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Tervetuloa

Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta!

Kiitos kaikille asiakkaille
menneestä vuodesta!

www.peeassa.fi

S-market Keilankanta
p. 0101 762 8600
Arkisin 8–21
Lauantaisin 8–18
Sunnuntaisin 12–21
(23.12. saakka)

S-market Petonen
p. 0101 762 8700
Arkisin 7–21
Lauantaisin 7–18
Sunnuntaisin 12–21
(23.12. saakka)

Torstaina 20.12. klo 18.30 Saaristokaupungin
joulurauhan julistus Keilankannan torilla.
S-market tarjoaa asiakkailleen glögiä ja piparia!

010 -alkuisten numeroiden hinta 0,0828 € /puhelu + 0,1199 € /min

Joulu saapuu

Kodin Terraan!
ä on
Meill oima
valik ja
a
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a
l
a
kukki
u
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u
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j
ksia!
istutu
KyntteliKKö

Värit: Tammi petsi, valkoinen
ja punainen

JoulutäHti

metalliKyntteliKKö

2395

XL-koko

6,95

790

5-haarainen

2395
JouluKuusi
täHtiValosarJa
Melanie, 50 osaa

Hyasintti

Vaaleanpunainen,
valkea ja sininen

195

sypressi

amaryllis

2295

125-150 cm.
Tanskalainen.

1490

11,95

Punainen, 2 vanainen

490

Meiltä saat myös
varalamput
jouluvaloihin!

Joulukuu
set
saapuvat
myymälää
viikolla 5 n
0!

80-100 cm

1490

Hinnat voimassa joulukuun 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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Kirkkoherra Matti Pentikäinen toivoo lapsille ja nuorille tasapainoista elämää

”Nykyisessä maailmassa voi eksyä”
K
allaveden seurakunnan uusi
kirkkoherra Matti Pentikäinen on neljän lapsen isä ja
kahden lapsen isoisä. Hänelle lasten ja
nuorten pärjääminen nykyisessä maailmassa on sydämen ja uskon asia.
Hänen mielestään ongelmana on
yletön virikemaailma, johon lasten ja
nuorten on mahdollista eksyä.
- Lapset ja nuoret eivät saisi hukkua
moninaisen tarjonnan suohon.
Samojen asioiden huomioimista
kirkkoherra toivoo myös kaikenikäisille seurakuntalaisilleen, joiden joukossa on paljon alueelle vasta muuttaneita lapsiperheitä.
- Kaikkea on tarjolla, mutta ihmisen
ei tarvitse kouhottaa jonniinjoutavan
perässä!
Kotoisella savon murteella seurakuntalaisia lähestyvällä kirkkoherralla on kuopiolaiset juuret.
- Olen syntynyt Mölymäellä, käynyt
Puistokoulua, yhteislyseota ja nykyistä Kallaveden lukiota Kuopiossa.
Hän kertoo myös leikkisästi tehneensä Kuopiossa nuorena ”lähetystyötä” toimiessaan useita vuosia Kuopiossa postinjakajana.

Uskonsiemeniä myös
Iowasta
Tavallisesta luterilaisesta perheestä
lähtöisin oleva Pentikäinen oli jo nuo-

rena kiinnostunut uskon asioista.
- Myös lukioaikainen vaihto-oppilasperheeni USA:n Iowassa syvensi
uskoani.
Lukion jälkeisten työvuosien jälkeen
hän varmistui uskonnollisesta kutsumuksestaan ja lähti opiskelemaan teologiaa Helsingin yliopistoon valmistuen sieltä v. 1991.
Sen jälkeen hän on toiminut kuopiolaisissa seurakunnissa ja vuodesta
2004 Kallaveden seurakunnan diakoniapappina.
Kallaveden seurakunnan kirkkoherrana hän aloitti toimintansa tämän
kuun alussa.

Sotilaspappina kriisialueilla
Kuopiolaisen seurakuntatyön ohessa
Pentikäinen on toiminut sotilaspappina Karjalan Lennoston lisäksi Kosovossa ja Afganistanissa, jossa hän oli
ensimmäinen suomalainen sotilaspappi.
- Rauhanturvatehtävätkin liittyvät
kutsumukseen, sillä pappien tehtävänä on mennä sinne, minne seurakuntalaisetkin menevät.
Kosovossa Pentikäinen tutustui
työnsä kautta serbeihin, albaaneihin
ja kroaatteihin ja Afganistanin Kabulissa toimiessaan sotilas-siviiliyhteistyöupseerina hän oli auttamassa maan
jälleenrakentamisessa ja tukemassa

mm. sotaleskiä ja –orpoja.
Pentikäinen kertoo, että hän on aina
arvostanut suomalaisia sotaveteraaneja ja hänen rauhanturvatehtävänsä
olivat kirkon työtä puolustusvoimien
palveluksessa.
Kriisialueilla hänen työhönsä kuuluivat osallistuminen muiden joukkojen kanssa rauhanturvatyöhön,
jumalanpalvelusten järjestäminen ja
suomalaisten sotilaiden tukeminen.

Suvaitsevaisuus kasvaa
tiedosta
Kallaveden seurakunnan uutena
kirkkoherrana Pentikäinen toivoo,
että jokainen seurakuntalainen tuntisi Kallaveden seurakunnan yhteiseksi
kodikseen.
- Toivon, että vasta alueelle muuttaneet ihmisetkin kokisivat positiivista
yhteenkuuluvuutta seurakuntamme
jäsenenä.
- Jumalan sana luo pohjan, jolle
kaikki muu rakentuu ja rukouksen
hengessä voimme aloittaa jokaisen
päivän.
Pentikäinen itse kertoo, että hänen
omat näkökulmansa erilaisiin kulttuureihin ovat avartuneet maailmalla
liikkuessa.
- Suvaitsevaisuus ymmärtää erilaisuutta kasvaa, kun näkee maailmaa –
suosittelen siis liikkumista.

Kirkkoherra Matti Pentikäinen toivoo, että jokainen seurakuntalainen tuntisi
Kallaveden seurakunnan yhteiseksi kodikseen.
- Meillä kaikilla ihmisillä ympäri
maailmaa on paljon enemmän yhteistä kuin erilaisuutta, sillä jokainen

meistä tarvitsee ravintoa, lämpöä,
rauhaa ja huolenpitoa toisilta ihmisiltä.
Vapaa-aikaansa kirkkoherra viettää kesäisin veneillen ja kesämökillä
-muuna aikana mm. kotia remontoiden. Lukemisharrastuksessa erityiset
kiinnostuksen aiheet liittyvät hänellä
sota- ja ilmailuhistoriaan.
Kuopion Elon riveissä hän on pelannut jalkapalloa jo vuodesta 1973 –
nykyisin 5. divisioonassa ja enemmän
valmennuspuolella.
- Pallo pysyy vielä hallussa, hän vakuuttaa.
- Kirkkoherralla vertauskuvallinen
pallo tulee olla aina hallussa ja nimenomaan yhteistyössä työtovereiden
kanssa.
Pentikäinen haluaa heittää pallon
seurakuntalaisille – ja toivoo, että he
ottavat sen yhdessä haltuunsa.
Teksti:
- Marja Miettinen -

Työskennellessään Kabulissa Pentikäinen tutustui mm. ystävälliseen kabulilaiseen shiia imaamiin.

PÄÄKIRJOITUS

Kiitosten aika
Ensimmäisen adventtisunnuntain
hämärissä pihapolkua kulkiessani
aistin ensimmäisen kerran joulun,
se leijaili kimaltavina lumihiutaleina
hiljalleen maahan, tuli niin onnellisen rauhaisa olo. Sitähän se joulu parhaimmillaan on - lämpöä, rauhaa ja
läheisten läsnäoloa.
Joulua enteilee myös Petosen perinteinen joulutapahtuma 15.12.2012
klo 10-14 Pinarilla. Olemme taas
kumppaneiden kanssa rakentaneet
iloisen koko perheen tapahtuman,
joka tarjoaa monenlaista puuhaa lapsille, hyviä joululahjaideoita aikuisille, joulupuuroa mahat täyteen, iloista
sekä lapsellista ohjelmaa ja joulutunnelmaa. Joulutapahtuman ohjelma on

Elon riveissä pelaava kirkkoherra haluaa vertauskuvallisesti heittää pallon seurakuntalaisille – ja että he ottaisivat sen yhdessä haltuunsa.

sivuilla 5 ja 7.
Tässä vaiheessa vuotta on ei enää
voi muuta kuin todeta, että paljon tuli taas tehtyä ja suuri osa siitä vapaaehtois- ja talkoovoimin – kiitos teille
ahkerille, Sirkka, Kapa ja kumppanit.
Lämmin kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneille Petosen alueella,
meillä on vahva yhteishenki ja halu
kehittää omaa kaupunginosaamme.
Asukasyhdistys kutsui koolle helmija marraskuussa kaupungin palvelujen ja yksityisen sektorin toimijat
vaihtamaan kuulumisia ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Erityisesti nuorten tilanne on ollut verkostomme huolena. Verkostopalavereja
jatketaan taas ensi vuonna, toivottavasti myös jotain konkreettista on siihen mennessä saatu aikaan nuorten
syrjäytymisen pysäyttämiseksi.

Yhdistys keräsi keväällä kansalaisadressin töyssyjen saamiseksi Pyörönkaaren liikennettä hiljentämään.
Adressi on toimitettu kaupungin viranomaisille ja päätöksiä on odotettavissa mahdollisesti joulukuun aikana. Olisihan se hienoa jos saisimme
tuollaisen näkyvän turvallisuusmonumentin 25-vuotisjuhlamme kunniaksi. Ensi vuonna siis juhlitaan
neljännesvuosisadan kestänyttä asukastoimintaamme monin eri tavoin.
Luvassa ei ole mitään pönötystä vaan
iloisia tapahtumia koko perheelle.
Juhlimisen laatu riippuu tosin olennaisesti siitä, saammeko riittävästi
avustusta ja varainkeruun tuotoksia.
Nyt on kiitosten aika, erityisen
suuret kiitokset koordinaattorillemme Pasi Louhelaiselle työskentelystä

Kuvat:
- Marja Miettinen - Matti Pentikäisen arkisto -

yhteisömme hyväksi, reilun parin
vuoden mittainen yhteistyömme
päättyy joulukuun lopussa. Lämpimät kiitokset myös koko muulle
työporukallemme lehden ja kahvion
tehtävissä, ilman teitä ei olisi meitä.
Lopuksi kiitokset kaikille Pinarin
muille toimijoille, teidän kanssanne
on ilo työskennellä Petosen ihmisten
hyväksi. Kiitän myös luottamuksesta – jatkan PPAY ry:n puheenjohtajana myös ensi vuonna.

Rauhallista Joulua
joka ikiselle, toivoo
Riitta Katajamäki
PPAY ry:n puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
045 209 0600
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Kukaan ei välitä

niin kuin me.

O

nneksi olkoon, olet päättänyt vaihtaa kotiasi. Olipa syy mikä tahansa, uskomme pystyvämme
auttamaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla.
Asunnon vaihto on yksi ihmisen elämän suurimmista
päätöksistä ja siksi kannattaakin pysähtyä miettimään,
kenen käsiin sen luotat. Kuka osaa arvioida oikein asuntosi arvon? Mistä saat eniten vastinetta rahallesi? Haluathan olla varma, että välittäjäsi on oikeasti kiinnostunut siitä, että lopputulos on sinulle paras mahdollinen.
Hyvä. Nämä asiat ovat meillekin tärkeitä, ja niitä on
syytä pohtia ja punnita monelta eri kantilta.

Meillä on vain
yksi tavoite
-tyytyväinen
asiakas!

Ketjuamme ja välittäjiemme
jokapäiväistä tekemistä ohjaavat
seuraavat arvot:
HYÖTYÄ ASIAKKAILLE
Jokainen asiakas on meille tärkeä. Ensimmäisestä tapaamisesta
lähtien asiakkaan tarpeet ohjaavat tekemistämme. Intohimomme on parantaa juuri sinun asumistasi, emmekä ole tyytyväisiä,
jos emme ylitä odotuksiasi.

YHTENÄ JOUKKUEENA
Vaikka sinua palvelisi vain yksi välittäjä, takanasi on iso ja vahva
ketju. Olemme ylpeitä itsestämme ja toisistamme. Danske Bank
on osa joukkuettamme, joten pystymme tarjoamaan parhaat
edut myös asuntokaupan rahoitukseen

SUORAA PUHETTA
Uskallamme reilusti tarjota mielestämme parasta vaihtoehtoa
asiakkaillemme, juuri sinulle. Voit luottaa, että osaamme käsitellä myös vaikeat asiat avoimesti ja suoraan.

ROHKEASTI ERILAINEN
Uudistamme koko toimialaa aina asiakkaan edun mukaissesti.
Tästä osoituksena mm. TarjouskauppaTM, joka muutti asuntokaupan avoimeksi.

VOITONTAHTO
Haluamme olla parhaita sinun kotisi myynnissä. Huipputuloksen
taustalla on ahkeruus, rohkeus ja sitkeys, nöyryyttä unohtamatta. Menestys on ison työn takana – ja olemme valmiit sen tekemään.

Me vastaamme Sinun asuntokauppasi onnistumisesta!

Kiinteistömaailma
Haapaniemenkatu

Kiinteistömaailma
TorinKulma

Kiinteistömaailma
Petonen

Kiinteistömaailma
Puijonkatu

ASUNTOKUOPIO OY LKV
Haapaniemenkatu 36,
70110 Kuopio
P. 017 279 8900
haapanimenkatu@kiinteistomaailma.ﬁ

KODINONNI KUOPIO OY LKV
Haapaniemenkatu 28,
70110 Kuopio
P. 017 279 8940
torinkulma@kiinteistomaailma.ﬁ

KODINONNI KUOPION OY LKV
Jalkasenkatu 7,
70820 Kuopio
P. 017 279 8930
petonen@kiinteistomaailma.ﬁ

KUOPION HUONEISTOVÄLITYS OY LKV
Puijonkatu 35,
70100 Kuopio
P. 017 279 8910
puijonkatu@kiinteistomaailma.ﬁ

Välityspalkkioesimerkki: VERKKO 900 € + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta. Asiakirjakulut enintään 250 €.
Minimipalkkio 3000 €. Hinnat sisältävät alv:n (23%). Kysy lisää muista palkkiovaihtoehdoistamme.

www.kiinteistomaailma.ﬁ
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Implanttihoidot sopivat
kaikenikäisille

K

aksitoista vuotta Petosella toiminut Petosen Hammas –
hammaslääkäriasema tarjoaa
perinteisten hammaslääkäripalvelujen
lisäksi myös implantti- ja tukikudoshoitoja.
- Implanttihoidoilla voidaan korvata
yksi hammas, useampi – tai vaikkapa kaikki hampaat, sanoo HLL Auvo
Tuomainen.
- Implanttia voidaan käyttää myös
proteesin tukena. Tuomaisen mukaan
hoidot sopivat kaikenikäisille. Vain
jotkut sairaudet voivat estää hoidot
tulehdusriskin vuoksi.
Jos implanttia toivovalla asiakkaalla ei ole terveydellisiä esteitä, hänen
hoitonsa etenee röntgenkuvien kautta
tietokonemallintamiseen ja tukikudoshoitojen jälkeen implantin asentamiseen.

Iensairaudet löydettävä
ajoissa
Hammaslääkäriasemalla vastikään

työnsä aloittanut iensairauksiin erikoistunut hammaslääkäri EHLL Sami
Ryhänen toivoo, että iensairauksien
varhaisdiagnostiikkaan kiinnitettäisi
enemmän huomiota.
- Iensairaudet vaikuttavat ihmisen
puolustusjärjestelmään ja suun tulehdukset pitäisi hoitaa pois ajoissa.
- Kaikkien 15 – 20 –vuotiaiden
nuorten hampaiden ja ikenien kunto
pitäisi tarkistaa, jotta myöhemmiltä
ongelmilta vältyttäisiin.
Ryhänen patistaa vanhempia kantamaan enemmän huolta lastensa hammashoidosta.
– 70-luvun jälkeen luodut hammassairauksia ehkäisevät ohjelmat
toimivat jo hyvin ja ongelmat vähenivät, mutta näyttää siltä, että tämä
yli kaksikymmentä vuotta kestänyt
myönteinen kehitys uhkaa heikentyä.
Ryhänen olettaa, että ongelmien syitä
ovat mm. koulujen ja terveyskeskuksien välisen yhteistyön väheneminen,
makeisten myynnin lisääntyminen ja
myös limsa-automaatit kouluissa.

- Nuoret aikuiset eivät ole myöskään
osanneet panostaa lastensa hampaiden hoitoon, koska he eivät itse ole
hammasongelmista kärsineet.
Ryhäsen mukaan vakava-asteista
kiinnityskudossairautta sairastaa jopa
12 % suomalaisista.
Vakavin asia on kuitenkin hänen
mielestään se, että vaikka tietoa on
tarjolla, eniten hoitoa tarvitsevat eivät
mene hammaslääkäriin.
Petosen Hammas Oy,
Pyörönkaari 3 E, 70820 Kuopio,
puh. 017 - 363 4757.
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -

Yhteiskuvaan asettuivat Petosen
Hammas
–hammaslääkäriaseman
työvuorossa olleet työtiimin jäsenet
Tuula Kämäräinen, Sami Ryhänen,
Tanja Rissanen ja Auvo Tuomainen.

Heikkisen Kukkatarhalle
oma kukkakauppa

Toiminta jatkuu
ympärivuotisena

V

ehmasmäessä toimivan Heikkisen Kukkatarhan yhteyteen on avattu vakituisesti
oma kukkakauppa, josta saa ruukkuja leikkokukkia ja ammattitaitoista
kukkasidontaa tarvittaessa.
- Tämä on ainoa Kuopion alueella
sijaitseva kukkatarha, jonka yhteydessä on kukkakauppa ja - toimimme
nykyisin ympärivuotisesti, kertoo Irja
Heikkinen.
Avara kukkakauppa jakautuu leikkokukkien kylmätilaan ja myymälään,

jossa myytävät ruukkukukat ovat esillä.
Perheyrityksessä toimivat vakituisesti Irja ja Ari Heikkisen lisäksi Mari-tytär, jolla on puutarhurin ja floristin koulutus.
- Kaikenlaista kukkasidontaa teen
tarvittaessa ja myös valmiita jouluasetelmia on myymälässä tarjolla, Mari
Heikkinen sanoo.
Joulun ja muidenkin kiireisten sesonkien aikaan työvoimana on myös
kiireapulaisia.
Joulumaa on rakennettu kesämyymälän puolelle.
Puutarhan kesämyymälän puolelle
on kävijöille avattu myös tunnelmallinen joulumaa rekineen ja jouluvaloineen.

Ennakkotilauksia voi tehdä
Irja Heikkisen mukaan kukka-asetelmien suosikkivärit vaihtelevat vuosittain.
- Tällä hetkellä valkoinen ja hopea
ovat suosittuja värejä.
- Joulukukista kysytyimpiä ovat olleet aiempina vuosina ovat joulutähti,
hyasintti ja amaryllis.
Yrittäjä toivoo, että asiakkaat huo-

Mari (vas.) ja Irja Heikkinen iloitsevat avarista uusista myymälätiloista, joissa on myös kylmätila leikkokukille.

mioisivat myös ennakkotilausmahdollisuuden, joka toimii kukkatarhassa ja –kaupassa joulusesonkina ja
muinakin vuodenaikoina.
Heikkisen Kukkatarha,
Jokipellontie 96, Vehmasmäki,
puh. 017 - 362 3215,
e-mail: myynti@kukkatarha.fi,
www.kukkatarha.fi,
avoinna ma - pe klo 10 – 18,
la - su klo 10 – 16.
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n,
Petosen lehden ja Pinarin kahvion henkilökunta
kiittää asiakkaitaan sekä yhteistyökumppaneitaan
kuluneesta vuodesta ja toivottaa kaikille

UTELU
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Mikä tekee joulutunnelman?
- millaiset joululahjatoiveet?

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!

Joulun makuun
Petosen kautta

Raija Hynynen:
- Joulutunnelma syntyy, kun koti
on siivottu jouluksi – ja kynttilät sytytetään.
- Joululahjatoiveeni on … flanellipyjama.

Tuomo Toikkanen:
- Tietenkin luonnon valkeus ennen
joulua - ja jouluna kinkun paistaminen ja itse tehdyt laatikot.
- Tontut ovat jo lupailleet minulle
Love Recordsin t-paitaa…

Raija Miettinen:
- Tärkeintä minulle on, että rakkaat läheiseni kokoontuvat yhteen ja
taustalla soivat joululaulut.
- Toivon ”enkelin pissiä” l. hajuvettä – on jo vihjattu pukille…

Marjaana Leppämäki:
- Joulurauha ja läheisten yhdessäolo merkitsevät minulle paljon.
- Erikoiskahvinkeitintä toivon taas
tänä jouluna – viime jouluna ei pukki sitä vielä tuonut.

Janne Vänttinen:
- Joulutunnelman tuo perheen ja
läheisten yhdessäolo – ennen kaikkea lasten joulu ja tietenkin joulupukki.
- Flanellipyjama olisi mukava saada lahjaksi.

Ari Peräkylä:
- Kaikkein paras asia on, että poikani tulee luokseni jouluksi.
- Villasukat voisi pukki tuoda.

sijaan tarjolla on muun muassa risteilylahjakortti Tukholmaan neljälle hengelle, lahjakortti markettiin ja
jouluinen herkkukori. Arvonta suoritetaan noin klo 13.30. Onneaan pääsee koittamaan kahdella eurolla. Joulupukki on luvannut käväistä paikan
päällä ja toivotaan että hän ehtii olla
jälleen myös onnettarena arvonnassa.
Kiitän jo kaikkia tapahtuman eteen
toimineita ja lauantaina uurastavia sekä toivotan kaikki tervetulleiksi Petoselle joulutunnelmaan.
Teksti:
- Pasi Louhelainen Kuvat:
- Marja Miettinen (kuvat vuodelta 2011)

Joulupuuro on kaikille ilmaista.

J

o perinteeksi muodostunut Petosen joulutapahtuma järjestetään
tulevana lauantaina 15.12 klo
10-14. Paikkana on jälleen Petosen
vapaa-aikatilat eli tutummin Pinari,
joka monipuolisten tilojensa ansiosta onkin erinomainen talo tapahtuman järjestämiselle. Tänäkin vuonna
joulupuuro on kaikille ilmaista ja sen
tarjoaa tällä kertaa Niiralan Kulma
Oy. Seurakuntatalon keittiössä vapaaehtoisen keittäjän voimin keitettävä
puuro valmistetaan laktoosittomista
aineksista.
Pinarin liikuntasalin täyttää jälleen
myyjäispöydät sekä niiden ympärillä
häärivät myyjät ja asiakkaat. Tarjolla
on niin käsitöitä, joulukoristeita kuin
leivonnaisiakin. Salista löytynee monille myös uusia lahjaideoita, joita ei
markettien hyllyiltä löydykään. Pinarin kahviossa on myynnissä joulutorttua, pasteijoita ja piparkakkuja edulliseen hintaan.

Isä-Pekka ja Teresa-tyttö pääsivät esittämään pukille lahjatoiveen.

Hyvää
joulunaikaa!

Tänä vuonna on musiikkitarjonta
on myös varsin kattava, sillä tapahtumaan tunnelmaa luovat lauluryhmä
”Tukarin tontut” sekä tanssiryhmä
King’s Kids. Musiikkiesitykset alkavat
noin klo 10.30 ja jatkuvat pari tuntia.
Tanssiryhmä esiintyy noin klo 11.00.
Lapsille on tarjolla puuhaa ohjatun
jouluaskartelun ja piparkakkujen koristelun muodossa. Nämä toiminnot
alkavat noin 10.30. Onkimaan yllättävää ”saalispussia” pääsee eurolla ja
poniajelulle kahdella eurolla. Poni
on paikalla noin klo 11-13. Toivotaan
ettei säidenhaltija kuitenkaan tee ponille kolttosia vaan suosii tapahtumaa
omalta osaltaan.
Vuosien saatossa tapahtuman arpajaispalkintoina on nähty jopa käytetty
auto, mutta tällä kertaa vanhan Pösön

Olemme
avoinna
jouluaattona
9-15,
joulupäivänä
suljettu

• A-oikeudet
• Iltapäivälehdet

• Karaoke
sunnuntaisin
klo 17

Tervetuloa!

Utelijana: - Marja Miettinen -

•
Fysioterapia
Petosen
fysioterapia
• OMT/MDT-terapia
toivottaa
• Akupunktio
Hyvää Joulua ja
• Lymfa/LYKO-terapia
• Hieronnat
Onnellista
• Työterveysfysioterapia

Uutta Vuotta 2013!

Olemme kesällä auki normaalisti!
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Kahta joulua juhlitaan etiopialais-sudanilaisessa Teklemarimin perheessä

Läheisillä ja ystävillä on suuri merkitys

E

tiopialainen Martha Teklemarim asuu Petosella tyttäriensä Jennyn (8) ja Saran (2)
kanssa. Sudanilainen Gabriel-isä ei ole tällä
hetkellä perheensä luona, vaan hän on matkustanut Sudaniin.
Uskontokunnat ovat ylittäneet rajoja Teklemarimin perheessä.
- Mieheni on katolilainen, minä olen ortodoksikristitty ja käyn lasten kanssa mielelläni ortodoksisessa kirkossa ja myös Kallaveden seurakunnan
tilaisuuksissa.
- Laulan Kallaveden kirkon kuorossa, lisää 2.
luokkaa koulua käyvä Jenny.
Joulua perhe juhlii etiopialaisittain ja suomalaisittain.
- Pieniä joululahjoja annamme lapsille aattona
ja joulupäivänä kokoonnumme Kallaveden kirkossa, jonne tulee sudanilaisia eri puolilta Suomea.
- Teemme silloin myös omaa sudanilaista ruokaa.
Etiopialaista joulua - johon ei kuulu lahjojen antaminen - perhe viettää tammikuun 6. päivänä.
- Kotimaassani joulua ja pääsiäistä juhlitaan viikon ajan, jolloin naapurit ja ystävät tulevat käymään – sitten siirrytään toiseen kotiin juhlimaan.
Samalla tavalla tammikuun 6. päivänä Marthan
luo kokoontuu ystäviä laittamaan ruokaa yhdessä.

Pitkä matka Suomeen

Martha, Sara (vas.) ja Jenny odottavat kahta joulua – ja ystävien tapaamista.

Martha on syntynyt Hararissa Etiopiassa ja kasvanut pääkaupungissa Addis Abebassa. Kotimaassaan hän kävi lukiota ja suoritti sähköalan tutkinnon.
- Töitä oli vaikea löytää kotimaasta ja olin usein
erilaisissa töissä mm. Jemenissä ja Libanonissa.
- Avioiduin mieheni kanssa Libanonissa, jossa

hän oli sisällissotaa paossa pakolaisleirillä ja Jennykin on syntynyt Libanonissa.
Teklemarimit tulivat Suomeen v. 2005 YK:n pakolaisina Sudanin kriisin seurauksena.

Sydämessä myös kaipaus
Marthan mielestä suomalaisuudessa on hienoa
rauha ja hiljaisuus ja suomalaisista joululauluista
hänelle on läheisin ja koskettavin ”Sydämeeni joulun teen”. Mielellään hän kuuntelee myös omalla
amharan kotikielellä etiopialaista musiikkia.
- Kuuntelen myös arabiankielistä musiikkia –
kielen opin Libanonissa työskennellessäni.
Musiikista myös pitää 2-vuotias Sara ja Jenny
kertoo harrastavansa luistelua.
- Koulussa mielenkiintoisimpia aineita ovat käsityöt, matikka ja kaunokirjoitus.
Yksinään lapsiperheen arkea pyörittävä Martha
on jo asettunut hyvin Kuopioon kouluttautumalla
ja suomeakin hän puhuu sujuvasti. Töitä hän on
saanut koko ajan catering-koulutuksensa myötä ja
tällä hetkellä hän työskentelee palveluvastaavana
itäsuomalaisen Servican palveluksessa.
Valoisasta ja elämänmyönteisestä Marthasta
kuitenkin elämä tuntuu joskus yksinäiseltä, koska kaikki läheiset – vanhemmat ja kuusi sisarusta
ovat kaukana Etiopiassa.
- Matkat ovat kalliita ja olen päässyt käymään
vain kaksi kertaa läheisiäni katsomassa.
- Kuopiossa asuu vain noin kymmenen etiopialaista, Martha sanoo.
Suomen eri puolilla ja muissa maissa asuviin
ystäviin hän kuitenkin pitää yhteyttä Facebookin
välityksellä.
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -
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Pikkujoulua juhlittiin
Kaverikammarissa

P

yörön päiväkeskuksessa oli lämmin ja jouluinen tunnelma, kun
tämän vuoden alusta asti toiminut Kaverikammari vietti pikkujoulua
musiikista, laulusta ja leivonnaisista
nauttien.
Haitarisäestyksestä vastasi Toivo
Pasanen ja Aili Pasanen toimi musiikin johtajana, kun Kodin kynttilät
syttyivät yhdessä laulaen – ja myös yksinlaulua kuultiin. Joululauluvihkoista
löytyi lisää kauniita joululauluja, joita
laulamalla tilaisuuteen osallistuneet
palasivat omiin joulumuistoihinsa.

Pietarin Lasten Tuki Ry
kiittää lahjoituksista ja
toivottaa rauhallista joulua
ja hyvää uutta vuotta 2013!

Kaikille avoin
kohtaamispaikka
Kuopion Vanhustenkotiyhdistyksen
järjestämä kaikille avoin Kaverikammari syntyi asukkaiden toivomuksesta aikaisemmin toimineen ystäväpiirin jatkeeksi.
- Asukkaat halusivat avoimen kohtaamispaikan, jossa he voivat keskustella ja viettää aikaa yhdessä, kertoo
vapaaehtoistyön koordinoija Minna
Partanen vanhustenkotiyhdistykses-

Kodin kynttilät syttyivät Toivo Pasasen haitarin säestyksellä ja laulua johti Aili
Pasanen.
tä.
Joka toisena tiistaina kokoontuva
ryhmä on valinnut joukostaan isän-

nän ja emännän, joiden tehtävänä on
keksiä ohjelmaa tapaamisiin.
- Bingo on suosittu ja myös tietokilpailuja järjestetään.
Kaverikammari on tehnyt yhdessä
kesäretkenkin – Puijon Majalla lounastaen ja tornista maisemia ihaillen.

Vapaaehtoistyöntekijät
apuna
Partasen mukaan vapaaehtoistyöllä
on merkittävä osuus ryhmäkokoontumisten järjestämisessä.
- Vapaaehtoistyö lähtenyt hyvin
käyntiin Pyörön alueella ja täällä toimii seitsemäntoista vapaaehtoistyöntekijää.
Kaverikammarin pikkujoulua vietettiin sopivasti valtakunnallisena Vapaaehtoistyön päivänä.
Kaverikammarissa vietettiin pikkujoulua musiikista, laulusta ja leivonnaisista
nauttien.

Fysioterapeutti Sirkka Kurppa,
Kivikaari 7, 017-363 2790
Muista lahjakortit pukinkonttiin!

Joulun iloa ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Meiltä
parhaat
rengasmerkit!

Alumiinivanteet
erikoishinnoin!
Kysy tarjous!

Teksti ja kuvat:
- Marja Miettinen -

Rauhalahdentie 2
70780 Kuopio
Puh. (017) 264 7100

• Jouni Laituri
• Mika Laituri
• Marko Laituri

0400-671 734
0400-372 221
040-558 6952

Kukkatarha
uudistuu

Kukkasidontatyöt
ﬂoristin ammattitaidolla
AVOINNA:
ma-pe 10-18, la-su 10-16
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Osallisuudesta puhuttiin Petosen toimijoiden tapaamisessa

Nuoret ja vanhat haluavat tulla kuulluiksi
P
etosen asukasyhdistyksen tiloihin Pinarille oli syksysateisena
iltapäivänä kokoontunut lähes

kaksikymmentä alueen toimijaa keskustelemaan alueella asuvien ihmisten toiveista ja myös ongelmista.

Tilaisuuden järjestäjänä toimineen
Petosen asukasyhdistyksen pj. Riitta
Katajamäen mielestä alueen toimijoiden on hyvä tavata säännöllisin väliajoin.
Edellisessä tapaamisessa helmikuussa käsiteltiin monien erilaisten ryhmien, erityisesti nuorten ongelmia ja
niiden ratkaisukeinoja.
Nyt teemana oli osallisuus, joka sanana merkitsee mm. yksityisen ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa omaan,
vaikeuksissa olevien läheistensä elämään tai ympärillä olevaan elämänpiiriin.

Osallisuuden edistämisen
tiedostaminen

Asukasyhdistyksen pj. Riitta Katajamäki pelkisti nuorten ajatukset sanomalla,
että nuoret haluavat tulla nähdyiksi ja kuulluiksi.

Kuopion kaupungin kehityspäällikön Mirja Wihuri sanoi, että hallinnon tavoitteena on kuunnella yhä
enemmän kaupungin asukkaita.
- Kolmekymmentä vuotta sitten

Hyvää joulua
ja mukavan vaurasta uutta vuotta 2013.

Petonen - Niirala - Juankoski - Tuusniemi

www.poppankki.fi

Aidosti lähellä ihmistä.

koulutetut ihmiset menivät töihin
kunnan tai valtion palvelukseen – nyt
koulutettuja on kentällä paljon.
- Ihmiset ovat myös tietoisempia
ympärillään olevista asioista ja monet
haluavat ottaa kantaa ja vaikuttaa asioihin.
Wihurin mielestä on tärkeää nostaa
myös hallinnon oman henkilökunnan
tietoisuutta kansalaisten aktiivisuuden tukemisessa.
- Ehkä viiden vuoden päästä hallinnon sisällä on päästy jo pidemmälle
tavoitteissa.
Uusilla kuntaliitosalueilla avainasemassa yhteistyökumppaneista ovat
Wihurin mukaan kyläyhdistykset ja
kaupunkialueella asukasyhdistykset.

Nuorten osallisuutta
etsimässä
Nuorisonohjaaja Asta Sajaniemi
korosti puheenvuorossaan, että nuo-

Kuva yllä: Petosen toimijat olivat runsaslukuisesti läsnä asukasyhdistyksen
järjestämässä tilaisuudessa.

ren ihmisen osallisuus lähtee lähipiiristä.
Rehtori Erja Kokkonen on puolestaan huomannut, että vanhemmat tiedostavat nykyisin paremmin nuorten
ongelmat ja tuen tarpeen
Sajaniemen mielestä nuorten käytös
on parantunut.
- Ongelmana on, että 17-vuotiaille ei
ole oikein mitään tarjolla, koska monet heistä eivät enää halua tulla nuorisotalolle.
Etsivää nuorisotyötä tekevän Tommi Salmelan toivomuksena on, että

JATKUU VIEREISELLÄ
SIVULLA
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sosiaalitoimi jättäisi välillä viraston ja
tulisi kadulle katsomaan nuorten elämää.
- Syrjäytymisuhan alla ovat usein
nuoret, jotka eivät pääse jatko-opintoihin.
Lapsiperhetyöntekijä Antero Nissisen mielestä nuorten auttamisjärjestelmä on pahassa pulassa.
- 15-18 –vuotiaiden kriisiytyminen
on vakava ongelma.
Sirkkulanpuiston toimintayksikön
liikkuvassa päiväkeskuksessa työskentelevä toiminnanohjaaja Mertsi Hagert uskoo, että nuoret tavoittaa parhaiten järjestämällä heille tapahtumia
heidän kiinnostuksen alueiltaan.
- Täällä Petosella on paljon hiphoppareita, joten Hip Hop –kulttuuriin
liittyvä tapahtuma voisi olla hyvä.
Hagertin ehdotus oli, että esimerkiksi joku muusikko voisi kertoa musiikkitapahtumassa nuorille Hip Hop
-kulttuurista, joka ei ole vain lököttäviä vaatteita, vaan jotain paljon monipuolisempaa.
Riitta Katajamäki pelkisti nuorten
toiveet sanomalla, että ennen kaikkea nuoret haluavat tulla nähdyiksi ja
kuulluiksi.

Pyörönkaari 15
p. 017 363 3042

Hyvää Joulunalusaikaa!

Hae hiustenhoitotuotepaketit ja
lahjakortit pukinkonttiin.
Meiltä saat myös pikkujoulumeikit.
Kukikasta Joulua ja
Onnellista vuotta 2013.

Kaikenikäisten aktiivisuus
estää syrjäytymistä
Kuopion Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja Seppo Jalkanen muistutti, että eläkeläisyhdistyksessä tehdään
syrjäytymisen vastaista työtä. – Viikon aikana tilaisuuksissamme käy satoja eläkeläisiä.
- On tehty matkoja yhdessä, joihin
osallistunut 400 - 500 ihmistä.
- Kuka tahansa voi tulla mukaan.
Ongelmana Jalkasen mukaan on
vetäjien ja rahankin puute, jota korjataan avustusten vähentyessä jäsenmaksuilla, arpajaisilla ja myyjäisillä.
Martti Miettinen Nikun asukastoimikunnasta toivoi, että kaikkiin
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Pyörön kukka ja lahja
Etsivää nuorisotyötä tekevä Tommi Salmela toivoo, että sosiaalitoimi rantautuisi joskus kaduille. Nuorisonohjaaja Asta Sajaniemi on huolissaan 17-vuotiaista
nuorista, joille pitäisi löytää aktiviteetteja.
Nikun taloihin saataisi asukastoimikunta.
- Pitäisi saada nuorempia toimijoita
asukastoimikuntiin.
Ehkä tulevan kesän matka eläinpuis-

toon houkuttaa nuorempaakin väkeä
mukaan.
Teksti ja kuvat:
- Marja
Miettinen -

Pyörönkaari 8, p. 017-363 3705
Palvelemme joulun aikaan:
(17.12. - 24.12.2012)
Ma-Pe 9-18, La-Su 9-17,
Ma Jouluaatto 9-12

Joulukuun
tarjoukset!
Joulukuun
tarjoukset!
Joulukuun
tarjoukset!
Joulukuun
tarjoukset!
Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja
Elokuun tarjous!
toivotamme Hyvää Joulua ja Onnea Vuodelle 2013!

Kiitämme asiakkaitamme kuluneesta vuodesta ja
Kiitämme
asiakkaitamme
kuluneesta
vuodesta
toivotamme
Hyvää
Joulua jakuluneesta
Onnea
Vuodelle
2013!
Kiitämme
asiakkaitamme
vuodesta
ja ja

toivotamme
Hyvää
Joulua
Onnea
Vuodelle
2013!
toivotamme
Hyvää
Joulua
ja ja
Onnea
Vuodelle
2013!

Multivita Forte

Multivita Forte

Multivita Forte
Vitamiini- ja
Multivita Forte
VitamiiniVitamiinija ja

kivennäisainevalmiste erityisesti
kivennäisainevalmiste
erityisesti
Vitamiini- ja kivennäisainevalmiste
erityisesti
yli kivennäisainevalmiste
50-vuotiaille. 120 tabl.
yli
50-vuotiaille.
120
tabl.
yli
50-vuotiaille.
120
tabl.
erityisesti yli 50-vuotiaille.
Aqualan Plus 200 g
Sebamed
120 tabl.

Perusvoide päivittäiseen ihon
200
g.
20,20,20,-kosteutukseen.
(norm. 23,61)
20,-

200 ml

Shampoo

Normaaleille ja kuiville
hiuksille päivittäiseen
pesuun. 200 ml.
Multivita
Linolive
Multivita
Linolive
Multivita
Linolive
(norm.
23,61)23,61)
(norm.
(norm. 23,61)

Multivita Linolive
Pellavaja
oliiviöljykapseli
Pellavaja ja
oliiviöljykapseli
Pellavaoliiviöljykapseli
(39,00
€/l)omega- 3,6 ja 9
Pellava- ja oliiviöljykapseli
sisältää
sisältää
omega3,63,6
jaja
99
sisältää
omega7,80€
6,65€
(norm.
9,75 €)
rasvahappoja.
rasvahappoja.
sisältää
omega- 3,6
jarasvahappoja.
9 rasvahappoja.
Kehityspäällikkö Mirja Wihuri toivoo, että ihmisten aktiivisuutta tuetaan myös hallinnon toimesta.

ILMOITUSTILAA!
Pyydä tarjousta
ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä
soittamalla
040 524 2600
tai sähköpostilla
petosenlehti@ppay.fi

Lehden mediatiedot
löytyvät netistä
http://petosenlehti.ppay.fi

Mertsi Hagert ehdotti nuorille Hip Hop –tapahtumaa, joka pitäisi sisällään myös syvempää tietoa kyseisestä kulttuurista.

Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 6.2.2013
Aineistot tuohon
lehteen viimeistään
tiistaina 29.1.2013

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

60 kaps.

15,-

kaps.
60 60
kaps.
60 kaps.

(norm. 18,33)
15,15,-

15,-

(norm. 18,33)

(norm. 18,33)
(norm.
18,33)

Ceralan Plus 100 g

Ceralan
Plus100
100g g
Plus
Ceralan Plus Ceralan
100
g
Hoitava
Ceralan
Plus
Hoitava
Ceralan
Plus

Hoitava
Ceralan Plus
-keramidiperusvoide
talvi-ihon
Hoitava Ceralan Plus
-keramidiperusvoide
talvi-ihon
-keramidiperusvoide
hoitoon.
hoitoon. 100100
g. g. talvi-ihon
-keramidiperusvoide
talvi-ihon
hoitoon.
100 g.
hoitoon. 100 g.

10.50,-

10,50
(norm. 13,59)
10,50

10,50

(norm.
13,59)
(norm.
13,59)

(norm. 13,59)

Tarjoukset voimassaTarjoukset
31.8.2012
voimassaasti.
31.12.2012 asti.

Tarjoukset voimassa 31.12.2012 asti.
Tarjoukset voimassa 31.12.2012
asti.

Tarjoukset voimassa 31.12.2012 asti.
Petosen apteekki
Palvelemme
Palvelemme
Palvelemme:
la 22.12.
9-16
Jalkasenkatu 7 Palvelemme
la 22.12.
9-16
24.12.
9-12
mama
24.12.
9-12
la 22.12.
9-16
la
22.12.
9-16
70820 Kuopio
31.12.
8-18
mama
31.12.
8-18
ma 24.12.
9-12 ma 24.12. 9-12
puh. 017-2871800
ma 31.12. 8-18
ma 31.12.
8-18La 9-16
Ma-pe 8-19,

(33,25 €/l)
(norm. 7,84€)
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TANSSIT
Petosen vapaa-aikatiloissa,
Pinarilla, Pyörönkaari 19

Seuraavat tanssit:

Lauantaina 12.1.2013
klo 17 - 21
Kahvilippu 5 €,
narikka 2 €
Kahvilipulla saa
kahvin ja kahvileivän.

TERVETULOA!
Lipun ostaneiden kesken arvotaan risteilylahjakortti!

Haemme toiminnanohjaajaa
työllistämisen, hallinnon ja toiminnan
organisoinnin tehtäviin.

Sosiaalialan koulutus ja työkokemus on
toivottavaa mutta ei pakollista.
Edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja, taloushallinnon ja
toimistorutiinien osaamisesta on etua.
Tarjoamme innostavan ja ihmisläheisen työyhteisön
Petosen vapaa-ajantiloissa. Työhön valittavalla tulee
olla korkeimman palkkatuen oikeus.
Paikka täytetään mahdollisimman pian.

Tiedustelut ja hakemukset:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n hallituksen
puheenjohtaja Riitta Katajamäki,
riitta.katajamki@gmail.com,
p. 044 060 3873.

Petosen
Ikinuoret ry
Vuoden lähestyessä
loppuaan
elämme juhlakautta,
joka aiheuttaa monia
valmisteluja henkisesti
ja aineellisesti.
Adventtikynttilä sytytettiin
miettien aiheen sisältöä
jouluun saakka.
Monet kiireet ovat vielä
edessä, kullakin omat tutut
tai uudistetut menetelmät
varusteluissa.
Toivomme kaikille voimia
käytännön toteutumiseen
iloisin mielin.

Kerhomme päättyivät
04.12.-12 jatkuen
Joulumyyjäisiin
Asukastuvalla 15.12
klo 10.00 – 14.00
otamme osaa
arpajaisilla ja leipoen.
Tammikuun
7. pv. klo 12.00 ja
8. pv. klo 11.45
alkavat kerhot entisin
kujein.
Hyvää Adventtiaikaa,
ONNELLISTA JOULUA
JA UUTTA VUOTTA!
Kiittäen miellyttävästä
vuodesta!
Hallitus

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

Petosen vapaaajantilat, Pinari,
Pyörönkaari 19
Puh. 040 473 1728
Avoinna:
ma-pe 9.30-13.30

Maistuvaa lounasta
ti-pe klo 11.00-12.30

Ateria
4,50 €

Lounas torstaina 13.12.: Karjalanpaisti, perunat
Perjantaina 14.12.: Broilerikastike, riisi
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Joulutapahtuman aikana 15.12. tarjouksena:

Joulutorttukahvit 1,50 €
10 kpl lounaskuponkeja hintaan 39 €.
Kupongit voimassa 29.3.2013 saakka.

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

KOIRIEN PESUT JA TRIMMAUKSET
KOIRATARVIKKEET JA TURKINHOITOTUOTTEET

Pyörönkaari 15
Puh. 0440 682164
www.kuopiontrimmauspalvelu.com

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
Biljardivuoro Pinarilla
maanantaisin klo 9.30-13 ja torstaisin klo 12-14.
Salibandyvuoro sunnuntaisin klo 16-17.

Seuraavat Tanssit 12.1.2013

Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
sähköposti: petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/

Tupa
on normaalisti
avoinna
Tupa
on avoinna
ma-pema-pe
9.00 9.00-17.00.
- 17.00

Poikkeuksena joulun ja vuodenvaihteen aukioloajat:
Petosen asukastuvalta voi kysyä työllistymismahdollisuuksista joko
21.12. avoinna 9-14, 24.-26.12. suljettu
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
27.-28.12.
avoinna 9-17, 31.12.
avoinna 9-16
työelämävalmennukseen
tai työharjoitteluun.
1.1.2013 suljettu

Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
Petosen asukastuvalta voi kysyä työllistymismahdollisuuksista
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net
joko palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
työelämävalmennukseen
tai työharjoitteluun.
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
puh. 044
718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net
Korjausompelija
jälleen tavattavissa.

Neulekerhovakiovuorot
perjantaisinperuttu
klo 12.30
- 14.30.
Kokoushuoneen
kunnallisvaalien
Korjausompelija
jälleen
tavattavissa.
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Toivottaa
Kuopion Eläkkeensaajat ry
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Kallaveden seurakunta

Diakonia
Ystäväpiiri, jaksamisen paikka parittomilla viikoilla torstaisin
alkaen 17.1.2013 klo 13 Petosen
seurakuntatalolla.
Diakoniatoimiston päivystys
Kallaveden kirkolla ma ja to klo
9-10 p. 040-4848 332, Petosen
seurakuntatalolla ma ja to
klo 9-10 p.040-4848 333 (päivystysvastaanotto klo 10-11) ja
Karttulan seurakuntakodilla to klo
9-11 p. 040-4848 539.

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336

13.30. Veli Mäntynen, Anna-Mari
Linna ja kirkkokuoron seniorit.

3. Adventtisunnuntain mes
su
su 16.12. klo 10. Liturgia AnnaMaija Hella, saarna Veli Mäntynen, kanttorina Seppo Kirkinen ja
Dolce.
Kuusi tuntia joululauluja su
16.12. klo 12-19 klo 12-14 Seppo Kirkinen ja käsikelloryhmä,
klo 14-16 Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä ja
klo 16-18 Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.
Campus-kvartetin O magnumkonsertti la 22.12. klo 18. Pekka
Kilpeläinen ja Richard Nicholls.
4. Adventtisunnuntain messu
su 23.12. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Anna-Maija Hella ja kanttorina Richard Nicholls.
Perheiden
aattokirkko
ma
24.12. klo 15. Petteri Hämäläinen, Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro
ja nuorten lauluryhmä.
Jouluaaton kynttiläkirkko ma
24.12. klo 22. Veli Mäntynen ja
Richard Nicholls.
Jouluaamun
joulukirkko
ti
25.12. klo 8. Matti Pentikäinen,
Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro.
Tapaninpäivän
messu
ke
26.12. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Anni Tanninen ja
kanttorina Richard Nicholls.
Sudanilaisten
valtakunnallinen joulujuhla ke 26.12. klo 12.
Marjo Parttimaa.
Messu su 30.12. klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella, saarna Raili
Rantanen ja kanttorina Anna-Mari
Linna.
Uuden vuoden messu ti 1.1. klo
10. Liturgia Raili Rantanen, saarna Matti Pentikäinen, kanttorina
Richard Nicholls ja urkurina Colin
Nicholls.
Loppiaisen messu su 6.1. klo
10. Liturgia Anna-Maija Hella,
saarna Juha Määttä, kanttorina
Richard Nicholls ja Tuulia Nicholls,
odoe.
Messu su 13.1. klo 10. Liturgia
Veli Mäntynen. saarna Mikko Väisänen ja kanttorina Anna-Mari
Linna.

Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Vapaaehtoisväen
joulujuhla
ke 19.12. klo 19. Raili Rantanen,
Veli Mäntynen ja Seppo Kirkinen.
Ilmoittautuminen 14.12. mennessä p. 040-4848327.
Petosen seurakuntatalo
- Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta
7-13 vuotiaille pe 14.12. klo 18.
Petosen seurakuntatalolla.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Kauneimmat
joululaulut
ti
18.12. klo 18. Veli Mäntynen,
Richard Nicholls ja Vehmasmäen
lapsikuoro.
Jouluaaton aattokirkko ma
24.12. klo 14. Raili Rantanen ja
Anna-Mari Linna. Joulukuvaelma.
Joulupäivän kirkko ti 25.12. klo
10. Matti Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044-275 7936.
Kauneimmat joululaulut to
13.12. klo 18. Matti Pentikäinen
ja Anna-Mari Linna.
Jouluaaton aattokirkko ma
24.12. klo 16. Raili Rantanen ja
Anna-Mari Linna. Joulukuvaelma.
Nuoret
Nuortenilta to 13.12. klo 17.3020.30 Kallaveden kirkolla. Joulujuhlailta, ehtoollinen.
Musiikki
Käsikellokuoro Dolcen joulukonsertti la 15.12. klo 18. Männistön vanhassa kirkossa.

Kallaveden kirkko - Muuta

Lähetys

Kinkerit viikoilla 4 - 6.
Perheraamattupiiri su 16.12.
klo 16.30. Kirkon alakerrassa.
Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 050-5251 012.
Leväsen messu ti 18.12. klo

Tule leipomaan ikkunapipareita lähetyksen hyväksi to
13.12.2012 klo 9 alkaen Kallaveden kirkolla. Ilmoittaudu 7.12.
mennessä Katrille p. 040-4848
334.

Varttuneen väen joulujuhla ke
12.12. klo 12-14 Kallaveden kirkolla. Hartaus Anna-Maija Hell,
kanttori Anna-Mari Linna ja seniorikuoro. Joulupuuro ja kahvit.
Haluatko leipoa Jouluiloa lähimmäisillesi ? Diakoniatyön leivontatalkoot Petosen seurakuntatalolla ti 18.12. alkaen klo 12. Voit
myös leipoa kotonasi ja toimittaa
leipomukset Petosen seurakuntatalollle pe 21.12. mennessä.
Ilmoittautumiset ja tarkemmat
tiedot Petosen diakoniatoimistoon ke 12.12. mennessä ma ja
ke puh: 040-4848 333. Diakoniatyöntekijät toimittavat leivonnaiset koteihin.
Hyvää huomenta arki! Avoin
kohtaamispaikka keskiviikkoisin alkaen 9.1.2013 klo 10-12
Petosen seurakuntatalon, Pyörönkaari 21,takkahuoneessa.
Valo arkeen Kevään ryhmä alkaa to 10.1.2013 klo 12 Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari
21,sinulle työikäinen nainen, joka
kaipaat elämääsi tekemistä ja haluat tutustua uusiin ihmisiin. Ota
yhteyttä
Hanna Rasaan p. 040-4848 372
tai Riitta Reimaan p. 040-4848
370.
Toiminnan miehet, perjantaisin
alkaen 11.1.2013 klo 13-15 Toimettomuuden torjumiseksi Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa.
Leväsen kammari ma 14.1. klo
12.30-14 Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. Mikko Väisänen.
Muuta
Koiraväen
jouluhartaus
to
13.12. klo 18. Hirvijärven leirikeskuksessa. Reijo Mustonen ja
Markku Heikkonen.
Perhetyö
Lasten ja perheiden jouluhartaudet ke 12.12. klo 9.30. Kallaveden kirkolla ja klo 10 Jynkänvuoren kerhohuoneella.
Piirit
Puutossalmen lähetyspiiri to
13.12. klo 13. Yrjö Roinisella, Roinilantie 222.

Petosen lehteen haetaan toimittajaa palkkatuella.
Hakijalta vaaditaan oikeus täysimääräiseen palkkatukeen (90%).
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 joulukuun lopulla 2012.

Lähetä vapaamuotoinen hakemus kirjoitusnäytteineen sähköpostilla osoitteeseen ppasyhd@gmail.com

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

E

nsimmäisenä jouluna alkoi maailman parhaan asian toteutuminen.
Silloin alkoi Kristuksen voittokulku meidän onneksemme.
Joulussa on jotain hyvin keskeistä elämään liittyvää. Eikö olekin
niin, että me kaikki toivomme rauhaa elämäämme? Joulun odotus on rauhan odotusta. Rauhan vallitessa sisimmässämme huomaamme elämämme
todelliset tärkeät asiat. Huomaamme elämän lahjan ja toiset ihmiset vierellämme.
Joulu on lasten juhla. Kun rakennamme rauhan lapsille, saamme sen kaikille . Joulu on antamisen ja epäitsekkyyden juhla. Adventin aika on juuri
tätä -joulun olennaisen sisällön mietiskelyä.
Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kirkko on
olemassa sitä varten, että Jeesuksen viesti Jumalan asettamisesta elämämme tärkeimmäksi asiaksi ja velvoittavasta lähimmäisen rakkaudesta kuuluisi
kaikkialle. Yhdessä me rakennamme seurakuntaa ja kirkkoa omalla panoksellamme kaikkialla.
Rakennamme rauhaa toisillemme Jumalan huolenpitoon luottaen kaikissa
elämäntilanteissa. Annamme toisillemme rikkomuksia anteeksi, koska Jumala antaa meille anteeksi kaiken joulun lapsen Kristuksen tähden.
Meillä on siis perusteet olemassa rauhaan. Tervetuloa kirkkoihimme adventin ja joulun aikana! Tervetuloa rauhan joulu 2012!
Matti Pentikäinen
Kallaveden seurakunnan kirkkoherra
1.12.2012 alkaen

KOLUMNI

End of an era

A

nteeksi toisen kotimaisen
kielemme käyttäminen otsikossa, mutta tuo lausahdus on hetkeen varsin sopiva. Täältä
Kuopion näkökulmasta katsottuna
sen kolmannen kotimaisen eli venäjän kielen käyttäminen olisi voinut olla vielä erikoisempaa? Joo, en
minäkään sitä montaa sanaa osaa,
vaikka muun muassa mualiman
navalla liikkuessa sitä kuulee ympäriltään vähän väliä. Tukholman
murrettahan ei täällä juurikaan tapaa lainkaan. Ei sillä, että minä sitä
kaipaisinkaan.
Niin, aikakausi on tosiaan päättymässä. Kesällä 2009 työttömyyteen
tympääntyneenä minä kysyin silloiselta Petosen asukastuvan työnohjaajalta Katajamäen Riitalta töitä.
Ja Riitta tarjosi paikan. Palkastakaan
ei tarvinnut tapella ollenkaan. Hyppäsin jo saman tien niin asukasyhdistyksen kuin Petosen lehdenkin
hommiin ja siitä alkaneet 3,5 vuotta
ovat olleet yksi työhistoriani mielenkiintoisimmista jaksoista. Palkitsevin, mutta myös stressaavin jakso
se on aivan varmasti ollut, sillä esimiestehtävät ovat kuitenkin aivan
oma työmaailmansa. Mutta niinhän
se on että työntekijä testataan vasta
sitten kun päätöksiä pitää tehdä ja
tuli polttelee persauksia. Siinä oppii vetämään pitkät paloturvalliset
kalsarit kesälläkin jalkaansa. Se ei
shortsien kanssa välttämättä ihan
muodinmukaista ole, mutta eipä ole
minun tukkakaan.
Petosen lehteä on tehty minun
aikanani tämä käsissä pyörivä aviisi mukaan luettuna 36 numeroa.
Joukkoon mahtuu muutama ylpeydenaihekin, mutta ei voi kiistää etteikö siellä olisi versioita, jotka eivät

tyydyttäneet. Toimittajat, taittajat
ja muut työntekijät ovat ympäriltä
vaihtuneet jo moneen kertaan vuosien aikana ja onhan siinä ehtinyt
sattua ja tapahtua. Olen matkalla
törmännyt myös pariin varsin erinomaiseen tyyppiin, joihin luottoa
riittää jopa työympäristön ulkopuolellakin. Aina on siis lopulta hengissä selvitty ja saatu lehti lukemattomille lukijoillemme, joille tässä on
tarjolla mukava jouluinen numero.
Joulu on siis ovella taas. Nyt ei puhuta joulusta sellaisena kuin se uskovaisille avautuu vaan sellaisena kuin
se meille muille nykyisin tarjoillaan
ja miten me se vastaanotetaan. Mietityttää vaan että miksi kesä on vain
kerran vuodessa, mutta joulu joka
helekutin talvi? No tottahan se on
että rahan pitää kiertää, jotta yritysmaailma ja sitä kautta koko yhteiskunta pysyy pystyssä, mutta ehkä
pitäisi jo kehittää jotain uutta loppuvuoden markkinahumua, koska
joulu tuntuu olevan meillä ainainen.
Lokakuusta lähtien jo meille tuota
kaupallisuuden ilosanomaa on jälleen tyrkytetty. Toisaalta kun mietin
omaa syksyäni, niin minähän sain jo
tuolloin sen parhaan joululahjan mitä ihminen saada voi.
Nyt tämä onnellinen, mutta väsynyt inehmo ei voi muuta kuin kiittää
ja kumartaa.. Kumarran kuitenkin
särkemättä selkääni, sillä uutta työpaikkaa hakiessa on parempi olla
terveselkäinen. Kiitos työtovereille
menneistä vuosista. Taloon jääville pyyntönä että kohtelisitte tulevaa
uutta pomoanne samalla tavalla
kuin minuakin ;) Ja sama kielimuurit ylittäen: thank you all.
- Pasi Louhelainen -
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Avoinna joka päivä
klo 10.30-22.00
puh. 017 - 363 3405

PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT
LAPSILLE OMA MENU!

uudistunut

NOUTOPIZZERIA PETONEN
Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

tällä setelillä

(kinkku, kana, tonnikala tai feta)

(aura-, valkosipuli- tai
kermaperunoilla)

SALAATTI

SALAATTI
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

KEBAB

KEBAB
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

PANNUPIZZA

JUNIOR
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

PIZZA
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

JUNIOR
GRILLILAUTANEN

JUNIOR
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

4,5€

GRILLIHERKKU

6€

tällä setelillä

JUNIOR
KANALAUTANEN

5€

tällä setelillä

2:lla täytteellä

6,5€

tällä setelillä

4€

GRILLI
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

2€

6€

GRILLI
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

3:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

12€

tällä setelillä

LIHAPIIRAKKA
2:lla nakilla

4€

GRILLI
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

PERHEPIZZA

tällä setelillä

RULLAKEBAB

MAKKARAPERUNAT

tällä setelillä

PORILAINEN

tällä setelillä

KEBAB
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

GRILLI
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

3€

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

MEXICANOHAMPURILAINEN

HAMPURILAINEN
voimassa 31.12.2012 asti
1 seteli / asiakas

4,5€

TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN KLO 21 SAAKKA (KULJETUKSISSA KÄY MYÖS VISA ELECTRON)
AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30 -22.00 | Pyörönkaari 7 | Petonen, Kuopio | puh. 017 - 363 3405 | info@noutopizzeria.com | www.noutopizzeria.com

