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Pyörön kirjasto

Lippumäkeen kokoontui noin tuhat eri-ikäistä reippailijaa

KalPan ulkojäätapahtumaa
vietettiin kirpeässä
pakkassäässä

P

erheet kokoontuivat runsaslukuisina KalPa Hockey Oy:n,
Juniori-KalPan, Saaristokaupungin ja Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen kanssa järjestämään
ulkojäätapahtumaan Lippumäen uudelle lähiliikunta-alueelle.
Kirpeä pakkassää vain lisäsi liikuntaintoa ja paikalle tulleet noin tuhat
reippailijaa pysähtyivät välillä herkuttelemaan grillimakkaraa tai kuumaa mehua alueen asukasyhdistysten
myyntipisteessä.
KalPalaisista mukana olivat edustusjoukkueen pelaajat Sami Kapanen,
Jukka Hentunen, Jyri Junnila, Miika
Koivisto ja Marko Kauppinen.

Jää priimakunnossa
Kuopion kaupunki sai kiitoksia
erinomaisesti hoidetusta jäästä, jossa
vedettiin Juniori-KalPan ja KalPan
vetämä luistelukoulu ja kiekkokoulu. Näytöspelissä kaikki alueen lapset
pääsivät pelaamaan KalPan pelaajia
vastaan ja myös tutkaan laukomista
harjoiteltiin.

Jatkuu sivulla 6

KalPan pelaajat olivat mukana
kannustamassa perheitä
ulkoilemaan yhdessä.
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Anna-Maria on eläinavusteisen kuntoutuksen uranuurtaja Kuopiossa

Ava-koira on pyyteetön ystävä

T

oimintaterapeutti ja neuropsykiatrinen
valmentaja
Anna-Maria Kettunen huomasi työskennellessään sairaalassa,
että psyykkisesti sairaille ihmisille oli
usein tärkeä päästä oman koiran lähelle.
- Oman koiran tapaamista odotettiin joskus enemmän kuin omaisten
vierailuja.
- Kävin eläimistä kiinnostuneiden
potilaiden kanssa myös ratsastustalleilla ja huomasin, miten tärkeää monille oli yhteys eläimiin.
Anna-Maria kertoo, että esimerkiksi
eläimen tuoksu saattoi tuoda mieleen
muistoja esim. lapsuudesta – ja potilas
alkoi kertoa terapeutille omasta elämästään.
- Tällaisista syistä olen kouluttautunut yhdessä Ava-koiran kanssa eläinavusteiseen toimintaterapiaan.
Ava on rodultaan amerikankarvatonterrieri, joka on sopiva karvattomana terapiakoiraksi luonteenominaisuuksiensa lisäksi myös vähäisen
allergiariskin vuoksi.

Uutta Kuopiossa – ja
Suomessakin
Eläinavusteinen kuntoutus on Anna-Marian mukaan yleistä Amerikassa ja Ruotsissakin on kehitetty vastaavaa toimintaa.
- Kuopiossa ei ole minun lisäkseni
muita tätä kuntoutusmuotoa käyttäviä
toimintaterapeutteja – ja Suomessakin
toimintamuoto on melko uusi.
- Ammattilaisten mielenkiinto tätä
kuntoutusmuotoa kohtaan on kuitenkin heräämässä Suomessakin.
Anna-Maria ja Ava ovat toimineet
yhdessä pari vuotta.
- Avalle on annettu tottelevaisuuskoulutusta yhteisen koulutukseemme
liittyen ja kuntoutuskoiraoppilaana se
on päässyt läpi soveltuvuuskokeesta.

PÄÄKIRJOITUS

- Itse olen lisäksi suorittanut myös
vuoden mittaisen Koirat kasvatus- ja
kuntoutustyössä –koulutuksen, jossa
opetetaan kiinnittämään huomiota
koiran käytökseen, hyvinvointiin ja
koulutukseen liittyviin asioihin.
Koulutuksesta Anna-Maria on saanut hyvää opetusta koiran käyttämisestä kuntoutuksessa.

Oman erilaisuuden
löytäminen
Tunnetusti koiraihmiset löytävät toisensa koiria ulkoiluttaessaan. Eläinten
läsnäolo helpottaa kanssakäymistä
vieraiden ihmisten kanssa.
Anna-Maria sanoo, että koira on
pyyteetön ystävä.
- Toimintaterapiassa esimerkiksi
omaa identiteettiään hakeva nuori voi
peilata omaa käytöstään seuraamalla
koiran reaktioita.
- Samalla voidaan puhua omasta erilaisuudesta ja muiden ihmisten suhtautumisesta.
Anna-Maria luettelee monia sairauksia, joissa eläinavusteista hoitomuotoa voidaan käyttää.
- Esimerkkeinä voin mainita aivoverenkiertohäiriöt, selkäydinvammat ja
tunnepuolen häiriöt.
- Terapiassa voimme harjoitella koiran kanssa esim. hieno- ja karkeamotorisia taitoja, vartalon tai tunne-elämän hallintaa.
Tutkitusti on osoitettu, että koiran
silittäminen alentaa sydämen sykettä
ja verenpainetta sekä lisää serotoniinin tuotantoa. Myös autistien hoidossa eläinavusteisella kuntoutuksella on
saatu hyviä tuloksia.

Luonnosta voimaa
Anna-Marian
Toimintaterapia
Memora –yritys tarjoaa monenlaisia toimintaterapiapalveluita kotona,

MELKEIN
KALPA-FANI
Olipas ilahduttavaa olla mukana supernopeasti organisoidussa ulkoilutapahtumassa Lippumäen lähiliikunta-alueella sunnuntaina 13.1. Kalpa
oli kutsunut tapahtuman järjestelyyn
sekä Saaristokaupungin että Pitkälahti-Petosen asukasyhdistykset. Sää
oli suosiollinen – vain vajaat 10 astetta pakkasta, joten paikalla oli tuhatkunta alueen asukasta, erityisesti
juniori-ikäisiä luistelun ja jääkiekon
harrastajia. Kuuma mehu ja makkarat tekivät kauppansa ja järjestelyt
sujuivat moitteettomasti. Kiitokset
siis vielä kerran Kalpan väelle ja Saa-

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

Anna-Maria Kettunen ja Ava-koira ovat kouluttautuneet yhdessä eläinavusteiseen kuntoutustyöhön.
palvelukodeissa, hoitolaitoksissa tai
kaupungin keskustassa sijaitsevassa
vastaanottotilassa.
Anna-Maria on mukana myös Senni
Green Care –hankkeessa, jossa terapiamuotoina käytetään eläinten, puu-

tarhanhoidon, luonnon ja maaseutuympäristön antamia mahdollisuuksia
hoitotyössä.
Eläimiä tai kasveja hoitaessa välittäminen ja vastuun ottaminen korostuvat ja myös fyysinen toimintakyky

tulee usein paremmaksi.

ristokaupungin asukasaktiiveille. Tullaan mukaan seuraavankin kerran. Ja
olkoot tämä nyt sitten viimeinkin se
alkusysäys naapurusyhdistysten yhteisille tapahtumille ja toiminnoille.
Annan suuren arvon sille, että oman
kaupungin jääkiekkojoukkue löytää
aikaa lasten ja nuorten innostamiseen
urheilun ja liikunnan pariin. Jaa että
miksi olen vain melkein Kalpa-fani…
no kotimatseissa saa edelleenkin käydä hän, joka siitä enemmän nauttii ja
ymmärtää.

ja erilaiseen pelitoimintaan. Siellä sitä
riittää tilaa kaikille. Toisin on Petosen
vapaa-ajan tiloissa eli Pinarilla, asukasyhdistyksen toimisto- ja lehtiporukka joutuu päivittäin pomppimaan
läppäreineen ja mappeineen milloin
mihinkin muiden toimijoiden alta. Alkaa pikku hiljaa kismittää ihan
kunnolla.Toimistotyöntekijämme on
todella tuskallista yrittää keskittyä
kirjanpidon vienteihin tai palkkalaskelmiin kun työskentelypaikka on
henkilöstön keittiötila, johon muiden
talossa työskentelevien pitää tietenkin
mahtua ruokailemaan ja kahvittelemaan. Yhteisöllisyys on hienoa mutta
työrauha olisi nyt enemmän kuin tarpeen. Turhaanhan tässä taas kiukuttelen – muuta emme voi tehdä kuin
toivoa, että Puurusen Pepe saisi sen

miljoonavoiton lotossa, jolloin hän
ostaisi meille kuulemma ihan oman
talon. Peukut pystyyn porukat!
Paitsi jos jollakulla taholla olisi
tarjota meille vaikka 20 m2:n ilmainen tila toimistoksi niin ottakaapas
yhteyttä. Se olisi huippuhieno toimintamme 25-vuotislahja.

Sekin pitää vielä sanoa, että nämä
lähiliikuntapaikat ovat tosi onnistunut ”keksintö” – ilmaisia harrastuskenttiä ja erilaisia vekottimia niin
pienten kuin isompienkin ja miksei
myös meidän aikuisten liikkumiseen

Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -

Valoa kohti mennään joka ta
pauksessa, se tuntuu ihan mukavalta – elämänilo on asennekysymys!

Riitta Katajamäki
PPAY ry:n puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
045 209 0600
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
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Enää ei pitäisi olla epäselvää, kuka myy
kodit Suomessa ja Kuopiossa.

Kiinteistömaailma auttaa suomalaisia noin joka viidennessä ja kuopiolaisia joka neljännessä kodinvaihdossa.
Kuopiossa markkinaosuutemme vuonna 2012 oli; kerrostalot 22,5 %, rivitalot 31,4 % ja omakotitalot
huikeat 37,3%. Nyt haluamme auttaa myös Sinua. Soita, niin sovitaan ilmaisesta Kotikäynnistä.
Kiinteistömaailma Haapaniemenkatu
KUOPION KODIT OY LKV
Haapaniemenkatu 36 | 70110 Kuopio
P. 017-279 8900
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi

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

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

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

Helmikuun
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tarjoukset!
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Biophilus
Chew
Biophilus
Chew
Biophilus
Chew

Multivita
Forte
Multivita
Forte
Multivita
Forte

11,11,11,-

20,20,20,-

Mansikan
tai
sitruunan
Mansikan
taitai
sitruunan
Mansikan
sitruunan
makuinen
makuinen
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maitohappobakteerivalmiste.
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3030
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848 8969
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13,65€)
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www.petosenapteekki.fi
www.petosenapteekki.fi
www.petosenapteekki.fi
Avoinna:
Avoinna:
Avoinna:
Ma-pe
8-19
Ma-pe
Ma-pe 8-19
8-19
LaLa
9-16
9-16
La 9-16

VitamiiniVitamiinija jaja
Vitamiinikivennäisainevalmiste
kivennäisainevalmiste
kivennäisainevalmiste
120
tabl.
120120
tabl.
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24,36)
(norm.
24,36)

4

Petosen lehti • Keskiviikko 6.2.2013

Dog Star –trimmauspalvelu aloitti Petosella

Koiran turkinhoito vaatii säännöllisyyttä

P

etosen keskustassa aloittaneen
Dog Star Kuopion trimmauspalvelu -yrityksen omistaja Tiina Närhi-Jääskeläinen korostaa, että koiran trimmaus on aloitettava jo
pentuiässä.
- Kun koiran ottaa, sen hoito on tärkeää.
- Mitä säännöllisemmin koiran turkin hoitaa, sitä helpompaa hoito on
jatkossa.
Tiinalla on paljon tietoa koirista,
sillä hän on trimmannut koiria noin
kaksikymmentä vuotta ja kotonakin on koiria kolmea lajia – rotuina
löwchen, amerikancockerspanieli ja
amerikanvesispanieli.
Hän käy myös koiriensa kanssa koiranäyttelyissä.

Turkin pesu parin viikon
välein
Dog Star –trimmauspalveluun voi
tuoda koiran trimmattavaksi, pesuun
tai vaikkapa kynsien leikkuuseen.
Talvisena päivänä asiakkaana on
Nala, bichon frise, joka ilmiselvästi
nautti trimmauksesta ja trimmauksen
jälkeistä lookia kiittelee myös omistaja
Heidi-Helena Kaartinen.

Tiina muistuttaa, että ennen trimmausta koiran turkki on aina pestävä.
- Suosittelen turkin pesua noin viikon-kahden välein ainakin pitkäkarvaisille ja helposti takkuuntuville roduille.
- Jos koiran turkkia harjataan, tarvitaan harjausnestettä.
Harjausnesteen avulla turkkia on
helpompi käsitellä ja takut aukeavat
paremmin.

Laatutuotteita tarjolla
Dog Star tarjoaa myös laatutuotteita
koirille ja kissoillekin.
Myytävänä on mm. laadukkaita ja lisäaineettomia koiran- ja kissanruokia,
shampoita, harjausnesteitä, hihnoja,
pantoja ja myös asusteita kylmää ja
sadesäätä varten.
Joka 5. käynnin saa puoleen hintaan
ja jos käyttää koiraa kahden kuukauden sisällä uudestaan hoidossa, saa 20
% alennuksen.
Dog Star
Kuopion Trimmauspalvelu,
Pyörönkaari 15, 70820 Kuopio
puh. 0440 682164
e-mail: trimmipalvelu@gmail.com,
www.kuopiontrimmauspalvelu.com

Nala, bichon frise, uudessa lookissaan.

Teksti ja kuvat:
- Marja Miettinen -

Mitä säännöllisemmin koiran turkin hoitaa, sitä helpompaa hoito on jatkossa,
sanoo yrittäjä Tiina Närhi-Jääskeläinen.

PuijolanKirppis - löytöjä penninvenyttäjille
kiintoisinta mukavat asiakkaat ja hän
itsekin tunnustautuu ahkeraksi kirpparikävijäksi.
- Jotkut asiakkaat tulevat toisilta
paikkakunnilta Kuopiossa vieraillessaan käymään aina uudestaan täällä
meidän kirpparilla.
Kirppiksen henkilökunta toivoo, että lahjoitettavat vaatteet ja tavarat ovat
hyväkuntoisia ja puhtaita.
PuijolanKirppis, kierrätystavaroiden myymälä, Petosen ostoskeskus,
Jalkasenkatu 7 (Lidliä vastapäätä),
puh. 050 - 3441325, avoinna ti - pe
klo 9.00 – 17.00, la klo 9.00 – 15.00

P

etosen ostoskeskuksen rakennuksessa sijaitsevalta PuijolanKirppis –kirpputorilta voi
tehdä mielenkiintoisia löytöjä – vaikkapa Nokian kumisaappaista tehdyn
pikkulaukun, Harry Potter –kirjoja,
laskettelumonot tai tyylikkään kesäleningin.
- Meillä on usein myös tarjouksia,
joissa asiakas saa kerätä kassillisen
tavaraa muutamalla eurolla, kertoo
kirppiksen työntekijä Marjut Korhonen.
Setlementti Puijolan asukastupaohjaaja Sami Liljavirta toivoo, että Petosen asukkaat löytäisivät entistä useammin PuijolanKirppiksen.
- Ihmiset voisivat piipahtaa täällä
marketeilla käynnin yhteydessä - sijaitseehan tämä ihan Petosen keskustassa ja on erittäin edullinen.

Arkipäivän diakoniaa
Kirppis pyrkii paikalla vierailleen
lähiötyön koordinaattori Hannele
Nykäsen mukaan setlementtiliikkeen
periaatteita noudattaen auttamaan
ihmisiä eri tavoin mm. työllistämällä

ja antamalla mahdollisuuden edullisiin hankintoihin.
Monikulttuurisessa työyhteisössä työskentelee
mm. naisia Algeriasta ja
Marokosta.
Kirppikseltä saadut tulot käytetään asukastuvan ja kirppiksen kehittämiseen.

Teksti ja kuvat:
- Marja Miettinen -

Marjut Korhonen ja Sami Liljavirta toivovat, että yhä useammat Petosen asukkaat löytäisivät ostoskeskuksen rakennuksessa sijaitsevan kirpputorin – myös
lahjoitukset ovat tervetulleita.

Lahjoituksia
toivotaan
PuijolanKirppiksen
toiminta perustuu lahjoituksiin ja kierrätykseen.
Marjut Korhonen toivoo, että ihmiset eivät
heittäisi hyviä tavaroita
menemään, vaan laittaisivat ne kiertoon.
- Mikään lahjoitus ei
mene hukkaan, sillä
kauan myynnissä olleet tavarat lahjoitetaan Pietarin katulapsille.
Marjutin mielestä työssä on mielen-

Talven keskellä voi varautua jo kesään
ostamalla kirpparilta uuden kesäleningin…

Nokia – nyt kumisaappaasta tehdyssä laukussa!
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Sinarilla uudenlainen toimintamalli

Mainostoimisto tulee asiakkaiden luo

P

etosella on aloittanut toimintansa Mainostoimisto Sinari,
joka perinteisestä mainostoimistosta poiketen palvelee siellä, missä asiakkaat ovat.
Sinarin yrittäjänä toimiva medianomi ja graafinen suunnittelija
Sari Komulainen työskentelee kotitoimistossaan, josta hän liikkuu tarpeen mukaan Kuopiossa ja pienissä
lähikunnissa.
- Pienemmillä paikkakunnilla ei
mainostoimistopalveluja ole välttämättä saatavilla, joten tapaan asiakkaita vaihtuvissa palvelupisteissä ja
tulen tarvittaessa käymään asiakkaan
luona.
Sarilla on lähes kahdenkymmenen
vuoden kokemus graafiselta alalta.
- Olen palvellut pitkään pieniä ja
keskisuuria yrityksiä näiden mainosasioissa, joten tunnen hyvin yritysten ja
muiden toimijoiden tarpeet.
Uudenlaisen graafisen yrittäjyyden
toimintamallin hän kehitti opinnäytetyössään opiskellessaan Kuopion
Muotoiluakatemiassa.

Luovuudelle tilaa
Sarin mielestä luovuudelle jää paremmin tilaa, kun toiminta ei ole sidottu toimiston sijaintiin.
- Sinarissa toimii aina tuttu asiantuntija, joka hoitaa tehtävät alusta loppuun.
- Asiakkaan ei siis tarvitse keskustella välikäsien kautta – eikä asiakkaan
kallista aikaa kulu hukkaan.
Pitkä työkokemus on opettanut hänelle epäolennaisuuksien karsimista
ja ohjannut häntä kestävään, asiakkaan tarpeet huomioivaan toimintamalliin.

Pyörönkaari 15
p. 017 363 3042

Yrittäjä Sari Komulaisen mielestä luovuudelle jää paremmin tilaa, kun yrityksen
toiminta ei ole sidottu toimiston sijaintiin.

Palvelut yhdestä paikasta
Sinarista saa kaikki nykyaikaisen
mainostoimiston palvelut yhdestä
paikasta.
Perinteisten graafisen alan tuotteiden lisäksi Sinari huolehtii mm. yritysilmeistä ja logoista, valokuvauksesta sekä sähköisestä mainonnasta
verkossa ja tablet-lehdissä.
Myös kotisivujen, bannerimainok
sien ja yritysvideoiden tekeminen
kuuluu yrityksen toimintaan.
Lisäksi Sinari laatii tarvittaessa sel-

Hammaslääkäri-,
erikoishammaslääkärija suuhygienistipalvelut
- Paikkaushoidot
- Ienhoidot
- Suukirurgia
- Implantit

- Irtoproteesit
- Posliinipaikat, kruunut, sillat
- Hampaiden valkaisut
- Kotihoidon opastus

PETOSEN HAMMAS OY

keitä tiedotteita ja huolehtii asiakkaan
ilmoitukset sopivaan julkaisukanavaan.
Mainostoimisto Sinari,
yrittäjä Sari Komulainen,
puh. 0400 726 264,
sari@sinari.fi, www.sinari.fi,
www.facebook.com/
MainostoimistoSinari
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -

NYT UUSI
mainostoimistopalvelu
avattu!

Mainostoimisto Sinari
Sari Komulainen |
0400 726 264 | www.sinari.fi |
facebook.com/MainostoimistoSinari

Pyörönkaari 3E, 70820 Kuopio
Puh. (017) 363 4757
www.petosenhammas.ﬁ

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

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

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

Pyörönkaari 18
70820 KUOPIO
Puh. 363 3520
044 590 8510
juha.siira@dnainternet.net
• Avioehdot • Perunkirjoitukset
• Ositukset • Perinnönjaot
• Riita-asiat • Rikosasiat
PPAY 1988-2013

25-vuotta

asukastoimintaa

Kevään ja
kesän juhliin
Tällä kupongilla
kaikista hoidoista
-10 % helmikuun
-loppuun.
kasvohoidot
- jalkahoidot
- ripsien pidennykset

Magneettikorusekä muut
esittelyhoidot
kosmetologin
to 7.2.
17.00
Katsoklo
hinnasto
www.hyvanolonsalonki.fi
Tervetuloa!

Pyörönkaari 1, 70820 Kuopio
044 355 5730

• Parturi-kampaamopalvelut
• Hiusten ja ripsien pidennykset
• Feel Good kestopigmentoinnit
(kulmat, eyelinerit ja huulet)

Kuopio

Voit tilata kauttamme
Kodinhoidollliset työt:
Siivous, vaatehuolto, ruoanlaitto.

Hoivapalvelut:
hygienia, hoitotyö, lääkehuolto.
Asiointiapu:
kauppa-, apteekki- ja postiasioinnit,
ulkoilu, harrastusten tukeminen.
Omaishoitajien sijaisuuspalvelut
Erikoisosaamistani on
muistisairaiden hoito!
Soita ja tilaa ilmainen tutustumissekä palvelukartoituskäynti!
MUISTA HYÖDYNTÄÄ KOTITALOUSVÄHENNYS.

Hyvä Hoiva Pirjo Haatainen KUOPIO
www.akson.fi • p. 040 682 5556

VÄLTÄ KEVÄÄN
RUUHKAT,
HUOLLATA PYÖRÄSI NYT!
Perushuolto 60 € (norm. 67 €).
Ilmainen nouto- ja
palautuspalvelu huoltoon
28.02.2013 asti
Päiväranta - Hiltulanlahti
väliseltä alueelta!
Löydät meidät Facebookista.

PETOSEN PYÖRÄHUOLTO
Valmuskakuja 4, 70800 Kuopio
puh. 0440 170 919
seppo.mielikainen@dnainternet.net

Huollot ajanvarauksella tai sopimuksen mukaan!
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Lopuksi edustusjoukkueen pelaajat
jakoivat nimmareita pienille kannattajilleen ja asettuivat lasten kanssa yhteisiin poseerauskuviin.
Tapahtumaan osallistuneiden kesken arvottiin KalPan aito pelipaita,
jonka voitti pieni KalPa-fani Lauri
Liikamaa. Lisäksi arvottiin kolme pipoa, jotka menivät Marjo Toppiselle,
Juha Toppiselle ja Iita Lariselle.
Myös Kuopion keskustassa Hapelähteen puistossa järjestettiin perheille
ulkojäätapahtuma, jossa olivat mukana KalPan pelaajista Tommi Miettinen, Kalle Kerman, Juuso Riikola, Ossi Saarinen, Sakari Salminen ja Artturi
Lehkonen.

Tilaisuudet joka viikko:
- Jumalanpalvelus ja rukousiltapäivä
sunnuntaisin klo 15

Teksti ja kuvat:
- Marja Miettinen -

Ruoanjako ti-pe klo 13
Olet lämpimästi tervetullut tilaisuuksiimme!

Lapset nauttivat luistelusta ja myös
ihailemansa pelaajan tapaamisesta.
Kuvan keskellä Sami Kapanen.

www.tukikohta.info

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 avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Petosenasukastuvalta
asukastuvalta voi
työllistymismahdollisuuksista
joko
Petosen
voikysyä
kysyä
työllistymismahdollisuuksista
palkkatuella (edellyttää
korkeimman
palkkatuen
oikeutta),
joko palkkatuella
(edellyttää
korkeimman
palkkatuen
oikeutta),
työelämävalmennukseen tai
tai työharjoitteluun.
työelämävalmennukseen
työharjoitteluun.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
Yhteystiedot:
Asukastupaohjaaja
Jouko Eskelinen
puh.
044 718 1099,
jouko.eskelinen@puijola.net
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

* Neulekerho perjantaisin
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
klo 12.30 - 14.30

Kuuma mehu, kahvi ja grillimakkarat tekivät hyvin kauppansa pakkassäässä.

Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Saaristo Martat

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

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

Biljardivuoro Pinarilla
maanantaisin klo 9.30-13 ja torstaisin klo 12-14.

PPAY 1988-2013

25-vuotta

Salibandyvuoro sunnuntaisin klo 16-17.

www.ppay.ﬁ

044 729 5233

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

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-13.00

Ateria:

4,50 €, mukaan 3,50 €,
lapsille 2,50 €

Lounas torstaina 7.2.: Keittopäivä
Lounas perjantaina 8.2.: Lohikiusaus
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

Korjausompelupalvelut!

Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

Pitkälahden Puutarhakerhon
JÄSENILTA 21.2. klo 18.00
Pinarin Toimelassa, Pyörönkaari 19.
Kaikki ovat tervetulleita, oletpa jäsen tai ystävä tai
olet muuten asiasta kiinnostunut.
Tule tutustumaan kerhomme toimintaan!
Ilmoittautumiset 044 512 3137 tai
sähköpostilla puutarhakerho@netti.fi.

PETOSEN IKINUORET RY
Onnellista jatkoa alkaneelle vuodelle!
Tammikuun tuiskut jo taakse jäivät ja elämme
luontaisen valon ja lämmön aikaa kohti.

Teemme LASKIAISRETKEN 12.02.
SYVÄNIEMEN EEVAN TALOLLE.

Otamme ilmottautumisia vastaan kerhoissa
ja puhelimitse 07.02 saakka
puh. Pekka 040-720 8635 ja Aili 040-866 8272.
Perillä ruokailu ja ohjelma.
Tervetuloa mukaan, ystävätkin sopii. Kyyti varattu.
Uudet jäsenet 2013 saavat lahjaksi
Tallink-Silja Oy:n risteilylipun Helsinki-Tukholma
tai Turku-Tukholma reiteille.
Kerhomme ovat Asukastuvalla
arkimaanantaisin alkaen klo 12.00,
tiistaisin 11.45 ja torstaisin klo 10.00
Viihtykäämme yhdessä tuoden kukin omat aiheensa
vapaasti keskustellen.
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Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 10.2. klo 10. Liturgia Petteri Hämäläinen, saarna Matti Pentikäinen, kanttorina Richard Nicholls,
Jaana Turunen ja Kuopion Maestralaulajien kuoro.
Tuhkamessu ke 13.2. klo 18. Anni
Tanninen, Mikko Väisänen ja AnnaMari Linna.
Messu su 17.2. klo 10. Liturgia Petteri Hämäläinen, Saarna Anna-Maija
Hella ja kanttorina Mari Vuola-Tanila
ja nuorten lauluryhmä.
Messu su 24.2. klo 10. Liturgia Mikko Väisänen, saarna Veli Mäntynen ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 3.3. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Petteri Hämäläinen
ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Aikuisten takkailta ke 6.2. klo 18.
takkahuoneessa.
Messu su 10.2. klo 16. Matti Pentikäinen ja Richard Nicholls.
Tyhjän sylin messu su 17.2. klo 16.
Anni Tanninen ja Anna-Mari Linna.
Kahvitarjoilu, mahdollisuus keskusteluun.
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta
7-13 vuotiaille pe 22.2. klo 18-20
Donkkis Big Night on junioreiden toiminnallinen ilta. Illan ohjelma sisältää

Raamatunopetusta, draamaa, nukketeatteria ja monia hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda
pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi
arvotaan osallistujien kesken palkintoja. Vapaa pääsy. Lisätietoja www.
donkki.net tai Cecilia Kurkinen p.
050-381 4459.
Hirvilahden kappeli - Muuta
Laskiaisen YV-tapahtuma su 10.2.
klo 11-13 Rytkyn leirikeskuksessa.
Länsirannan kylien ystävänpäiväjuhla to 14.2. klo 11.30-13 Niemisjärven kylätalossa. Raili Rantanen ja
Anne Keränen.
Nuoret
Nuortenillat seuraavasti klo 17.3020.30 Kallaveden kirkolla. Aiheet:
7.2.Valo voittaa, 14.2. Ylimmät ystävykset:), 21.2. Autetaan yhdessä ja
28.2. Rukous.
Diakonia
Leväsen kammari ma 11.2. klo
12.30-14 Leväsentie 27. Hyvän tuulen
jumppahetki, Arja Mielikäinen.
Hyvän hoidon päivä ke 13.2. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Ystävävierailu. Vieraana Ystävänkammarin väki Karttulasta. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon p. 0404848 332 ma tai to klo 9-10 (voit jättää
myös viestin vastaajaan).
Ystävänpäivää vietetään to 14.2.
klo 12. Petosen seurakuntatalolla.
Lounas (vapaaehtoinen maksu yhteisvastuulle). Pientä ohjelmaa.
Leväsen kammari ma 25.2. klo
12.30-14 Leväsentie 27. Sininenhetki,
hiljaisuuden lauluja ja rentoutus, Arja
Mielikäinen.
Lähimmäistyössä toimivien koulutusilta ma 25.2. klo 18-20 Pyhän
Johanneksen kirkolla (Kellolahdentie
8) yhdessä Puijon ja Männistön seurakuntien lähimmäisten kanssa. Illan
aiheena "Häpeä - suoja vai kahle",
alustaa psyk.erik.sh. diakonissa Pir-

jo Miettinen. Ilmoittautumiset Riitta
Reimalle 15.2. mennessä p. 040-4848
370.
Perhetyö
Taidetiistai ti 12.2., 19.2. ja 26.2.
klo 9.30-11.30 tai 13-15. Koko perhe
kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle. Omat eväät ja taiteiluun sopivat
vaatteet mukaan.
Piirit
Ystävänpäivä juhla to 14.2. klo
11.30. Niemisjärven kylätalossa. Raili
Rantanen ja Anne Keränen.
Puutossalmen lähetyspiiri ma 18.2.
klo 13. Hilja Airaksisella, Pyörönkaari
28 as. 31.
Haminalahden työseura ti 19.2. klo
18.30. Helvi ja Erkki Sutisella, Savolanmäentie 71.
Kinkerit
Rytkyn kinkerit ke 6.2. klo 18. Onni
Krögerillä, Siltapurontie 2. Matti Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.
Sotkanniemen kinkerit to 7.2. klo
18. Tellervo Airaksisella, Sotkanniemi
761. Matti Pentikäinen ja Anna-Mari
Linna.
Hirvilahti-Lamperila-Niemisjärvi
- kinkerit su 10.2. klo 13. Niemijärven
kylätalossa. Aloittaa sopii ulkoillen ja
mäenlaskulla, keitto klo 13, seurakunta tarjoaa, minkä jälkeen keskustelua
ja laulua aiheesta: "Herran Pyhä Ehtoollinen". Niemisjärven kyläyhdistys Karsija tarjoaa laskiaispullakahvit. Kimppakyytiä, sitä vailla oleville
tarjoaa Lamperilasta Kyläyhdistys,
ilmoittautuminen Johanna Ahoselle
p. 045-650 9242. Hirvilahdesta ja Niemisjärveltä kinkeripiiri, ilmoittautuminen Hirvilahdesta Annikki Tiilikaiselle p. 050-349 8084 ja Niemisjärveltä
Marketta Eskeliselle p. 044-546 1306.
Raili Rantanen ja Richard Nicholls.
Hiltulanlahden kinkerit ke 13.2.
klo 18. Keijo Voutilaisella, Mustalahdentie 191. Raili Rantanen ja Richard
Nicholls.
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Varttunutta väkeä vaalimaan
– Yhteisvastuukeräys 2013
Suomessa ja Kambodžassa.
Kaksikymmentä vuotta sitten, 90-luvun alkupuolella,
tulin Kallaveden seurakuntaan työhön ja sen alueelle
asumaan. Silloin kieli keskellä suuta opeteltiin puhumaan
ikääntyneistä ihmisistä. Vanhus-sanaa ei sopinut käyttää.
Ikäihmiset kokivat (kokevat?)
sen vähätteleväksi ja siksi myös
alentavaksi. Seurakunnassakin oli päädytty puhumaan
varttuneesta väestä. Heitä on
kutsuttu kerran kuukaudessa
varttuneen väen päiviin Kallaveden kirkolle. Päivään on kuulunut yhteistä
ohjelmaa, verenpaineen mittausta, mahdollisuus ruokailuun ja kahviin, ystävien tapaamiseen ja tietenkin myös yhteinen hartaus ja lauluhetki.
Näistä varttuneen väen päivistä ei suurta rummutusta pidetty, olihan
eläkeikäisten määrä koko seurakunnassakin suhteellisen pieni, ja Petosen
alueella erityisen pieni. Vielä 90-luvun puolivälissä vain 2 % nopeasti rakennetun uuden alueen asukkaista oli yli 65vuotiaita. Nämä muutamat
vuosikymmenet ovat muuttaneet tilanteen toiseksi. Nyt Petosen ja Saaristokaupungin alueella on jo puolen tusinaa vanhuksille tarkoitettua asuntolaa tai hoivakotia. Nyt ne ns. suuret ikäluokat alkavat olla eläköityneitä ja
vanhusten määrä joukossamme myös eliniän pitenemisen myötä aina vain
kasvussa.
Vuoden 2013 Yhteisvastuukeräys auttaa tänä vuonna nimenomaan yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja Kambodžassa. Keräys avataan jälleen
Kynttilänpäivänä kuten yleensäkin. Tämän vuoden avustuskohde istuukin
mainiosti kynttilänpäivään, jolloin muistamme noita kahta vanhusta, Simeonia ja Hannaa (Luuk 2). He näkivät Jeesus-lapsessa maailman valon.
Siitä tulee kynttilänpäivän nimikin, kynttilänpäivänä vanha kirkko siunasi
kynttilänsä vuoden käyttöön.
Jokaisen yhteiskunnan sivistys näkyy siinä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Näihin huolehdittaviin ovat aina kuuluneet lapset ja vanhukset.
Tänä vuonna käännämme katseemme vanhuksiimme lähellä ja kaukana.
Huolehdimme, etteivät he meidän keskellämme hukkuisi yksinäisyyteen ja
huolenpidon puutteeseen. Yhteiskunnan rakennemuutos, muutot kaupunkeihin ja suuriin taajamiin sekä pienet ydinperheet ovat vieneet monelta
ikääntyvältä ne entiset yhteisölliset suojaverkot. Uusia verkkoja on opeteltava – ja opitaan – kutomaan.
- Raili Rantanen, kappalainen -

Pyörön kirjaston ovat löytäneet kaikenikäiset

Kirjasto haluaa olla mukana ihmisten arjessa

P

yörön kirjasto on toiminut Petosella kahdeksantoista vuotta
ja on tavoittanut kirjastonjohtaja Helena Pohjolaisen mielestä hyvin
alueen asukkaat.

- Asiakkaina on kaikenikäisiä –
enemmistönä kuitenkin lapset ja nuoret.
- Myös työttömät, opiskelijat ja maahanmuuttajat käyttävät paljon kirjas-

toa.
Maahanmuuttajataustaisista lainaajista ovat Pohjolaisen mukaan aktiivisimpia venäläiset – myös arabiankieliset ja burmalaiset käyttävät paljon
kirjaston palveluita.
Petosen alueelle mahtuu monenlaisia kieliä puhuvia asukkaita ja heidän
toivomuksiaan toteutetaan siirtokokoelmien avulla.
- Monikielisestä kirjastosta olemme
tilanneet kirjoja mm. tagalogin ja ibon
kielellä.
Tällä hetkellä kirjoja on tarjolla noin
kymmenellä kielellä.
Kirjaston tietokoneilla voi hakea
kirjastotietokannasta Library PressDisplay eri maiden ”aitoja” lehtiä luettavakseen.
- Kirjasto tarjoaa tietoja ja elämyksiä
ja – ihmisillä on myös oikeus tietoon,
Pohjolainen pelkistää kirjaston tehtävän.

Vauvoille tulossa lorupaja

Kirjasto tarjoaa tietoja ja elämyksiä ja – ihmisillä on myös oikeus tietoon, pelkistää kirjaston tehtävän kirjastonjohtaja Helena Pohjolainen.

Lasten ja nuorten kävijämäärien
suuruus perustuu osittain esikoululais- ja koululaisryhmiin, jotka käyvät
opettajiensa kanssa kirjastossa ns. kirjavinkkaustilaisuuksissa, joista lapset
ja nuoret saavat ideoita lukuharrastukseen.

Helena Pohjolaisen mielestä innostavaa yhteistyötä kirjasto tekee Aurinkorinteen koulun kanssa, jossa lapsilla
on mahdollisuus suorittaa eri luokkaasteilla lukudiplomeja.
Vauvojakaan ei ole unohdettu, sillä
27.2. keskiviikkona pidetään Pyörön
kirjastolla vauvojen lorupaja, johon
vanhemmat voivat tulla vauvoineen
tutustumaan ja kuuntelemaan lastenloruja. Aikuiset voivat puolestaan keskustella valitsemastaan kirjasta omassa lukupiirissään, joka kokoontuu
kerran kuukaudessa. Viime kerralla
lukupiirissä keskusteltiin Emmi Itärannan Teemestarin kirja –teoksesta.

Naiskirjailijat kärjessä
Suomalaiset naiskirjailijoiden teokset ovat eniten varattujen kirjojen kärjessä. Sofi Oksasen Kun kyyhkyset katosivat, Sirpa Kähkösen Hietakehto ja
Ulla-Leena Lundbergin Jää ovat tällä
hetkellä suosituimpia aikuisten lainauksissa.
Lasten suosikkikirjasarjoja ovat Tiina ja Sinikka Nopolan Risto Räppääjä, Aino Havukaisen ja Sami Toivosen
Tatu ja Patu sekä Timo Parvelan Ella.
Nuoria ja nuoria aikuisia kiinnostavat eniten vampyyriaiheiset kirjat ja
fantasia-aiheet.

Pyörön kirjastolla pidetään mm. kirjavinkkaustilaisuuksia esikoululaisille ja
koululaisille - ja vauvoille on tulossa
oma lorupaja.

Kirjasto kiinni lauantaina
Kaupungin säästötoimien vaikutuksesta Pyörön kirjasto on aiemmista aukioloajoista poiketen kiinni
lauantaisin. Kirjasto on auki ma-ke
klo 13.00 – 19.00 ja to-pe klo 10.00 –
16.00.
Kuopion kaupunginkirjasto – Pohjois-Savon maakuntakirjasto, Pyörön kirjasto, Jalkasenkatu 3, puh.:
lainaus 017-182345 ja neuvonta 017182346, www.kirjasto.kuopio.fi/pyoronkirjasto
Teksti ja kuvat: - Marja Miettinen -
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OHO!

ETU -50% ETU -50%
HK

Oltermanni

VILJAPOSSUN
ULKOFILEEPALA

4

n. 1 kg
rajoitus: 2 kpl/talous

PAKATTUNA

JUUSTOT

450-500 g (6,16-6,84 kg)
ei luomu
rajoitus: 2 kpl/talous

3

97

08

kg

Normaalihinta 9,95 kg

kpl

Normaalihinta 6,19 kpl (12,38-13,76 kg)

ETU -50% ETU -50%
Fazer Suosikki

VIHREÄT RYPÄLEET

MAKEISPUSSIT

0

500 g (2,50 kg)
Etelä-Afrikka
rajoitus: 2 rs/talous

1

150-180 g (5,00-6,00 kg)
rajoitus: 3 ps/talous

90
ps

25
rs

Normaalihinta 2,50 rs (5,00 kg)

Normaalihinta 1,80 ps (10,00-12,00 kg)

HINNAT VOIMASSA TO-SU 7.-10.2.
ellei toisin mainita

Jalkasenkatu 5, 70820 Kuopio, puh. 368 0570. Ark. 7-21, la 7-18.
ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi

