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Tervetuloa ostoksille!

Karvosen puutarha aloittaa
kesäkukkamyynnin S-market
Keilankannan kaarisiivessä.
Myymälä avoinna aina säiden
salliessa Äitienpäivästä eteenpäin.
Valikoimissa paljon erilaisia kesäkukkia
sekä vihannesten- ja yrttien taimia niin
pihaan kuin parvekkeelle.

S-market Keilankanta
p. 0101 762 8600 (0,0828 € /puhelu + 0,1199 € /min)
Arkisin 8–21
Lauantaisin 8–18
Sunnuntaisin 12–18

www.peeassa.fi

Näytetään nurmelle
terävää päätä!
Gardena

ruohonleiKKurirobotti r40li 400 m²
Takuu 2 vuotta.

1399,Jonsered

ruohonleiKKuri Jonsered lm
2147 Cmdae, VetäVä & KerääVä
B&S 675 Series ReadyStart, teräsrunko,
leikkuuleveys 46 cm, automaatti
vetoinen, sähköstartti, keskitetty
leikkuukorkeudensäätö. Takuu
2 vuotta.

549,-

Jonsered

puutarhatraKtori lt2113

Puutarhatraktori, jossa 97 cm leikkuulaite.
Moottori Briggs & Stratton IC
12,5 hv. Takuu 2 vuotta.

1499,-

Bosch

ruohonleiKKuri rotaK 37
+ trimmeri easytrim 23

Teho 1400W, leikkuuleveys 37 cm, leikkuukorkeus 20-70 mm, sisältää 280W trimmeri, jonka
leikkuuleveys, 23 cm, pro-tap kela, takuu 2 vuotta.

199,-

Ryobi

ruohonleiKKuri ryobi bio
rlm1956me 56 Cm

Bensiinikäyttöinen ruohonleikkuri Bioleikkauksella, Subaru 190 cm³ OHC
moottori, leikkauskapasiteetti
56 cm, iso takapyörä (30cm)
- erittäin helppo kääntyä, 5
leikkuukorkeutta: 19-76 mm,
Softgrip-kahva. Takuu 2
vuotta.

Jonsered

ruohonleiKKuri Jonsered lm
2147 Cmd, VetäVä & KerääVä

Briggs Stratton 625 Series, teräsrunko,
leikkuuleveys 46 cm, keskitetty
leikkuukorkeudensäätö.
Takuu 2 vuotta.

429,-

Jonsered

KelaruohonleiKKuri lm 40 h

349,-

Peruskelaleikkuri joka
pihaan. Takuu 2 vuotta.

8990

Hinnat voimassa toukokuun 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
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Einen perhe lähti Viipurista vain täkki kainalossa
Meillä
tapahtuu taas!

M

e asukasyhdistysläiset,
Pinarilaiset, Puutarhakerholaiset, aktiivit vapaaehtoistoimijat, seurakuntalaiset, paikalliset yritykset ynnä muut
toimeliaat immeiset voimme taas
ylpeinä ilmoittaa, että Petosen kevättapahtuma pidetään lauantaina
26.5.2012. Kello 10.00 se alkaa ja
paljon kaikenlaista kaikenikäisille
on tarjolla klo 14.00 saakka. Tsekkaa ohjelma tarkemmin tästä lehdestä.

Elämänvoimana usko ja myönteinen asenne
Eine Savolaisen kanssa samaan kuvaan pääsivät
myös ”Nallukat”. Pöydällä olevissa valokuvissa
ovat Outi-tytär nuoren äiti-Einen kanssa ja lapsenlapsenlapsi Nelli.

aan Viipurista mukanaan 10-vuotias
Eine ja 5-vuotias pikkusisko Irma.
– Meillä oli vain täkki mukana – ei
voinut ottaa nukkeakaan mukaan.
– Myöhemmin tosin esikunnassa
palveleva isäni lähetti joitakin tavaroita evakkopaikkaamme.
Eine tunnetaan ystäväpiirissä optimistisuudestaan.
– Myönteinen elämänasenteeni on
äidiltä peräisin. Hän ei koskaan valittanut, vaikka jouduimme siirtymään
paikkakunnalta toiselle.
– Äiti neuvoi rukouksessa pyytämään, että meistä pidettäisi huolta.
– Uskonto merkitsee minullekin paljon ja pidän viikoittain Petosen palvelutalolla rukouspiiriä.
Einen isä oli rintamalla ja muu perhe siirtyi ensin Mikkeliin, sieltä sukulaisten luo Joroisiin, seuraavaksi Tampereelle ja sitten Hankoon.

Tämähän on sitä perinteistä asukastoimintaa, jolla haluamme ilahduttaa itsemme lisäksi mahdollisimman mittavaa asukasjoukkoa
Petosen alueella ja laajemminkin
– kaikki kynnelle kykenevät ovat
tervetulleita. Voin vakuuttaa, että
tapahtuman suunnittelu ja toteutus on aina melkein yhtä mukavaa
kuin varsinainen happening torilla
toukokuun lopulla. Ainoa asia mihin emme voi vaikuttaa, on säätila
– ja siitäpä emme sitten ole lainkaan huolissamme, kaikenlaisissa
ilimoissa on tullut oltua ja ihan ehjinä on torilta kotiin palattu.
Asukasyhdistyksen toimintavuosi
on kutakuinkin puolivälissä, joten
tässä voisi tehdä hieman välitilinpäätöstäkin aikaansaannoksista.
Normaalien Pinarin kahvion ja
Petosen lehden toimintojen lisäksi pidimme alueellisen kehittämismiitingin Pinarilla. Saimme
koolle runsaan osallistujajoukon
sekä kaupungin toimihenkilöitä
että yhdistysten ja yritysten väkeä ystävänpäivän verkostokokoukseemme. Siitä edelleen iloisena
voinkin tässä myös ilmoittaa, että
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
ry hakee RAY:ltä projektirahoitusta alueelliseen kehittämistyöhön,
jossa hyötyjinä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat asukkaamme. Olemme näet sitä mieltä, että pelkät HYVÄ PETONEN
–puheet eivät riitä, tarvitaan myös
tekoja, jotta Petonen jonakin päivänä todellakin olisi kaikille hyvä
asuinpaikka. Pitäkäämme peukkuja jotta hanke saa rahoituksen
ja voimme aloittaa 25. toimintavuotemme konkreettisella kehittämistyöllä.
Nyt kun tätä kirjoitan on viittä
vaille vuoden kaunein aika, ihan
koht’siltään puihin puhkeavat hennonvihreät lehtisilmut ja nurmikot
alkavat rehottaa… ja jokainen yhtä
hupelo multakoura kuin meikäläinen mönkii plantaasillaan pylly pystyssä. Tosin minä tässä nyt
joudun vielä hetken odottelemaan,
ennen kuin muuttokuorma Piekanankujalle pääsee lähtemään. Hyvää jaksaa kyllä odottaa!

”Olin jo lapsena
’poikatyttö’”

P

– Isä oli silloin Hangossa rannikkotykistössä.
Perheen asuessa Hangossa Einellä
oli mahdollisuus käydä siellä ylioppilaaksi.
Vuonna -58 perhe siirtyi Kuopioon
ja Eine haki Savonlinnan opettajase-

etosella asuva eläkeläinen Eine
Savolainen (82) kertoo rehellisesti aina olleensa lapsenmielinen. Ammatinvalinta osui hänen
kohdallaan kuusikymmentä vuotta
sitten oikeaan, koska lapsenmielisyyttä ja luovuutta alakoulun opettaja on
tarvinnut kolmenkymmenenkuuden
vuoden työuransa aikana.
Rytkynkoulun opettajana hän järjesti joka vuosi talonmiehen rouvan
kanssa äitienpäiväjuhlat.
– Siivottiin yhdessä ja koulun keittolan suuressa leivinuunissa leivottiin
tarjottavaa äitienpäiväksi.
Eine ihmettelee tämän ajan minäkeskeistä elämäntapaa.
– Aikaisemmin suomalaiseen elämäntyyliin kuului, että kaikki auttoivat kaikkia.
Opettajan mieleen ovat jääneet monenlaiset piirustukset, joita hän sai
lapsilta ja vanhemmat toivat usein
opettajalle keväisin kukkia kiitokseksi.

minaariin. Valmistuttuaan hän pääsi
Rytkyn koululle opettajaksi.

Intohimoina uinti
ja sukeltaminen
Eine tunnustaa olleensa himourheilija. Nykyisin liikkuminen on jo vaikeaa, mutta nuorempana hän oli intohimoinen uimari.
– Olin jo lapsena ”poikatyttö” ja harrastin urheilua.
– Ehkä kiinnostukseni johtui siitäkin, että isäni oli urheilu-upseeri.
Hangossa Eine liittyi uimaseuraan ja
myös sukellusseuraan. Myös Kuopiossa hän on kuulunut sukellusseuraan.
– Minulla on paljon pokaaleja, joita
olen voittanut uintikilpailuista.
Syvämerensukellus vei Einen sydämen, kun lapset kasvoivat isommiksi.
– Olen harrastanut syvämerensukellusta 8-10 maassa, myös päiväntasaajalla.
Nyt Eine nauttii rauhallisista päivistään ja sanoo olevansa kiitollinen hyvästä elämästään.
Teksti: Marja Miettinen
Kuvat: Marja Miettinen ja
Eine Savolaisen arkisto

Rytkyllä asuessaan Eine avioitui ja
sai kolme tytärtä. Yksi tytär toimii
liikealalla Englannissa ja toinen tytär
asuu Petosella.

”Noin kolme
vuotta surin.”
Myös surun Eine tuntee, sillä hänen
vanhin tyttärensä kuoli noin kymmenen vuotta sitten.
– Noin kolme vuotta surin. Vasta sitten aloin katsella myönteisestikin ympäröivää elämää.
Hänen tytärtään jäivät kaipaamaan
neljä lasta muiden läheisten lisäksi.
Nyt Einellä on jo yksi lapsenlapsenlapsi, Nelli, jonka nimi vilahtaa vähän
väliä isomummin puheissa.

Mummi säilyttää aarteena Marika-lapsenlapseltaan saamaansa piirustusta.

Äidiltä optimistisuus
Kun talvisota alkoi, Einen äidille annettiin kaksi tuntia aikaa lähteä koto-

Edesmenneen tyttären lapset Veera ja Rasmus poseeraavat vuonna -93 kahden
kuukauden ikäisinä.

Eine-opettaja ja luokkakuva vuodelta 1986.

Nähdään torilla ja turuilla!
Riitta Katajamäki
PPAY:n hallituksen puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
Puh. 045 2090 600

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

P

etosella asuvalla Hannu Savolaisella on ollut viljelypalsta
jo yli kymmenen vuotta Savisaaressa.
– Alun perin palstan hankkiminen
oli vaimoni idea, mutta itsekin olen
innostunut palstan viljelystä – siitä on
tullut harrastus.
– Samalla voi olla ulkona ja saa aurinkoa.
Aluksi pariskunta viljeli tontilla perunaa, salaattia ja yrttejä.
– Perunan viljely lopetettiin ja keskityttiin erilaisten marjojen viljelyyn.
– Nyt tontilla on punaista ja mustaa
viinimarjaa, karviaispensaita, pensasmustikkaa, mansikkaa ja vadelmia –
lisäksi yrttejä, salaattia ja kesäkurpitsaa.
Nyt palstaviljelijät odottavat lumien
sulamista.
– Alkuun pitää maa kääntää ja tehdä
lannoitukset vuotuiskasveille.

– Meiltä saa myös henkilökohtaista palvelua ja neuvoja, lupaavat yrittäjä Ari
Heikkinen ja puutarhuri, floristi Mari Heikkinen – ympärillään pelargonioiden
kukkameri.

Hannu kertoo, että palstan hoito on
kannattanut – antimet ovat riittäneet
kesäksi ja talveksi.

Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Viljelypalstoja on yhä vuokrattavissa

K

uopion kaupungin viljelypalstoilla ovat käyttäjät kasvattaneet monenlaisia kasveja
– monivuotisista koristekasveista yksivuotisiin hyötykasveihin.
– Perunat, porkkanat, tillit, persiljat
ja muut maustekasvit ovat tyypillisiä
viljeltäviä, kertoo ulkoilu- ja virkistysalueiden valvoja Kari Andronoff kaupungin vapaa-ajan keskuksesta.
– Kaupungin alueella on vielä tulevalle kesälle vapaita viljelypalstoja –
myös eteläisen Kuopion alueella.
Viljelypalstojen vuokraajissa on Andronoffin mukaan monenikäisiä ja –
taustaisia käyttäjiä.

– Jotkut nuoret ja ulkomaalaistaustaisetkin ovat löytäneet viljelypalstat
omakseen.
Andronoff uskoo, että oman palstan
viljely on monelle ihmiselle leppoisa
ja kokoava paikka vapaa-ajan viettoon.

Kymmenen aluetta
viljelypalstoille
Kuopiossa on viljelypalsta-alueita
kymmenen, joissa on yhteensä 300
aarin suuruista palstaa. Eteläisen Kuopion alueella Särkiniemessä on 40,
Jynkänlahdessa 19 ja Petosella 39 viljelypalstaa.

Viljelypalstan hinta on 17 €/aari.
Viljelypalsta-asiat siirtyivät tänä
vuonna metsätoimistolta Hyvinvoinnin palvelualueen vastattaviksi.
Lisätietoja vapaista viljelypalstoista
voi kysyä:
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
puh: (017) 185 043.
Linkki viljelypalstojen karttasivustolle löytyy netistä osoitteella: http://
www.kuopio.fi/web/asuminen-jakaupunginosat/puutarha-ja-viljelyalueet
Teksti: Marja Miettinen

Polkupyörä tulisi hankkia käyttöä ajatellen

P

Syksyllä avautuu
oma kukkakauppa

Itsekin pyöräilyä harrastaitkälahden Valmuskakujalla
toimivan
neena Seppo toivoo, että ihmiset oppisivat yhteispelin
Petosen Pyörähuollon omistaja Seppo Mielitaidon liikenteessä. Pyöräilijät huomioisivat autoilijat ja
käinen sanoo, että halvan
polkupyörän voi ostaa, jos
autoilijat samaistuisivat pyöpyöräilee muutaman kerran
räilijöiden asemaan.
kesässä.
Nopeaa ja
– Satasella saa sellaisen
pyörän.
joustavaa palvelua
– Hyvään käyttöpyörään
joutuu satsaamaan vähinSeppo kertoo, että aikanaan
tään neljäsataa euroa.
valmistettiin hyviä polku– Tosiasia on, että kulutuspyöriä, jotka oli tarkoitettu
kestämään ihmisiän. Myös
kestävyys ja hinta kulkevat
rinnakkain.
ensimmäiset retkipyörät oliSepolla on lähes kahdenvat laadukkaita.
kymmenen vuoden koke– Silloin ei mietitty, että
mus pyörien huoltamisesta
rahan pitäisi kiertää, hän saja korjaamisesta. Hän oli
noo ironisesti.
ensin Puijon Pyöräpisteen
Nykyisin
vaihdepyöriin
osakkaana ja siirtyi sitten
vaihdetaan kokonaisia kompyörittämään omaa yritystä,
ponentteja, jotka maksavat
joka on toiminut Leväsellä
kahdestakymmenestäviideskaksi vuotta.
tä eurosta ylöspäin.
Sepon mukaan pyöräilijät
Sepon mielestä lyhyillä
heräävät huhtikuussa mietmatkoilla vaihteeton pyörä
timään pyöränsä kuntoa ke- Seppo Mielikäinen otti kuvaan mukaan 60-luvun menopelin.
on huolettomin peli.
Petosen Pyörähuollon versvätauringon sulattaessa pyökapyöräilijöille, mutta pyöräteitä on
tas toimii Sepon kodin yhräteitä.
teydessä. Monet asiakkaat tulevat
– Huhtikuu on minulla kiireisintä hyvin laitakaupungilla.
työaikaa.
– Keskustaankin pääsee joka suun- Pitkälahden, Leväsen, Jynkän, Keilannasta.
kannan ja Petosen alueilta.
– Kesäaika on sitten tasaisempaa.
– Ydinkeskustassa pyöräily onkin
Seppo lupaa asiakkailleen nopeaa ja
Sepon mielestä olisi parasta, etjoustavaa palvelua 2 - 4 päivän odotä pyöräilijät huollattaisivat pyörän- sitten vähän vaikeampaa.
Seppo on huomannut, että monet tusajalla.
sä syksyllä pyöräilykauden loputtua.
Myös varaosia voi ostaa verstaalta.
Seuraavana keväänä tarvitsisi vain pyöräilijät liikkuvat mieluummin aupumpata ilmat pyöriin – ja ajopeli oli- tojen seassa kuin pyöräteillä, koska se
on turvallisempaa.
si käyttökunnossa.
– Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tar- Teksti ja kuva: Marja Miettinen
Laitakaupungilla
koitetuilla teillä ihmiset kulkevat esimerkiksi koirien kanssa, jolloin pyöhyvät pyörätiet
räilijä ei usein osaa ennakoida edessä
Sepon mielestä Kuopion mäkiset kulkevien liikkeitä.
maastot ovat vähän hankalia työpaik-

V

ehmasmäessä
sijaitsevalla
Heikkisen Kukkatarhalla eletään kiireistä aikaa. Kukkatarhalla käyvät asiakkaat haluavat kukkien ja erilaisten kasvien kaunistavan
puutarhojaan, terassejaan ja parvekkeitaan.
– Meiltä saa henkilökohtaista palvelua ja neuvoja kaupanpäällisiksi, lupaavat yrittäjä Ari Heikkinen ja puutarhuri, floristi Mari Heikkinen, joka
työskentelee vakituisena työntekijänä
yrityksessä.
– Ja ensi syksynä, marraskuussa,
avataan tänne oma kukkakauppa.
Kukkatarhan kolmentuhannen neliön alueelta löytyy eri lajien kavalkadi,
joka antaa kävijälle hyvät mahdollisuudet suunnitella istutuksiaan.
Kukkatarha on erikoistunut ryhmäkasvien ja kukkivien ruukkukasvien
viljelyyn. Lisäksi sieltä löytyvät perennat, puut, pensaat ja havukasvit. Samasta paikasta saa myös katteet, lannoitteet, mullat ja muut alan tuotteet.

Eniten myyntiä tarhalta
Vuodesta -84 toiminutta Ari ja Irja Heikkisen omistamaa yritystä on
Arin mukaan koko ajan kehitelty ja

laajennettu.
– Aluksi meillä oli vain torimyyntiä,
mutta nykyisin suurin osa myynnistä
tehdään suoraan täältä kukkatarhalta.
Tarhalta ja torilta myynti keskittyi
aiemmin alkukesään.
– Usein myynti hiljeni juhannuksen
tienoilla, mutta nyt ostajia riittää läpi
kesän, Mari sanoo.
Mari uskoo, että ihmiset ovat saaneet tietoa puutarhanhoidosta alan
lehdistä ja televisio-ohjelmista ja huomanneet, että puutarhaan voi lisäillä
kasveja pitkin kesää.
Orvokit ja pelargoniat ovat yhä suosittuja kesäkukkia.
– Orvokkeja ostetaan paljon ja pelargonioista on kestosuosikkina pysynyt vanha punainen pelargonia.
Amppeleissa on suosionsa vakiinnuttanut mm. miljoonakello. Löytyypä kukkatarhan amppeleista myös
laajat valikoimat mansikka- ja kurkkuamppeleita. Lisäksi hyötykasveja ja
yrttejä on saatavilla.
Mari kertoo pitävänsä kaikista kevät- ja kesäkukista, mutta suuresta valikoimasta hän valitsee Keijunmekkoköynnöksen suosikikseen.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Kuopion jätekeskus palvelee
toukokuussa lauantaisin

Pikkukukko palvelee pienkuormien tuojia
toukokuussa myös lauantaisin klo 9 –14.
Palvelemme normaalisti arkisin klo 7–19.
19.5. klo 9–14 paikalla kompostointineuvojat.
Tule ja kysy asiantuntijoilta.
www.jatekukko.fi

FEELGOOD kestopigmentointi
tarjoaa pitkäkestoista pysyvää
meikkiä ja luonnollista kauneutta

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

SALON
MINI LADY

Pyörönkaari 15
p. 017 363 3042
Miia Hallikainen
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Kuopion Eläinpuisto avautuu ensi viikolla

Lasten suosikkeina kanit ja kissanpennut

V

ehmasmäessä sijaitseva Kuopion Eläinpuisto on ollut toiminnassa jo vuodesta 1984
alkaen. Tänä vuonna eläinpuiston
kesäkausi avautuu 21. toukokuuta,
jolloin kävijät voivat ihastella tilan
alueella 30-40 erilaista eläinlajia ja yhteensä yli sataa eläintä.
Omistajat Marita ja Henri Mömmö
kertovat, että vuosittain eläimiin käy
tutustumassa tuhansia kävijöitä.
– Lapsia kiinnostavat ehdottomasti
eniten kanit ja kissanpennut, Marita
sanoo.
– Aikuisten erityissuosikkeja ovat
strutsit ja minipossut, joista myös lapset pitävät.
Tämän kesän uusina tulokkaina ja
erikoisuuksina eläinpuistoon saapuu
kaksi villasikaa, jotka ovat Maritan

kuvailemana ”sikoja lampaiden vaatteissa”.

Tilan eläimiä voi silitellä
Talvella eläinpuiston yhteydessä toimii vuonna 2005 valmistunut ratsutalli. Talvella tilalla järjestetään ratsastuksenopettaja Merja Kaunisahon
johdolla ratsastustunteja ja kesällä
pääasiassa Etelä-Suomesta tulee lapsia
ratsastusleirille.
Maritan mukaan talviaikaan aikuisratsastajia on enemmistö.
– Kesällä ratsastusleiriläiset ovat
pääasiassa n. 12-vuotiaita tyttöjä.
Marita muistuttaa, että kävijät voivat
silitellä eläimiä.
– Näkövammaisetkin saavat silittelemällä kosketuksen eläimiin.

Monet kävijät viettävät eläinpuistossa kokonaisen päivän, sillä eläinpuiston kesäkahviosta saa matkamuistojen lisäksi pikkulämpimiä, jäätelöä ja
makeisia. Myös makkaranpaisto on
mahdollista tilan grillikatoksissa ja
useissa ulkogrilleissä.

Kissanpennut ovat lasten suosikkeja.

Monipuolista työtä
Eläinpuiston yrittäjät pitävät työn monipuolisuudesta.
– Jokainen päivä on erilainen – se on
mielenkiintoisinta.
Alkukesällä eläinpuistossa kävijät
ovat pääasiassa suomalaisia.
– Juhannuksen aikoihin alkaa tulla
ulkomaalaisia – nykyisin paljon venäläisiä ja keskieurooppalaisia turisteja.
Molemmilla yrittäjillä on suosikit
eläinten joukossa.

– Minun suosikkini on Maria-aasi,
joka on ystävystynyt Demsey-nimisenshetlanninponin kanssa, sanoo
Marita.
Henri pitää eniten kahdesta berninpaimenkoirastaan.

Teksti: Marja Miettinen
Kuvat: Kuopion eläinpuiston
kokoelmat

PETOSEN LEHTI 4-2012
Vuohtakin voi silitellä eläinpuistossa.

Minipossu hurmaa aikuiset ja lapset.

VARMISTA KALSIUMIN JA
D-VITAMIIININ SAANTISI

11,50 e

Priorin

kaps.

32,90

90 tabl.

Norm. 14,52 e
T

Tarjous voimassa 31.5.2012 asti.
Multi-tabs Multi-Kalkki D-Strong on
helposti nieltävä tabletti, joka sisältää
kalsiumia 500 mg ja hyvin imeytyvää
D3 -vitamiinia 10 mikrogrammaa.

Huoletonta kesää!

PETOSEN APTEEKKI

PETOSEN KONTTORI
Pyörönkaari 18
70820 Kuopio

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

www.poppankki.fi

PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi
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Kesäisen
Kuopion
keskeisin
kohtauspaikka
Terassilla B-oikeudet,
pikkupurtavaa, kahvia
ja kahvileipiä.
Aukioloajat:
ma-la 9-22,
säävarauksella ja
sunnuntaisin
aurinkoisilla ilmoilla

Petosen lehti • Keskiviikko 16.5.2012

7

8

Petosen lehti • Keskiviikko 16.5.2012

• Fysioterapia
• OMT/MDT-terapia
• Akupunktio
Akupunktio
•
• Lymfa/LYKO-terapia
Lymfa/LYKO-terapia
•
• Hieronnat
• Hieronnat
• Työterveysfysioterapia
• Työterveysfysioterapia
Olemme kesällä auki normaalisti!

Petosen pojat mittelivät
pingiksen SM-kisoissa

K

allaveden koululla viime kuun
lopulla järjestetyissä junioreiden pöytätenniksen SM-kisojen 13-vuotiaiden sarjassa oli viisi
osallistujaa Petoselta. Kilpailemassa
olivat Tuomas Niskanen, Aapo Piirainen, Samu Leskinen, Arttu Vartiainen
ja Topi Ruotsalainen.
Petosen pojista parhaiten menestyivät Samu Leskinen ja Topi Ruotsalainen. Topi pääsi 13-vuotiaiden sarjassa kahdeksan parhaan joukkoon ja
tippui neljännesvälierässä häviten PT
Espoon Mikhail Kantonistoville.
Samu voitti 13-vuotiaiden alemman
jatkosarjan.
14-vuotiaiden nelinpelissä Samu ja
Topi pelasivat parina ja he pääsivät sijoille 5.-6.
15-vuotiaiden sarjassa Samu pääsi
kuudentoista parhaan joukkoon alkulohkossaan nappaamansa voiton
ansiosta. Siinä hän voitti viidennessä
erässä 15-vuotiaiden rankinglistalla
kaksikymmentä sijaa ylempänä olevan Kimi Kivelän Vantaalta.

– Se oli mielestäni Samun uran paras
peli tähän mennessä, sanoo KuPTS:n
valmentaja Henrika Punnonen.
Parhaat kuopiolaismenestyjät olivat
Patrik Rissanen (pronssia M17 nelinpeli, kultaa M14 nelinpeli), Jimi Miettinen (kultaa M14 nelinpeli) ja Petter
Punnonen (pronssia M17 nelinpeli ja
M17 kaksinpeli).
Valmentajan mukaan järjestelyistä tuli erittäin hyvää palautetta ja
Valmentaja
Henrika
Punnonen on ilahtunut
monien nuorten pelaajien taidon kasvusta.

Junioreiden SM-kilpailuun osallistuivat Petoselta Tuomas Niskanen (vas.),
Aapo Piirainen, Samu Leskinen, Arttu
Vartiainen ja Topi Ruotsalainen.

KuPTS:n pelaajat kannustivat toisiaan
innokkaasti.

Nopeus ja kierteen
lukeminen valttia
pöytätenniksessä
Itsekin maajoukkuetasolla pelannut
Henrika Punnonen on ilahtunut monien nuorten taidon kasvusta junioreiden SM-kisoissa.
– Tärkeintä pöytätenniksen pelaamisessa on se, että on nopea ja osaa
lukea kierrettä.
Vuonna 1966 perustettuun Kuopion
pöytätennisseuraan kuuluu n. kuusikymmentä lajin harrastajaa, joista
kaksitoista osallistui junioreiden SMkisoihin.
- Nuoria harrastajia on Kuopiossa
noin neljäkymmentä ja vanhempia
kaksikymmentä.
Harjoituspaikkana on Puijonlaakson Retkeilijäntiellä sijaitseva väestönsuoja.

Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Kevään ja
kesän juhliin
- kasvohoidot
- jalkahoidot
- ripsien pidennykset
sekä muut
kosmetologin hoidot
Katso hinnasto
www.hyvanolonsalonki.fi
Pyörönkaari 1, 70820 Kuopio
044 355 5730
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Luonnossa liikkuminen on tärkeintä lintutarkkailijalle

L

ähes jokaisena viikonloppuna Leväsellä asuva eläkeläinen
Tapio Rytkönen pakkaa vielä
työelämässä olevan vaimonsa Ullan
kanssa reppuunsa kiikarit ja mahdollisesti kaukoputkenkin luontoretkeä
varten.
– Tietenkin eväät otetaan mukaan,
Tapio sanoo.
Tänä keväänäkin pariskunta on käynyt lähipaikkojen lisäksi mm. Kolilla
ja Tiilikan kansallispuistossa retkeilemässä.
– Kolilla nähtiin kymmeniä teeriä ja
pääsiäisenä Tiilikassa iso riekkoparvi.
Linnut tulivat Rytkösten elämään
luonnossa liikkuessa.
– Kun lapset olivat pieniä, tehtiin
paljon luontoretkiä, myös telttaretkiä.
– Retkeillessämme nähtiin lintuja –
ja siitä mielenkiinto alkoi.
Tapio ei halua itseään kutsuttavan
lintubongariksi.
– Minulle lintujen tarkkailu on osa
luontokokemusta.

– Luonto ilman kaupungin hälyä antaa mielenrauhaa, sanoo Tapio Rytkönen.

– En hae jotain tiettyä lajia, vaan
huomioin, mitä lintuja on tarkkailupaikalla.
– Luonto ilman kaupungin hälyä antaa mielenrauhaa.
Tapion ja Ullan kaksi poikaa ovat jo
”lentäneet pesästä” ja pariskunta voi
spontaanistikin lähteä arkipäivänä lähimaastoon luontoa tarkkailemaan.

Hyviä tarkkailupaikkoja
lähellä
Kuikka-lintuyhdistykseen kuuluvalle
Tapiolle linnut ovat lähellä sydäntä –
niin innostuneesti hän kertoo havainnoistaan.
Tapion mielestä Leväsen alueella on
pikkulinnuille hyvät maastot.

– Tässä lähellä olen nähnyt mm. viherpeippoja, tiaisia, vihervarpusia,
tiklejä, mustarastaita, käpytikkoja ja
varpuspöllöjä.
Kuopiossa ja lähialueilla on kiinnostuneille monia lintujen tarkkailupaikkoja, mm. Itkonniemellä, Puutossalmella ja Suonenjoen Tuomiojärvellä.
– Maaningan Mustavirralla olemme
käyneet. Siilinjärven Raasiolla näkee
kahlaajia keväisin ja syksyisin. Myös
Keiteleen raja-alueilla olevat Heinäjoki ja Hetejärvi ovat hyviä, mutta siellä
täytyy varustautua melko pitkiin kävelymatkoihin.

Hyvällä kiikarilla
pääsee pitkälle
Ulkomailla matkaillessaankin Rytkösen pariskunta hakeutuu tarkkailemaan luontoa.
– Azoreilla ja Madeiralla matkustaessamme olemme huomanneet, että
sieltä löytyy paljon samoja lintulajeja
kuin Suomesta.

Tapion mielestä lintujen tarkkailijan
kannattaa hankkia hyvätasoinen kiikari ja lintulajeja esitteleviä kirjoja.
Suurina elämyksinään Tapio pitää
yli sadanviidenkymmenen havaitsemansa lintulajin joukosta Suonenjoen
Tuomiojärvellä lähellä lentänyttä merikotkaa ja Maaningan Mustavirralla
näkemäänsä kaulushaikaraa.
Tämän kevään linnuista hän odottelee saapuviksi eri hanhilajeja, kurkia
ja joutsenia.
Lintujen nimiä vilahtelee Tapion
puheissa meriharakasta luhtahuittiin,
silkkiuikkuun, härkälintuun, liejukanaan ja nokikanaan, jotka ovat tulleet
luontoretkillä tutuiksi.
Suosikkilinnuikseen hän nostaa
mustakurkku-uikun ja uivelon.
Teksti: Marja Miettinen
Kuvat: Marja Miettinen ja
Pasi Louhelainen

Petosenlammellakin on viime kesinä voinut tarkkailla laulujoutsenia.

Kesäkukat,
puut, pensaat ja perennat
Kukkatarhan
laajasta valikoimasta
Vehmasmäestä

1.7. alkaen ark. klo 9-18, la-su 9-14

Toukokuun kanta-asiakasetu
RUUKUT POLYROTTINKIA
TAI VESIHYASINTTIA

-40%

179,
219,-

Kauniit ruukut sisälle tai ulos!
Polyrottinkia tai vesihyasinttia
- irroitettava sisäosa muovia.

1490

PUUKEINU MAIJA 3-H

24,90

norm.hinnasta

cappuccino • 150 cm
+ PEHMUSTESETTI KAUPAN PÄÄLLE
(arvo 59,-)

Esim. PARVEKELAATIKKO
polyrottinkia • 80x19x18 cm

299,-

395,-

SKOOTTERI
SOLIFER 50 RETRO

Toukokuun kanta-asiakasetu

995,-

49 cm3, 4-tahtimoottori • ilmajäähdytys
• teho: 3,8 Hv (2,8 kW) • vaihteet: automaatti
/ variaattori • käynnistys: sähkö- sekä
poljinkäynnistys • sytytysjärjestelmä: 12 V, CDI
• polttoainesäiliö: 5,5 l / kulutus n. 2l/100km
• väri musta

14-osainen
grilliaterinsetti
kaupan päälle!

KESÄKALUSTEIDEN
PEHMUSTEITA

17

45

-50%
norm.hinnasta

34,90
Esim.

KANSITUOLINPEHMUSTE
184x44 cm

Raitaa tai yksiväristä
- molemmat samassa
pehmusteessa!

(arvo 29,90)

Kansituolinpehmusteet sekä
aurinkolaverinpehmusteet.

FUTUR PYLON 3 CABIN
PARILAGRILLI
3-poltinta • sivukeitin

carlson.fi

RAUTATAVARATALO KUOPIO | Volttikatu 1 | ma-pe 8-19 la 9-16 su 20.5. 12-18
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Veneiden säilytyspaikka Pirttilahteen

P

irttilahden pohjukkaa lähinnä
oleva veneiden talvisäilytysalue
on rakenteilla ja se tuleekäyttöön syksyllä 2012. Sinne mahtuu
noin 160 venettä.
Kuopion kaupungin kunnallisteknisen osaston suunnitteluinsinöörin
Pekka Mönkkösen mukaan rantaalueelle tulee pienien veneiden rantapaikkoja noin 80 kpl.
– Keskeinen satama-alue on rakennettu aiemmin. Siellä on kolme ponttonilaituria ja kelluva aallonmurtaja.
– Sataman eteläisintä osaa, jossa on
yksi laituri ja kelluva aallonmurtaja
sekä täyttöalue talvisäilytysalueeksi, ei
ole rakennettu eikä sen rakentamisesta ole varmuutta, Mönkkönen sanoo.
Satamapäällikkö Sami Lehtonen lupaa, että jatkossa on tarkoitus myös

Pirttilahden huviliikenne on ajoittain vilkasta.

parantaa veneluiskaa ja olemassa olevien laitureiden yhteyteen lisätä yksi
laituri lähivuosina.

Teksti: Marja Miettinen
Kuvat: Juha Miettinen ja
Pasi Louhelainen

Tulevan venesataman aluetta Pirttilahden pohjukassa.

Nämä toiminnat vielä toukokuun ajan, paitsi helatorstaina 17.5.:
Biljardivuoro Pinarilla maanantaisin klo 9.30-13 ja torstaisin klo 12-14.

Askartelua Pinarin kokoushuoneessa torstaisin 11.45-14
pientä tarvikemaksua vastaan mukavassa seurassa.
Avoinna harjoittelu- ja TEV-paikkoja:
Asukasyhdistys hakee touko-kesäkuun ajaksi työharjoitteluun, työelämävalmennukseen tai vastaavaan
työtoimintaan toimistoapulaista Pinarin kahvion, Petosen lehden ja erilaisten tapahtumien toimistotehtävien
hoitoon. Tehtäviin kuuluu muun muassa asiapapereiden käsittelyä, sähköposti- ja puhelinliikenteen hoitoa,
laskutusta, postitusta sekä yhteistyön järjestelyä muiden Petosen vapaa-aikatilojen toimijoiden kanssa.
Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, atk-taitoja, omatoimisuutta sekä halua kerätä
työkokemusta mukavassa työyhteisössä. Korotettuun palkkatukeen oikeutetulla on mahdollisuus
1.8. alkaen päästä määräajaksi palkkatyöhön, jonka työaika 22,5 h viikossa.
Haemme työntekijää Pinarin kahvioon kesäkuun ajaksi työelämävalmennukseen, harjoitteluun tai vastaavalla työllistämismuodolla. Työtehtävinä kassanhoito, asiakaspalvelu, avustaminen ruoan ja leivonnaisten
valmistuksessa sekä muut kahvion tehtävät. Hakijalta toivotaan hygieniapassia ja kassakokemusta, mutta
edellytetään vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä omatoimiseen että ryhmässä työskentelyyn.

Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen ppasyhd@gmail.com tai puh. 046 582 6352.

Pitkälahden Puutarhakerho
20.5. klo 9.30 taimien purkitustalkoot Hirvilahdessa.
Kimppakyyti lähtee Pitkälahden koululta 9.00.
26.5. klo 8.00 - 13.00 Taimikirppis Petosen torilla.
Runsas perennavalikoima!
9.6. klo 5.00- Kesäretki Lappeenrantaan.
Saimaan kanava, Korukylä, Ainolan pihamaa.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut puh. 044 512 3137.

PETOSEN IKINUORET ry
Huhtikuun lopulla saimme vieraiksemme VEHMERSALMEN OHJELMARYHMÄN joka lauleli, runoili
Hanurin säestyksellä. Kuulimme MATIN ja Mikon yhteislaulujen lisäksi hauskoja ”tositarinoita”. Rouvien
esiintymisasuissa huokui kuultavien laulujen ajankohta ja sisällön aihe, joka vei kuulijat miellyttäviin
muistoihin! SYDÄMELLISET KIITOKSEMME! Saimme kutsun Mustinlahden kesäjuhlaan kiitos! Saatamme
tullakin… seuraamme lehdistä ajankohtaa. HYVÄÄ KESÄÄ ja terveyttä kulttuuri- ym. saroilla.
Kevään kerhot päättyivät 15.05. Petosen toritapahtuma 26.05. klo 10.00 – 14.00 arpajaisia suunnitellaan.
Syksyllä on varattu BOCCIA-vuoro entisten kerhojen lisäksi. Toiminnat alkavat 03.09.2012 Asukastuvalla,
joista lähemmin elokuun lehdissä. Sitten riemulla kesälomalle haravaa ja kuokkaa heilutellen!
ONNELLISTA KESÄÄ kaikille jäsenille! Terveisin H a l l i t u s

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).
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Saaristo Martat
Kokoontuu Jynkänvuoren kerhohuoneella. Katso lisätietoa
osoitteesta: www.saaristomartat.fi
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Kuuleeko Jumala minua, kun minulla on vaikeaa?

J

oskus voi tuntua siltä, että Jumala
ei kuule rukouksia. Vanhan testamentin Job on yksi Raamatun esimerkki ihmisestä, joka sai kokea tämän. Hän joutui elämässään monien
kärsimysten keskelle. Tuskansa keskellä hän ei pystynyt enää kokemaan
Jumalan läheisyyttä.
Kärsimyksessään ihminen kokee helposti Jobin tavoin olevansa hylätty.
Lähimmätkään ihmiset eivät oikein
ymmärrä, ja Jumalakin tuntuu kääntäneen selkänsä. Rukouksesta ei näytä
olevan mitään apua, kun kaikki asiat menevät enemmän tai vähemmän
pieleen. Ihmisestä tuntuu, että Jumala on hylännyt hänet ja että Jumala on
ottanut siunauksensa pois hänen elämästään.
Valistusaikana, 1700-luvulla, syntyi
kuva Jumalasta, joka on monen nykyäänkin elävän ihmisen jumalakuva.
Tämän jumalakuvan mukaan Jumala
on etäinen Jumala, joka asuu kaukana
Taivaassaan. Tämä etäinen Jumala ei
piittaa ihmisistä ja heidän kärsimyksistään. Kerran hän on pannut maailman luomisessa liikkeelle ja jättänyt
sen jälkeen maailman oman onnensa
nojaan.

Raamatun jumalakuva on aivan toisenlainen. Jo Vanhassa testamentissa
kerrotaan, kuinka Jumala ottaa osaa
maailman ja ihmisten kärsimyksiin.
Uudessa testamentissa Jumalan huolenpito saa vielä selvemmän muodon,
kun Jumala lähettää ainoan Poikansa
kärsimään ihmisten syntien seuraukset kuolemalla ihmisten puolesta.
Jumala itse tulee maailmaan, joka on
täynnä kärsimystä, vihaa, sairautta ja
epäoikeudenmukaisuutta, jotta hän
voisi auttaa kärsiviä.
Ensimmäisille kristityille Jumala ei
ollut kaukainen Jumala, vaan heidän
keskuuteensa tullut nälkää, janoa, yksinäisyyttä, murhetta, kipua ja tuskaa
tunteva Ihmisen Poika. Tällaisen kärsivän Jumalan kanssa kärsivän ihmisen on helpompi kokea yhteyttä kuin
kaukana Taivaassa, jossakin tavoittamattomissa asuvan Jumalan kanssa.
Jeesus tuli kulkemaan ihmisten rinnalla ja ottamaan kannetavakseen heidänkin taakkansa. Hänen elämänsä
ihmisten keskuudessa huipentui ristinkuolemaan ja sitä seuraavaan ylösnousemukseen.
Uuden testamentin mukaan kristityt
ovat Jumalan kansa, joka elää tässä
maailmassa vieraina ja muukalaisina.
He ovat matkalla kohti kotia, Taivas-

Kallaveden seurakunta

ta. Tuolla matkalla on monta vaikeutta, mutta nuo vaikeudet eivät kuitenkaan pysty nujertamaan sellaista,
joka kulkee eteenpäin toivossa. Tuo
toivo ei ole haavekuva, vaan jo täällä
maan päällä kristitty voi kokea kuinka ylösnoussut Jeesus kulkee hänen
kanssaan, kantaa hänen kuormiaan ja
antaa voimia.
Jumala ei lepäile jossakin taivaan
korkeudessa, vaan hän on ihmisten
keskellä – keskellä ihmisten elämän
todellisuutta ja kaikkea sen kärsimystä. Juuri tässä on lohdutus ja voima
kaikille kärsiville. Jumala on kanssasi
kärsimyksissäsi, vaikka sinä et sitä heti
huomaisikaan. Hän tuli ihmiseksi ollakseen lähellä kärsivää ihmistä, kantaakseen hänen kuormiaan, ja nyt hän
voi olla Pyhän Henkensä kautta lähellä jokaista kärsivää.
Meillä on suuri etuoikeus puhua Jumalalle olipa elämän tilanteemme
mikä tahansa. Ja kun me puhumme
hänelle, hän kuulee meitä – silloinkin,
kun meistä ei edes tunnu siltä. Lopulta
Jobkin sai huomata, että Jumala kyllä
kuulee kärsivän rukoukset.
Juha Määttä, Kallaveden seurakunnan
pastori
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Sanajumalanpalvelus su 27.5.
klo 13. Raili Rantanen ja Anna
Antikainen.

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 044 4848 336
Helatorstain
konfirmaatiomessu to 17.5. klo 10. Liturgia
Anni Tanninen, saarna Petteri Hämäläinen ja kanttorina Anna-Mari
Linna.
Kaatuneiden
muistopäivän
messu su 20.5. klo 10. Liturgia Raili Rantanen, saarna Matti
Pentikäinen, kanttorina Richard
Nicholls, Hengitysyhdistyksen Silmu Sereno kuoro, johtajana Anni
Pesälä.
Helluntain sanajumalanpalvelus su 27.5. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Petteri Hämäläinen. Isosten siunaaminen.
Tuomasmessu su 27.5. klo 18.
Keskustelusaarna: pastori Raimo

Hakkarainen haastattelee Iiris
Kontraa, liturgia Anni Tanninen ja
musiikki Jarkko Maukonen bändeineen.
Messu su 3.6. klo 10. Liturgia
Matti Pentikäinen, saarna Hannu
Komulainen ja kanttorina Richard
Nicholls.
Messu su 10.6. klo 10. Liturgia Anni Tanninen, saarna AnnaMaija Hella ja kanttorina Richard
Nicholls.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 484 8345
Kansainvälinen messu la 19.5.
klo 16. Juha Määttä ja Anni Tanninen.
Rukousmessu su 20.5. klo 16.
Matti Pentikäinen ja Keijo Eskola.
Kesäseurat ti 12.6. klo 18. Raili
Rantanen.

Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044 3629 205
Kaatuneiden muistojumalanpalvelus su 20.5. klo 13. Raili
Rantanen ja Anne Keränen.

Savonmurre selekäpiissä

J

ätin savon kielen käyttämisen jo kouluaikoinani kierrellessäni mualimoo. Se oli helpoin vaihtoehto, koska en jaksanut kuunnella koko ajan
kommentteja viäntämisestä. Mutta siellä selekäpiissä se murre on. Vaihdan vaan taajuutta – ja naps, sieltä se tulloo se kielj ihan aetona viäntelynä.
Voisi sanoa, että se on siinä hilikulla tulossa ja heruttelemalla sen suap aaki.
Minua vähän pelottaa se taajuus. Sieltä voi paljastua vaikka mitä. Tiijä vaekka jottaen pimmeetä! Siellä, missä opin savvoo puhumaan, olj nimittäin
kesällä valosoo ja talavella pimmeetä. Ei olluna katuvaloja – kissan silimät
vuan killitti aetan alta.
Hui! Koulutiellä piti pelätä aura-autoa ja joskus susiakin kerrottiin liikkuvan lähitienoilla.
Mutta kesät olivat kauniimpia ja onnellisempia kuin missään muualla. Montako kertaa kävit uimassa? Seitsemäntoista kertaa päivässä. Minäpä kävin
kahdeksantoista kertaa. Voitin!
Heinäpellolla oli kahvit ja eväät mukana.
Rapsuttelen vähän selkäpiitä.
Lehmillä, kukolla, jopa joillakin kanoillakin oli nimet. Kukon nimi oli Juutas. Neiti-niminen kana antoi kyytiä, jos joku häiritsi sitä munimispuuhissa.
Sähköjä asentaneet miehet valittivat neidin käyttäytyvät huonosti, olj nokkava.
Muotia oli tehdä kaikki itse. Äiti teki kevätjuhlamekon, kutoi, ompeli ja
paikkasi. Isä oli luomuviljelijä ja kalastaja. Kalasti vain sen verran kuin kalaa tarvittiin – ei ahnehtinut.
Rapsutellaanpa lissee.
Nuorena ei kylältä suatille lähtenä kukkaan – olin lähteny kaapunkiin sivistystä opiskelemmaan. Kaapungin poekia sitten riijastelin – vähä vieraelta
tuntuivat.
Nuorena seurustelin saksalaisen taideopiskelijan kanssa ja hän oppi savoa
sen verran, että oppi sanomaan Hölökynkölökyn.
Joten lopetan samaan sanaan – niin kuin suhdekin loppui.
Siis hölökynkölökyn savon murteelle, joka etsii ulospääsyteitä minusta!
Marja Miettinen

Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 30.5.
klo 18. Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo
17.30 ja Petoselta klo 17.35.
Vapaaehtoinen 5 € maksu lähetystyön hyväksi. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa lähetyksestä.
Diakonia
Omaishoitajien retki ke 30.5.
Hirvijärven leirikeskukseen. Lähtö
klo 11 ja paluu klo 16.30. Retken
hinta 8 €/ruokailu, 5 €/kuljetus.
Tarkempia tietoja ja ilmoittautumiset Riitta Reimalle 21.5. men-

nessä p. 040-4848 370.

Aikuistyö

Perhetyö

Miesten sauna- ja takkailta pe
25.5. klo 17.30. Lomakoti Tuomirannassa, Riistavedellä. ”Pyhät
paikat, pyhät matkat”, Anita Rimpilä-Kaikkonen ja Rauno Taskinen. Osanottomaksu 5 €.

Taidetiistai ti 22.5. klo 9.3011.30 tai 13-15 Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle. Omat eväät ja taiteiluun sopivat vaatteet mukaan.
Piirit
Niemisjärven olotila ti 29.5. klo
11.30-13. Niemisjärven kylätalossa. Matti Pentikäinen.

Kesäsuunnitelmia?
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
• Kodin Terra Kuopio ja
• Ravintola Mualiman Napa
Kuopion torilla
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 13.6.
Aineistot tuohon lehteen viimeistään tiistaina 5.6.

Pirkko Häiväläinen:
– Heti kun lumet sulavat, suuntaan mieheni kanssa mökillemme Suonenjoen Rastijärvelle ja
siellä olemme koko kesän.
– Odotan myös, että pääsen hoitamaan kasvimaata ja marjastamaan.

Jarkko Kinnunen:
– Kesäkuussa pidän lapsille kesäkerhoa.
– Heinäkuussa on loma ja silloin
heitän aivot narikkaan!
– Kesälomareissu tehdään perheen kanssa – matkan suunta ei
ole vielä selvillä.

Jaana Käsnänen:
– Kesälomalla matkustan perheeni kanssa Gotlantiin - Peppi
Pitkätossun saarelle.
– Tutustumme Visbyn luontoon
– ja perheemme miesväki kalastelee.
– Kotipihassa hoidan puutarhaa
ja seuraan kukkien kasvamista.

Jorma Matilainen:
– Kesälomakohteena on Italia ja
San Marino.
– Matkalle lähden kavereiden
kanssa.
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