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Asiakasomistajapäivät to-pe 12.-13.4.
Petosen ja Keilankannan S-marketissa
Haluatko ostoistasi

rahaa takaisin?
BONUSTAULUKKO

Liity PeeÄssän asiakasomistajaksi
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Huhtikuun asiakasomistaja liittymisetuina
S-market Petosella ja Keilankannalla on
tulppaaninippu, 10 euron etuseteli PeeÄssän
ravintoloihin sekä herkkukassi!
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Asiakasomistajaksi liityttäessä maksetaan Osuuskauppa PeeÄssän osuusmaksu 100 €. Sen voi maksaa
kerralla kokonaan tai liityttäessä 20 €, jolloin loppuosa maksetaan kertyvällä Bonuksella 24 kk kuluessa. Bonus
alkaa kertyä 50 euron kuukausiostoilla. Asiakasomistajaksi liityttäessä annettavat tiedot tallennetaan S-ryhmän
asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin.
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Taulukosta näet kuinka paljon
voit säästää taloutesi ostoksista.

www.peeassa.fi
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KEILANKANTA Ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18
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Hinnat voimassa huhtikuun 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

www.peeassa.fi

2

Petosen lehti • Keskiviikko 11.4.2012

Sukututkija jakaa ihmisten ilot ja surut
– Isännällä ja rengillä oli usein samat ongelmat – miten säilyä hengissä…
Parviaisten sukukirjasta tulee esille myös tieto, että vielä vuoteen 1865
isännällä oli oikeus antaa ”kohtuullista kuritusta” alle 14-vuotiaalle naispuoliselle ja alle 18-vuotiaalle palkolliselle.

Kotia etsimässä

S

attuneesta syystä olen harrastanut Petosen alueella
asunnon metsästystä. Olen
siis päättänyt upottaa jalkani vielä
syvemmälle asuinalueemme maaperään, asettua tänne pysyvästi.
No, lukuisia kertoja asuinpaikkaa
vaihtaneena kokemusasiantuntijana kannattanee sanoa, että ainakin toistaiseksi. Elämästä kun
ei koskaan tiedä. Näissä kodinetsintäpuuhissani olen tutustunut
sellaisiinkin paikkoihin Petosella,
joita en tiennyt olevankaan. Varsin
kauniita ja rauhallisia asuintaloja
löytyy ihan Pyörön keskustan liepeiltäkin. Nyt se on taas todistettu,
että Petonen on kuin onkin puistokaupunki.
Viikonloppuisin olen syynännyt
tarkkaan asuntoliitteet ja ilmaisjakelulehdet, juossut näyttelyissä
kohtaamassa toisia asunnonmetsästäjiä ja nuuskimassa itselle vieraiden ihmisten koteja. Sillä on
muuten suuri merkitys, millainen
sisustus myytävässä asunnossa on
– vaikka sen ymmärtääkin, että
jokainen laittaa kotinsa omanlaisekseen, asunnon ensivaikutelma
on tärkeä juttu. Se joko natsaa tai
sitten ei, liekö sama mekanismi
kuin ihmissuhteissa, tulee olla sitä
”kemiaa”.
On myös ollut hupaisaa lukea välittäjien asuntomarkkinointia, se
on kuulkaas nyt valttia että Petoselta on vain muutama kilometri
Ikeaan! No, sitten kun se vihdoin
avataan. Nythän sitä voisi ajatella,
että tuo maailmankuulu huonekalukauppa nostaa tullessaan myös
meidän petoslaisten asuntojen arvoa. Hienoa, tässä kohtaa olemme
parempia kuin rannoilla asuvat
naapurimme – mitenkään haluamatta rakentaa mitään kilpailuasetelmia… siitäkään huolimatta,
että viime vuosina on tuntunut,
että Petonen on hieman jäänyt syrjään ja varjoon.
Tällä tarinalla on onnellinen loppu, minä löysin kodin, soman rivitalokaksion lammen liepeiltä.
Ja olen ikionnellinen, neliöitä ei
ole runsaasti, mutta on oma pikku piha, jossa myyjän kertoman
mukaan kasvaa mansikoita ja
pensasmustikoita. Ja mikäli taimikasvatukseni tuottaa satoa, siellä tulee kasvamaan myös krassia,
tuoksuhernettä, kelloköynnöstä,
leijonankitoja, basilikaa, ruohosipulia ja kaikenlaista muuta hyödyllistä. Muuttotalkoista ilmoitan
sitten hyvissä ajoin..

Monipuolinen elämän kirjo

Historianopettajana Mikko Parviainen opettaa oppilailleen historian suuria linjoja. Sukututkijana hän löytää tapahtumien vaikutukset ihmisten elämään.

M

itä kaikkea sai Brita Parviainen kokea elämässään...?
Hän joutui ensin irtolaisena
Turun kehruulaitokseen, vaihtoi vankeuden Siperian matkaan ja tuli siellä
murhatuksi… Miksi Kusti Eemeli lähti Amerikkaan...?
Kallavesi-Pyörön koulun historianopettaja Mikko Parviainen on esittänyt kysymyksiä ja saanut vastauksia
moniin ihmiskohtaloihin kymmenen
vuotta kestäneellä sukututkijan taipaleellaan.
Sukututkijalle menneisyyden ihmiset tulevat kertomaan tarinoitaan.
– Vaikka vanhemmista sukupolvista
ei ole valokuvia, heidät alkaa kuvitella mielessään tietynnäköisiksi, Mikko
sanoo.
Esimerkiksi kirkonkirjoista löytyvä
tarina raajarikkoisesta saa tutkijan näkemään sitkeän vanhuksen ontumassa kaskihalmeen laidassa.

”Par sattoo vuotta
Savon Parvijaesia”
Viime vuoden parhaaksi sukukirjaksi valittu Mikon ja Teuvo Parviaisen
yhdessä toimittama Par sattoo vuotta Savon Parvijaisia –sukukirja kertoo Savon Parviaisista 1700-luvulta

1900-luvun alkupuolelle. Kirjassa
on myös tietoa aiemmilta ja myöhäisemmiltä ajoilta.
Tutkimuksen takarajana on pidetty toista maailmansotaa ja perhetauluihin on pyritty ottamaan mukaan
1930-luvulla muodostuneet perheet.
Tutkijakoulutuksen saaneelle historianopettajalle yhdistyvät historian
laajat linjat tavallisten ihmisten kohtaloihin.

”Isännällä oli oikeus
antaa kohtuullista
kuritusta.”
– 1860-luvun nälkävuosina saattoi
koko perhe kuolla nälkään ja sairauksiin.
Mikko sanoo, että Savon Parviaiset
eivät tutkittavina aikoina nousseet
usein ”herrahisseihin”.

Suurin osa Savon Parviaisista on koillissavolaisia, Riistavedeltä, Kaavilta
tai Nilsiästä lähtöisin. Vanhoilta ”parviaisalueilta” Rantasalmelta ja Leppävirralta alkaa molemmista joitakin
sukuhaaroja. Suvun lähtöhenkilöitä on myös Pieksämäeltä, Suonenjoelta, Karttulasta, Kiuruvedeltä ja Sonkajärveltä.
Parviaiset ovat tulleet sukutukijaa vastaan monenlaisine tarinoineen. Veljessodan taistelut, lentäjät,
sodassa kaatuneet, lotat, verenpysäyttäjät, metsästäjät, metsärosvot,
onnettomuudet, muusikot, köyhien
elämä - siis monipuolinen elämän
kirjo.
Sukukirjan sivuilta voi poimia esimerkiksi höyrylaiva Louhen traagisen
onnettomuuden 15.5.1934. Hukkuneiden joukossa oli myös leppävirtalainen talollinen Aarno Evald
Parviainen. Häntä jäivät kaipaamaan Anna Lyydia -vaimo ja neljä pientä lasta.
Kirjasta löytyy myös tietoja musiikkialan henkilöistä, mm. Mikko Parviaisesta
ja Lauri Parviaisesta, jonka
toimittamat Koulun laulukirjat löytyvät monien kotien
kirjahyllyistä. Muuruvedellä syntynyt, olympiamitalin
saanut keihäänheittäjä Kaisa
Parviainen on saanut oman
lukunsa kirjassa.
Metsästyksestä ovat Parviaisetkin saaneet toimeentuloa.
Metsästysaiheiseen
kuvaan on päässyt kaavilainen Antti Kustaa Nykänen
ketun- ja kärpännahkoineen.

suvun tietoa lapsilleen. Kansalaisopiston kurssit auttoivat alkuun. Sukututkimukseen hän on käyttänyt mm.
Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen digiarkistoja ja Suomen Sukututkimusseuran HisKi-tietopalvelua.
– Kuopion kaupunginkirjasto tarjoaa erinomaiset puitteet sukututkijalle.
Kuopiolaissyntyisen Mikon omat
sukujuuret ovat Riistakoskella, Heikki
Sveninpoika Parviaisen sukuhaarassa.
– Tieto esi-isieni ja -äitieni elämästä
on lisännyt kiinnostustani myös suvun asuinseutuihin.
Mikko kuvailee sukututkijan työtä
sanaristikoksi tai palapeliksi.
– Joskus tuskastuu ja ajattelee, että
tästä ei tule mitään.
Tietoa tulee kuitenkin aina lisää – eikä sukutukijan työ osoita loppumisen
merkkejä.
Mikko sanoo keskittyvänsä seuraavaksi tutkimaan vaimonsa sukujuuria.

Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Kaavilainen Antti Kustaa Nykänen on
päässyt kuvaan ketun- ja kärpännahkoineen.

Sukututkimus jatkuu
Mikko aloitti sukututkimuksen ajatuksena siirtää oman

Äitienpäivän 13.5. HAASTE

N

Riitta Katajamäki
PPAY:n hallituksen puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
Puh. 045 2090 600

Lauri Parviaisen laulukirjat ovat monille tuttuja.
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tiedotuslehti. Jaetaan Petoselle, Pirttiin,
Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 10 300 kpl.
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ytkis-Savo haastaa kaikki
ihmiset, yhdistykset, vapaaehtoisjärjestöt, seurakunnat,
päiväkodit, esikoulut ja koulut 13.5.
Äitienpäivänä muistamaan äitejä ja
isoäitejä vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja kaikkialla.
Äitejä voi ilahduttaa muistamalla
haluamallaan tavalla; viemällä äitienpäiväkortin, kukan, laulamalla tai
vaikka viemällä isoäiti käymään ulkona virkistymässä.
Kortteja tms. voi esim. askarrella ryhmässä ja viedä vanhainkotiin
tai palvelutaloon. Ajatus on, että aikuinen vastuuhenkilö sopisi sopivan
kohdepaikan kanssa tarkemmista yksityiskohdista.

Moni vanhus ja äiti on yksinäinen ja
lapsillekin on tärkeää kohdata ikääntyneempiä ihmisiä. Sukupolvien välinen vuorovaikutus jää usein kovin
ohueksi.
Positiivista toivoa synnyttävää toimintaa ja iloa ihmisten elämään. Siihen haluamme teidät kaikki haastaa.
NYTKIS ry on vuonna 1988 perustettu yhteiskunnallinen järjestö, joka
työskentelee naisten aseman parantamiseksi, todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden
edistämiseksi. Lisätietoja: www.nytkis.
org.

Ilmoitushinnat 2012: 0,95 e/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.
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KIINTEISTÖMAAILMALLA YLIVOIMAINEN
MYYNTIVAHVUUS,
ALUEELLAMME SINUA PALVELEE
35 ALAN AMMATTILAISTA.
Useilla alueilla – myös Kuopiossa – Kiinteistömaailma on alansa kiistaton
markkinajohtaja, mm. vuonna 2011 välittäjien tekemistä
omakotitalokaupoista osuutemme oli huikeat 36,3 % ja rivitalokaupoista 26,6 %.
Markkinajohtajuus ei kuitenkaan ole meille se tärkein asia, tärkeintä on
asiakkaiden tyytyväisyys ja luottamus. Luottamus ei tule suurilla puheilla ja
lupauksilla, vaan se ansaitaan jokaiselta asiakkaalta.

YLI
YLIVOIMAISESTI
LAAJIN VALIKOIMA, KUOPIOSSA
KIINTEISTÖMAAILMALLA 280 MYYNTIKOHDETTA, tilanne 6.3.2012
Valtakunnallisuudesta, yksityisyrittäjyydestä ja Tarjouskaupasta on selkeästi
etua, niin ostajalle kuin myyjälle. Palveluumme kuuluu ilmaisen
asuntoarvion lisäksi kirjallinen kodinvaihtosuunnitelma veloituksetta.
Soita ja kysy lisää.

Hymy Suuronen Jaakko Eskelinen Risto Holopainen Jussi Autio
Jari Nousiainen Minna Pakarinen Timo Rantanen
044 279 8903 044 279 8906
044 279 8908 044 279 8902 044 279 8933 044 279 8942 044 279 8938

Aaro Tanskanen
044 279 8931

Marjo-Riitta
Takkinen
044 279 8959

Matti Sipilä Minna Antikainen
044 279 8907 044 279 8923

Jari Bäck
044 279 8904

Marketta
Jarmo Lyytinen Jouko Leinonen Mia Kosonen Petteri Nuutinen
Tiina
Sinikka
Heinonen
044 279 8936 044 279 8901 044 279 9951 044 279 8909 Luukkonen
Kaukorinne
044 279 8912
044 279 9950 044 279 8930

Marko Kurikka
044 279 8915

Marko
Hannu Hyttinen Lassipekka
Arja Eskelinen Maria Keinänen Hannu
Anne Lindvall
Veijo
Tuija Hartio
Petri Toivanen Heidi HallmanMielonen
044 779 7920 Parviainen
044 279 8918 044 279 8917 Ruotsalainen 0400 213 500 Martikainen 044 279 8932 044 279 8934
Hyvönen
044 755 4301
044 279 8914
044 279 8913
044 279 8911
044 279 8924

Kiinteistömaailma Haapaniemenkatu
Kiinteistömaailma TorinKulma
ASUNTOKUOPIO OY LKV
KODINONNI KUOPIO OY LKV
Haapaniemenkatu 36 | 70110 Kuopio Haapaniemenkatu 28 | 70110 Kuopio
P. 017-279 8900
P. 017-279 8940
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi torinkulma@kiinteistomaailma.fi

Eveliina
Päivi Järveläinen Juha Puurunen
Antti
Niskanen
044 279 8916 044 279 8935 Mähönen
044 279 8919
044 279 8922

Kiinteistömaailma Puijonkatu
Kiinteistömaailma Siilinjärvi
Kiinteistömaailma Petonen
KUOPION HUONEISTOVÄLITYS OY LKV
ASUNTOSIILI OY
KODINONNI KUOPIO OY LKV
Puijonkatu 35 | 70100 Kuopio
Kuiluntie 3 | 71800 Siilinjärvi
Jalkasenkatu 7 | 70820 Kuopio
P. 017-279 8910
P. 017-279 8920
P. 017-279 8930
petonen@kiinteistomaailma.fi puijonkatu@kiinteistomaailma.fi siilinjarvi@kiinteistomaailma.fi
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Tavallisen Toiminnan Talo monia palveluja lapsiperheille

K

uopion keskustassa sijaitseva
Tavallisen Toiminnan Talo on
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) Kuopion yhdistyksen
perhekeskus, joka on toiminut noin
vuoden Kasarmikatu 1:n avarissa tiloissa.
Tavallisen Toiminnan Talon toimintamuotoja ovat lastenhoito- ja
kotipalvelut, perhekahvilat, muskarit,
synttärijuhlien järjestäminen sekä lastenvaatteiden ja tarvikkeiden kirpputori, joka toimii talon aukioloaikoina.
Talolla kokoontuu erilaisia ryhmiä,
esim. tämän kevään ajan pienten lasten vanhemmille tarkoitettu monikulttuurinen ryhmä, joka järjestetään
yhdessä Kuopion kansalaisopiston
kanssa. Uutena toimintamuotona Talo tarjoaa kotona tapahtuvaa lastenhoitoa Kelan yksityisen lastenhoidon
tuella.

Perhekahvila on
kohtaamispaikka
Talon työntekijät Piela Litmanen ja
Sari Nykänen kertovat, että kolmena
päivänä viikossa toimivassa perhekahvilassa vanhemmat voivat keskustella keskenään ja lapset tutustua toisiin lapsiin.
– Lisäksi voidaan alustaa keskustelu
jostakin kiinnostavasta aiheesta, vaikkapa lasten univaikeuksiin liittyvistä
ongelmista.

– Myös tuote-esittelyjä järjestetään.
Molempien työntekijöiden mielestä
tärkeintä on vertaistuki, mitä perheet
voivat antaa perhekahvilassa toisilleen.
Perhekahvilaan perheet tulevat
usein suoraan muskarista.
– Täällä käy melko säännöllisesti
kymmeniä äitejä lapsineen.
Työntekijät toivovat, että yhä useammat vanhemmat löytäisivät perhekahvilan.

Vanhemmille vapaahetkiä
Vanhemmilla on mahdollisuus käydä ostoksilla, lääkärissä, kampaajalla
tai vaikkapa yhteisellä aterialla, kun
he voivat pientä korvausta vastaan
jättää lapsensa korkeintaan kolmeksi
tunniksi hoitoon lapsiparkkiin, joka
on toiminnassa Talon aukioloaikoina.
Ensimmäisen tunnin hinta on 8 €, toisen 7 € ja kolmannen 5 €.
Lapsiparkkiin tulosta kannattaa soittaa edellisenä päivänä Talolle.

– Lisäksi ennakkoilmoittautumalla
lapset voi jättää Snadiparkkiin KalPan
kotipelien ajaksi, Piela ja Sari sanovat.
– Yhden lapsen hoitokustannus Snadiparkissa on 20 € ja kahdesta lapsesta
35 €.
– Lapset saavat Snadiparkissa myös
iltapalan.
Tämän vuoden alusta Talo on tarjonnut lapsille myös kotihoitoa Kelan
yksityisen hoidon tuella.
Lasten yksityisen hoidon tukea voi
hakea perhe, jonka alle kouluikäistä
lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.
Tuloihin perustuvan tuen määrän voi
käyttää kotona tapahtuvaan lastenhoitopalveluun.
Tavallisen Toiminnan Talo, Kasarmikatu 1, 70110 Kuopio, puh. 044 700
0090, nettisivut: http://kuopio.mll.fi,
sähköposti: talo@tavallisentoiminnantalo.fi
Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Uusi yrittäjä
Pyörön kirppiksellä

P

Pyörön Kirppikseltä voivat
kaikenikäiset tehdä löytöjä.

etosen keskustassa sijaitseva
Pyörön Kirppis aloitti maaliskuun alusta uuden yrittäjän ohjaimissa - ja entisillä hinnoilla ja aukioloajoilla.
Kolmetoista vuotta Suomessa ja Petosella asunut marokkolaissyntyinen
yrittäjä Chebli Soumia sanoo, että
hän haluaa kirpparitilojen olevan siistit ja myös myytävien tavaroiden hyvä
järjestys lisää paikan viihtyvyyttä.
Pääasiassa Chebli kertoo hoitavansa
kirpparia yksin, mutta joskus hänen

miehensä tulee apuun paikkojen siivoamisessa ja järjestämisessä.
Erilaisten ihmisten ja ystävien tapaaminen on uuden yrittäjän mielestä
mielenkiintoisinta kirpparitoiminnassa.
Chebli korostaa, ettei kirppari ota
vastaan alle 18-vuotiailta kiellettyjä
tuotteita.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Silver Skate 2012

K
Työntekijät Piela Litmanen (vas.) ja Sari Nykänen toivovat, että yhä useammat lapsiperheet tulevat tutustumaan
Tavallisen Toiminnan Talon toimintaan ja tapahtumiin.

uopion Taitoluistelijat ry:n
järjestämä perinteiset nuorten luistelijoiden kilpailut pidettiin maalis-huhtikuun vaihteessa
Kuopiossa. Jo kymmenennen kerran
järjestetty kansainvälinen tapahtuma
luisteltiin osin myös Petosella Lippumäen jäähallissa, jossa lauantain
iltapäivän tapahtumia oli seuraamassa myös Petosen lehden kuvaaja.
Kuvasarja on nähtävissä internetissä
lehden kuva-arkistossa osoitteessa
http://petosenlehti.ppay.fi/galleria
ja Muut tapahtumat –linkin alla.

Teksti ja kuva: Pasi Louhelainen
Kasarmikadun Talossa on lapsille viihtyisä leikkitila.

Yhdistyneet koulut
Pyörön kouluksi

K

asvun ja oppimisen lautakunta päätti 28.2.2012, että Kallavesi- Pyörön koulun nimeksi
tulee Pyörön koulu 1.8.2012 alkaen.
Perusteluksi lautakunta esitti, että
Pyörön alue on saanut nimensä Petosen alueen suunnittelun yhteydessä (alueen silloisella kartalla Pyörön
suo). Koulun ehdottamaa Pyörön
koulu -vaihtoehtoa pidettiin hyvänä,
koska nimi on ytimekäs ja koulu voidaan sijoittaa nimen perusteella Petosen kaupunginosaan Pyörön alueelle.
Kasvun ja oppimisen lautakunta
päätti viime keväänä yhdistää Kallaveden ja Pyörön koulut yhdeksi hallinnolliseksi yksiköksi 1.8.2011 alkaen.
Yhtenäisen peruskoulun työnimenä
on käytetty toistaiseksi Kallavesi-Pyörön koulua.

Selkeä nimi –
ei sekaannuksia
Koulun tehtävänä oli laatia ehdotus
uudeksi nimeksi, joka otettaisiin käyttöön 1.8.2012 alkaen.

Nimiehdotusta pyydettiin myös Pitkälahti- Petosen asukasyhdistykseltä.
Yhdistyksen vastaajista enemmistö
ehdotti nimeksi Petosen koulua, 16,7
% Kallaveden koulua ja 12,5 % Blominkulman koulua.
Koulun oppilaat ja henkilökunta tekivät omat ehdotuksensa. Yhteenvetona koulun esitys oli, että nimi tulisi
säilyttää Kallavesi - Pyörönä ja toissijaisesti koulun nimi voisi olla Pyörön
koulu.
Lautakunta totesi, että kielellisesti
Kallavesi-Pyörö ei ole hyvä vaihtoehto, koska mm. nimen taivuttaminen
on hankalaa ja muutoinkin kaksiosainen nimen käytettävyys on huono.
Kaupungissa on myös Kallaveden
lukio, joten epäselvyyksien välttämiseksi Kallaveden koulun nimivaihtoehto ei voinut lautakunnan mielestä
tulla kysymykseen.
Teksti: Marja Miettinen
(Lähde: Kasvun ja oppimisen lautakunnan pöytäkirja 28.2.2012)

K-supermarket nykyaikaistettiin
seuraaville vuosikymmenille

K

-kauppa on toiminut Petosella
ensi kesänä 20 vuotta. Viimeiset kymmenen vuotta K-supermarket Petosen yrittäjinä ovat toimineet Vesa ja Ulla Immonen, jotka
halusivat nykyaikaistaa kaupan viime
syksynä alkaneella suurremontilla, joka saatiin loppuun maaliskuussa.
– Kauppaan on tehty sen historiassa
aikaisemminkin remontteja,
mutta nyt halusimme tehdä
perusteellisen uudistuksen
niin, että kauppa on toimiva
seuraavatkin vuosikymmenet, sanoo Vesa Immonen.

Kylmäkalusteet
kannellisia
Kauppa on remontoitu sananmukaisesti lattiasta kattoon. Lattiat ja valaistus on
kunnostettu, seinät maalattu
ja kaakeloinnit uusittu.
Kauppias Immonen iloitsee energian säästöstä, joka syntyy siitä, että uudet
kylmäkalusteet ja pakasteet
ovat kannellisia ja ovellisia.

– Kylmä- ja hyllykalusteita sekä pakastetilaa on enemmän kuin ennen ja
näin ollen tuotevalikoimaa myös.
– Lisää on saatu myös massa-alueita,
joihin voidaan ottaa sesonkituotteita.
Kaupan uusi lihatiski on kauppiaalle
erityisen ylpeyden aihe.

Kauppias kertoo, että lihatiski edustaa ”K-kaupan Väiskin mallia” eli retromallia suoralinjaisilla muodoillaan.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen
Uusitun lihatiskin takana palvelevat
asiakkaita Henna Pulkkinen ja Seppo
Pääkkö, asiakkaana Seppo Rissanen.
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Ilo irti koulusta – vanhempien kannustuksella
välttämättä anna hyviä voimavaroja,
jos nuoret ja vanhemmat eivät kuuntele toisiaan.
Ryhmätöissä haettiin kolmea tärkeintä toivomusta, joilla vanhempien ja lasten suhdetta voitaisiin kehittää. Vanhemmat kokoontuivat
miettimään omissa ryhmissään lapsiltaan toivomia asioita ja nuoret listasivat omia odotuksiaan vanhemmilta.

Nuoret toivovat
kannustamista

Rehtori Erja Kokkonen iloitsi Kasvamme yhdessä –illan runsaasta osanottajien
määrästä.

A

rjen mieli -hankkeeseen liittyvä Kasvamme yhdessä - nuorten ja vanhempien yhteinen
ilta keräsi Kallavesi-Pyörön koululle
lähes kaksisataa osallistujaa.
Rehtori Erja Kokkosen vetämässä
tilaisuudessa oli paikalla kahdeksasluokkalaisia, vanhempia, opettajia ja

Arjen mieli –hankkeen edustajia. Yhteisenä tavoitteena oli ryhmätöiden
avulla saada vanhempien ja lasten toiveet kohtaamaan toisensa.
Opettajat ja oppilaat alustivat ryhmätöitä pienillä näytelmillä, joissa
teemana oli vanhempien ja lasten
kohtaamattomuus. Yhteinen koti ei

Opettaja Mikko Parviaisen luokassa ryhmätyöt tuottivat monenlaisia
ajatuksia. Anton Laukkanen, Riikka
Leskinen ja Veera Soininen toivoivat
vanhemmilta ennen kaikkea kannustavaa asennetta nuorten koulun käyntiin. ”Ensi kerralla sitten paremmin”
kannustaa nuorten mielestä enem-

män kuin arvosteleminen huonosta
menestyksestä.
Luokan ryhmätöistä kootussa kolmen tärkeimmän listassa oli myös
toivomukset, etteivät vanhemmat
”hössöttäisi” liikaa ja myös vanhempien rahallista panosta mm. koulutarvikkeisiin toivottiin lisää. Opettaja Parviainen oli hieman huvittunut
nykynuorten ”materialistisista” näkemyksistä.
Muiden koulun oppilaiden ryhmien toivomuksissa oli myös korostettu
kannustavuuden merkitystä ja vanhempien tukea vaikeissa tilanteissa.

teella. Ryhmän ajatuksena oli, että oppilaiden olisi hyvä ottaa ilo irti koulun
käynnistä, koska koulu tarjoaa niin
paljon mahdollisuuksia tietoon ja kehittymiseen.
Hyvät käytöstavat, yhteisyrittäminen, toisten huomioiminen, työrauha,
liikunta ja terveelliset elämäntavat olivat vanhempien toiveina. Tärkeänä
toiveena oli myös, että nuoret hoitaisivat itse läksynsä, heräisivät ajoissa ja
kertoisivat kuulumisia koulusta vanhemmilleen.

Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Positiivisessa
hengessä eteenpäin
Eräs ruokasaliin ryhmätöihin kokoontunut
vanhempien
ryhmä
läksi liikkeelle myönteisellä asen-
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Anton Laukkanen, Riikka Leskinen ja Veera Soininen keskustelivat hyvästä vanhemmuudesta.

Priorin

Sydänviikon tarjous

kaps.

AND-verenpainemittari 79
digitaalinen, UA-767 Norm. 98,50
Lysi omega-3
12,90
TUPLA+ 800 mg Norm. 16,55

32,90

Tarjous voimassa 11.4.-21.4.12
T

MITTAUSPÄIVÄ APTEEKISSAMME!

17.4.2012 klo 10-14
Voit mittauttaa veren sokerin,
kolesterolin ja verenpaineen.
Mittauksen hinta 2 e/mittaus

PETOSEN APTEEKKI
PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi

AVOINNA MA-PE 8-19, LA 9-16 PUH. 017-2871800
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Keskittäminen?
Kun juttelimme ihmisten kanssa keskittämisestä, harva tiesi sen helppoudesta. Tosiasia on, että se on paitsi helppoa, se voi myös tuoda sinulle rahanarvoisia etuja.
Laske omien etujesi määrä bonuslaskurilla osoitteessa op.fi/bonuslaskuri tai soita
meille numeroon 0100 0500.

OP-bonuksia kertyy Osuuspankin omistajajäsenelle ja Helsingin OP Pankin asiakkaalle, jonka oma tai perheen yhteinen pankkija/tai vakuutusasiointi on vähintään 5 000 €/kk.
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Kesätoimintaa Petosen ja Saaristokaupungin lapsille ja nuorille
Pinarilla on kesätoimintaa kaikille
kouluikäisille. Kesäkerhot pyörähtävät käyntiin heti lomien alettua ja
jatkuvat koko kesäkuun. Samoin leiritoiminta starttaa ensimmäisellä lomaviikolla Extreme Survival –leirillä, joka on tarkoitettu 6. – 9. luokkalaisille.

Extreme Survivalilla on neljä kutkuttavan jännää ja vauhdikasta survivalpäivää, joilla kaikilla on omat teemansa; vesi, seikkailu, maa/tuli ja historian
havinaa. Tämä 6. - 9. luokkalaisille
tarkoitettu leiri on 4.-7.6. Rautavaaran
Metsäkartanolla.
Seuraavana on 4.-6. luokkalaisten
leiri, joka on nimeltään Jeee!. Leiri-

paikkana on Poukaman leirikeskus ja
leiriajankohta on 11. - 15.6. Leirin ohjelmassa on kaikenlaista leirimättöä,
seikkailua, uimista. kavereita ja kaikkea hauskaa.

Aurinko-leiri, joka on 18.-20.6. Poukaman leirikeskuksessa, on tarkoitettu 1.-3. luokkalaisille. Leirillä seikkaillaan metsässä, askarellaan, leikitään
ja pelataan muun kesäisen tekemisen
lisäksi.
Perinteisesti kesäkerhoa on ollut Petosen Vapaa-aikatiloilla, Pinarilla. Nyt
toimintapisteitä on lisätty ja toinen
kerho kokoontuu Martti Ahtisaaren
koulun kerhotiloissa kahden ensim-

mäisen lomaviikon aikana.
Kerhoissa kivan tekemisen välissä
syödään lämmin ateria. Kerhoaika on
päivittäin klo 9.00 - 14.00.

Leirilipun tekoa Kivaa-leirillä.

Kesäkerhoista ja leireistä saa lisätietoja Pinarilta (017) 182 688 tai sähköpostitse pinari@kuopio.fi. Kerhoihin ja leireille ilmoittautuminen on
jo käynnissä, joten ilmoittaudu heti,
että mahdut varmasti mukaan. Kaikkien Kuopion seurakuntien ja Kuopion nuorisopalveluiden leirien ja kesäkerhojen tiedot löytyvät osoitteesta
http://www.po1nt.fi/pk/kuopio/leirikesa_2012.
Teksti ja kuva: Pinari

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

FEELGOOD kestopigmentointi
tarjoaa pitkäkestoista pysyvää
meikkiä ja luonnollista kauneutta

• Kulmienpigmentointi 300 €
• Eyeliner 250 €
• Huulipigmentointi 300 €
Tarjoukset voimassa 31.5 asti

SALON

Yhdistyksen järjestämää toimintaa
Biljardivuoro Pinarilla maanantaisin klo 9.30-13 ja torstaisin klo 12-14.
Salibandyvuoro Pinarin salissa sunnuntaisin klo 16-17.

Askartelua Pinarin kokoushuoneessa torstaisin 11.45-14
pientä tarvikemaksua vastaan mukavassa seurassa.
Tervetuloa osallistumaan kaikille avoimeen toimintaan!

Haku Avoimen päiväkodin syksyn kerhoihin on alkanut!
Kerhotoiminta kuten myös Avoin päiväkoti ja tilapäishoito käynnistyvät syksyllä 13.8. Kerhot on
tarkoitettu 2-5-vuotiaille lapsille. Lisätietoja kerhotoiminnasta ja sähköisen kerhohakemuksen löydät
osoitteesta www.kuopio.fi/paivahoito ja Avoimet varhaiskasvatuspalvelut -linkin takaa.
Olemme yhteydessä kerhopaikkoja hakeneisiin perheisiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

MINI LADY

Pyörönkaari 15
p. 017 363 3042
Miia Hallikainen

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:
Joka päivä ATK-ohjausta ja -neuvontaa klo 9.00 - 17.00.
Keskiviikkoisin ATK-ohjausta senioreille klo 9.00 - 12.00.
Perjantaisin neulekerho klo 12.30 - 14.30 (uusia mahtuu mukaan).
ATK-kurssi digikuvien käsittelystä tietokoneella
17.4., 19.4., 24.4., 26.4., 2.5. ja 3.5.2012 klo 10.00 - 12.00.
Ilmoittautumiset puh. (017) 364 4597.
Avoimet työpaikat:
Korkeimmalla palkkatuella/työelämävalmennuksessa/työharjoittelussa korjausompelijan paikka vapaana. Työaika 4-6 tuntia.

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 16.5.
Aineistot tuohon lehteen viimeistään tiistaina 8.5.
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Kuopion Vapaaseurakunnan tilaisuudet
PETOSELLA (Petosentie 7, ent. Kotikulma)

Perjantaisin klo 21.00-23.00 Nuorisokahvila

Pelaatko rahapelejä?

Riitta Reima:
– En pelaa.
– Kaksi kertaa elämässäni olen lotonnut.
– Mieluummin annan rahaa suoraan johonkin hyvään tarkoitukseen.

Jari Hyvärinen:
– Kenoon menee muutama euro
viikossa.
– Satasen olen saanut Kenosta.
– Terve järki on voittanut – ja olen
lopettanut ”pakkomielteisen” pelaamisen.

Ilmoitusmyynti
Pekka Hämäläinen
p. 040 524 2600

petosenlehti@ppay.fi

Tarja Sutinen:
– Aloitin jo Ruotsissa asuessani Loton pelaamisen.
– Teen aina kolme salaista ”onnenriviä” Lottoa kymmeneksi viikoksi.
– Kaksisataa euroa on paras voittoni.

Eino Julkunen:
– Sama rivi on ollut Lotossa siitä
asti, kun peli aloitettiin Suomessa.
– Neljä oikein on ollut paras tulos.

Utelijana: Marja Miettinen

Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 044 4848 336

Messu su 15.4. klo 10. Liturgia
Raili Rantanen, saarna Veli Mäntynen ja kanttorina Mari VuolaTanila.
Varkkumessu su 15.4. klo 16.
Anni Tanninen, Seppo Kirkinen ja
Dolce Minores.
Messu su 22.4. klo 10. Liturgia
Veli Mäntynen, saarna Anni Tanninen ja kanttorina Richard Nicholls.
4-vuotis synttärit su 22.4. klo
10. Raili Rantanen ja Seppo Kirkinen.
Pohdintoja kiusaamisesta voiko pahuuden poistaa työpaikalta ti 24.4. klo 17.30-19.30
Tilaisuuden asiantuntijana työhyvinvointivalmentaja Päivi Hyvärinen. Kahvit Yhteisvastuun hyväksi.
Messu su 29.4. klo 10. Liturgia
Matti Pentikäinen, saarna AnnaMaija Hella ja kanttorina AnnaMari Linna.
Vappupippalot ma 30.4. klo 18.
Matti Pentikäinen ja Mari VuolaTanila.
Messu su 6.5. klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella, saarna Raili Rantanen ja kanttorina Mari VuolaTanila.
Äitienpäivän messu su 13.5.
klo 10. Liturgia Matti Pentikäinen,
saarna Juha Määttä ja kanttorina
Mari Vuola-Tanila.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 484 8345
Raamattuilta
to
12.4.
klo
18.
”Lopunajat
raamatun
ilmoituksessa”,”Jeesuksen toinen
tuleminen”, vankilapappi

Jouko Koistinen. Iltatee ja mahdollisuus esirukoukseen.
Kansainvälinen messu la 21.4.
klo 16. Juha Määttä ja Anni Tanninen.
Donkkis Big night -m Family
version toimintailta varhaisnuorille ja keskustelutuokiot
vanhemmille pe 27.4. klo 18.
Tule mukaan ja tuo kaverisikin.
Aikuisten takkailta ke 2.5. klo
18. Takkahuoneessa.
Äitienpäiväkonsertti su 13.5.
klo 16. Mari Vuola-Tanila.
Diakonia
Leväsen kammari ma 23.4. klo
12.30-14. Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. ”Voimaantuen virsistä”, laulua, muistelua, virsi-visailua, Arja Mielikäinen.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen lähimmäisen
koulutus- ja virkistyspäivä la
28.4. klo 9-17 Hirvijärven leirikeskuksessa. Aiheena ”Käytännön työkaluja voimavarakeskeiseen kohtaamiseen”. Perhepsykoterapeutti/työnohjaaja Päivi Föhr.
Bussikuljetus Maljalahdenkadulta
klo 9. Ilmoittautumiset Katri Kunnakselle 20.4. mennessä (p. 0404848 464 tai katri.kunnas@evl.
fi).
Kuopion evl. seurakuntayhtymän diakoniatyön yhteinen
Omaishoitajaleiri 3. - 5.5.2012
Rytkyn leirikeskuksessa. Leirinkustannukset: bussikyyti 10 € ja
mahdollisuus hierontaan 5 €. Ilmoittautumiset 11.4. mennessä
Katri Kunnakselle puh. 040-4848
464. Leirin vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijät Liisa Tiilikainen
Alavasta, Mari Mertanen Männistöstä ja Birgitta oksman-Kettunen

Tuomiokirkkoseurakunnasta.
Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän diakoniatyön yhteinen
omaishoitajaleiri Rytkyn leirikeskuksessa 3.-5.2012 Leirin
kustannukset: bussikyyti 10 €,
ja mahdollisuus hierontaan 5 €.
Ilmoittautumiset 11.4. mennessä Katri Kunnakselle p. 040-4848
464. Leirin vetäjinä toimivat diakoniatyöntekijät Liisa Tiilikainen
Alavasta, Mari Mertanen Männistöstä ja Birgitta Oksman-Kettunen
Tuomiokirkkoseurakunnasta.
Leväsen kammari ma 7.5. klo
12.30-14. Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. ”Soi
kunniaksi Luojan”, kiitoslauluin
kohti kesää, Maarit Kirkinen ja Arja Mielikäinen.
Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta
7-13 vuotiaille pe 27.4. klo 1820. Petosen seurakuntatalolla.
Siioninvirsiseurat ti 1.5. klo 18.
Rytkyn leirikeskuksessa. Kahvit
klo 17.30 alkaen. Raili Rantanen.
Puhujat Tuomo Ruuttunen, Hannu
Komulainen, Erkki Laitinen ...
Leväsen messu ti 8.5. klo 13.30.
Anni Tanninen ja Anna-Mari Linna.

Pääsiäiseen herätä saan! Saanko?

P

ääsiäisenä laulamme elämään
heräämisestä, kirkkauteen pääsemisestä, pitkän pimeän, talven ja kylmän jälkeen. Mutta kaikki
eivät jaksa, eivätkä kestä kevään heräämistä, auringon kutsua, pimeä vetää puoleensa, masennus luo pysyvää
alakuloa ja tekee yhäkin mieli käpertyä villahuopaan, sohvannurkkaan.
Juoksevat veden ajat, kevät ja syksy,
tiedetään olevan monelle masennuksesta kärsivälle vaikeita aikoja. Juuri se mikä yleensä piristää: aurinko,
elämän herääminen luonnossa, kasvu, valon lisääntyminen tuntuu ylivoimaiselta. Toiset lähtevät liikkeelle
kuoputtamaan maata, raaputtamaan
venettä, sairas ei jaksa. Ja kokee itsensä taakaksi toisille, erilaiseksi, erottuu
jo niin selvästi muista. ”Laiskan ei
syömänkään pidä”, opetti vanha kansa, ja niin kuormaan tulee lisää, kysymyksiä olemassaolon oikeutuksesta.

Kirkkomuskari su 15.4. klo 17.
Kurkimäessä (kerhohuone).
4-vuotis synttärit su 22.4. klo
10. Raili Rantanen ja Seppo Kirkinen.

Humalajoki 201. Juha Määttä.
Niemisjärven olotila ti 24.4..
klo 11.30-13. Niemisjärven kylätalossa. Veli Mäntynen.
Työseurojen ja seurakuntapiirien yhteinen kevätjuhla ti
24.4. klo 18. Rytkyn leirikeskuksessa. Raili Rantanen.

Piirit

Aikuistyö

Rytkyn
seurakuntapiiri
ke
11.4. klo 18. Marja Lyytikäisellä,
Karhumäki 45.
Sotkanniemen työseura
to
12.4. klo 18.30. Aira Krögerillä,

Seurakuntailta ma 16.4. klo
18.30. Rauha teille ! - Luuk. 24:
36-49. Matti Pentikäinen.
Miesten sauna- ja takkailta
pe 20.4. klo 18. Poukaman leiri-

Perhetyö

Ollaan jo vaarallisilla vesillä, ja pian
avun ulottumattomissa.
Pääsiäisen ilosanoma syntyy kuitenkin kärsimyksestä, piinasta, hylätyksi tulemisesta ja kuolemasta, jotka
on voitettu. Miksi emme uskoisi että
meitäkin voidaan auttaa. Jeesus lupasi
olla omiensa kanssa joka päivä - aina
iankaikkisuuteen asti. Miksi siis emme uskaltaisi jakaa omaa hätäämme ja
näyttää haavoittuvuuttamme, ja hakea
apua ajoissa ystäviltä, luotetuilta, kirkosta, terveydenhuollosta, kriisin ammattilaisilta. Apua on lupa pyytää. Sitä
saa vaikka huutaa. Jeesuskin huusi: Jumalani, miksi minut hylkäsit. Hän voi
kärsiviä auttaa. Se on lupaus. Ilo ei tule
itsestämme, vaan on lahjoitettu meille: Pääsiäiseen herätä saan!
Raili Rantanen, kappalainen
Kallaveden seurakunta
keskuksessa. ”Voimaa Sanasta”,
Rauno Perälä. Sauna ja avanto,
kevyt iltapala. Osanottomaksu 5
€.
Seurakuntailta ma 23.4. klo
18.30. Hyvä Paimen - Joh. 10:
1-10, Juha Määttä. Ma 30.4. ei ole
seurakuntailtaa.
Seurakuntailta ma 7.5. klo
18.30. Taivaan kansalaisina Joh: 15: 10-17, Raili Rantanen.
14.5. klo 18.30 Rukoussunnuntai
- Luuk. 11: 5-13, Hannu Komulainen.
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