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Tarvikkeet näihin herkullisiin kalkkunaleipiin löydät
helposti ja edullisesti lähialueesi S-marketista!
Kalkkunaleivät
(5 annosta)
200 g
kalkkunaleikkelettä
1 tlk
ananasmurskaa
1/2 tlk
kermaviiliä
100 g
yrtti-pippurituorejuustoa
10
viipaletta paahtoleipää
pala kurkkua
salaattia
Kuutioi kalkkunaleikkele. Valuta
ananasmurskasta mehu pois siivilässä. Painele vielä ananasmurskaa
siivilässä, jotta mehu irtoaa. Sekoita
kermaviilin joukkoon kuutioitu
kalkkunaleikkele, tuorejuusto ja
ananasmurska. Viipaloi kurkku.
Levitä kaikille leiville kalkkunatäytettä. Pane viidelle leivälle kurkkuviipaleita ja salaattia. Paina leipien
päälle pelkkää täytettä sisältävä
leipä. Leikkaa leivät puoliksi kolmion
muotoon. Tarjoile ilta- tai välipalana,
retkellä tai noutopöydässä.

Tule myös tutustumaan helmikuun alussa
uudistuviin tuoretuotevalikoimiin ja löydä
uusia makuja talvisten retkien iloksi!

PETONEN
KEILANKANTA

www.peeassa.fi

Ilmoituksemme
myös netissä

fiilistä ja
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tapetoimise

Ratkaisuja

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

www.peeassa.fi

>> PeeÄssän sähköiset
julkaisut
LISÄÄ SUOSIKKEIHIN!

sisustamiseen!
tule tutustumaan helmikuun tarjouksiin ja
päivitä kotisi kevätkuntoon!
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Harma

7,50
löydä nerokkaat ratkaisut
!

90 x 90 x 214,5 cm, harmaat seinät.
Turvalasi 4 mm. Käsi- ja kattosuihku,
6 selkäsuutinta. Kevyt toimiset ovet,
helppo pitää puhtaana, puinen lattiaritilä. Takuu 2 vuotta.

349,-

Harma SL 803

1-istuttaVa poreamme

Valkoinen, koko 170 x 83 x 63 cm.

499,–

C. E. Lindgren
tapetointisetti

C. E. Lindgren
tapetointisarja

9,50

9,80

Mukana lasta.

Mukana harja.

+ rahti 180,-

Parla

parKetti

Tone Collection, saarni.
Paketissa, 2,7 m2.

24,90

Hinnat voimassa helmikuun ajan tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Ei jälleenmyyjille.

Kodin terra Kuopio | Vitostie 1771, 70800 Kuopio, p. 010 7627 500, (0,0828 €/ puhelu + 0,1199 €/min)
tarjouspyynnöt: tarjouspyynto.kodinterrakuopio@sok.fi | ark. 7-20, la 8-18, su 12-18 | www.kodinterra.fi
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Marko Kilven teokset elävät lähellä poliisin arkea

Yhteinen huoli

E

VA:n analyysi (Myrskylä 1.2.2012) kertoo että maassamme oli vuonna
2010 syrjäytyneitä 15-29 -vuotiaita nuoria yhteensä 51 300. Todellisen syrjäytymisen ytimessä heistä oli 32 500, eli sellaisia, jotka eivät
olleet edes ilmoittautuneet työnhakijoiksi te-toimistoon. THL:n tekemä
laaja tutkimus 90-luvun laman lapsista piirtää karun kuvan huono-osaisuuden periytymisestä. Tutkimuksesta käy ilmi, että joka neljännellä vuonna 1987 syntyneellä on tilillään rikoksia tai rikkomuksia, joka viidennellä
on ollut mielenterveysongelmia ja että joka kuudes on vailla peruskoulun
jälkeistä tutkintoa. Iisalmen sanomat 28.1.2012 uutisoi: ”Nuoret syrjäytyvät lisää ja kurjuus vain kasaantuu” tutkimusprofessori Hannu Lauerman
mukaan syrjäytymiseen johtavat ennen kaikkea kasvuympäristössä olevat
syyt.”Vuorovaikutukseen ja kasvuympäristöön liittyvät ongelmat ovat keskeiset.”
Syyttelemättä ja varsinkaan syyllistämättä ketään voidaan sanoa että jos yläasteikäinen nuori kaupittelee koulussa kannabista, ongelma koskettaa meitä
kaikkia. Syrjäytyneen nuoren kotiolot ovat todennäköisesti huonot eivätkä
vanhemmat kykene huolehtimaan heistä riittävästi (ks.esim. Lämsä, A-L;
Tuhat tarinaa lasten ja nuorten syrjäytymisestä, 2009). Kun nuoret voivat
huonosti, he hyvin todennäköisesti myös oireilevat monin eri tavoin yhteisöissämme. Miljoonan euron kysymys on, miten voimme auttaa näitä perheitä; vanhempia, joilla ei ole kykyä ja voimia kasvattaa ja tukea lapsiaan
sekä nuoria, jotka ovat jo ainakin syrjäytymisen alussa. Tutkimuksia on tehty
ja puheita pidetty mutta mitään konkreettista ei ole saatu aikaan. Edelleenkin avun ja tukitoimien löytäminen on vaikeaa. Meillä on tietyt lakisääteiset
palvelumme, joiden tulisi olla kaikkien tarvitsevien ulottuvilla. Valitettavasti
palveluja ja henkilökuntaa ei ole riittävästi. Pikaisia, yhteiskunnan tuottamia
apukeinoja ei ole saatavilla. Olisi siis nyhjäistävä tyhjästä… tai yritettävä löytää uusia keinoja vanhoilla välineillä ja rakenteilla.
Yksi keino on kokoontua yhteen ja miettiä, voitaisiinko jotain enemmän tehdä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Haasteellisinta tässä tehtävässä onkin
tavoittaa juuri ne eniten apua tarvitsevat perheet. Kun asiat perheessä ovat
huonosti, on suuri kynnys turvautua julkisen systeemin apuun. Taustalla
vaanii aina pelkoja ja häpeää. Niiden voittaminen on todella vaikeaa vaikka
oltaisiinkin huolissaan omista lapsista ja perheen hyvinvoinnista. Huostaanotto lienee se pahin uhka, jonka pelossa moni vanhempi jättää ottamatta yhteyttä sosiaalitoimistoon.
Me emme voi sulkea nuorten ongelmia oman elämämme ulkopuolelle – päiväkodeissa, kouluissa, kaupoissa ja kaduilla nuorten huonovointisuus tulee
väkisin arkeemme. On tunnustettava nuorten ongelmat yhteiseksi huolenaiheeksi, jolle on todellakin tehtävä jotain. Jos vaikenemme ja suljemme silmämme, petämme vain itseämme – kriisit ja epätoivo eivät häviä mihinkään
ilman meidän ihmisten tekoja. Eriarvoisuus on suomalaista todellisuutta,
tahdot tai et, joukossamme on yhä enemmän heikommin pärjääviä ihmisiä.
Inhimillisen yhteiskunnan tehtävä on huolehtia nimenomaan näistä, kaikkein heikoimmista lenkeistämme. Tämä on nyt yhteinen huoli!
PS. Asukasyhdistys on kutsunut koolle Petosen alueen toimijoiden verkostokokouksen, jossa keskustellaan varmasti myös nuorten huolista. Maaliskuun
lehdessä kerromme, mitä saimme aikaan.
Riitta Katajamäki, PPAY ry:n hallituksen puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
Puh. 045 2090 600

PYÖRÖNKAAREN
HIDASTUSTÖYSSYT
-kansalaisadressi
PPAY ja aktiiviset Petosen asukkaat tekevät aloitteen
Kuopion kaupungille koululaisten ja muiden jalankulkijoiden
liikenneturvallisuuden parantamiseksi Pyörönkaarella. Kaupungille
esitetään hidastustöyssyjen / korotettujen suojateiden rakentamista
Alakadun, Jalkasenkadun ja Blominkadun risteyksiin.
Osallistu aloitteen eteenpäin viemiseen allekirjoittamalla adressi
Pyörön kirjastossa 15.3. mennessä. Asukasyhdistyksen hallituksen
jäsenet keräävät nimiä myös K-Supermarket Petosen aulassa
lauantaina 11.2. klo 10-13.

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

Elävien kirjoihin -teoksesta
kuopiolainen elokuva

- Ideat muhivat ja kompostoituvat mielessä pitkän aikaa, sanoo Marko Kilpi.

K

uopiolainen vanhempi konstaapeli ja kirjailija Marko
Kilpi toivoo löytävänsä kuvauspaikkoja pääasiassa Kuopiosta ja
myös Itä-Suomesta Savonia-palkitun
Elävien kirjoihin –teoksen pohjalta
tehtävään elokuvaan, joka kertoo poliisin karusta arjesta huumeiden väärinkäyttäjien parissa.
– Ihmiset voivat tehdä ehdotuksia
elokuvan nettisivuilla sopivista kuvauspaikoista.
– Etsimme elokuvaan myös taustanäyttelijöitä ja avustajia – ja tietenkin
toivomme taloudellista lisätukea eri
tahoilta.
– Eräänä kuvauspaikkana on Itkonniemellä sijaitseva vanha vaneritehdas.
Aku Louhimiehen ohjaaman Elävien kirjoihin –elokuvan on määrä
valmistua v. 2013. Elokuvan tuottaa
Blind Spot Pictures –tuotantoyhtiö.
Marko Kilven mielestä on myönteinen asia, että tulevan elokuvan päänäyttämönä on kerrankin Itä-Suomi
ja Kuopio.
– Milloin on viimeksi kuvattu elokuvaa, jonka tapahtumat sijoittuvat Kuopioon ja Itä-Suomeen, Kilpi kysyy.

Traumat – syyt ja
seuraukset
Marko Kilpi kertoo, että kaikissa kolmessa rikosromaanissaan hän käsittelee ihmisten traumatisoitumista.

nuntaisuomalaisessa 14.2. 2005 olleesta valokuvasta, jossa oli ristikkojen takana oleva äiti lapsi sylissään.
– Ideat muhivat ja kompostoituvat
mielessä pitkän aikaa.
Kadotetut-teokseen vanhempi konstaapeli ja kirjailija sai erään idean
nuorilta tuhopolttajilta, jotka kertoivat tekonsa motiiviksi halun tulla
kuuluisiksi. Kadotetut-kirjassa käsitelläänkin riipaisevasti nuorten julkisuushakuisuutta.
Myös kouluammuskelut ja koulujen
huumeringit ovat antaneet kirjailijalle
pohdittavaa.

”Kyse on vain siitä kuinka hyvin virhe osataan realisoida.---Kuinka
myyvä eli mielenkiintoinen tuote epäonnistujasta pystytään
luomaan? Kuinka paljon hän on valmis mokaamaan? Mikä on
riittävästi, kun mikään ei riitä? Aikaa ei ole paljon. Ensivaste
kestää vain hetken ja koneisto tarvitsee viipymättä tuoretta verta
käynnistymiseensä.-----Vain harvoista on kestomokaajiksi.”
(Ote Marko Kilven Kadotetut-teoksesta)
– Aina tulee esiin kysymys, miksi
ihmiset tekevät omia vaikeita ratkaisujaan.
Poliisina hän sanoo olevansa näköalapaikalla tarkastelemassa yhteiskunnan ongelmia.
– Nuorten syrjäytyminen on tämän
päivän ongelma.
– Yhä nuorempia vankeja tulee enenevässä määrin.
Kilven mukaan ennen vanhaan kaikilla vangeilla oli joitakin kotona opittuja taitoja, joita he osasivat hyödyntää mm. vankilassa.
– Vankiloihin tulee jatkuvasti enemmän nuoria vankeja, jotka eivät osaa
oikein mitään.
Kilpi uskoo, että monien nuorten
ongelmien taustalla on huomion, välittämisen ja hellyyden puute.
Savossa on kuitenkin hänen mielestään säilynyt hyvin yhteisöllisyys, jota
ei välttämättä ole kaikkialla Suomessa.

Ideoiden syntyminen
ja muhiminen
Idean Elävien kirjoihin –teokseen
Marko Kilpi kertoo saaneensa Sun-

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

työtä ja elämää tarkastellaan kirjailijan mukaan jokaisessa teoksessa erilaisesta näkökulmasta.
– Ensimmäisessä teoksessa hänet
esitellään, toisessa hän on keskeisessä
asemassa ja kolmannessa hän on taustalla.
– Jokainen teos lähtee aina nollapisteestä liikkeelle.
Kilpi pitää tärkeänä, että kirjailija seuraa omaa ääntään – eikä matki
muita kirjailijoita.
Hän on hyvillään teosten ilmestymisen jälkeen työtovereiltaan saamastaan positiivisesta palautteesta ja tuntemattomatkin kollegat ovat kiitelleet
hänen tapaansa käsitellä rikollisuutta
ja poliisin työtä.
(Elävien kirjoihin –elokuvan sivut:
www.elavienkirjoihin.fi)

Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Nollapisteestä
seuraavaan teokseen
Marko Kilven teoksien keskeinen
henkilö on poliisi Olli Repo, jonka

Marko Kilpi, kirjailija
Teokset:
Jäätyneitä ruusuja.
Nemo, 2007.
Kadotetut.
Gummerus, 2009
Konstaapeli Kontio:
näkymätön vaara.
Gummerus, 2010.
Elävien kirjoihin.
Gummerus, 2011
Tykki-kirja.
CrimeTime, 2011

TV-dokumentit:
Miekka ja leijona, 2000
Viimeinen kaahaus, 2003
Kotona syntynyt, 2004
Piispaa kyydissä, 2006
Tunnustukset:
Vuoden johtolanka
–palkinto, 2008
Savonia-palkinto, 2012
Ehdokkuudet:
Finlandia-palkinto, 2009
Lasiavain-palkinto, 2009
Savonia-palkinto, 2009

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 14.3.2012
aineistot viimeistään 6.3.2012

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

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Hulkon grillikioskin uudet omistajat:

Pyrimme vastaamaan
asiakkaiden tarpeisiin

H

ulkon grillikioskin uudet
omistajat Jukka Latva-Salo
ja Sirpa Juntunen lupaavat
vastata mahdollisimman monipuolisesti asiakkaiden tarpeisiin.
– Mittee meillä ei oo, se myö hankitaan, sanoo Sirpa. Hän kertookin, että
monesti he toimittelevat myös lisäpalveluna esimerkiksi alueella asuvien
vanhuksien pikkuasioita Petosen keskustassa käydessään.
– Eräänä päivänä meiltä kyseltiin sadan watin hehkulamppua – sitä meillä
ei ollut, Sirpa kertoo nauraen.
Viime lokakuun alussa aloittaneet
uudet yrittäjät jatkavat pitkälti entisellä, hyväksi havaitulla linjalla. Ainakin
nettikeskusteluissa Hulkon grillikioski saa hyvää palautetta tuotteistaan.
– Asiakaspaikkoja ja viihtyvyyttä on
lisätty – kioskin puolella myös kuivatuotteiden ja makeisten valikoimaa on
monipuolistettu, Jukka sanoo.
– Suosituimpia grillituotteistamme
ovat Hulkon herkku ja Hulkon hampurilainen.
Yrittäjien mukaan grillituotteita ostavat asiakkaat tulevat eri puolilta
kaupunkia, kioskiasiakkaat taas pääasiassa lähiympäristöstä.

– Ruoat tehdään hyvistä kotimaisista
tarpeista paikan päällä ja ne ovat myös
sen kokoisia, ettei jiä näläkä, Sirpa kehuu.
Rautaniemessä asuva Sirpa ja Saaristokaupungissa asuva Jukka lyöttäytyivät yhteen yrittäjinä.
– Emme ole pariskunta, vaan pyöritämme tätä yritystä yhdessä.
Molemmat tekevät muutakin työtä.
Jukka on koulutukseltaan ravintolakokki ja hänen yrityksensä myy loimulohta ja paistettuja muikkuja. Sirpa

hoitaa toisena työnään Tahkon mökkivuokrauksia.

Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Hulkon grillikioskin omistajien Jukka
Latva-Salon ja Sirpa Juntusen yrittäjyyden mottona on kuunnella asiakkaiden toiveita – ja täyttää niitä mahdollisuuksien mukaan.

kaduista, joiden päässä koulurakennukset sijaitsevat. Loput äänet jakaantuivat myös koulujen sisällä jonkin
verran kannatusta saaneisiin nimiin
kuten Litmasen koulu, Lippumäen
koulu ja Pyörön koulu.
Petosen lehdessä ja Pinarin joulutapahtumassa esillä olleen nimikyselyn
tulokset kuten koulujen sisälläkin tehdyt äänestykset ovat suuntaa-antavia
ohjeita Kuopion kaupungin Kasvun ja
oppimisen lautakunnalle, joka lopullisesti nimestä päättää.
Asukasyhdistyksen järjestämän nimikyselyn yhteydessä järjestettiin arvonta nimeä ehdottaneiden kesken
ja arvonnan voitti Reijo Hallikainen
Petoselta. Hän sai palkinnoksi 10 kappaletta lounaskuponkeja Pinarin kahvioon. Onnittelut Reijolle ja kiitokset
osallistuneille. Jäämme nimiasiassa
odottelemaan lautakunnan päätöstä.

K

Hulkon grillikioskin asiakkaina ovat
myös lähistöllä työskentelevät työmiehet, jotka käyvät lounasaikaan aterioimassa kahdeksanpaikkaisessa grillikioskissa. Puhelimitsekin tehdään
tilauksia.

Ammattistartti avaa ovia ammatteihin

Sami viihtyy Pinarilla harjoittelussa

P

Y

hdistyville Kallaveden ja Pyörön kouluille on haettu viime
syksyn ja alkutalven aikana
uutta nimeä. Oman äänensä ja ehdotuksensa ovat antaneet jo aiemmin
koulujen henkilökunta sekä oppilaat
ja nyt vuodenvaihteen aikana nimiehdotuksia kerättiin myös Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen järjestämässä kyselyssä.
Jos kouluilla suosikkiasemaan oli
noussut nimenä Kallaveden koulu,
niin Petosen asukkaat ja muut kiinnostuneet äänestivät 37,5 %:n osuudella nimeksi yksinkertaisesti Petosen
koulua. Kallaveden koulu sai äänistä
16,7 %. Yllätyskortiksi kolmanneksi
nousi yhdistyksen työntekijän Kalle Lillisen esittämä Blominkulman
koulu, joka saikin osan yhdistyksen
henkilökunnan äänistä. Nimihän
rakentuu Blominkadusta ja Kulma-

Tukikohta toimii nyt
Koppelonkujalla

”Ei jiä näläkä”

etosella asuva Sami Väänänen
(16) nähdään päivällä työskentelemässä lasten ja nuorten
kanssa Pinarilla ja illalla hän viettää
samoissa tiloissa vapaa-aikaansa. Työkaverien mielestä Sami on myönteinen esimerkki nuoresta, joka suhtautuu avoimesti tulevaisuuteen.
– Erikoista on, että nuori on työntekijänä ja illalla hän on viettämässä vapaa-aikaansa muiden nuorten kanssa
Pinarin tiloissa, sanoo Pinarilla työskentelevä Heidi Venäläinen.

Mikä koululle nimeksi?

Pinarin lisäksi Samin työharjoitteluun kuuluu lasten kanssa työskentelyä Martti Ahtisaaren koululla.

Autoala kiinnostaa
Luontevaa työskentelyä nuorten ja
lasten kanssa auttaa varmasti sekin,
että Sami on kuusilapsisen perheen
jäsen.
– Minusta on ollut mukava tehdä
töitä pienten ja nuorten parissa, vaik-

ka ammattihaaveeni ovatkin muulla
alalla.
– Haaveilen automekaanikon ammatista.
– Jäin pistettä vaille pääsyvaatimuksissa.
– Eihän sitä vielä tiedä, vaikka tästä
nuorisotyöstä tulisi oma ammattini…

Bilistä, koripalloa, räppiä...
Petonen on Samin mielestä erittäin
hyvä asuinpaikka.
– Kaupat ovat lähellä ja täällä on paljon hyviä kavereita.
Samin mielestä kaveruuteen ja ystävyyteen kuuluu, että ei ilkeillä eikä
haukuta kavereita.
– Luotettavuus on tärkeää.
Vapaa-ajan viettämiseen Petonen
tarjoaa Samin mielestä hyvät mahdollisuudet.
– Pinarilla voi pelata bilistä, pleikkaria ja lautapelejä.
– Pelaan myös joskus koripalloa.
Talvella luistellaan tai joskus käydään
laskettelemassa kavereiden kanssa.
Musiikkilajeista räppi on Samille läheisin.
– Suosikkini on 2Pac, amerikkalainen räppäri.
Kavereitaan Sami tapaa myös teetuvalla ja Kotikulman kohtaamispaikassa.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen
Sami viihtyy työssään lasten ja nuorten parissa, vaikka automekaanikon
ala onkin varsinaisena ammattihaaveena.

uopion Tukikohta-seurakunnan
uusi toimipiste vihittiin käyttöön Petosen Koppelonkujalla. Aikaisemmin
samoissa
tiloissa
on toiminut posti,
huoltoasema ja pizzeria.
Vanhimmiston pj.
Markku Kellomäki korosti uusien
tilojen vihkiäistilaisuudessa, että toimipisteen
entiset
toiminnot toteutuvat myös nykyisissä
toimitiloissa hengellisessä mielessä ja
myös fyysisesti.
– Postia lähetämme ylöspäin, huollamme toisiamme ja annamme ravintoa.
Koppelonkujan toimipisteessä on
ruoanjakelua jokaisena arkipäivänä.
Vapaaehtoistyöntekijä Jari Laitisen
mukaan ihmisillä on tällä hetkellä
monenlaista hätää liittyen mm. pitkäaikaistyöttömyyteen.
– Ruokajakelun asiakkaita on satoja
viikossa.
Tukikohdan toimintaan kuuluvat
ruoanjakelun lisäksi raamattuillat,

Vanhimmiston puheenjohtajan
Markku Kellomäen mukaan uudet tilat
on remontoitu vapaaehtoisvoimin.
naisten ja miesten illat sekä lasten ja
nuorten kerhot.
Tukikohta on Kuopion Petosella toimiva itsenäinen, vuonna 2011 perustettu kristillinen paikallisseurakunta,
joka on Suomen Helluntaikirkon jäsen. Seurakunta on Kuopion Helluntaiseurakunnan tytärseurakunta.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

AMMATTISTARTTI
Savon Ammattiopiston järjestämän Ammattistartin
tavoitteena on selkeyttää opiskelijoiden ammatinvalintaa
ja lisätä toisen asteen koulutuksessa tarvittavia valmiuksia.
Opiskeluun kuuluu tutustuminen eri ammattialoihin ja työelämään ja samalla varmistua siitä, että valittu koulutusala
kiinnostaa ja vastaa opiskelijan omia kykyjä.
Koulutuksen sisältö
Koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat
vaihdella yksilöllisistä tavoitteista ja lähtötasosta riippuen:
*työelämään, ammatteihin ja koulutukseen perehtyminen
*opiskelu- ja elämäntaitojen hallinta
*ammatilliset opinnot ja työssäoppiminen
*lähtötason perustietojen täydentäminen (englanti, matematiikka, äidinkieli, taide ja kulttuuri, terveystieto, liikunta,
tieto- ja viestintätekniikka)
*opintojen laajuus on 20-40 opintoviikkoa
Lähde: www.sakky.fi
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Kallaveden koulun henkilöstö,
vanhemmat ja nuoret yhteistyöhön

Aikuisia mukaan välitunneille

K

aste-ohjelman Arjen mieli –
hanke on lähtenyt käynnistämään Kuopiossa Kasvetaan
yhdessä –iltoja ja tänä keväänä jalkautumista Kallaveden koulun välitunneille.
– Tarkoituksena on, että kerran viikossa olisi aina joku vanhempien,
nuorisotyön, koulupoliisin, asukasyhdistyksen tai vaikkapa urheiluseuran
edustaja nuorten kanssa välitunnilla,
kertoo Arjen mieli –hankkeen projektikoordinaattori Tiina Nykky.
– Keväällä järjestetään Kasvetaan
yhdessä –vanhempien ilta, jossa tulevat olemaan mukana vanhemmat,
nuoret ja koulun henkilöstö. –Tavoitteena on rohkaista vanhempia osallistumaan enemmän nuorten arkeen
ja saada heidät tietoiseksi arjen ilmiöistä.

Vanhempien iltaan voidaan kutsua
myös asiantuntijoita keskustelemaan
kaikkia osapuolia yhdistävistä asioista. Myös ryhminä voidaan käsitellä
erilaisia teemoja.

Kodin ja koulun
yhteiset linjat
Erityisluokan opettajan Jaana Vuorisen mielestä monet vanhemmat
tuskailevat samanlaisten kysymysten
äärellä.
– Miten saisi nuoren pois tietokoneelta tai menemään ajoissa nukkumaan?
– Opettajat taas joutuvat kohtaamaan koulussa väsyneen koululaisen,
jolle opetus ei oikein maistu.
– Vanhempien ja opettajien olisi toimittava yhteisen linjan mukaisesti.

Vauva avoin –päiväkerho
toimii Pinarilla

Kallaveden-Pyörön koulun rehtori
Erja Kokkonen kertoo heti innostuneensa tästä koulun ja kodin yhteistyötä edistävästä hankkeesta.
– Tämän lukuvuoden teemana on
lisäksi Koulun ja kodin kohtaaminen,
joten tätä hanketta pidettiin hyvänä.
– Tärkeää on vanhemmuuden tukeminen ja yhteisten polkujen etsiminen.
Hanketyöntekijä Kirsi Santala uskoo, että Kallaveden koulu tarjoaa
hyvät mahdollisuudet kodin ja koulun yhteistyön onnistumiseen, koska
koulua käyvät nuoret asuvat samalla
alueella.
Koko kylä kasvattaa –teema voi hänen mielestään toteutua hyvin Petosen alueella.

Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Kallaveden-Pyörön
koulun rehtori Erja
Kokkonen (vas), projektikoordinaattori
Tiina Nykky ja hanketyöntekijä Kirsi Santala uskovat, että kodin
ja koulun yhteistyöllä
päästään hyviin tuloksiin.

Ä

ideille, isille ja vauvoille tarkoitettu Vauva avoin –päiväkerho kokoontuu tiistaisin
klo 13.00 – 16.00 Pinarin toisessa
kerroksessa sijaitsevassa kokoushuoneessa.
Vauva avoin on tarkoitettu 0 - 1,5 –
vuotiaille ja heidän vanhemmilleen.
Kerho tarjoaa perheille yhdessäoloa
ja vanhemmilla on mahdollisuus
keskustella keskenään vauvaperhei-

tä koskettavista asioista. Myös asiantuntijoita voidaan kutsua vastaamaan
perheitä askarruttaviin kysymyksiin.
Sisaruksia ei voi ottaa mukaan Vauva avoimen tapaamisiin.
Vauva avoimen ohjaajina toimivat
Seija Nyyssönen ja Katja Onttonen.
Pinarin osoite: Pyörönkaari 19,
70820 Kuopio
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Vauva avoin –päiväkerho on
tarkoitettu 0 – 1,5 –vuotiaille ja
heidän vanhemmilleen.
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Petosen vapaa-aikatilat, Pinari, Pyörönkaari 19, 040 473 1728
Avoinna: ma - pe 9.30 - 14.00,
keskiviikkoisin klo 19 asti

VOIDETARJOUS APTEEKISTASI!

Decubal-tuottet ovat tehokkaita ja
miellyttäviä tuotteita ihon kaikkiin tarpeisiin

Tule tutustumaan
Decubalihonhoitosarjaan
esittelypäivänä
ma 13.2.T Klo 9-17
Decubal clinic creme 250 g
ostajalle 100 g kaupan päälle
Decubal-ihonhoitosarja -15 %
Tarjoukset voimassa 29.2.2012 asti

PETOSEN APTEEKKI
PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi

AVOINNA MA-PE 8-19, LA 9-16 PUH. 017-2871800
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Herkullista kotiruokaa
11-12.30
tiistaista perjantaihin klo
äällä tai ota mukaan!
Syö paikan pPriorin
Ruokalistan ja hinnaston löydät
kahviosta tai Internetistä

32,90

www.ppay.fi/kahvio

ATERIA
4 euroa

TANSSIT

Petosen vapaa-aikatiloissa,
Pinarilla, Pyörönkaari 19
Parillisen viikon lauantai klo 17.30-21

Seuraavat tanssipäivät: 11.2. ja 25.2.
a
ahditta
t
a
j
e
s
s
Tan
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v
r
a
P
i
r
Ka

Kahvilippu 5 €,
narikka 2 €

Kahvilipulla saa
kahvin ja kahvileivän.

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

Yhdistyksen järjestämää toimintaa
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!

Avoinna harjoittelupaikkoja
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee työharjoitteluun, työelämävalmennukseen tai vastaavaan
työtoimintaan toimistoapulaista Pinarin kahvion, Petosen lehden ja erilaisten tapahtumien toimistotehtävien hoitoon. Työnteko painottuu taloushallinnon tehtäviin, joten hakijalta edellytetään joko
kokemusta taloushallinnon töistä tai alan koulutusta. Hakijalta edellytetään myös hyvää suomen kielen
taitoa, atk-taitoja, omatoimisuutta sekä halua kerätä työkokemusta mukavassa työyhteisössä. Hakemukset
ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen ppasyhd@gmail.com.

Mistä tunnet ystävän?

Ystävänpäivää vietetään 14.2.

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. Työt alkavat niin pian kuin
mahdollista. Hakemukset joko sähköpostilla ppasyhd@gmail.com tai puhelimella 046 582 6352.

Leena Ikonen:
– Luottamus on tärkeintä ystävyydessä.
– Olen eläkkeellä, mutta entisten työkaverien kanssa ystävyys on säilynyt.
– Toimin itse mm. SPR:n ystäväpalvelussa.
– Ystävänpäivänä soittelen siskolle ja
naapurin kanssa juodaan ystävänpäiväkahvit.
Kari Koskinen:
– Ystävyyteen kuuluu luotettavuus.
– Minulla on monia ystäviä, jotka
olen tavannut työssä, vapaa-aikana
ja monenlaisissa sosiaalisissa tilanteissa.
– Ystävyys syntyy spontaanisti ja todellisen ystävän huomaa vasta vuosien päästä. Kokemus kertoo, kuka
on ystävä.
– Tekstailen ystävänpäivänä.
Orvokki Vepsäläinen:
– Rehellisyys on avainsana ystävyydessä.
– Toimin vapaaehtoistyössä mm.
Pyörön palvelutalolla ja seurakunnan tehtävissä.
– Minulla on paljon ystäviä mm. asukasyhdistyksen toiminnan kautta.
– Entisen työpaikkani henkilökunnan kanssa kokoonnumme ystävänpäivänä – viime vuonna paikalla oli
30 työkaveria!
Samu Saastamoinen:
– Hyvä ystävä on ystävällinen ja luotettava.
– Pelaan jalkapalloa ja salibandya
ja niiden kautta minulla on ainakin
kymmenen ystävää – ehkä heistä kolme on parhaita ystäviäni.
– Ystävänpäivää vietän kavereideni
kanssa.
Utelijana: Marja Miettinen

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:
Ma-pe ATK-ohjausta klo 9.00 - 17.00
Perjantaisin neulekerho klo 12.30 - 14.30
Ma-to korjausompelua klo 10.00 - 14.00
9.2. Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen sairaanhoitaja
Heidi Kolehmainen kertoo yhdistyksen toiminnasta klo 10 - 12.

Tervetuloa!
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Voittajia ja voitonjuhlia

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,
• Sale Särkiniemi ja
• Kodin Terra Kuopio.
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 14.3.
Aineistot tuohon lehteen viimeistään tiistaina 6.3.

Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21
puh. 044 4848 336
Kansainvälinen messu la 11.2. klo 16. Juha Määttä. Messu su 12.2. klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella, saarna Jarno Nykänen, kanttorina Mari Vuola-Tanila ja nuorten lauluryhmä. Sanajumalanpalvelus
su 19.2. klo 10. Liturgia Anna Vesterinen, saarna
Petteri Hämäläinen ja kanttorina Mari Vuola-Tanila ja
nuorten lauluryhmä, urkurina Richard Nicholls.
Tuhkamessu ke 22.2. klo 18. Anni Tanninen, Jarno
Nykänen, Anna Vesterinen ja Richard Nicholls.
Messu su 26.2. klo 10. Liturgia Matti Pentikäinen,
saarna Anna Vesterinen ja kanttorina Anna-Mari Linna. YV-konsertti su 26.2. klo 18. Esko Konttinen,
Anni Tanninen, Richard Nicholls, Anna-Mari Linna,
Mari Vuola-Tanila ja Lähde. Messu su 4.3. klo 10.
Liturgia Petteri Hämäläinen, saarna Hannu Komulainen, kanttorina Anna-Mari Linna. Messu su 11.3.
klo 10. Liturgia Hannu Komulainen, saarna Anni Tanninen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Mukulamessu su 12.2. klo 16. Juha Määttä, Jarno Nykänen, Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro ja nuoret
soittajat, Petosen ja Jynkänvuoren päiväkerholaiset.
Raamattuilta to 16.2. klo 18. ”Lopunajat raamatun ilmoituksessa”, ”ilmestyskirjan rakenne ja kaksi
merkkiä taivaassa, vankilapappi Jouko Koistinen. Iltatee ja mahdollisuus esirukoukseen. Tyhjän sylin
messu su 19.2. klo 16. Anni Tanninen ja Richard
Nicholls. Kansainvälinen messu su 26.2. klo 16.
Juha Määttä ja Anni Tanninen. Kansainvälinen
messu la 10.3. klo 16. Anni Tanninen.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Perhejumalanpalvelus ja YV-tapahtuma Valoharjulla su 26.2. klo 13. Raili Rantanen, Mari VuolaTanila, Valoharjun ja Kurkimäen päiväkerholaiset.
Perhejumalanpalvelus ja YV-tapahtuma Valoharjulla su 26.2. klo 13. Raili Rantanen, Mari Vuola-Tanila, Valoharjun ja Kurkimäen päiväkerholaiset.
Jumalanpalveluksen jälkeen myytävänä vohveleita,
kahvia, mehua. Arpajaiset. Tuotto yhteisvastuun hyväksi.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410, 71650 Hirvilahti
puh. 044 3629 205
Messu su 12.2. klo 13. Raili Rantanen ja Anna-Mari
Linna. Sanajumalanpalvelus su 11.3. klo 13. Hannu Komulainen ja Mari Vuola-Tanila.
Nuoret
Nuorten ilta to 09.02. klo 18-21. Kallaveden kirkolla. Aiheena on ”Toivo ja valo”. Seuraava nuortenilta
on to 16.2. klo 18-21; aiheena ”Ystävyys”
Lähetys
Lähetysaskartelut parittoman viikon maanantaisin
klo 18-20 Petosen seurakuntatalolla.
Tule mukaan kankaanpainantatalkoisiin la
25.2. klo 9-15. Painamme tyynyliinoja lähetyksen
hyväksi Kallaveden kirkon alakerrassa. Talkoolaisille tarjotaan aamupala ja lounas. Ilmoittautumiset
20.2. mennessä Katri Heikkiselle p. 040-4848 334.
Diakonia
Leväsen kammari ma 13.2. klo 12.30-14. Leväsen
palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. ”Ehtisitkö istua
vierelleni” keskustelua ja ajatuksia läheisavun merkityksestä jaksamiseen, Arja Mielikäinen. Hyvän
hoidon päivä ke 15.2. klo 10.30-14.30. Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon
p. 040 4848 332 ma, to klo 9-10 (voit myös jättää
viestin vastaajaan). Lähimmäistyössä toimivien koulutusilta ma 20.02. klo 18-20. Kallaveden
kirkolla yhdessä Puijon ja Männistön lähimmäisten

kanssa. ”Mille asioille sanon kyllä ja mille ei” Aiheesta alustaa psyk.erik.lääkäri Tuula Pesonen. Ilmoittautumiset 10.2. mennessä Riitta Reimalle p. 0404848 370. Varttuneen väen virkistyspäivä ke
22.2. klo 10. Kallaveden kirkolla. Yhteisvastuuaihe.
Myytävänä tuotteita yhteisvastuun hyväksi. Arpajaiset. Lasten eroryhmä 7-12 vuotiaille eroperheiden lapsille 24.-25.2.2012. Järjestäjinä Kallaveden
seurakunta ja Yhden vanhemman perheiden liitto.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 17.2. mennessä Mervi Hakkaraiselle p. 0400-441 708.
Muuta
Leväsen messu ti 14.2. klo 13.30. Anna Vesterinen, Juha Määttä ja Anna-Mari Linna. Laskiaistapahtuma Penkereellä Rytkyllä su 19.2. klo 1014. Pulkkamäki, talvisia leikkejä, rekiajelua. Myynnissä hernekeittoa, laskiaispullia, kahvia ja mehua.
Tuotto yhteisvastuun hyväksi. Donkkis Big Nighttoimintailta 7-13 vuotiaille pe 24.02. klo 18-20.
Petosen seurakuntatalolla. Leväsen messu ti 6.3.
klo 13.30. Anna-Maija Hella ja Anna-Mari Linna.
Perhetyö
Perhekerhot 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, Kantoluodoilla, (Ilveslammentie 23) klo 9.30-11.
Kirkkomuskari su 12.2. klo 17. Kurkimäessä (kerhohuone). Taidetiistai ti 14.2. ja 21.2. klo 9.3011.30 tai 13-15. Koko perhe kädentaitojen pariin
Kallaveden kirkolle. Omat eväät ja taiteiluun sopivat
vaatteet mukaan. Perheraamattupiiri su 19.2. klo
16.30. Kallaveden kirkolla, alakerrassa. Raamattupiirin ajaksi on lapsille omaa ohjelmaa; pyhäkoulua
ja leikkimistä/pelailua lastenhoitajien kanssa. Lisätietoja Pia Karjalainen p. 050-525 1012. Perheleiri
Rytkyllä 30.3-1.4.2012. Ohjelmassa ulkoilua, yhteistä tekemistä ja ruokaa valmiista pöydästä. Ilmoittautuminen 27.2. mennessä Petosen diakoniatoimistoon ma ja ke klo 9-10 p. 040-4848 333 tai
sähköpostilla katri.heikkinen@evl.fi. Leirin hinta 40
€/aikuinen ja 16 €/lapsi.

O

lihan huikea sunnuntai-ilta, joka venyi sitten pitkälti aamutunneille
voitonjuhlien vuoksi. Mutta monenlaisten taktisten ratkaisujen jälkeenkin voitto meni oikeaan osoitteeseen. New York Giantsin pelinrakentaja Eli Manning nousi samalla legendojen joukkoon.
Ja resitentinvualittii olj ja män. Onnea vaan Saulille. Kuusi pitkää, mutta tuskin nälkäistä vuotta joutui hän odottamaan. Hoida hommasi hyvin, äläkä
jätä jalkapallopeleissä piipahtelua vaikka linnaan joudutkin. Olihan ne mielenkiintoiset vaalit, media ja kansakin olivat varsin tohkeissaan. Itse voin
Itellaa ja Kuopion kaupunkia kiittää siitä että sain olla niiden harvojen ja
valittujen joukossa, jotka saivat äänestää omassa työhuoneessaan. Mitähän
olenkaan tehnyt moisen ansaitakseni? Itellaa saa kiittää myös siitä että nyt
joutuu A-marketissa piipahtamaan sekä postireissulla että ruokakaupassa
käydessä. Pirullisen kallista puuhaa moinen. Terveyteni kannalta parempi
jos se hiivatun Postin noutopiste oikeasti tänne slummiin saadaan ja pian.
Myös Plussakortin halkaisua on vakavasti harkittava.
Tajusin tuossa vaalikampanjoiden kuumassa ja turhan usein joukkohysterian puolelle karanneessa huumassa että molemmilla toisen kierroksen
ehdokkailla on minua muutaman vuoden nuorempi siippa. Järkytyksestä
toivuttuani tajusin että olen oikeasti vanha ja pyörryin uudelleen. No jossen
pian lähde löytöretkelle Etelä-Amerikkaan niin ehkä minua saulimaisesti
onnistaa, kun olen ehdokkaana Euroopan liittovaltion Suomen osavaltion
kuvernöörin vaaleissa vuonna 2032. Vapise Väyrynen, et voita vielä silloinkaan! Tosin jos Putinin naamataulu vielä silloin kestää lisää botoxia, niin
voidaanhan me olla myös Venäjän keisarikunnan alaisia ja Vladimir I tuskin
minua jääkärikuvernööriksi nimittää. Tuskin Paavoakaan.
Presidentistä tuli mieleen vaappuvat pingviinit, jolta varmasti itsekin näytän
ulkona liikkuessa. No totta puhuen toppahousuissa joutuu välillä istumaan
sisälläkin eikä romminkaan pyörittely aromilasissa onnistu lapanen kädessä. Kokoomuksen ja RKP:n (ja Paavo Lipposen) salaliittoahan tämä huonelämpötilan alhaisuus vain on. Tietävät pirulaiset, ettemme me kaupunkien vuokratalojen asukkaat tarkene silloin edes lisääntyä saatikka aiheuttaa
muutakaan harmia. No, kunnallisvaalit ovat jo melkein ovella. Muistakaa
äänestää (oikein)!
Pasi Louhelainen
Hallituksen sihteeri ja taloudenhoitaja
(ei Suomen vaan PPAY:n)

Piirit
Niemisjärven olotila ti 14.2. klo 11.30-13. Niemisjärven kylätalossa. Ystävänpäiväjuhla.
Aikuistyö
Seurakuntailta ma 13.2. ja 20.2. klo 18.30-20.
Kallaveden kirkolla. 13.2. aiheena Sanan kylvö Mat. 13: 31-33 ja 20.2. aiheena Rakkauden uhritie
- Mark. 10: 32-45. Juha Määttä. Miesten sauna- ja
takkailta pe 24.2. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. ”Veljesseurat”, Juhani Happonen & Co. Sauna
ja avanto, kevyt iltapala. Osanottomaksu 5 €.
Pyhäkoulu
Pyhäkoulut sunnuntaisin Kallaveden kirkolla klo
10, Petosen seurakuntatalolla klo 13.30, Pyhäkouluopettajien ilmoittamina pyhinä seuraavasti:
Haminalahti/Hiekkala klo 11: aloitus 15.1. muut
kokoontumiset opettajan ilmoituksen mukaisesti.
Kurkimäki/kerhohuone Kirkkomuskari klo 17:
kokoontumiset 15.1., 12.2., 18.3. ja 15.4.Pyhäkouluja ei ole perhepyhäpäivinä: 12.2., 19.2.,
11.3. ja 18.3.Soininlahdessa Hilkka Jauhiaisen
kodissa, Suonenjoentie 270, joka kuukauden kolmantena sunnuntaina klo 13. Lisätietoja saa pyhäkouluopettajilta tai lapsityönohjaaja Tuula Hoffrénilta puh: 040-4848 335 tai tuula.hoffren@evl.fi.
Kinkerit
Sotkanniemen kinkerit to 9.2. klo 18.30. Hilkka ja
Asko Airaksisella, Sotkanniemi 754. Kinkerien aiheena Virsikirja - rukouskirjamme. Matti Pentikäinen ja
Anna-Mari Linna.

Pyörön lähikirjaston aukioloajat muuttuvat

P

yörön lähikirjaston torstain aukioloaika muuttui helmikuun
alussa. Asiakkaiden toivomuksena on ollut aamupäivien aukioloaikojen lisääminen. Pyörön kirjasto on
avoinna maanantaista keskiviikkoon
klo 13-19, torstaista perjantaihin klo
10-16 ja talvilauantaisin klo 10-15.

VHS-kasetit
DVD-levyille Kuopion
kaupunginkirjastossa
Kuopion kaupunginkirjasto tarjoaa
asiakkailleen mahdollisuuden digitoida vanhat VHS-kasetit DVD-levyille
14.2. lähtien. Digitointilaite asiakkaita

varten laadittuine ohjeistuksineen on
sijoitettu pääkirjaston musiikkiosastolle (1 krs.). Asiakas voi ostaa kirjastosta tyhjän DVD-levyn digitointia
varten 1,50 euron hintaan.
Laitteen voi varata käyttöönsä musiikkiosaston tietopalvelusta (017182325) 1-4 tunniksi kerrallaan. Digitointi on reaaliaikaista, esimerkiksi
tunnin videon tallentaminen kestää
yhden tunnin. Asiakas tarvitsee varaamista varten voimassa olevan Kuopion kaupunginkirjaston kirjastokortin.
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