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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

ulKomaali nordica eKo 9 l

94

90
+SÄVYTYS

Teknos

pohjamaali teKnos
puupohja 9 l, ValKoinen

Puupohja on liuoteohenteinen
alkydiöljymaali ulkona ole-vien
puu-, lastulevy- yms. pintojen
pohjamaalaukseen. Se muodostaa
erinomaisen tartunta-alustan
puupinnalle. Käyttökohteita: puuseinät, ulkoovet jne. ulkona, kun pinnat pintamaalataan
dispersio- tai alkydiöljymaaleilla. Puupohja
sisältää tehokkaita puunsuoja-aineita ja estää
homesienten kasvua. (9,21/l)

8290
Teknos

öljymaali teKnos
Wintol pm1 9 l

WINTOL on erinomaisen
sään- ja värinkeston omaava
liuotinohenteinen alkydiöljymaali ulkokäyttöön.
Se sisältää tehokkaita
homeenestoaineita. (10,32/l)

9290

+SÄVYTYS

• Kesäliik

• Liikkuva

elli kevätt

untaa mon
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päiväkesk

us s. 7

a s. 5
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Koti verhoutuu
suojaväriin!

Teknos

Nordica Eko on maalien kuningas,
kiiltävä ulkomaali, jonka sideaineena on
markkinoiden ensimmäinen kaksitehoakrylaatti. Nordica Ekolla maalattu puupinta kestää erinomaisesti Suomalaisen
ilmaston rasituksen ja sen kiiltävä, öljymaalimainen pinta hylkii likaa ja säilyttää
värinsä vuosikymmeniä. (10,54/l)

• Lämpö h

aa kokiksi

Teknos

talomaali
aKrylin 9 l

Teknos

Akrylin talomaali on vesiohenteinen, helpposivelteinen, ympäristöystävällinen, puolihimmeä
ulkomaali puupinnoille. Sideaineena on pellavaöljy
ja korkealuokkainen akrylaattidis-persio. Sisältää
tehokkaita homeenestoaineita ja suojaa puutalon
pitkään. (6,61/l)

5950

+SÄVYTYS

Teknos

puuöljy Woodex
aqua Wood oil 0,9 l, rusKea

Puuöljy ulkokäyttöön, käyttökohteet mm.
ulkokalusteet, ritilät ja ovet. Soveltuu
mm. teakille, mahongille, uusille ja
painekyllästetyille pinnoille.Riittoisuus
8-12m2/l, vesiohenteinen. (17,72/l)

1595

Teknos

pohjamaali nordica
pm1 2,7 l

Woodex Wood oil 9 l, Väritön

3990

6490

Nordica pohjamaali on vesiohenteinen alkydipohjainen
tartuntapohjamaali puupinnoille.
(14,78/l)

Puuöljy ulkokäyttöön, käyttökohteet mm.
ulkokalusteet, ritilät ja ovet. Soveltuu mm.
teakille, mahongille, uusille ja painekyllästetyille
pinnoille. Riittoisuus 5-15m2/l, liuotinohenteinen
(7,21/l)

Hinnat voimassa kesäkuun 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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Innostus lähti Anthony Bourdainin tv-ohjelmista

HYVÄÄ KESÄÄ!

N

yt se on tullut, vuoden paras aika - kesä! Ainakin luulen niin, sillä
lämpömittari näyttää yli kymmenen plussa-astetta. Luonto on parhaimmillaan, kaikki vihertää, kukat kukkivat ja ruoho pikku pihallani odottaa leikkaamista.
Petosen puistokaupunki on vehreä ja viihtyisä paikka, mutta pieniä harmin
aiheitakin löytyy. Pyörönkaaren puistobulevardin keskellä kulkevalla tiellä
on mukava tepastella ja välillä istahtaa puiston penkille levähtämään. Yksi
kaunis pyyntö minulla on koiranomistajille, älkää pitäkö bulevardin nurmialuetta koirien kakittamispaikkana. Tai jos niin teette, hoitakaa jätökset
pois ihmisten jaloista. Olen nähnyt kuinka fiksut ihmiset keräävät kakat
muovipussiin ja roskapönttöön. Tällä tavoin varmistamme sen, että kaikilla
on mahdollisuus nauttia yhteisten alueiden käytöstä.
Toinen harminaihe on roskaaminen… kunpa Siisti Kuopio –kampanja olisi
saanut jatkomahdollisuudet, olisimme yhdessä voineet vaikuttaa asukkaiden asenteisiin ja tapakasvatukseen roskaamisen vähentämiseksi. Nyt niin
aikuisilla kuin lapsillakin on tyylinä heittää jäätelö-, karkki- tai grilliruokaannosten kääreet pitkin katuja. Tiedän, että tämä kuulostaa tanttamaiselta
naputukselta, mutta siitäkin huolimatta haluan puuttua tähän epäkohtaan.
Yritetään edes vähän petrata tässä asiassa, aikuisen esimerkki on paras keino
ohjata lapsia oikeaan suuntaan.
Hyvä Petonen –kevättapahtumamme onnistui hyvin, sää suosi ja kävijöitä oli
ihan kohtuullisesti. Pyörön tori on ihanteellinen paikka järjestää tilaisuuksia,
se on aivan liian vähäisessä käytössä. Olemmekin asukasyhdistyksessä suunnitelleet että voisimme järjestää osana ensi vuoden 25-vuotissynttäreitämme
esim. kerran viikossa torimyyntipäiviä alueen käsityöläisille, viljelijöille ja
vaikkapa kirpparimyyjille.
Näihin talkoisiin ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Ajatelkaapas miten
mukavaa olisi jos nyt tyhjyyttään huokuva torimme olisi edes yhtenä kesäpäivänä viikossa täynnä myyntipöytiä, ihmisiä ja vaikkapa musiikkia. Ideoita otetaan vastaan facebookissa, sähköpostissa tai hihasta nykäisemällä
tuossa kylillä.
Toivotan oikein hyvää, aurinkoista ja rentouttavaa kesää kaikille!
Riitta Katajamäki
PPAY:n hallituksen puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com

Jereä kiinnostaa kokin ammatti

K

allavesi-Pyörön yläasteen lopettavalla Jere Kankkusella
on pasmat selvillä heti yläasteen jälkeen.
– Haluan opiskella kokiksi, Jere sanoo.
Kolmelapsisen perheen esikoinen
kertoo kokanneensa pienestä pitäen.
– Tykkään kokata erilaisia ruokia ja
kokeilla mausteita.
– Kotsan tunneillakin olen tehnyt
joskus ohjeiden vastaisesti - ihan vain
kokeilumielessä.
Jere kertoo, että hänen bravuuriruokansa on lasagne.
Television runsaasta ruokaohjelmatarjonnasta on noussut yksi ylitse
muiden.
– Yhdysvaltalainen kokki Anthony
Bourdain on oma idolini.
– Hänen tv-ohjelmansa innoittavat
tutustumaan eri maiden ruokakulttuureihin ja hänen ansiostaan kiinnostuin kokin ammatista.

J

Kallaveden koulusta nuorten mukana olivat luokanohjaaja Annukka
Lindström ja opinto-ohjaaja Susanna
Simonen.
ForestCupin tarkoituksena on tarjota vuosittain nuorille kilpailuhenkisen
tapahtuman lisäksi yhdessäolon riemua. Samalla halutaan levittää tietoa
metsäalasta, koulutuksesta ja muistuttaa metsäluonnon sekä ympäristön
tärkeydestä.

Eri tapoja
nauttia luonnosta
Nuoret ottivat ohjaajineen kaiken
mahdollisen irti leirikouluajastaan.
Neljän päivän aikana he pyöräilivät,

Kesätyöpaikka
kuukaudeksi
Kallavesi-Pyörön koulusta jää Jerelle
vain hyviä muistoja.
– Aika on mennyt tosi nopeasti.
– Mieleen jää koulun hyvä henki ja
mukavat kaverit.
Jere oli yläasteella opiskeluun liittyvässä TET -harjoittelussa (työelämään

tutustuminen) Kolmisopen Kotipizza
–yrityksessä.
– Sain sieltä täksi kesäksi kesätyöpaikan kuukaudeksi.
Muuten Jere kertoo viettävänsä kesää rannalla kavereiden kanssa Kirveslahden rannalla tai Väinölänniemellä.
– Perheen kanssa matkustan myös
kesällä Kuusamoon.
”Elä täysillä” on yläasteen lopettavan
Jeren motto koulusta lähtiessä.
Aika hyvä motto kenelle tahansa.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Ammattitaidon
kasvattaminen
Jereä kiinnostavat myös kielet, erityisesti englanti.
Ehkäpä tuleva kokki matkustelee
tulevaisuudessa eri maissa idolinsa
Bourdainin tavoin maistelemassa eksoottisia herkkuja.
– Meillä oli koulussa itämainen kokkivieras ja sain maistaa sushia.
Arkiset ongelmat ovat kuitenkin
Suomessa valmistuvien kokkien edessä.

Salibandymestarit palkintomatkalla

ynkänlahden koulun 8F –luokka voitti kahdeksasluokkalaisille
suunnatun valtakunnallisen ForestCup –salibandykilpailun ja palkittiin nelipäiväisellä leirikoululla, josta
he pääsivät nauttimaan Rautavaaran
Älänteen maastossa ja myös Lieksan
Kolilla ja Ruunaalla.
ForestCup -kilpailutoimintaa on järjestetty kahdeksan vuotta ja ensimmäistä kertaa voittajajoukkue löytyi
Pohjois-Savosta.
Leirikoulun järjestelyistä vastasi Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan yksikkö, jonka henkilökunnasta
olivat luontoretkellä mukana mm.
kouluttaja, opinto-ohjaaja Juha Tarvainen ja opettaja Tapani Piirainen.

– Suomesta on vaikea saada työtä –
olen kuullut sen monilta valmistuneilta kokeilta.
Jere haaveileekin ammattitaidon
kasvamisen jälkeen voivansa perustaa
oman ravintolan.

meloivat, kalastivat, tutustuivat lintuihin ja harrastivat geokätkeilyä.
Viimeisen leirikoulupäivän huipennuksena oli koskenlasku KoskiJaakon koskiveneillä Ruunaankosken
kuohuissa.
Luokanohjaaja Annukka Lindström
piti leirikoulua erittäin onnistuneena.
– Koskenlasku oli mahtava lopetus
leirikoululle - osa porukasta ui viimeisen kosken kelluntaliivien avulla.
Luokanohjaajan mielestä oli tärkeää, että oppilaat pääsivät tutustumaan
hyvin erilaisiin olosuhteisiin ja kokemaan erilaisia tapoja nauttia luonnosta.
Teksti: Marja Miettinen
Kuva: Annukka Lindström

Leirikoulu huipentui koskenlaskuun. Nuorten mukana olivat myös luokanohjaaja Annukka Lindström (edessä vas.) ja opinto-ohjaaja Susanna Timonen Jynkänlahden koululta sekä kouluttaja, opinto-ohjaaja Juha Tarvainen (takana) Savon ammatti- ja aikuisopiston Toivalan yksiköstä.

– Tykkään
kokata erilaisia ruokia
ja kokeilla
mausteita,
Jere sanoo.

Millainen kesätyö - opiskeluhaaveet?

Kesätöitä saaneet Kallavesi-Pyörön yläasteen
9-luokkalaiset kertovat myös jatko-opiskeluhaaveistaan.

Matti Rissanen:
– Menen kahdeksi viikoksi töihin
Prisman ravintolamaailmaan.
– Aikaisemmin olen ollut töissä
Petosen S-marketissa.
– Suuntaudun puusepäksi.

Vili Simonen:
– Sain viikoksi kesätöitä kaupungilta – työpaikkana Kulttuuriareena 44 keskustassa ja muut
nuorisotalot.
– Haen amiskaan ensisijaisesti
autopuolelle – toisena vaihtoehtona kone- ja metalliala.

Sonja Tanninen:
– Kesätyöni on Männistön Teboililla, jossa olen ollut aiempinakin kesinä ja tehnyt siellä
myös viikonlopputöitä.
– Haluan suuntautua joko parturi-kampaajaksi tai taidealalle.

Sonja Mustonen:
– Olen kesällä kaksi viikkoa töissä Ykkösrastin Pressolla.
– Haen Minarin lukioon ilmaisutaitolinjalle – haluaisin suorittaa kaksoistutkinnon.

Utelijana: Marja Miettinen
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ENNAKKOMARKKINOINTI ON ALKANUT
ASUNTO OY KANAVANHARJUNKATU 18 rakennetaan korkealle mäen päälle, metsän laitaan. Lasitetuilta parvekkeilta ja huoneistojen ikkunoista avautuvat upeat näkymät; ylimmistä kerroksista jopa Kallavedelle saakka. Alakerran huoneistoille tulee
omat viherpihat. Tapetti ja Värin yksilöllisistä sisustusmateriaaleista pääset suunnittelemaan oman näköisen kodin. Autokatospaikka sisältyy hintaan. Arvoitu rakentaminen alkaa elokuussa ja muuttamaan pääset noin vuoden päästä syksyllä.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

3h,k,s
2h,k,s
3h,k,s
2h,k,s
2h,k,s
3h,k,s
3h,k,s
3h,k,s
1h,k,s

74 m2
51,5 m2
73,5 m2
51,5 m2
64,5 m2
66,5 m2
70 m2
73 m2
33 m2

Mh. 88.800 €
VARATTU
Mh. 88.200 €
Mh. 73.000 €
Mh. 87.500 €
Mh. 91.500 €
Mh. 95.000 €
Mh. 97.500 €
VARATTU

Vh 177.600 €
Vh. 176.400 €
Vh. 146.000 €
Vh. 175.000 €
Vh. 183.000 €
Vh. 190.000 €
Vh. 195.000 €

LUONNONRAUHA, MARJAMAASTOT, LAPSILLE METSÄISET
LEIKKIMAASTOT, KOULU JA PÄIVÄKOTI. Nämä ja paljon
muuta asumismukavuuteen vaikuttavaa tekijää löytyy osoitteesta Kanavaharjunkatu 17. Rakentaminen on täydessä
vauhdissa ja kodit valmistuvat ensi kevääksi. Yhtiöön tulee
1-taso- ja 2-tasohuoneistoja, kysy lisää 017-2798910

Kallaveden rannalle osoitteeseen Messuportinkatu 9,
syksyllä valmistuva kerrostalo, tarjoaa omistajilleen upeat
puitteet ja asumismukavuuden. Työmatka keskustaan taittuu Saaristokatua pitkin ja syysillan kuutamouinti onnistuu
yhtiön omassa rannassa. Mahdollisuus ostaa autohalli- tai
autokatospaikkoja. Kysy lisää 017-2798910

2h,t,s 56,5 m² Mh. 80.250 €
3h,k,s 71,0 m² Mh. 86.500 €
4h,k,s 100 m² Mh. 104.800 €
5h,k,s 111 m² Mh. 96.500 €
Autokatospaikka sisältyy hintaan.

2h,kt,s
2h,k,s
2h,k,s
3h,k,s
3h,k,s

Vh. 165.000 €
Vh. 193.000 €
Vh. 254.800 €
Vh. 263.000 €

272651
272596
272595
272599

47 m² Mh. 48.300 €
52,5 m² Mh. 51.300 €
56 m² Mh. 57.000 €
69,5 m² Mh. 66.900 €
74,5 m² Mh. 67.800 €

Vh. 161.000 €
Vh. 171.000 €
Vh. 190.000 €
Vh. 223.000 €
Vh. 226.000 €

256295
256302
256372
256256
256386

Savolanniemi RT 95m2 4h,k,s
283735
Uudehko kivasti erilainen paritalon päätyhuoneisto rauhalUudeh
lisessa ja lapsiystävällisessä Savolanniemessä. Tämä koti on
tarkoitettu Sinulle joka etsit muuttovalmista, tilavaa ja
toimivaa kokonaisuutta! Katettu eteläterassi ja oma autotalli
huoneiston vieressä, lisäksi tilava ulkovarasto. Hyvä yhtiö ja
edulliset asumiskustannukset. Lapsiperheen toivepaikka,
päiväkoti, koulu ja uimaranta kävelymatkan päässä, sekä
ulkoilumahdollisuudet lähellä. Mh. 216.000€. Rantaraitti 6

Petonen RT 97m2 4h,k,s
266868
Tämä rannanpuoleinen päätyhuoneisto on täysin remontoitu todella tyylikkäästi tasokkailla materiaaleilla. Moderni, hyvin varustettu keittiö ja hieno sauna/ kylpyhuoneosasto sekä kaksi erillistä wc:tä tarjoavat sekä silmäniloa että käytännöllisyyttä. Asunto on todella valoisa ja
kaikista sen ikkunoista näkyy järvi. Kaunis ja vehreä omarantainen tontti! Tämän asunnon omistaja ei kesämökkiä
kaipaa! Velaton lähtöhinta 228.000€. Koiravedenkatu 14

AS OY KUOPION KÄRÄNGÄNRANTA Vapaana olevat huoneistot:
A2
3h, k, s, p 115 m2
Mh.189.076€ Vh.381.800€
A6
4h, k, s, p 123 m2
Mh.199.369€ Vh.405.500€
A1
4h, k, s, p 127,5 m2 Mh.205.827€ Vh.419.500€
B7
4h, k, s, p 128 m2
Mh.205.289€ Vh.419.800€
B9
4h, k, s, p 132 m2
Mh.214.386€ Vh.435.600€

OK Litmanen 146,7/162,2 4-5h,k,khh,s
280254
Todella huolella tehty koti omalla tontilla, kadun päässä.
Mukava sijainti ja kuitenkin varsin lähellä Petosen palveluja. Erittäin toimiva pohja ja laadukas suunnittelu sekä
materiaalit. Lisäksi kunnollinen kivirakenteinen 2 auton
talli. Hyvän talon etsijälle. Mh. 388.000€. Lippukatu 6.

Kiinteistömaailma Haapaniemenkatu
ASUNTOKUOPIO OY LKV
Haapaniemenkatu 36 | 70110 Kuopio
P. 017-279 8900
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi

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

A10
A11
A12
A13
A14

2h,k,s
2h,k,s
3h,k,s
3h,k,s
3h,k,s

51,5 m2
64,5 m2
66,5 m2
70 m2
73 m2

B1
B2
B3

5h,k,s 130 m2
4h,k,s 100 m2
6-7h,k,s 200 m2

VARATTU
Mh. 88.500 €
Mh. 93.500 €
Mh. 96.500 €
Mh. 99.500 €

Vh. 177.000 €
Vh. 187.000 €
Vh. 193.000 €
Vh. 199.000 €

VARATTU
VARATTU
VARATTU

KOTI KANAVAN RANNALLA- nyt se on mahdollista. Tämä
pienkerrostaloja rivitaloyhtiö valmistuu omalle rantatontille
pien
jo tänä syksynä osoitteeseen Keilankallionkatu 1. Isot terassiparvekkeet, laadukkaat materiaalit ja yhtiön oma “beach
house” rannassa takaavat, että näissä kodeissa viihdytään.
Lapsille koulut ja päiväkoti turvallisen matkan päässä. Soita
ja sovi tutustumiskäynti 017-2798910.
3h,k,s
76,0 m² Mh. 84.150€ Vh. 280.500€ 264723
3-4h,k,s 87,5 m² Mh. 95.250 € Vh. 317.500€ 264752
4h,k,s
120 m² Mh. 131.700 € Vh. 439.000 € 264765
Autokatospaikka sisältyy hintaan.

Savolanniemi RT 92m2 4h,k,s
274239
Tasokas, upeasti varustettu Koti rauhallisessa ja luonnonläheisessä Savolanniemessä Saaristokaupungissa. Modernit
ja lämminsävyiset materiaalit ovat lähes uuden veroisessa
kunnossa ja kodin iso ja upea eteläterassi on kokonaan lasitettu. Autokatos on asunnon vieressä ja reilun kokoinen
varasto on lämpöeristetty. Todella edulliset asumiskustannukset yhtiössä, jossa kiinteistön hoidosta vastaa huol
toyhtiö! Velaton lähtöhinta 198.000€. Kotirannankuja 2

OK Rautaniemi 149 m2 4-5 h, k, khh, s.
274041
Vuonna 2008 valmistunut viehättävä koti omalla, isolla
aurinkoisella tontilla Rautaniemessä. Talo sijaitsee rantakadun varrella ja keskustaan on vain 7 km matkaa Saaristokatua pitkin. Kauniit järvimaisemat. Tule tutustumaan
ja ihastumaan! Mh. 329.000€. Saunaniemenkatu 27.

Kiinteistömaailma Petonen
KODINONNI KUOPIO OY LKV
Jalkasenkatu 7 | 70820 Kuopio
P. 017-279 8930
petonen@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma Puijonkatu
KUOPION HUONEISTOVÄLITYS OY LKV
Puijonkatu 35 | 70100 Kuopio
P. 017-279 8910
puijonkatu@kiinteistomaailma.fi
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Uusi saunakabinetti
juhliin ja kokoontumisiin

K

– Saunakabinetti sopii myös liikuntaesteisille, sanoo Veli Markkanen.

aksikymmentäviisi
vuotta
Jynkässä toimineessa Käskynkkä-ravintolassa avautuu kesäkuun puolivälissä uusi
saunakabinetti mm. rippi- ja syntymäpäiväjuhlien, kokouksien ja myös
saunailtojen järjestämiseen.
Tilaa kabinetissa on
60 m² ja paikkoja n. 25
henkilölle. Lisäksi ulkona on kuusitoista terassipaikkaa. Saunaan
mahtuu kerralla kuusi
henkilöä. Monenlaisille tilaisuuksille antavat
myös mahdollisuuden
saunakabinetissa
toimivat nettiyhteydet, videotykki, fläppitaulu ja
äänentoistovälineet.
– Saunakabinetissa on
A-oikeudet ja siellä on
tarjolla myös ravintolan
ruokapalvelut,
sanoo
Veli Markkanen Käskynkkä-ravintolasta.

– Liikuntaesteistenkin on helppo
tulla sisään, sillä kabinetti toimii katutasossa ja siellä on myös wc, jossa pystyy liikkumaan pyörätuolilla.
Tilauksesta toimiva saunakabinetti on auki ravintolan aukioloaikoina,
mutta Markkasen mukaan aikatauluja
voidaan muokata tilaajien toivomuksia kuuntelemalla.

Pitopalvelut – kasvava
osa toimintaa
Käskynkkä-ravintolan kiireisimmät
ajat sijoittuvat kevät-kesään ja pikkujouluaikoihin.
Markkanen kertoo, että Käskynkän
liikevaihdosta 80 % koostuu ruokapalveluista, joista catering- l. pitopalveluiden osuus kasvaa koko ajan.
– Aterioita tarjoiluineen toimitetaan
esimerkiksi rippijuhliin ja ylioppilasjuhliin, kesällä häihin, syksyisin tulevat liike-edustustilaisuudet ja joulua
lähestyttäessä pikkujoulujuhlat.
– Esimerkiksi viime vuonna lähti
täältä 600 lakkiaisannosta.
Käskynkän viihtyisässä ravintolassa
on 155 asiakaspaikkaa. Henkilökuntaan kuuluu kahdeksan työntekijää -

kiireisinä aikoina jopa puolet enemmän.
– Tämä ei ole lähiöravintola.
– Ihmiset tulevat tänne kauempaakin aterioimaan ja lounastamaan,
Markkanen korostaa.
Käskynkkä-ravintolan toimintaan
kuuluu läheisesti myös kesäisin Kuopion keskustassa, Puijonkadun laidal-

la toimiva Mualiman Napa -ulkoilmaravintola, jossa on 140 asiakaspaikkaa.

Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Pohjahintaan!
Kylmä-/lämpölaukku
Tilavuus 24 litraa
Paino 4,4 kg
Project 115
maaliruisku

59

309

00

90
kpl

Tarjous voimassa 30.6. saakka
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kuopio: Tehdaskatu 8, p. (017) 550 2600, palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–14
Iisalmi: Karjalankatu 36, p. (017) 550 2670, palvelemme: ma–pe 8–17, la 8–13

Petosen lehti • Keskiviikko 13.6.2012

5

Lämpö helli myyjiä ja asiakkaita kevättapahtumassa
jokaiselle niin vauvasta vaariin asti.
Tapahtuma sai alkunsa Pitkälahden
puutarhakerhon järjestämästä taimikirpputorista. Ensi vuonna asukasyhdistys juhlii 25 -vuotisuuttaan ja
Katajamäki uumoileekin, että kevättapahtumasta saattaa tulla entistä laajempi projekti.

Taimikirppis on jo
pitkä perinne

Ylätorin kirpputorilla kävi kova kuhina.

L

auantaina 26.5. järjestetty Hyvä Petonen –kevättapahtuma
veti paljon ihmisiä Pyörön torin alueelle aurinkoisena päivänä.
Tapahtuma oli värikäs monipuolisine ohjelmineen. Mukana oli muun
muassa Pitkälahden puutarhakerho
taimikirppiksen ja kahviopalvelujen
voimin, Pinari, jossa tarjolla oli muun
muassa Terve Kuopio -kioski sekä
kahvilapalveluja, kirpputori, bändiesityksiä, moottorisahanäytöksiä sekä
arpajaiset. Alueella oli myös mahdollista käydä ihailemassa sirkusesityksiä. Tapahtumaan osallistui myös monia yhteistyökumppaneita.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen puheenjohtaja, Riitta Katajamä-

ki, oli oikein tyytyväinen tapahtumaan. Hänen mielestään on hienoa,
että tapahtumassa oli tällä kertaa mukana entistä enemmän myyjiä.
– Paikalla on uusia toimijoita, esimerkiksi Pinari on tänä vuonna ensi
kertaa mukana, Katajamäki sanoo.
Kevättapahtuma on jokavuotinen tapahtuma, jonka asukasyhdistyksen
toimikunta järjestää.
– Tapahtuman järjestäminen on
aina yhteinen ponnistus. Asukasyhdistyksessä pohdimme yhdessä mitä
toimintaa otetaan mukaan sekä mikä
olisi kivaa ja mitä kullekin tulee hoidettavakseen, Katajamäki kertoo.
Hän lisää, että idea onkin, että tapahtuma toisi iloa ja piristystä arkeen

Pitkälahden puutarhakerho järjestää
syksyisin ja keväisin taimikirpputorin. Kerhon jäsenet, Maire Kokkonen
ja Pirjo Kanerva, kertovat kirpputorin olleen perinne jo ainakin 30 vuoden ajan.
– Kirpputori järjestetään talkoohengessä. Taimia saamme lahjoituksina
niin kerholaisilta kuin yksityisiltäkin
tahoilta. Suurin yksityinen lahjoittajamme on tällä hetkellä Martta ja
Veikko Kankkunen, joilta saamme
erikoisempiakin taimia, naiset sanovat. Taimikirpputorin tarkoitus on kerätä kerholle varoja. Kokkonen ja Kanerva kertovat kerhon täyttävän tänä
vuonna 53 vuotta ja että se on ainut
Suomessa niin pitkään säilynyt kerho.
– Kerhoomme kuuluu yli 100 jäsenperhettä, Kokkonen mainitsee. Tänä
vuonna kirpputorilla oli taimien lisäksi tarjolla myös yrttejä, jotka olivat
kysyttyä tavaraa. Taimia oli tarjolla
monta peräkärryllistä.

– Kaikkia menee tasaiseen
tahtiin. Myynti on ollut vilkasta, sillä asiakkaita on käynyt
paljon. Kaikki on sujunut hyvin, kerholaiset myhäilevät.
Kevättapahtuman osallistujat
tuntuivat olevan tyytyväisiä.
Mirka Asikainen oli paikalla
lastensa kanssa.
– Tapahtuma on kiva ja riittävä tällaiselle kaupunginosalle.
Kaikki tällainen on positiivista
lisää, hän hehkuttaa. Asikainen
muisteli nähneensä Petosen
lehdestä ilmoituksen tapahtumasta.
– Lisäksi mieheni kaveri on
bändin laulaja.
Keijo Leppänen soitti bassoa
tapahtumaan osallistuneessa
bändissä.
– Tapahtuma on erittäin hyvä.
Olen toista kertaa paikalla, hän
kertoo. Leppänen oli kuullut
ihmisten puhuvan kaupassa tapahtumasta.
– Musiikki on yksi keino vetää
ihmisiä puoleen. Porukkaa kyllä saisi olla hieman enemmän.
Lapsille voisi olla enemmän ohjelmaa.

Mirka Asikainen kävi tapahtumassa
lastensa kanssa.

Teksti ja kuvat: Oona Komonen
Puutarhakerhon taimikirppiksen
myynti kulki hyvin.

Keijo Leppäsen mielestä musiikki saa
ihmisiä paikalle.

Pienellä budjetilla jättitavarataloon

M

atkukseen avatussa Suomen
viidennessä ja Itä-Suomen
ensimmäisessä Ikea-tavaratalossa oli avajaispäivänä puolenpäivän aikaan rauhallista. Liikenteenohjaajat löysivät nopeasti autolle paikan
harvalukuisten autojen joukosta.
Edellispäivänä kanta-asiakkaat olivat jo päässeet tutustumaan taloon.
Suomen toiseksi suurimman Ikean
pinta-ala on 33 600 m² ja työntekijöitä
talossa on parisataa.
Uusi edestakainen bussivuoro Siilinjärveltä Kuopion keskustan kautta Matkukseen takaa autottomillekin
mahdollisuuden päästä tutustumaan
uuteen tavarataloon.

Huonekaluista löytöjä
Jättitavaratalo nielaisee ensikertalaisen sisäänsä – eikä ulospääsyteitä löydy helposti – vai löytyykö niitä
matkalta ollenkaan? Kulkureiteillä on
oikaisuohjeita, mutta jotkut asiakkaat
kokivat ahdistavaksi, että matka vain
jatkuu osastolta toiselle – ilman ulospääsymahdollisuutta.
Tavaratalo tarjoaa kuitenkin melko
pienellä budjetilla varustautuneille
mahdollisuuksia arjen pieniin ylellisyyksiin. Ennen kaikkea huonekaluosastoilla oli paljon edullisia tuotteita,
mm. ihan käyttökelpoisia pöytätasoja
n. viidellä eurolla. Erityisesti lapsi-

perheet ja opiskelijat saattavat olla
tyytyväisiä mahdollisuudesta hankkia
edullisia huonekaluja.
Ikean viereen on nousemassa myös
Ikano-tavaratalo, joka avataan myöhemmin tänä vuonna. Ikanoon tulee
kaikkiaan 90 erilaista liikettä, suurin
osa niistä vaatekauppoja.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Huonekalutarjonta on parasta antia
uudessa Ikea-tavaratalossa.
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Kesäliikuntaa tarjolla monenikäisille Karhunpesä olohuoneen jatke
K
uopion kaupunki järjestää
tänä kesänäkin monenlaista
aktiviteettia liikunnasta kiinnostuneille. Liikunnanohjaaja Jaana
Halonen kertoo, että uutta ovat alkukesällä toimineet 1-3. –luokkalaisille
suunnatut lasten kesäliikkis –ryhmät
ja puistojumppiinkin on tullut uusia
alueita.
– Kaikki liikuntaryhmät, puistojumpat ja myös vesipeuhulat ovat maksuttomia, Halonen korostaa.

K

Puistojumpat
Puistojumpat jatkuvat 27.7. saakka ja
ne on suunnattu lievästi toimintakykyään menettäneille ja pitkäaikaissairaille. Mukaan voivat tulla muutkin,
mutta jumpat tapahtuvat kohderyhmien ehdoilla.
Puistojumppaa:
– tiistaina klo 10.15 – 11.00 Martti
Ahtisaaren koululla
– torstaina klo 10.15 – 11.00 Leväsen palvelukeskuksen pihalla
Lisätietoja puistojumpista: puh. 044718 25 09 tai 044-718 2505

Liikuntakerho 6-10
–vuotiaille erityislapsille
Liikuntatuokiot sisältävät erityisesti
motoriikkaa, kuten esimerkiksi tasapainoa ja rytmiikkaa kehittäviä harjoitteita.
Liikuntaryhmät kokoontuvat Hapelähteen lähiliikunta-alueella tai
sateen sattuessa Suokadun palvelutalon liikuntasalissa. Lapsia ei ole vakuutettu järjestäjien toimesta.
Kerhot kokoontuvat ma 25.6., ke
27.6 ja pe 29.6. klo 10.00 – 11.30.
Ilmoittautumiset 15.6. mennessä:
Päivi Niskanen, puh. 044-718 25 01, email: paivi.niskanen@kuopio.fi
Ilmoittautuessa tulee mainita nimi,
osoite, puhelinnumero ja liikuntakerho, johon lapsi halutaan ilmoittaa.

Liikunnanohjaajina toimivat kesällä Päivi Niskanen (edessä vas.), Tapio Nissi,
Pasi Räsänen (takana vas.), Antti Korhonen ja Jaana Halonen.

Lasten vesipeuhulat
Yli kuusivuotiaille suunnatut vesipeuhulat toteuttaa Kuopion kaupungin liikuntaan aktivointi -yksikkö
yhdessä Kuopion uimaseuran kanssa.
Kursseilla lapsi tutustutetaan vesielementtiin sekä yhdessä osaavien ohjaajien kanssa luodaan mukava leikkituokio. Kurssin tavoitteena on antaa
valmiudet uinnin oppimiselle, ei siis
vielä varsinaista uimataitoa.
Vesipeuhulat:
– 23.7. – 27.7. Kirveslahti:
klo 13.00 – 13.45 (I)
– 30.7. - 3.8. Kirveslahti :
klo 10.00 – 10.45 (II) ja
klo 11.00 – 11.45 (III)
– 30.7. – 3.8. Jynkkä:
klo 13.00 – 13.45
Ilmoittautumiset 11.6. alkaen: Tapio
Nissi, puh. 044-718 13 03, e-mail: tapio.nissi@kuopio.fi

Peikkometsästä
liikuntavälineitä saatavilla
Tänä kesänä päättyvällä Lähiliikunta
tutuksi -hankkeella on kolme liikuntavälineitä sisältävää konttia Kuopiossa. Yksi niistä on Peikkometsän
lähiliikunta-alueella Saaristokaupungissa. Kontit sisältävät monenlaista
liikuntavälineistöä ja välineet ovat
vapaassa käytössä hankkeen loputtuakin kaikille kaupunkilaisille. Sieltä
saa lainata mm. palloja, frisbeetä tai
leikkivarjoja.
Kontit joudutaan kuitenkin pitämään lukossa ja avaimen voi noutaa
eri paikoista. Peikkometsän avain on
viereisellä ratsastustallilla. Avaimet
luovutetaan täysi-ikäiselle kuittausta
vastaan.
Lisätietoja liikuntamahdollisuuksista: http://www.kuopio.fi/web/liikuntaja-ulkoilu

un Karhunpesä-ravintola avattiin kaksikymmentäyksi vuotta sitten, Petosen alueella oli
noin 4000 asukasta. Nyt asukkaiden
lukumäärä Saaristokaupunki mukaan
luettuna lähenee 20000 asukasta. Pieni, kotoisa alle neljänkymmenen paikan ravintola on muodostunut jo lähes kulttipaikaksi vakioasiakkaille ja
muualta tulleille.
– Tämä on kulttuuriravintola, sanoo
Karhunpesän vastaava päällikkö Hannu Juntunen ylpeänä.
– Ja mainettaan parempi, hän lisää.
Päällikkö haluaisi kitkeä ravintolan
yllä leijuvan ikävän maineen pois.
– Mielestäni jutut ravintolan epämääräisestä maineesta syntyivät alkuaikoina, jolloin täällä oli muutamien
lähialueella asuvien asukkaiden takia
vähän levotonta.
Aamulla ravintolassa on kuusi asiakasta, joista yksi on piipahtanut kahvia juomaan, yksi ottaa oluen ja lähtee
kotiin ja loput jäävät keskustelemaan.
Teemana ovat Kuopion vanhat rakennukset, purkaminen ja kaavoitus.
Vanhaa Puijon tornia muistellaan ja
Kumpulinnan tulevaisuudesta keskustellaan.

Ravintola on niin pieni, että samaan
keskusteluun voivat osallistua kaikki
asiakkaat.
– Täällä on hyvä yhteishenki, vakuuttaa päällikkö ja asiakkaat näyttävät viihtyvän hyvin.
Päällikkö kutsuukin ravintolaa ainoaksi kunnon kansanravintolaksi ja
”olohuoneen jatkeeksi”.
Karhunpesän tarjontaan kuuluvat
alkoholianniskelun lisäksi edullisesti
tilattavaa kahvia munkkeineen tai viiden ruokalajin ”huikopalaa”. Ravintolan ohjelmassa on viikoittain karaokea
ja joka toinen viikko järjestetään tietovisa asiakkaiden kesken.
Tupa oli täynnä kesäkauden avajaisissa, joissa oli ohjelmana karaoken ja
tietovisan lisäksi Pyörönkaaren puolella järjestetty mölkkykisa.
Nettikeskusteluissa Karhunpesä on
saanut mm. nimen ”onnellisten pubi”.
Toki siellä on jatkoakin: Tepa, tule jo
kottiin.
Runokin on tehty Karhunpesälle: Joka päivä tai kerran kesässä, täytyy käydä Karhunpesässä.
Pari tuntia vierähti huomaamatta
kahvikupin ääressä. Asiakkaat ja päällikkö jäivät keskustelemaan mielenkiintoisista aiheista.

Kesäkausi avattiin karaokella ja mölkkykisalla

Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Jouko Kolehmaisen ja Eve Hassisen mielestä Karhunpesässä on hyvä tunnelma.

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
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Tupa on avoinna kesäaikaan
4.6. - 29.6. ja 16.7. - 13.8.
ma-pe 10.00 - 16.00

Tupa suljettu 2. - 13.7.
Toiminnot jatkuvat syksyllä:
20.8. alkaen biljardivuoro Pinarilla maanantaisin klo 9.30-13.
Syyskuussa myös to klo 12-14.
Salibandyvuoro 2.9. alkaen su klo 16-17.
Pinarin salissa tanssitaan taas la 8.9.

L

auantaina 26.5. Karhunpesä oli
täynnä porukkaa. Ravintolassa raikasi karaoke ja ihmisillä
oli iloinen mieli. Ulos kokoonnuttiin
pelaamaan mölkkyä joukkueittain.
Kesäkauden avajaiset sujuivat leppoisassa hengessä ja asiakkaat viihtyivät.
Jouko Kolehmainen tuli Siilinjärveltä
saakka paikalle.
– Täällä on parhain tunnelma. Karhunpesä on ainoa laatuaan, hän kehuu. Tapahtumaa Kolehmainen sanoo
kivaksi ja että sellaista kevätkauden
avajaisten pitää ollakin. Eve Hassinen
on samaa mieltä. Hänestä tällaisia tapahtumia pitäisi olla useammin. Hassinen kehuu Karhunpesän hyviä palveluja, työntekijöitä sekä ilmapiiriä.

Avoinna paikat kahviotyöntekijälle ja toimittajalle:
Haemme työntekijää Pinarin kahvioon 1.8. alkaen 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. 044 722 9191

Haemme osapäiväistä toimittajaa Petosen lehteen palkkatuella. Palkkatukihakijalta vaaditaan oikeus
täysimääräiseen palkkatukeen (90%), mutta otamme vastaan myös työharjoittelu-/työelämävalmennushakemuksia paikkaa koskien. Työaika on keskimäärin 4,5 h/pv ja 22,5 h/viikko. Työtehtävinä muun
muassa: lehtijuttujen suunnittelu ja kirjoittaminen, haastatteleminen, osallistuminen lehden suunnitteluun
sekä valokuvaaminen. Työntekijältä vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vuorovaikutustaitoja. Kokemus toimittajan tehtävistä katsotaan eduksi. Työt alkavat 1.8.2012. Lähetä
vapaamuotoinen hakemus kirjoitusnäytteineen sähköpostilla osoitteeseen ppasyhd@gmail.com.

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

– Karhunpesällä oli ennen huono
maine. Kyllä tänne uskaltaa helposti
tulla.
Teksti: Marja Miettinen ja
Oona Komonen
Kuva: Oona Komonen

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 15.8.
Aineistot tuohon lehteen viimeistään tiistaina 7.8.
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Liikkuva päiväkeskus verkostoituu Petoselle
Tenho painottaa arjen auttamisen
suurta merkitystä ongelmatilanteen
uhatessa.
Usein apua tarvitseva ei voi odottaa
apua monta päivää – tai tukea voidaan
tarvita muutaman tunnin sisällä.

Irrallisuudesta
syrjäytymiseen

– Tätä työtä ei tehdä kello kaulassa, vaan tarjoamme apua kaikkina vuorokauden aikoina, lupaa liikkuvan päiväkeskuksen vetäjä Tenho Nikkinen.

P

etosella on aloittanut toimintansa liikkuva päiväkeskus.
Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen hallinnoimassa hankkeessa
kaksi työntekijää alkaa etsiä apua ja
tukea tarvitsevia lähiöiden asukkaita.
Hankkeen vetäjä Tenho Nikkinen
kertoo, että liikkuva päiväkeskus toimii muiden tukiverkostojen kanssa
yhdessä sukkuloiden niiden välissä
nopean avun antajana.
– Yksikkömme etsii apua tarvitsevia,
meihin voi ottaa yhteyttä ja tulemme

avuntarvitsijan kotiin keskustelemaan.
– Voimme antaa esimerkiksi rahattomalle kyydin työvoimatoimistoon
tai järjestää ruoka-apua - jopa lähteä
kalaan, jos sillä vältetään juomaputkea.
– Tulemme myös apuun, jos ihmisellä on hätä jaksamisesta.
– Tätä työtä ei tehdä kello kaulassa,
vaan tarjoamme apua kaikkina vuorokauden aikoina.

Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 044 4848 336

Messu ja Penkere 1 konfirmaatio su 17.6. klo 10. Liturgia Raili
Rantanen, saarna Petteri Hämäläinen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Juhannuspäivän messu la 23.6.
klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella,
saarna Raili Rantanen ja
kanttorina Richard Nicholls.
Messu ja Hirvijärvi 1 konfirmaatio su 24.6. klo 10. Liturgia Anni Tanninen, saarna Panu
Pohjolainen ja kanttorina Richard
Nicholls.
Hirvijärvi 2 konfirmaatiomessu su 24.6. klo 14. Liturgia Marjo
Parttimaa, saarna Anni Tanninen ja
kanttorina Richard Nicholls.
Messu su 1.7. klo 10. Liturgia
Hannu Komulainen, saarna Marjo
Parttimaa ja kanttorina Anna Antikainen.
Messu ja Rytky 1 konfirmaatio su
8.7. klo 10. Liturgia Marjo Parttimaa, saarna Anna-Maija Hella ja
kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Messu ja Hirvijärvi 3 konfirmaatio su 15.7. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Anni Tanninen
ja kanttorina Anna Antikainen.
Hirvijärvi 4 konfirmaatiomessu
su 15.7. klo 14. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Raili Rantanen ja
kanttorina Anna Antikainen.
Messu ja Penkere 3 konfirmaatio
su 22.7. klo 10. Liturgia Raili Rantanen, saarna Matti Pentikäinen ja
kanttorina Anne Keränen.
Käsikellokuoro Dolcen matkaansiunaaminen la 28.7. klo
18. Käsikellokuoro Dolce tekee
esiintymis- ja opintomatkan Kaliforniaan 30.7.-12.8.2012.
Messu ja Hirvijärvi 5 konfirmaatio su 29.7. klo 10. Liturgia Veli

Mäntynen, saarna Juha Määttä ja
kanttorina Anna Antikainen.
Hirvijärvi 6 konfirmaatiomessu su 29.7. klo 14. Liturgia Juha
Määttä, saarna Veli Mäntynen ja
kanttorina Anna Antikainen.
Messu ja Hirvijärvi 7 konfirmaatio su 5.8. klo 10. Liturgia Matti
Pentikäinen, saarna Raili Rantanen
ja kanttorina Jarkko Maukonen.
Hirvijärvi 8 konfirmaatiomessu
su 5.8. klo 14. Liturgia Raili Rantanen, saarna Matti Pentikäinen ja
kanttorina Jarkko Maukonen.
Messu ja Hirvijärvi 9 konfirmaatio su 12.8. klo 10. Liturgia
Anna-Maija Hella, saarna Petteri
Hämäläinen ja kanttorina AnnaMari Linna.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 484 8345
Kesäseurat ti 26.6. klo 18. Hannu
Komulainen ja Anna Antikainen.
Kesäseurat ti 10.7. klo 18. Veli
Mäntynen.
Kesäseurat ja piennarkahvit ti
24.7. klo 18. Petosen seurakuntatalon pihalla. Marjo Parttimaa ja
Anna-Mari Linna.
Kesäseurat ti 7.8. klo 18. Petosen
seurakuntatalon pihalla. Veli Mäntynen ja Anna Antikainen.
Päivärippikoulun konfirmaatiomessu su 12.8. klo 14. Liturgia
Petteri Hämäläinen, saarna AnnaMaija Hella ja kanttorina Richard
Nicholls.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Messu su 24.6. klo 13. Raili Rantanen ja Anna Antikainen.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti. Jaetaan Petoselle, Pirttiin,
Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 10 500 kpl.

Päiväkeskuksen tarkoitus on toimia
kaikenikäisten ihmisten auttajana ja
ennen kaikkea ennaltaehkäistä syrjäytymistä.
– Jo syrjäytyneet ovat myös apumme
kohteena, Tenho sanoo.
Nykyajan ihmisiä vaivaa Tenhon
mielestä irrallisuus, joka johtuu yhteyden katoamisesta kotiseutuun ja läheisiin ihmisiin.
– Perheyksiköitä ei enää arvosteta ja
voi sanoa että näin on annettu ihmisen identiteetille kuolemantuomio.
Erityisenä huolenaiheena Tenholla
ovat koulutusta vailla olevat nuoret
miehet, jotka joko linnoittautuvat kotiin tietokoneen ääreen tai ajautuvat
hakemaan apua päihteistä.
– Päihteitä käyttämällä voi nuori
ajautua rikolliseen ympäristöön.
Vanhemmatkin voivat ottaa yhteyttä liikkuvaan päiväkeskukseen, jos he
ovat huolissaan lapsensa päihteidenkäytöstä tai syrjäytymisuhasta.
Yhteystiedot: Tenho Nikkinen, puh.:
044-7148044, e-mail: paivakeskushanke@gmail.com, facebook: paivakeskushanke (kaveripyyntö)
Teksti ja kuva: Marja Miettinen
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044 3629 205
Musiikin ystävien kesäkirkko to
28.6. klo 19. Hannu Komulainen ja
musiikkileiriläiset.
Kesälauluilta su 22.7. klo 18.
Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Diakonia
Hyvää huomenta arki (avoin
kohtaamispaikka) ke 27.6. klo
11-13 Petosen seurakuntatalon
takkahuoneessa, Pyörönkaari 21.
Seuraavat kerrat heinäkuussa ovat
11.7. ja 25.7. klo 11-13.
Alavan ja Kallaveden seurakunnan yhteinen varttuneenväen leiri 17.-19.8. Rytkyn leirikeskuksessa. Leirin hinta on 40 €
ja kyyti 10 €. Leirin ohjaajina ovat
diakoniatyöntekijät Maarit Kirkinen
ja Ulla Turunen. Ilmoittautuminen
29.6. mennessä p. 017-158 111.
Muuta
Kesäseurat Eemilän kotimuseolla su 17.6. klo 14. Anneli ja
Martti Sikasella, Humalajoki 28.
Seppo Marjanen ja Raili Rantanen.
Seurakuntakuljetus Riistaveden Kirkkokiistanäytelmään la
30.6. Lähtö Kallaveden kirkolta klo
12.30 ja paluu klo 17. Hinta on 20
€/hlö (sisältää pääsylipun, kahvin
ja kuljetuksen). Ilmoittautumiset
20.6. mennessä seurakunnan toimistoon p. 040-4848 327.
Lauluilta Tammenrannassa ke
18.7. klo 18. Marjo Parttimaa ja
Anna Antikainen. Puhvetti.
Hengellinen ulkoilmatapahtuma la 11.8. klo 10-16 Petosen torilla.

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 044 722 9191
petosenlehti@ppay.fi
http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittaja: Marja Miettinen p. 041 727 9022

Muutoksen tuulia

K

allaveden seurakunnassa eletään kesäaikaa leireineen ja konfirmaatioineen. Samaan aikaan seurakunta valmistautuu syksyn koitokseen; seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra.
Ensimmäisenä vaalinäytteensä antaa Tero Matilainen 19.8., seuraavana sunnuntaina 26.9.Petri Rask ja viimeisenä Matti Pentikäinen 2.9. Vaalinäyte tarkoittaa sitä, että kirkkoherraehdokas pitää kokonaisen messun. Messu jälkeen
on kirkkokahvit ja mahdollisuus tentata ja kysellä ehdokkaalta kaikkia mieltä
askarruttavia asioita. Viimeisen vaalinäytteen jälkeisenä maanantaina 3.9. klo
18 Kallaveden kirkolla ja tiistaina 4.9. klo 18 Karttulan seurakuntakodilla on
vaalipaneli, jossa kaikki kolme ehdokasta ovat kuultavana ja tentattavana. Kaikki kolme ehdokasta on mukana Petosella Petosen torilla Hengellisessä ulkoilmatapahtumassa la 11.8. klo 10-15. Heitä voi käydä siellä vaikka henkilökohtaisesti
haastattelemassa. Päivän aikana on myös paneli, joissa kaikkia kolmea ehdokasta tentataan ja haastatellaan. Panelia varten yleisöllä on etukäteen mahdollisuus
jättää kirjallisia kysymyksiä ehdokkaille. Päivän aikana kukin ehdokkaista käyttää lyhyen puheenvuoron.
Kaksi ehdokkaista on avannut omat kotisivut nettiin, jossa seurakuntalaiset
voivat käydä tutustumassa ehdokkaisiin. Tero Matilaisen sivut löytyy osoitteesta teromatilainen.nettisivu.org ja Petri Raskin sivut osoitteesta www.petrirask.fi
Sähköpostiosoiteet ehdokkaille on tero.matilainen@evl.fi ja petri.rask@evl.fi ja
matti.pentikainen@evl.fi Heille voi lähetellä halutessaan sähköpostia.
Uutta kirkkoherraa päästään sitten valitsemaan: varsinainen vaalipäivä on
16.9. messu jälkeen Kallaveden kirkossa. Kirkkoherraa voi etukäteen äänestää
Kallaveden kirkolla ja Karttulan seurakuntakodilla 3.-7.9. klo 9-18 ja to 6.9. klo
14-19 Petosen srk-talolla, Syväniemen kirkolla, Hirvilahden ja Vehmasmäen
kappelissa.
Äänioikeus on kaikilla Kallaveden seurakunnan jäsenillä, jotka ovat 18 vuotta
täyttäneitä ja rippikoulun käyneitä. Ja eikun kaikki äänestämään.
Toivon mukaan syksyn tullen itse kukin perehtyy tarkoin asiaan ja käyttää äänioikeuttaan viisaasti ja seurakunnan parasta ajatellen.
Kirkkoherra on seurakunnan johtaja. Hän käyttää seurakunnassa hengellistä,
taloudellista ja hallinnollista valtaa. Ei ole yhden tekevää, millainen seurakunnan johtaja on. Kallaveden seurakunta on Kuopion suurin seurakunta; joka neljäs kuopiolainen on Kallaveden seurakunnan jäsen. Tästä johtuen Kallaveden
seurakunnan kirkkoherra on melkoinen vaikuttaja koko kaupungissa, eikä vain
hengellisellä saralla. Kallaveden seurakunnan suuruudesta johtuen tämän seurakunnan kirkkoherran tehtävä on hallinnollinen tehtävä. Siihen kuuluu paljon
hallinnollisia tehtäviä: henkilöstöön liittyviä tehtäviä (työyhteisöön kuuluu n.40
henkeä), talousvastuu Kallaveden seurakunnan osalta, hallinnolliset tehtävät,
jotka liittyvät seurakunnan toiminnalliseen ja hengelliseen johtamiseen, osallistuminen seurakunnan yhtymän hallintoelinten toimintaan ja tiedostusvastuu oman seurakunnan osalta. Varsinaista papin työtä eli jumalanpalvelustehtäviä ja kirkollisia toimituksia ja sielunhoitotehtäviä Kallaveden kirkkoherran
tehtävään kuuluu yllättävän vähän. Tämän hetkisen kirkkoherranviransijaisen
Hannu Komulaisen arvion mukaan erilaiset hallinnolliset tehtävät vievät hänen
työajastaan n. 90 prosenttia. Tästä johtuen seurakunta joutuu arvioimaan kirkkoherraehdokkaitten pätevyyttä muultakin osalta kuin messu toimittamisen
osalta. Papillinen osaaminen on toki välttämätöntä kirkkoherran viran hoitamisen kannalta. Ja toimintaympäristön tunteminen ja seurakunnan perustehtävän
hallitseminen kuuluvat olennaisesti kirkkoherran osaamiseen ja pätevyyteen.
Mutta hallinnollinen johtaminen on kuitenkin kirkkoherran tehtävän keskeinen - ellei jopa tärkein osa.
Kun on vaalista kysymys, niin onhan se niin, että seurakuntalaiset valitsevat
kirkkoherransa. Mutta kun on seurakunnasta kysymys, niin seurakunnan Herra itse on se joka valitsee paimenen laumalleen. Tämä kesä ja alkava syksy on
seurakunnallemme erityistä rukouksen aikaa. Pyytäkää ja anokaa seurakunnan
Herralta Hänen valitsemansa ja Hänen tahtonsa mukainen kirkkoherra Kallaveden seurakuntaan!
Anni Tanninen
Kallaveden seurakunnan kappalainen ja Petosen aluevastaaava pappi

Ilmoitushinnat 2012: 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 15.8.2012
aineistot viimeistään 7.8.2012

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

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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SAATKO TARPEEKSI MAGNESIUMIA?
KÄRSITKÖ SUONENVEDOISTA TAI
LIHASKRAMPEISTA?

11,50 e
180 tabl.

Norm. 14,78e
T

Tarjous voimassa 30.6.2012 asti.
Multi-tabs SanoMagnesium
ylläpitää lihasten normaalia toimintaa
sekä luuston terveyttä. Riittävä
magnesiumin saanti on tärkeää
kuntoilijoille ja urheilijoille.

PETOSEN APTEEKKI
PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi

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

Satulasepänkatu 2
70700 Kuopio
Puh: 044 898 4845
lihakauppa@savokarjalanliha.fi
Priorin www.savokarjalanliha.fi
Aukioloajat: ma-pe 10.00-17.00
TARJOUKSET VOIMASSA:
la 10.00-14.00
TO 14.6 - LA 16.6

kaps.

YLÄMAAN- JA LUOMUNAUTAJAUHELIHA

LIHAKAUPAN
LIHAVARTAAT

8,40 €/KG

19,90 €/KG

32,90NAUDASTA JA POSSUSTA
MAUSTAMATON TAI MAUSTETTU

MEILTÄ RUNSAS TARJONTA MYÖS ERIKOISROTUJA
JUHANNUKSEKSI GRILLIIN:
ESIM. PIHVISONNI, LUOMU, YLÄMAA, KYYTTÖ JA VASIKKA
PAISTIT, FILEET SEKÄ PIHVIT

NAUDAN PAAHTOPAISTIPIHVIT 14,90€/KG
NAUDAN ULKOFILE 22,90€/KG
PORSAAN ULKOFILEPIHVIT 10,90€/KG
PORSAAN SISÄFILE 12,90€/KG
Savo-Karjalan liha Oy
Oekeesti Hyvvee. Oekeesti Lihhoo.

