ajankohtaisista asioista opettajien ja vanhempien kanssa.
– Yhteistyö on toiminut hyvin ja
myös Aurinkorinteen koulun koululaisilla on myyjäisiä täällä meidän tiloissamme.

– Osallistumme joskus myös antamalla pieniä palkintoja lasten arpajaisiin.
Kaupan joulumyynti on sujunut perinteisesti.
– Joulukalenterit hujahtivat hetkessä
joulukuun alussa.
Omaa jouluaan Joonas Heiskanen
kertoo viettävänsä perinteisesti koto-

– Pyrimme täyttämään mahdollisimman hyvin asiakkaiden ja asiakasomistajien toiveet, sanoo marketpäällikkö Joonas Heiskanen.
na ja vierailemalla läheisten luona –
kinkulla herkutellen.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

– Hyvällä yhteishengellä mennään eteenpäin, vakuuttavat S-Marketin myyjät Tiina Sahlström, Lea Miettinen ja Arja Taskinen.

PETOSEN LEHTI 12-2011
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Priorin

Lahjaksi tai itselle

Aveneihonhoitosarjan
tuotteet
-15
%
T
Tarjous voimassa
31.12. 2011 asti

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta
vuodesta ja toivotamme Rauhallista
Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2012!

PETOSEN APTEEKKI
PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi

AVOINNA MA-PE 8-19, LA 9-16 PUH. 017-2871800
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Yhdessä elämään –ilta Martti Ahtisaaren koululla

Eikö meidän perheemme olekaan parempi?

U

seat kouluikäisten vanhemmat tietävät sen tilanteen, kun
monien vanhempien mielestä
vanhempienilloista puuttuvat juuri ne
vanhemmat, joiden lapsilla on ongelmia koulussa. Martti Ahtisaaren koululla järjestetyssä eri koulujen Yhdessä
elämään -illassa kyseenalaistettiin nämä ”vaatenaulakkokeskustelut” vain
joistakin välinpitämättömistä vanhemmista.
Kuusitoista vuotta sitten Laukaalta
liikkeelle lähteneen Yhdessä elämään
-kampanjan äiti Anne Eskelinen
muistutti nykyajan vanhempia vaivaavasta narsismista, jossa vanhemmat
luulevat, että heidän elämässään on
kaikki kunnossa.

Martti Ahtisaaren koulun rehtori Titta
Kaukonen (vas.) toivoo, että koulusta
tulisi kohtauspaikka – eikä kukaan
tuntisi itseään yksinäiseksi.

– Täytyy muistaa, että ylemmissä
sosiaaliluokissa on samalla tavalla aikuisten ja lasten kohtaamista vaikeuttavia aukkoja kuin muissakin ryhmissä.
Eskelisen mukaan lasten ja nuorten
ongelmat ovat eri paikkakunnilla hyvin samanlaisia, joista aikuisten ja lasten kohtaamattomuus on iso ongelma.
– Resursseihin ei voi vedota, jos lapsilla on hätä.
– Isillä ja äideillä olisi tuhannen
taalan paikka viettää lastensa kanssa
enemmän aikaa.
Eskelisen mielestä vanhemmat usein
sysäävät kasvatusvastuuta esimerkiksi
koululle, vaikka vastuu kuuluu kodille.

koulun ja kotien lisäksi mukaan kaikki ne tahot, jotka lasten kasvatukseen
tavalla tai toisella osallistuvat.
Mukaan voisivat tulla mm. esiopetus
ja päivähoito, äitiysneuvolat, lastenneuvolat, sosiaalitoimi, poliisi, erilaiset kerhot ja harrastepiirit, urheiluseurat, kylätoimikunnat, seurakunta,
kunnan vapaa-aikatoimi, linja-autonkuljettajat, kauppiaat ja muut yrittäjät.

Ubuntu – olemme
ihmisiä muiden kautta

Kasvattamiseen
tarvitaan koko kylä
Eräänä tärkeänä tavoitteena Yhdessä elämään –yhteistyöhankkeella on
huolehtia kaikista yhteisön jäsenistä
– myös vaikeammissa oloissa elävistä
jäsenistään.
– Verkostoitumisen kautta kaikki
pyrkivät siihen, että lapsi tottuu alusta

alkaen, kaikkialla, niihin sääntöihin,
joita hänen on myöhemmin muualla
yhteiskunnassa noudatettava, Eskelinen kertoi hankkeen tavoitteita.
– Tärkeää on kasvattaa rehtejä ja
vastuuntuntoisia, heikompia puolustavia lapsia ja nuoria.
– Yhteistyö on lähtenyt liikkeelle
vanhempien aloitteesta, mutta alusta
pitäen tarkoituksena on ollut saada

Anne Eskelinen käytti puheenvuorossaan afrikkalaista termiä ubuntu– syvä tunne siitä, että olemme ihmisiä
vain muiden ihmisten ihmisyyden
kautta ja että jos haluamme toteuttaa
mitään tässä maailmassa, se tapahtuu
yhtä paljon muiden ihmisten työn ja
saavutusten ansiosta kuin omiemme.
– Nykyajan kiire ja kilpailuhenkisyys on toissijaistanut perheen – se on
tapahtunut aivan huomaamatta.
– Lapsuudessa on kuitenkin sosiaalisen pääoman alku.
Anne Eskelisen aloitteesta syntynyttä yhteisöllisyyskampanjaa on hyödynnetty yli sadalla paikkakunnalla ja
se on valittu Euroopan parhaaksi kasvatusta tukevaksi hankkeeksi vuonna
1996.
Lisäksi se on saanut muita lukuisia
palkintoja ja Suomen Kuvalehden tekemässä lukijakyselyssä vuonna 2001
Yhdessä elämään -kampanjan äiti Anne Eskelinen valittiin 85 vaikutusvaltaisimman suomalaisen joukkoon.
Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

– Lapsuudessa on sosiaalisen pääoman alku, sanoi Anne Eskelinen.

Yhdessä elämään -luentoa oli kuuntelemassa opettajia, nuorisotyön edustajia sekä koululaisten vanhempia.
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Ystäväpiirissä voi käsitellä
vaikeitakin asioita

P

yörön palvelutalossa käy iloinen puheensorina, kun kuusi
ystäväpiiriläistä ohjaajineen kokoontuu marraskuisena keskiviikkona
tapaamaan toisiaan ja keskustelemaan
viikon tapahtumista. Aina keskustelut
eivät ole iloisia, sillä Ystäväpiirissä puretaan vaikeitakin asioita – eikä niistä
puhuta ulospäin.
– Tähän yhdessäoloon liittyy vaitiolovelvollisuus, sanovat vapaaehtoistyönä toimivaa toimintaa ohjaavat
Maire Lapinjoki, Liisa Jääskeläinen
ja Kaarina Viitanen.
Ryhmän seniorille Sylvi Mikkilälle
(82) keskiviikkoisin tapahtuva kahden
tunnin tapaaminen merkitsee paljon.
– Asun yksin ja tätä kautta olen löytänyt ystäviä – liikuntaakin harrastan
yhden ystävän kanssa, Sylvi sanoo.

Musiikkia kahvikupin
ääressä

Osa ystäväpiiriläisistä asuu palvelutalossa, osa tulee talon ulkopuolelta.
Edellisellä tapaamiskerralla ryhmäläiset kokoontuivat levyraadin merkeissä. Levyraadin voittajaksi selviytyi Taisto Tammen ”Tango merellä” ja
toiseksi Marita Taavitsaisen ”André”.
– Vanhaan Kuopioonkin on tutustuttu Kuopion taidemuseolta saamamme
aineiston pohjalta.
Pyörätuolilla liikkuva Sakari Pirskanen tottui nuoruudessaan veden läheisyyteen ja hänen unelmanaan olisi
päästä taas vesille. Yksi ryhmäläinen
lupaili hänelle jo veneilymahdollisuuksia kesäpaikallaan.

Ystäväpiiri kokoontuu kaksitoista
kertaa, jolloin ulkopuolisia ei oteta
ryhmään. Seuraava aloittava ryhmä
toimii taas samalla periaatteella – suljettuna ryhmänä.
Ystäväpiiri-ryhmää ohjaavat liiton
kouluttamat Ystäväpiiri-ohjaajat, joiden koulutus toteutettiin tänä syksynä Siilinjärvellä Palvelukeskus Akuliinan, Siilinjärven SPR:n osaston ja
Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry:n
kanssa.
Ystäväpiiri-toimintaa on tällä hetkellä Kuopiossa Pyörön palvelutalossa ja toiminnan taustatahona toimii
Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry.

Tiivis ryhmä – ei
ulkopuolisille

Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Vanhustyön keskusliitossa kehitetyn
Ystäväpiiri-toiminnan on tutkitusti
todettu lieventävän ikääntyneiden kokemaa yksinäisyyttä.

Ystävät tuovat valoa elämään - samalla voi katsella talvisia maisemia palvelutalon yläkerroksen ikkunoista.

Pitkälahden Martat emäntinä

Ystävän kahvila – kohtaamisia
ja virkistäytymistä

J

oulukuun ensimmäistä maanantaita vietettiin jouluisissa tunnelmissa Ystävän kahvilassa, joka
avattiin marraskuussa Leväsen palvelukeskuksen päiväkeskuksessa. Joululaulujen soidessa taustalla Pitkälahden Martat paistoivat pipareita ja
joulupukkikin antoi taskustaan herkkuja kävijöille.
Ystävän kahvilan avajaiset pidettiin
marraskuussa ja ensimmäisellä kerralla kävijät pelasivat yhdessä lautapelejä. Toiminta jatkuu ensi vuoden
puolella.
– Tämä on meidän tapamme saada
päiväkeskukseen lisää toimintaa, sanoo Pitkälahden Marttojen puheenjohtaja Pirkko Rahkonen.
– Haluan haastaa muutkin palvelukeskukset vastaavaan toimintaan.
Marttojen toiminnan motiivina on
tuoda iloa talon asukkaille ja tehdä
päiväkeskus tutuksi ympärillä asuville
ihmisille.

– Kävijät saavat kahvit ja pullat kahvilasta omakustannushintaan.
Jokaisen kuukauden ensimmäisenä
maanantaina myös SPR suorittaa päiväkeskuksessa verenpainemittauksia.
Leväsen palvelukeskuksessa järjestettävään joulukonserttiin martat tulevat joukolla huonokuntoisten asukkaiden henkilökohtaisiksi avustajiksi.
Kevätkaudella Ystävän Kahvilassa
on 2.1.2012 teemana hyvä olo, jolloin luvassa on terveellistä tarjottavaa, rentoutumisharjoituksia ja hartiahierontaa. Ystävänpäiväajatuksin
kokoonnutaan 6.2., jolloin herkutellaan kahvilla ja pannarilla ja tehdään
ystävänpäiväkortteja. Maaliskuun 5.
päivänä kurkistellaan kirjallisuuteen
ja tutustutaan opetustilan siirtokirjastoon. Pääsiäistä valmistellaan 2.4 ja
ehkä lettukestejä on vapuksi luvassa.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Ystävän kahvilaan piipahtivat keskustelemaan Kallaveden seurakunnan eläkkeelle jäävä kirkkoherra Esko Konttinen (vas.) ja vs. kirkkoherra Hannu Komulainen Pitkälahden Marttojen puheenjohtajan Pirkko Rahkosen ja Eva Berglund-Kostamon (oik.) kanssa. Mukana jouluista tunnelmaa luomassa oli myös
joulupukki.
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Myo ja Thar – hyvän tahdon burmalaiset

K

Myönteinen elämänasenne – vaikeuksista huolimatta – vie Myon ja Tharin
elämää eteenpäin.

un kemiaa opiskellut May Myo
Chit ja psykologian opiskelija
Thar Chit Swe tulivat yksitoista vuotta sitten Burmasta pakolaisina
Suomeen, heillä ei ollut aavistustakaan tulevaisuudestaan uudessa kotimaassa.
Tällä hetkellä heillä molemmilla on
Suomessa suoritettuina datanomin ja
tietotekniikan insinöörin tutkinnot.
– Olemme suorittaneet insinöörin
tutkinnot ihan suomalaisten opiskelijoiden mukana, Myo ja Thar kertovat.
Myolle ja Tharille ei ole ollut tärkeää vain oma pärjääminen Suomessa,
vaan he ovat panostaneet omaa aikaansa muiden maahanmuuttajien
auttamiseen.
Pariskunta auttaa monena iltana viikossa kotonaan vapaaehtoisesti burmalaisia koululaisia läksyjen teossa ja
suomen kielen taidoissa.
– Petosen asukastuvalla olemme
myös opettamassa viikonloppuisin
muiden opettajien kanssa burmalaisille lapsille ja nuorille äidinkieltä,
historiaa, matematiikkaa ja kulttuuria.
– Vapaaehtoisesti opetan myös kitaransoittoa ja joillekin halukkaille autokoulun teoriaa, Thar sanoo.

– Ennen joulua, joulukuun alusta
alkaen, Thar soittaa kitaraa ja minä
laulan ryhmässä burmalaisten ja suomalaisten ystäviemme luona – ja myös
kirkossa, Myo kertoo.
– Kristityt ystävämme juhlivat joulua jouluaterioin ja ruokailun jälkeen
pelaavat hauskoja pelejä.

Ennakkoluulottomat
edelläkävijät
Myo ja Thar toimivat usein myös tulkkeina, kun uudet maahanmuuttajat
tulevat Kuopioon. Myo toimii myös
burmalaisten yhdistyksen sihteerinä
ja rahastonhoitajana.
– Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat Punainen risti ja Kallaveden
seurakunta, jotka järjestävät leirejä ja
matkoja.
– Uudelle maahanmuuttajalle on
myös SPR:n ystäväpalvelu, jossa olemme olleet tulkkeina.
Myo ja Thar auttavat myös omassa kotimaassaan olevia ystäviään ja
vieraitakin mielipidevankeja erilaisilla avustustoimilla. Lisäksi he tekevät
Kuopiossa yhteistyötä mm. sudanilaisten maahanmuuttajien kanssa.
SPR on palkinnut Myon ja Tharin
ansioistaan
ennakkoluulottomina

Tiedonhaluiset oppilaat kokoontuvat
useina iltoina viikossa Myon ja Tharin
kotona.

Myo ja Thar eivät vietä joulujuhlaa
ja varsinaiset joulupäivät kuluvat hiljaisesti, kun kadut ovat tyhjentyneet
ja suomalaiset viettävät perhejuhlaa
kodeissaan.
Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Thar opettaa matematiikkaa kotinsa keittiön pöydän ääressä.

edelläkävijöinä. He saivat kiitosta burmalaisten auttamisesta arkielämässä
selviytymisessä ja suomalaisten yhteistyöverkkojen muodostamisesta.
Pariskunta seuraa päivittäin Burman
tapahtumia. He toivovat demokraattista kehitystä kotimaahansa.
– Tapasimme kotiarestista vapautetun demokratiajohtajan ja rauhannobelistin Aung San Suu Kyin vuonna
-95, Myo kertoo.
Kumpikaan ei usko kuitenkaan Burman nopeaan demokratiakehitykseen,
vaikkakin keskusteluyhteys juntan ja
demokratiajohtajan välillä on avattu.

Jouluaikana lauletaan
ja soitetaan
Myon ja Tharin synnyinmaassa Burmassakin juhlitaan joulun aikaa, vaikka joulu ei ole buddhalaisuuteen kuuluva juhla.
– Pikkujoulua juhlitaan joulukuun
alusta lähtien. Silloin ihmiset toivottavat toisilleen hyvää joulua kaduilla
kirjoittaen Sweet December- ja Merry
Christmas -tervehdyksiä.
– Pienet ryhmät esiintyvät ja laulavat
kaduilla ja ystävien talojen edessä.
Kuopiossakin burmalaiset kokoontuvat yhteen joulun aikaa juhlimaan.

Meiltä
Jouluksi
lahjakortit!
Harjoittelijatyönä
- Kasvohoidot,
- käsihoidot,
- jalkahoidot

EDULLISESTI!
Pyörönkaari 1, 70820 Kuopio
044 355 5730
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Koko perheen joulunäyttely
Kuopion museossa 8.1.2012 asti
Kuopion luonnontieteellisen museon perinteinen joulunäyttely avattiin
torstaina 24.11.2011 Kuopion museossa (Kauppakatu 23). Museossa
risteilee lukuisia arvoituksellisia jälkijonoja tassunpainalluksista suk-

silatuihin. Jälkiä seuraamalla löytää
Metsänväen Joulukisa -näyttelyn.
Näyttelyssä joulutontut ovat haastaneet metsän eläimet huimaan mäkihyppykilpailuun, jossa kommelluksilta ja yllätyksiltä ei voi välttyä.

Joulurauhan julistus
Saaristokaupungissa
Saaristokaupungissa, Keilankannan
torilla julistetaan joulurauha 22.12.
klo 18 alkavassa tapahtumassa. Joulurauhan julistaa piispa Wille Riekkinen. Tapahtuman ohjelmassa on
muun muassa yhteislaulua, Kallaveden kirkkokuoron esitys sekä glögija mehutarjoilu. Joululauluja säestää
Tarot- ja Nightwish-yhtyeistä tuttu
Marco Hietala. Saaristokaupungin
asukasyhdistys ry toivottaa paikalle
tervetulleiksi muutkin kuin saaristokaupunkilaiset, mutta toivoo liikenneruuhkien välttämiseksi saapumista
esimerkiksi kävellen tai paikallisbussilla.

Joulupukki:
– Joulumuorin ja tonttujen
kanssa on huhkittu ja jouluaattona teemme Petteri Punakuonon kanssa yhteistä matkaa
suomalaisiin koteihin.
– Työmatka on pitkä ja pidän
kovasti, kun perheissä lauletaan
joululauluja – itsekin laulelen
mielelläni.
– Toivon, että ihmiset hiljentyvät joulun sanomaa kuuntelemaan. Itselleni ja kaikille toivon
hyvää mieltä joululahjaksi.

Miten vietät joulua?

Marjatta Turunen:
– Perhejoulua vietän vanhimman tyttären luona – mukana
lapset ja lapsenlapset.
– Pipareiden paistaminen kuuluu jouluun - itse olen aina tehnyt kaikki jouluruoat.
– Joululahjaksi toivon terveyttä.

Utelut ja kuvat: Marja Miettinen

Reijo Antikainen:
– Perinteisesti vietän joulua läheisten kanssa – mukana perheen lisäksi vanhemmat.
– Jouluruoan tuoksu tuo joulutunnelman – ja joulusauna!
– Toivon lahjaksi pilkkireppua,
koska vanha reppu on jo kulunut.

Piritta Räsänen:
– Vietän joulua perinteisesti
oman perheeni ja sukulaisteni
kanssa. Tänä jouluna läheiset
kokoontuvat meille.
– Kinkun paistamisella ja laatikoiden teolla luodaan joulutunnelmaa - lasten kanssa teemme
piparkakkutalon.
– Joulun tekee lasten riemu,
kynttilät ja yhdessäolo.
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Hyvää joulua
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Petosen konttori, Pyörönkaari 18, 70820 Kuopio
Niiralan konttori, Huuhankatu 12, 70600 Kuopio

www.poppankki.ﬁ

Miilurannan kirppiksellä on
vanhan ajan kodikkuutta

K

un kaksi toimeliasta kirpparihenkistä ihmistä löytää toisensa, se on sitten menoksi ja yhteiseksi yrittäjyydeksi. Näin kävi Aino
Heiniolalle ja Hanna Poussulle, kun
he löysivät keskustelujen lomassa yhteiset mielenkiinnon aiheensa työskennellessään samassa kustannuspalveluyrityksessä.
– Päätimme alkaa etsiä yhdessä
kirpparitilaa ja löysimme tämän puolen vuoden etsiskelyn jälkeen.
Miiluranta Kirppis & Kahvio avasi
ovensa viime kuun loppupuolella vanhassa kauppakiinteistössä Miilurantakadun varrella.

Vuokrapaikat tarjouksessa
vuoden loppuun
Avajaispäivänä kirpparin olivat löytäneet erityisesti lapsiperheet ostamalla
lastenvaatteita. Myös naisten asusteet
ja laukut tekivät hyvin kauppansa.
Aino kutsuu kodikkaasti kahviota tuvaksi, vuokrapaikkojen aluetta
peräkammariksi ja viereistä huonetta kyökiksi. Vuokrattavat 47 paikkaa
ovat peräkammarin puolella.
– Vuoden loppuun asti oman myyntipaikan saa 20 €/ 7 pv, sitten hintaan
tulee viisi euroa lisää.
– Myös myyntitilille voi tuoda esimerkiksi käsitöitä – ei kuitenkaan mitään isoja tuotteita.

Itsekin voi olla myyjänä
kyökin puolella
Molemmilla yrittäjillä on omat osaamisalueensa. Aino leipoo ja Hanna te-

kee käsitöitä. Molempien tuotteita voi
ostaa paikan päältä. Siinä ohessa voi
juoda kahvikupposen.
Leipojille ja käsityöläisille yrittäjät vuokraavat itsemyyntiin viereistä
kyökkitilaa.
– Tuotevastuu on myyjillä. Täältä meiltä saa tarkat ohjeet, jos haluaa
tulla itse myymään leivonnaisia tai
käsitöitä.
– Ne pitää myös viedä pois päivittäin, koska meillä ei ole täällä isoja
säilytystiloja.

Kyökin puolta voi myös vuokrata
kokouskäyttöön ja yrittäjät aikovat
järjestää siellä ennen joulua askarteluiltoja.
Miilurannan kirppiksellä on omat
Facebook-sivut, josta saa ajankohtaista tietoa.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

– Kahvillakin täällä voi piipahtaa ja
ohessa katsella tuotteita, sanovat toimeliaat yrittäjät Hanna Poussu (vas.)
ja Aino Heiniola.
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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
Askartelu: keskiviikkoisin kello 10.00 - 14.00
Neule/ompelukerho: perjantaisin kello 12.30 - 14.30
Joulunajan aukioloajat:
23.12.2011 kello 9.00 - 14.00
24.12.2011 - 26.12.2011 suljettu
27.12.2011 - 30.12.2011 kello 11.00 - 15.00
Hyvää ja rauhallista joulua kaikille!

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

KUOPION TYÖTTÖMIEN YHDISTYS
JÄRJESTÄÄ TOIMINTAA:
KERHOJA:
neule-, ompelu-, jooga-, laulu-, jumppa-, keppijumppaLIIKUNTAA:
mm. keilausta, kuntosalia, uintia ja lentopalloa
Ruokailu joka arkipäivä 11–13
lounaaseen sisältyy lämmin ruoka,
juoma, salaatti ja jälkiruoka
Hinta jäsenille 3 €, työttömille ja kannatusjäsenille 4 €
Kahvilapalvelut auki arkisin 8–14
Edulliset jäsenmaksut:
Työttömät 6 € / hlö, Kannatusjäsenet 15 € / hlö
Lisätietoa Toimintakeskukselta
ja kotisivuilta www.kuty.fi
Suokatu 18, 70100 Kuopio, avoinna ma – pe klo 8 – 15
Toimintakeskus on joululomalla 23.12. – 1.1.

Petosen Ikinuoret ry toivottaa

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Lämpimät kiitoksemme jäsenille
kuluneen vuoden yhteistyöstä, toivoen
”joustavaa” jatkoa uunna vuonnakin.
Toimintaa vuonna 2012:
Petosen seurakuntatalolla kerhot
alkavat 16.1. klo 10 jatkuen
arkimaanantaisin joka viikko toukokuulle.
Petosen Asukastuvalla tammikuussa
on tiistai-kerho vain 24.1. klo 12-14,
mutta helmikuussa 2.2. alkaen joka tiistai
ellei lehdissä näy muutoksia.
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Joulun odotus

J

oulu on vuoden odotetuin juhla.
Varsinkin lasten odotus on järjestelmällistä päivien laskemista ja toiveiden aikaa. Joulun odotukseen liittyy koko elämän kannalta hyviä ja
keskeisiä asioita. Me kaikki toivomme
erityisesti, että juuri jouluna kaikki
elämämme asiat olisivat hyvin. Toivomme, että saisimme olla onnellisia.
Sitä joulu onkin. Joulu on onnen juhla. Joulu on ilon ja toivon juhla. Joulun
lähtökohta on sen todellinen aihe, Jeesuksen syntymä ajanlaskumme alun
aikoina. Enkelit lausuivat: ”Teille on

syntynyt vapahtaja Betlehemin kaupungissa! Tämä on merkkinä teille. Te
löydätte lapsen kapaloituna seimessä.”
Jeesus koko maailman pelastaja syntyi
vaatimattomuuden keskelle eläinten
suojaan. Jumala näytti kuinka pienen
lapsen kautta alkeellisista olista sai
alkunsa koko maailman toivon täyttymys. Jeesuksen syntymä ja hänen
pelastustyönsä toi uuden toivon aikakauden maailmaan kaikille luoduille.
Synnit ovat sovitettu ja kuolema on
voitettu. Tältä perustalta me jokainen
voimme omassa elämäntilanteessam-

Kallaveden seurakunta

Loppiaisen messu pe 6.1. klo
10. Saarna Anna-Maija Hella, liturgia Juha Määttä ja kanttorina
Richard Nicholls.
Messu su 8.1. klo 10.

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 044 4848 336
Kansainvälinen joulujuhla la
17.12. klo 14. Luvassa kansainvälistä, jouluista ohjelmaa, mukavaa yhdessäoloa ja joulusyömistä. Juhlan kielenä suomi, tulkkaus
englanniksi. Juhliin ovat tervetulleita sekä suomessa asuvat ulkomaalaiset että suomalaiset. Sisäänpääsy ja ruokailu ovat maksuttomia. Juha Määttä, Richard
Nicholls ja sudanilaiset.
4. Adventtisunnuntain messu
su 18.12. klo 10. Saarna Petteri
Hämäläinen, liturgia Anni Tanninen ja kanttorina Richard Nicholls.
Perheiden aattokirkko la 24.12.
klo 15. Anni Tanninen, Petteri Hämäläinen ja Richard Nicholls.
Kynttiläkirkko la 24.12. klo
22. Anna-Maija Hella, Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro, Richard
Nicholls, Teea Kokkonen, huilu.
Joulukirkko su 25.12. klo 8.
Saarna Juha Määttä, liturgia Anni
Tanninen ja kanttorina Anna-Mari
Linna ja kirkkokuoron seniorit.
Tapaninpäivän
messu
ma
26.12. klo 10. Saarna Matti Pentikäinen, liturgia Raili Rantanen ja
kanttorina Richard Nicholls.
Uudenvuoden messu su 1.1.
klo 10. Saarna Hannu Komulainen, liturgia Anna-Maija Hella ja
Anna-Mari Linna.

Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Jouluaaton
perhekirkko
la
24.12. klo 16. Veli Mäntynen ja
Anna-Mari Linna.
Joulukirkko su 25.12. klo 10.
Juha Määttä ja Anna-Mari Linna.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044 3629 205
Jouluaaton kirkko la 24.12. klo
14. Matti Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.
Varhaisnuoret
Tyttö- ja poikakerhoissa joululoma vk 51 - vk 2 Kerhot alkaa
viikolla 3.
Musiikki
Kuusi tuntia joululauluja, puuroa ja torttukahveja 18.12. alkaen klo 11.30 Kallaveden kirkolla. Jouluista myytävää, arpajaisia.
Laulattamassa klo 11.30-13.30
Richard Nicholls ja lapsikuorot,
klo 13.30-15.30 Anna-Mari Linna ja kirkko- ja seniorikuoro, klo
15.30-17.30 Seppo Kirkinen ja
käsikellokuorot. Joulupuuro 1,50
€, torttukahvit 1,50 €. Tule, kun
haluat - lähde, jos maltat.

me viettää onnellista ja iloista toivon
täyttämää joulua. Joulun odotus on
kuin koko elämän täyttymyksen odotus. Joulun keskeinen sanoma viestittää Jumalan ääretöntä rakkautta luomiaan ihmisiä kohtaan.
Hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta
2012 kaikille Petosen lehden lukijoille!
Toivottaa pastori Matti Pentikäinen,
Kallaveden seurakunta
Käsikellokuoro Dolcen joulukonsertti su 18.12. klo 19. Kallaveden kirkossa, Rauhalahdentie
21. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Diakonia
Varttuneen väen joulujuhla ke
14.12. klo 12-14 Kallaveden kirkossa, Rauhalahdentie 21.
Joulupuuro ja torttukahvit. Anni
Tanninen, Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.
Diakoniatyön järjestämä joulupuuro to 15.12. klo 12. diakoniatyön ryhmille Petosen
seurakuntatalolla.
Muuta
Leväsen messu ti 20.12. klo
13.30. Matti Pentikäinen, AnnaMari Linna ja kirkkokuoron seniorit.
Perhetyö
Perhekerhot alkaa vk 3 klo
9.30 - 11 Maanantaisin Karttulassa, tiistaisin Petosella ja Valoharjulla, keskiviikkoisin Kallaveden
kirkolla, Jynkänvuoren kerhohuoneella ja Kurkipirtissä, torstaisin
Syvänniemellä ja Sotkanniemessä (Sotkanniemi klo 9.15-10.45)
parillisilla viikoilla perjantaisin Pihkainmäessä alkaen vk.
2.

Matkalla tulevaan

”Se on sitten siinä!” vaiko: ”siinäkö se sitten oli?” Kaksi mahdollista lausahdusta tilanteessa, jossa aktiivinen työelämä on jäämässä taakse. Vasta
eläkkeelle siirtymisen jälkeen voi tietää, mitä se tuo tullessaan. Odotukset
huolettomista päivistä voivat olla epärealistisiakin. Mutta voihan olla niinkin, että tulevat päivät tuovat mieluisia yllätyksiäkin. Omalla kohdallani yritän lähteä uutta kohti avoimin silmin ja mielin, ottamatta liikoja paineita
toteuttamatta jääneistä harrastuksista, jotka pitäisi heti saada toteutetuiksi.
Kalenteri on ensi vuodelle kooltaan puolet aikaisemmasta!
Alueen ulkonainen muutos on ollut suuri näinä monina vuosina, jotka
olen saanut työskennellä Kallaveden seurakunnassa. Rakentaminen on ollut huikeaa. Moni muistelee sitä, miten entiset marjastus- ja metsästysmaat
ovat nyt täynnä uutta asutusta. Petosesta Pirttiin, Savolanniemeen, Rautaniemeen ja aina Lehtoniemeen saakka! Myös uusia ikäihmisten hoivakoteja on noussut useita. Ei ole ihme, jos seurakunnan näkökulmasta on huoli,
miten voisimme tasapuolisesti huolehtia kaikista asukkaistamme?
Seurakunta ei voi olla ”ohjelmatoimisto”, joka tuottaa aina uutta ja ennen
kokematonta ohjelmaa asiasta kiinnostuneille. Yksinkertaisesti sellaiseen
eivät resurssit riittäisi. Siksipä on mietittävä, mikä on seurakunnan keskeisin tehtävä. Mikä on se oleellisin, jota muut eivät hoida ja joka on sitä ominta seurakunnan työtä? Esimerkiksi urheilu – vaikka liikunnallisuus monimuotoisesti kuuluu seurakunnan toimintamuotoihin – ei sen ole tarkoitus
hoitaa urheiluseuralle tai kaupungille kuuluvia tehtävä.
Petosen seurakuntatalo on jo yli kymmenen vuotta ollut kokoava tukikohta keskeisellä paikalla, Pyörönkaarella. Vähintäin kerran kuussa, sunnuntaiiltapäivisin on siellä ehtoolliskirkko. Voidaankin sanoa hyvällä syyllä, että
petoslaisilla on oma kirkko! Tästä voi olla iloinen. Arkisinkin on useina päivinä tilaisuus tulla Sanan ääreen. Joulun alla lauletaaan kauneimmat joululaulut, jne. Tule mukaan”
Kiitos teille, vastuunkantajat, uskollisesta toiminnastanne seurakuntamme ja siis petoslaisten hyväksi! Kiitos asukasyhdistyksessä toimiville ja
kaikille yhteistyötahoille. Vaikka henkilöt vaihtuvat, toiminta ja yhteistyö
jatkuu! Lämpimin ajatuksin toivotan jokaiselle: Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon Sinun
kanssasi! Siunausta joulun odotukseesi ja juhlaasi!
Esko Konttinen
Kirkkoherra

Aikuistyö
Sanasta suuntaa elämään raamattupiiri ti 10.1. klo 18.30.
tiistaisin alkaen 18.30 Jaakkosilla,
osoitteessa Pitkäsiima 15. Lisätietoja Merja-Riitta Jaakkonen
puh: 040-5573 285.

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.
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 8.2.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 31.1.

Lopunko edellä
On hetki aikaa toimia
Käyttää yhteisiä voimia.
Estääksemme tuho suuri,
siihen ei riitä pelkkä tuuri.

On vain ajan kysymys
kun seuraa suuri järkytys,
silloin hanat aukeaa
ja koko pallomme katoaa

Moni ei sitä tiedosta,
ei edes Turmiolan Tommi,
että jos ei heti toimita
on allamme aikapommi.

Siis lisää ydinvoimaa vaan
sehän me kyllä osataan.
Tuhoista yhdessäkö vastataan
kun vastaajia ei ole elossakaan.
Juha Hynninen, Petonen
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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

Hyvää Joulua ja onnellista uuttavuotta!
tällä setelillä
Normaalipizza

5€

voimassa 31.12.2011 asti (1 pizza / kuponki)

voimassa 31.12.2011 asti (1 pizza / kuponki)

tällä setelillä
Kotiinkuljetus

tällä setelillä
Perhepizza

3:lla täytteellä

0€
(norm. 2€)

voimassa 31.12.2011 asti

T: Leväsen Grilli
Joulun aukioloajat:
24.12. 10-16 25.12. 15-22 26.12. 12-22

Kotiinkuljetus arkisin klo 11-14
www.levasengrilli.com

tällä setelillä
Mediumpizza

7,50€
3:lla täytteellä

3:lla täytteellä

11,50€

voimassa 31.12.2011 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

