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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti
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PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

NOUTOPIZZERIA PETONEN

Avoinna joka päivä
klo 10.30-22.00
puh. 017 - 363 3405

Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

tällä setelillä

SALAATTI

(kinkku, kana, tonnikala tai feta)
SALAATTI
voimassa 30.4.2013 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

MAKKARAPERUNAT
GRILLI
voimassa 30.4.2013 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

RULLAKEBAB
KEBAB
voimassa 30.4.2013 asti
1 seteli / asiakas

GRILLIHERKKU

6€

tällä setelillä

KERROSATERIA
GRILLI
voimassa 30.4.2013 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

8€

GRILLI
voimassa 30.4.2013 asti
1 seteli / asiakas

6,5€

tällä setelillä

LIHAPIIRAKKA

GRILLI
voimassa 30.4.2013 asti
1 seteli / asiakas

1,5€

tällä setelillä

KEBAB +
MAKKARAPERUNAT

GRILLI
voimassa 30.4.2013 asti
1 seteli / asiakas

7€

tällä setelillä

PEKONIHAMPURILAINEN

HAMPURILAINEN
voimassa 30.4.2013 asti
1 seteli / asiakas

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

4€

2

Petosen lehti • Keskiviikko 10.4.2013

Mertsin ideoima Hip Hop –tapahtuma toukokuussa

Nuorten luovuus on löydettävissä
S
irkkulanpuiston liikkuvassa päiväkeskuksessa
työskentelevä
Mertsi Hagert oppi yhdessä tekemisen tärkeyden asuessaan teiniikäisenä Ruotsissa.
- Tukholmassa oli paljon suomalaisia nuoria ja meillä oli nuorisotaloilla
hyvät mahdollisuudet toimia yhdessä
erilaisissa harrastuksissa.
Nuoret ovat hänen sydäntään lähellä
– myös kolmen teini-ikäisen lapsen
isänä hän tuntee nuoruuden haasteet.
- Nuorille on tärkeää, että he saavat
itsevarmuutta omien kiinnostusalueidensa kautta – vaikkapa ideoimalla ja
järjestämällä musiikkitapahtumaa.
Mertsi huomasi, että Petosen alueella ja muuallakin Kuopiossa on paljon
hiphoppareita ja niinpä hän on musiikkia itsekin harrastavana ideoinut
yhteistyökumppaneiden kanssa toukokuun 19. päivänä Pinarilla järjestettävän Hip Hop –tapahtuman,
jonka suunnittelu- ja toteuttamisryhmässä on myös parikymmentä nuorta
eri puolilta kaupunkia.

Luovuus aliarvostettua
Nuoret joutuvat tekemään nykyisin
jo nuorena tulevaisuuteensa liittyviä
suunnitelmia.
Mertsi jakaa nuorten elämänurasuunnitelmat kolmeen ryhmään, jotka ovat urakeskeisyys, duunarius ja
luovuus.
- Kannan huolta erityisesti luovista
nuorista, joiden on vaikea löytää omaa
paikkaansa tässä yhteiskunnassa, joka
ei kovin paljon suosi luovuutta.
- Kuitenkin nykyajan ilmapiiri on
sellainen, että ihmiset haluavat kokeilla uusia asioita.

PÄÄKIRJOITUS

E

tsiskellessäni jotain ihan
muuta kaupungin päättävien elinten pöytäkirjoista, löysin informoitavaa asiaa
Petosentien, Lehtoniementien
ja Savolanniementien risteykseen suunnitellusta liikenneympyrästä. Kysehän on siis ns.
Valintatalon vilkkaasti liikennöidystä kolmen, tasa-arvoisen
tien risteyksestä. Risteysalueella
liikkuu myös paljon jalankulkijoita, erityisesti Pyörön tai Aurinkorinteen kouluilla kulkevia
lapsia. Ruuhka-aikoina autoilijoiden huomio kiinnittyy yksinomaan siihen, missä välissä
onnistuu itse pääsemään risteyksestä eteenpäin, joten suojateillä kadunylityksissä on oltava
tosi varovainen.
Liikenneympyrän suunnitelma oli kyllä jo hyväksytty syksyllä 2011, mutta on ihan hyvä,
että asia nostettiin uudelleen
esille (Pentti Kolari + 20 muuta
aloitteen allekirjoittanutta valtuutettua). Kuten arvata saattaa,
toteutuksen ainoa este on ollut
rahapula. Valtuusto käsitteli em.

Syrjäytymisvaarassa ovat Mertsin
mielestä ”erilaiset” nuoret, jotka eivät
sovi valtavirtaan ja heidän luovuutensa ja osaamisensa jää helposti pimentoon.
Erilaisten nuorten riskinä on eristäytyminen muista nuorista – tietokonepelien maailmaan ja verkkotuttavuuksiin.
Vaikka savolaisia pidetään vähän
luonteenpiirteiltään kankeina, Kuopion kaupunki saa kuitenkin häneltä
kiitoksia avarasta suhtautumisesta uusiin ideoihin.

Nuorille rajat – ja tilaa
Romaninuorten Ternokentos-hankkeessakin (terno kentos = nuori lapsi)
ohjaajana työskennellyt Mertsi uskoo,
että parhaita tuloksia saadaan nuorten
parissa rajat ja rakkaus –asenteella.
- Rajat pitää olla kotona, mutta ei liian ankarat - nuorten näkemyksiä pitäisi vanhempien kuunnella.
Toukokuinen Hip Hop –tapahtuma Petosella pitää sisällään musiikin,
tanssin, skeittauksen ja graffitien maalauksen lisäksi myös katusählyn ja –
koriksen pelaamista. Tapahtumaan
on tulossa mukaan myös kuopiolaisia
päättäjiä.
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -

Musiikki on lähellä Mertsin sydäntä
– ja myös syrjäytymisvaarassa olevat
nuoret.

Pyörin pyörin ympyröissäin…
aloitetta 25.2.2013 ja tehdyn päätöksen mukaan liikenneympyrä on nyt
”korkealla prioriteetilla” toteutuslistalla, mutta saamme sitä vielä odotella
ainakin 2015-16 saakka. Ellei sillekin
käy kuten Pyörön terveysaseman uudisrakennushankkeelle, suunnitelma
on aikoinaan tehty, mutta resurssipulan vuoksi terveysaseman rakentaminen on hautautunut pölyyn pinon
pohjalle. Asukasyhdistys on vuosien
mittaan yrittänyt nostaa asiaa esille –
vähäisin tuloksin. Toki olemme tyytyväisiä siihen mainioon parannukseen, että laboratoriopalveluja saa nyt
Petoselta.
Tuossa alussa mainitsin etsineeni
jotain muuta kuin liikenneasiaa netistä. Yritin löytää tietoa aloitteesta,
jonka joku taho teki terveysaseman
rakentamisesta Etelä-Kuopion alueelle. Muistelen lukeneeni ennen pääsiäistä asiasta pikku-uutisen Savon
Sanomista, joten tuskin se aprillipila
oli. Jos nyt oikein muistan enkä unta nähnyt. Googlettaminen ei vielä
tähän mennessä ole tuottanut tulosta.
Pitkälahti-Petosen alueen asukkaiden
edunvalvojan roolissa asukasyhdistys
on kovastikin kiinnostunut terveys-

palvelujen kehittämisestä asuinalueellamme. Jotta jos aloitteen tekijä
on kiinnostunut asukasyhdistyksen
kumppanuudesta ja tuesta aloitteelleen niin odotamme innolla yhteydenottoa.
Sitten vielä lopuksi pohdiskeltavaa
itse kullekin säädylle: mihin kaupungin palveluihin sinä sijoittaisit
1,6 milj. euroa? Vaikka tuskinpa me
saadaan milloinkaan noita Fennovoimaan sijoitettuja verorahoja takaisin, ainakaan täysimääräisenä. Minä
tiedän mihin rahaa laittaisin… (syvä huokaus). Lähiaikoina olen taas
tullut tietoiseksi siitä, että vanhusten ”palvelu”taloissa ei ole riittävästi
hoitajia, ja että kouluikäisten lasten
psyykkiset ongelmat ovat lisääntyneet eikä tarvittavaa tukea ole saatavilla, ja että masennusta sairastava
päihdeongelmainen ei tahdo saada
minkäänlaista apua järjestelmältä, ja
ja ja… listaa voisi jatkaa loputtomiin.
Mutta tuota.. kaupungin taloushan on
niin tiukoilla, että olemassa olevistakin palveluista on höylättävä säästöjä.
Niinpä niin, en voi välttyä kyynisyydeltä tälläkään kertaa. Parempi jäädä
odottamaan, miten yhteisöveron rei-

pas alennus tuo yritysten kasvun
myötä niitä paljon puhuttuja työpaikkoja ja ostovoimaa. Jos nyt ei
käy niin, että maailmanlaajuinen
talouskriisi laittaa kapuloita yritysten rattaisiin, kuten EVA:n Risto E
J Penttilä aamuteeveessä tässä joku
päivä ennakoi.
Parempi pysyä kotitanhuvilla ja
ihmisläheisissä asiossa …. sillä toukokuussa on IHANA HALLAUS!

Riitta Katajamäki
PPAY ry:n puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
045 209 0600
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Oikea hetki on
täsmälleen nyt.
Kutsu meidät Kotikäynnille ja anna tunti.
Se tunti voi olla elämäsi tärkein. Ota yhteys vaikka saman tien.

Oikea hetki on
täsmälleen nyt.

Kukaan ei välitä niin kun me.

Kiinteistömaailma | Haapaniemenkatu
Kuopion Kodit Oy
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

Kiinteistömaailma | Petonen
KodinOnni Kuopio Oy LKV
Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
P. 017 279 8930
petonen@kiinteistomaailma.fi

Oikea hetk
täsmälleen

Kiinteistömaailma | Puijonkatu
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 (24%). Kysy lisää muista palkkiovaihtovedoistamme.

Kutsu meidät Kotikäynnille ja anna tunti.
Se tunti voi olla elämäsi tärkein. Ota yhteys vaikka saman tien.
Kutsu meidät Kotikäynnille
Viihdy Jynkässä,
Se tunti voi olla elämäsi tärkein. Ota yh

ravintola Käskynkässä!

• lounas ma-pe klo 10.30-15
• a’la carte ateriat
• pizzat
• hampurilaisateriat
Kukaan ei välitä niin
kun me. A-oikeudet
• kesäterassi,
• saunakabinetti

Kesäisen
Kuopion
keskeisin
kohtauspaikka

Kiinteistömaailma | Haapaniemenkatu
Kuopion Kodit Oy
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

Terassilla B-oikeudet,
pikkupurtavaa, kahvia
ja kahvileipiä.

Välityspalkkioesimerkki: VERKKO 900€ + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta. Asiakirjakulut enintään 250€.

Kukaan ei välitä niin

Kiinteistömaailma | Petonen
Kiinteistömaailma | Puijonkatu
KodinOnni
Kuopio Oy LKV
Kuopion
Huoneistovälitys Oy LKV
Vapunpäivän
lounas
noutopöydässä
Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
Puijonkatu 35, 70100 Kuopio
1.5.2013
klo
12-16. Hinta 21
P. 017Kiinteistömaailma
279
8930
279€/henkilö.
8910
| HaapaniemenkatuP. 017 Kiinteistömaailma
| TorinKulma
petonen@kiinteistomaailma.fi
puijonkatu@kiinteistomaailma.fi
Kuopion Kodit Oy
KodinOnni Kuopio Oy LKV
Äitienpäivän lounas noutopöydässä
Haapaniemenkatu 36, 70110 Kuopio
Haapaniemenkatu 28, 70110 Kuopio
Minimipalkkio 3000€.
Hinnat279
sisältävät
(24%). Kysy
lisää muista
palkkiovaihtovedoistamme.
12.5.2013
11-16.
Hinta
21017€/henkilö.
P. 017
8900alv:n klo
P.
279 8940
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi
torinkulma@kiinteistomaailma.fi

Aukioloajat:
ma-la 9-22,
säävarauksella ja
sunnuntaisin
aurinkoisilla ilmoilla

Suosittelemme pöytävarauksen tekemistä!

Kiinteistömaail
KodinOnni Kuop
Jalkasenkatu 7,
P. 017 279 8930
petonen@kiinte

Välityspalkkioesimerkki: VERKKO 900€ + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta. Asiakirjakulut enintään 250€. Minimipalkkio 3000€. Hinnat sis

PITOPALVELUA perhe- ja yritystilaisuuksiin,
ympäri maakunnan. Teemme juhlasi toiveesi
mukaan, myös ”avaimet käteen” -periaatteella.
Soikkokuja 12,
Jynkän palvelukeskus,
Kuopio
www.kaskynkka.net
puh.

017-361 3411

ma-to
10.30-20
keittiö 10.30-19
pe
10.30-23
keittiö 10.30-21
la
12.00-22
keittiö 12.00-21
su
12.00-21
keittiö 12.00-20
Tilausuuksissa palvelemme -02 asti.
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Puijon Paroni taikoo Petosen toritapahtumassa

Hups – minne se kortti katosi?
T

aikuri Puijon Paronia alias
Jouni Vepsäläistä ei voi haastatella osallistumatta taikatemppuun.
Hänellä on kädessään korttipakka,
josta on valittava yksi kortti, pistettävä se mieleensä ja kirjoitettava siihen
tussilla jokin teksti. Nöyrä avustaja tekee taikurin toivomalla tavalla ja laittaa kortin takaisin pakkaan.
Sitten taikuri sekoittelee pakkaa,
rupattelee ja kyselee - ja jonkin ajan
päästä kortti löytyy hänen penkillä
olevan takkinsa taskussa olevan kukkaron sisällä olevasta kukkarosta….
Tai avustaja jakaa tavallisen korttipakan nurinpäin olevat kortit kahteen
pinoon ja käännettäessä mustat kortit
ovat toisessa ja punaiset toisessa pinossa.
Se on taikaa, jonka vain taikuuden
ammattilainen osaa – ja avustajan
kuuluukin hämmästellä.

Sosiaalinen mielenlaatu
Nuorena poikana Sorsakoskella Jouni katseli taikurimestari Reijo Salmisen esitystä. Esityksen kuluessa
taikuuden kipinä syttyi pian nuoreen
mieleen ja omien temppujen kehitteleminen alkoi esityksen jälkeen välittömästi.
- Aloitin 13 -14 –vuotiaana taikatemppujen tekemisen – aluksi yleisönä olivat sukulaiset.

- Hankin kirjoja ja ostin kalliita
temppuja – lähdin heti tavoittelemaan
korkeaa tasoa.
Jotkut taikurit luovat illuusiota hiljaisuuden vallitessa, mutta Jouni sosiaalisena ihmisenä rupattelee yleisön
kanssa.
- Sosiaalinen mielenlaatu on tärkeää
tällä alalla, Jouni sanoo.
Hän kertookin tulevansa hyvin juttuun muiden taikureiden kanssa ja
hän onkin Suomen Taikurit ry: n jäsen ja kuuluu mm. kymmenen hengen
Mökkitaikurit-ryhmään, joka tekee
yhdessä keikkoja ympäri Suomea.

Puijon Paroni palkittiin
Puijon Paroni –nimen Jounille keksi taikuri-juontaja Martti Vannas.
Kymmenen vuotta Suomea kiertänyt
putkihitsarinakin työskentelevä Jouni
kertoo Puijon Paronina tekevänsä 80
- 90 keikkaa vuodessa – mm. häihin,
syntymäpäiville tai yritysten ja yhdistysten tilaisuuksiin.
Ohjelmistossa voi olla magiaa, stand
up –komiikkaa, illuusioita tai Close
up –taikuutta, jossa taikuri toimii ihmisten keskellä.
- Ohjelmiston valitsen tilaisuuden
mukaan – ja nyt minulla on tulossa
ihan uusi ohjelmisto.
Pohjois-Savon ELY-keskus palkitsi
Puijon Paronin viime vuonna Tappajamopo-esityksestä Vuoden turvalli-

suusteko –palkinnolla. Kouluja kiertäneessä esityksessä taikuri varoitti
nuoria mm. mopojen virittämisestä ja
päihtyneenä ajamisesta.

Isä taikoo – perheen
arkipäivää
Useita tuntejakin päivässä taikatemppuja harjoitteleva Jouni kertoo,
että hänen omat lapsensa eivät enää
kovasti ihmettele hänen taikatemppujensa lumoa.
- Joskus odottelen hämmästystä ja
ihastusta, mutta sitä ei välttämättä tule – isä tekee töitään.
Puijon Paroni lähtee tapaamisesta
kotiin. Työhuoneessa häntä odottavat
kyyhkyt, jos ne eivät ole muuttuneet
jo kaneiksi. Onkohan työpöytä paikallaan, vai leijuuko se ilmassa?
Puijon Paroni esiintyy Petosen toritapahtumassa 25.5.2013.
Yhteystiedot: Taikuri Puijon Paroni, Kurkimäentie 1065,71480 Kuopio, puh.050-5722699, e-mail: jouni.vepsalainen@puijonparoni.com,
www.puijonparoni.com

Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -
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Tuntuuko hiusten

Huhtikuun
tarjous!
Huhtikuun
tarjous!
Huhtikuun
tarjoukset!
Huhtikuun tarjous!
Biophilus
Chew
Biophilus
Chew
Mansikan
sitruunan
Mansikan
taitai
sitruunan
Biophilus
Chew

NIOXIN
Uusi
Nioxin-sarja
on nykyaikaisin
menetelmin
testattu ja
kehitetty
hiustenlähdön
ut
hoitoon erikoistun
ihastuttava tuote.
®

U,
TULE JA TUTUST
Ä!
SÄ
LI
LA
AL
KYSY SAM

- Minulta on tulossa ihan uusi ohjelmisto, sanoo Puijon Paronina taikatemppuja
tekevä Jouni Vepsäläinen.

makuinen
makuinen
Mansikan tai sitruunan
maitohappobakteerivalmiste
maitohappobakteerivalmiste
makuinen
tabl.
30 30
tabl.
maitohappobakteerivalmiste

30 tabl.

11,11,11,-

Pyörönkaari 15
p. 017 363 3042

Sebamed-tarjous
Sebamed-tarjous
Osta
Sebamed
pesuneste
Osta
Sebamed
1l 1l
pesuneste
Sebamed-tarjous

pumppupullo
pumppupullo
taitai
täyttöpussi,
Osta Sebamed
1ltäyttöpussi,
pesuneste
saat
Sebamed
shampoon
saat
Sebamed shampoon
pumppupullo
tai täyttöpussi,
200ml.
200ml.
saat Sebamed shampoon

200ml.

(norm.
13,65)
(norm.
13,65)

(norm. 13,65)

15,50
15,50
15,50

Tarjoukset
voimassa
30.4.2013
asti.
Tarjoukset
voimassa
30.4.2013
asti.
Avoinna:
Tarjoukset voimassa 30.4.2013 asti.
Avoinna:
Ma-pe
8-19
Ma-pe
8-19
Avoinna:
La
9-16
La Ma-pe
9-16 8-19
www.petosenapteekki.fi
www.petosenapteekki.fi
La 9-16
www.petosenapteekki.fi

(norm.
18,28)
(norm.
18,28)

(norm. 18,28)
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Pyörön palvelukeskuksessa muotinäytös

Kevätmieltä kauniilla asukokonaisuuksilla
K
eväistä ja värikästä iltapäivää
vietettiin Pyörön palvelukeskuksessa, kun vapaaehtoistyöntekijät esittelivät talon asukkaille
Naistenvaateliike Katin arki- ja juhlaasuja, joita asukkaiden oli mahdollista
myös ostaa ja sovittaa muotinäytöksen jälkeen. Takahuoneessa oli esillä
asukokonaisuuksien lisäksi myös erilaisia yrityksen tuotteita – kaulahuiveja, paitoja, alusvaatteita, jakkuja ja
housuja.
Yrittäjä Tuulikki Tikkanen-Aroja
kertoi, että vastaavanlaisia muotinäytöksiä on Kuopiossa pidetty useimmissa palvelukeskuksissa ja tilaajina
ovat myös monet yhdistykset.

hyviä ideoita asujen valintaan.
Kuopion keskustassa toimiva Kati
on siitä harvinainen pienyritys, että
sillä on takanaan jo puolen vuosisadan historia.
Tuulikki Tikkanen-Aroja aloitti
yrittäjänä kolme vuotta sitten jatkaen
yrityksen vuonna 1963 perustaneen
Maija Karppisen luomaa linjaa, joka
tarjoaa asusteita kaikenkokoisille naisille.

Naisten vaateliike Kati, Savonkatu
22, 70110 Kuopio, puh. 017-2612435
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -

Nuorekasta tyyliä
kaikenkokoisille
Vaatteet muotinäytökseen oli huolellisesti valittu korostamaan jokaisen
mallin persoonallisuutta ja tyyliä – ja
lopputuloksena oli tyylikäs ja juhlava
tilaisuus, joka antoi monelle katsojalle

Yrittäjä Tuulikki Tikkanen-Aroja (toinen vas.) ja vapaaehtoistyöntekijät
malleina loivat asusteilla juhlallista
tunnelmaa Pyörön palvelukeskuksen
arkipäivään.

Hiussalonki uudisti ilmeensä
P
yörönkaaren alkupäässä sijaitsevan Hiussalongin omistaja
Riitta Rönkkö-Martikainen
iloitsee uusituista kampaamotiloistaan.
- Koko kampaamotila on uusittu ja
värityksillä tänne on saatu lisää valoisuutta.
- Myös toinen pesupaikka on nyt
käytössä.
Yrittäjän työparina toimii kolme
vuotta alalla ollut tytär Piia Martikainen, joka jatkoi viime syksynä Hiussalongissa työskentelyään vuokratuolilla.
Molemmat sanovat äiti-tytär –yhteistyön sujuvan hyvin työn merkeissä.
- Työnjako tapahtuu usein asiakkaiden iänkin perusteella – Piia huolehtii usein nuorien asiakkaiden hiusten
leikkuusta ja kampauksista, Riitta kertoo.
Piia tekee myös hiusten ja ripsien pidennyksiä.

Haapaniemeltä asti Hiussalonkiin
tullut asiakas Anu Airaksinen ei ole
luopunut Petoselta muuton takia tutusta kampaajasta.
- Olen erittäin tyytyväinen ja suosittelen tätä kampaamoa muillekin.
Riitalle on työssään tärkeää asiakkaiden kanssa seurustelu ja mielihyvän tuottaminen.
- Asiakkaiden kanssa käydään ilot ja
surut läpi – ja päivän lehdet pitää lukea, että päästään keskustelemaan ja
väittelemäänkin ajankohtaisista asioista.
Kanta-asiakkaita ei yrittäjä halua
unohtaa asiakkaan terveyden huononnuttua, vaan hän tekee myös kotikäyntejä heikkokuntoisten asiakkaiden luona.

Kevät - kiireisintä aikaa
Riitalle ja Piialle on tärkeää asiakkaiden tyytyväisyys – asiakkaana Anu Airaksinen Haapaniemeltä.

Hiussalongin kävijät ovat Riitan mukaan kaikenikäisiä – vauvasta vaariin.

Kevät juhlineen ja kesäntulo-odotuksineen on parturi-kampaamoyrittäjälle vuoden kiireisintä aikaa.
- Työaika ei ole tällä alalla kahdeksan tuntia päivässä, vaan usein päivät
venyvät pitkiksi.
Mitä ovat uudet trendit yrittäjän
mielestä?
- Ehkä eräänä hiustrendinä on hiusrajojen lyheneminen ja pään päällä
olevan hiusmassan piteneminen.
- Liukuvärjäys on suosittua ja - miesten hiusten värjäys on myös nousussa.
Hiussalongissa on käytössä myös
tuoksuton värisarja, jota astmaatikotkin pystyvät käyttämään.
Hiussalonki Riitta Rönkkö-Martikainen, Pyörönkaari 1, 70820 Kuopio, puh. 017-363 2655, avoinna
ma-pe 9.00 – 17.00, la sopimuksen
mukaan, kesälauantait suljettu
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -

Kanta-asiakkaat pysyvät
Jo kolmekymmentä vuotta parturikampaajana toiminut Riitta kiittelee
Petosta mukavana asuinalueena.
- Valtaosa Hiusstudion asiakkaista
on Petoselta, mutta kanta-asiakkaita
on yrittäjän mukaan eri puolilta Kuopiota – jopa Kiuruvedeltä asti.

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

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

VÄLTÄ KEVÄÄN
RUUHKAT,
HUOLLATA PYÖRÄSI NYT!

Kuopio

Voit tilata kauttamme

Perushuolto 67 €.

Kodinhoidollliset työt:
Siivous, vaatehuolto, ruoanlaitto.

Nouto- ja palautuspalvelu
huoltoon 15 €
Hiltulanlahti-Päiväranta
väliseltä alueelta!

Hoivapalvelut:
hygienia, hoitotyö, lääkehuolto.
Asiointiapu:
kauppa-, apteekki- ja postiasioinnit,
ulkoilu, harrastusten tukeminen.

Löydät meidät Facebookista.

Omaishoitajien sijaisuuspalvelut
Erikoisosaamistani on
muistisairaiden hoito!

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

Huollot ajanvarauksella tai sopimuksen mukaan!

Soita ja tilaa ilmainen tutustumissekä palvelukartoituskäynti!
MUISTA HYÖDYNTÄÄ KOTITALOUSVÄHENNYS.

Hyvä Hoiva Pirjo Haatainen KUOPIO
www.akson.fi • p. 040 682 5556
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Koululaisten kesäleirit
täyttyvät huimaa vauhtia

K

esän ollessa jo melkein ovella, lähestyvät myös joka vuosi
huippusuosion saavuttaneet
lasten ja nuorten kesäleirit. Kuopion
kaupungin nuorisopalvelu, Snellmann
kesäyliopisto ja ev.lut seurakunnat
tarjoavat jälleen tänäkin kesänä leireillään kouluikäisille lapsille rutosti
kivaa tekemistä sekä uusia kokemuksia. Monipuolisesta leiritarjonnasta
löytyy niin kestonsa kuin ohjelmansa
puolesta varmasti jokaiselle jotakin;
halusipa päästä seikkailulle kesäiseen
satumetsään peikkojen ja maahisten
kanssa tai vaikkapa oppia Manga sarjakuvien piirtämistä ammattilaisten
opastuksella. Olipa leirin teema mikä
tahansa, rentoa yhdessäoloa erilaisia
pelejä pelaten, saunoen ja uiden ei
suinkaan ole unohdettu. Työssä käyville vanhemmille kesäleirit ja -kerhot ovat oiva keino järjestää lapselle
tai nuorelle valvottu ympäristö, jossa
on valmiiksi huolehdittu kaikesta virikkeellistä ohjelmasta ruokailuun.
Leireillä tarjoutuu myös mahdollisuus
solmia uusia ystävyyssuhteita vanhoja
kavereita unohtamatta.

Mukaan mahtuu vielä
Leirit ovat joka kesä täyttyneet nopeasti, ja viime vuonnakin monille
paikkoja kysyneille vanhemmille jouduttiin myymään ei-oota. Jos siis haluaa ilmoittaa lapsensa leirille täksi

Kesäistä puuhaa ja uusia
elämyksiä

Jimi Närhi aikoo tänäkin kesänä osallistua Extreme leirille.
kesäksi, kannattaa pitää kiirettä. "Leireistä Junior survival ja Kuvataideleiri
ovat jo täynnä, mutta mahdollisia peruutuspaikkoja niihin kannattaa kysyä, jos kiinnostaa", neuvoo Petosen
vapaa-aikatilojen ja kaupungin nuoriso-ohjaaja Asta Sajaniemi. "Tänä
vuonna on tullut harvinaisen vähän
ilmoittautumisia Petosen alueelta, joten toivoisin leireille enemmän osaan
ottajia täältäkin" hän lisää. Be Action,
Extreme Survival sekä Satumetsä I ja
II-leireille on tulossa Pinarilta tuttuja
ohjaajia, joten tämä voi alentaa lapsen
jännitystä lähteä mukaan.

Jimi Närhi (12) päätti osallistua viime kesän Jeee-leirille kavereiden innoittamana. Ohjelmaan kuului muun
muassa esteradoissa seikkailua, erilaisia pelejä ja saunomista. Kokemus oli
niin mukava, että hän aikoo osallistua
tällä kertaa Extreme-leirille. ”Parasta leirillä oli ruoka, ja ohjaajatkin oli
tosi kivoja,” Jimi toteaa. Kesäleirien
vaihtoehtona Pinarin nuorisotilojen
ja Martti Ahtisaaren koulun kesäkerhot tarjoavat virikkeitä aamupäiviksi
1-3 sekä 1-4 luokkalaisille. Ilmoittautumiset kerhoihin tulisi tehdä 17.5
mennessä joko puhelimitse tai sähköpostilla. 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta mahtuu mukaan. Kallaveden seurakunnan 10.-14.6 ja 17.-19.6
Kesis-kerhot taas järjestävät maksutonta toimintaa 5-9-vuotiaille lapsille
klo 10-14. Molempiin seurakunnan
kerhoihin otetaan vastaan 20 lasta.
Kerhoon on mahdollista ilmoittautua
myös yksittäiselle viikolle, perheen aikataulujen mukaan.
Ilmoittautumiset Pinarin leireille
ja kerhoihin puh: 017-182688 tai pinari@kuopio.fi
Lisätietoa kesän leireistä ja kerhoista www.kuopio.fi/nuoret
Teksti:
- Jonna Lentz -

Kesäkerhossa tehtiin ympäristötaideteoksia.

Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva DEKK Partner rengasliikeketju vaihtoi Suomessa nimensä Rengascenteriksi.
Olemme valmistajista riippumaton täyden palvelun rengasliike. Laajan tuotevalikoimamme lisäksi tarjoamme vahvan,
paikallisen ja palvelevan rengasliikkeen.

Meiltä parhaat
rengasmerkit

Leväsen
Huoltamo
Laiturit Ay
(017) 2647 100
Mika Laituri
0400-372221

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734
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Uudenlaista näkökulmaa lähiympäristöön

Kuopiossa jo useita kaupunkiviljelmiä
– milloin Petosella?

K

uopiossakin innostuttiin vuosi
sitten kehittämään uudenlaista näkökulmaa lähiympäristön
kaunistamiseen ja ihmisten yhdessäolomahdollisuuksien parantamiseen
perustamalla kaupunkiviljelmiä .
Syntymävihreäksi itseään kutsuva ja
ympäristötieteitä opiskellut FL Sirpa
Silvennoinen kiittää kuopiolaisia Asko Happosta ja Kari Katajistoa, jotka
saivat kaupunkiviljelyidean istutettua
kuopiolaisten asuinalueille.

- Myös lähiötyön koordinaattori
Hannele Nykänen Setlementti Puijola
ry:stä lähti innokkaana viemään ajatusta eteenpäin eri asukasyhdistyksiin
– Puijola onkin toiminnan taustaorganisaationa.
Ulkomailla ja Suomen suurimmissa kaupungeissa yleistynyttä kaupunkiviljelyä aloiteltiin viime vuonna jo
Neulamäessä, Linnanpellolla ja Rypysuolla.

Väriä on luotu harmaaseen ympäristöön Länsi-Puijon parkkipaikalla.

Lähiruokaa tai kukkien
loistoa…

Sirpa Silvennoinen toivoo, että taloyhtiötkin voisivat lähteä kehittämään kaupunkiviljelyä omilla tonteillaan.

Kuopion eri kaupunginosissa on
tehty erilaisia viljelyratkaisuja.
- Rypysuolle laitettiin kukkaistutuksia ja mm. Neulamäessä istutettiin
herneitä, papuja, salaattia ja auringonkukkia, Sirpa kertoo.
- Samalla on myös kohennettu ympäristöä ja tehty myös korjaustöitä.
Sirpa on itsekin ollut mukana kuskaamassa multaa ja rakentamassa
mm. viljelylaatikoita, jotka on tehty
jätelaudasta.
Kun laatikot on tehty, laatikkojen
pohjalle laitetaan sanomalehtipaperia,
puutarhajätettä ja multaa – ja kasvualusta on valmis.

lyä ei voi aloittaa missä tahansa omin
päin – lupa on aina saatava maanomistajalta.

Petosella – intoa viritellään
Kuopion kaupunkiviljelijät tulevat
kertomaan toiminnastaan Petosen torille Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen ja alueen muiden toimijoiden
yhteisessä kevättapahtumassa 25.
toukokuuta.
Sirpa toivoo, että alueen asukkaat
voisivat jo katsella paikkoja viljelmille.
Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa
yhteyttä Pitkälahti-Petosen asukas-

yhdistyksen toiminnanohjaaja Anne
Ruuskaseen, joka osaa kertoa tämänhetkisiä tietoja kaupunkiviljelyn mahdollisuuksista Petosella.
Myöhemmin asiasta tiedotetaan tarkemmin.
Lisätietoa kaupunkiviljelystä: www.
kaupunkiviljely.fi, facebook: Kuopion
kaupunkiviljelijät, Anne Ruuskanen:
puh. 044-7229191, e-mail: toiminnanohjaaja@ppay.fi
Teksti: - Marja Miettinen Kuvat: - Marja Miettinen - Sirpa Silvennoinen -

Maanomistajalta
pyydettävä lupa

Viljelylaatikkoa tehdään yhteisvoimin jätelaudoista.

Sirpan mielestä kaupunkiviljelyssä
on tärkeintä, että sellaisetkin ihmiset,
joilla ei ole omaa maata, voivat kasvattaa itselleen ruokaa.
- Ihmiset ovat kyllästyneet siihen, että kaupungeilla on maata, jolla ei saa
tehdä mitään.
- Myös taloyhtiöt voisivat lähteä talkoisiin mukaan – ja näin asukkaat tutustuisivat toisiinsa.
Sirpa muistuttaa, että kaupunkivilje-

Neulamäen istutukset kantoivat satoa.

Saaristokaupungin a sukasyhdistyksen kuulumisia

S

aaristokaupungin asukasyhdistyksen johtokuntaan kuuluvat tänä vuonna Satu Marjo
(pj), Teemu Kontkanen (varapj),
Pia Karppinen (sihteeri), Markku
Koskell (rahastonhoitaja) ja johtokunnan muina jäseninä Eero
Tuovinen, Kari Hyttinen, Leila Saramäki ja Mika Sikanen. Yhdistyksen kevätkokous ja viimeisin asukasilta pidettiin 21.3.2013 Martti
Ahtisaaren koululla. Kokouksessa

käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä
keskusteltiin ajankohtaisista asioista
sekä tulevista tapahtumista.
Nuorisotyönohjaaja Minna Toivola
kertoi alueen nuorisotyön kuulumisia ja toiveita. Saaristokaupunkiin on
käynnistetty hanke, jonka avulla pyritään samaan nuoret mukaan toimintaan ja kehittämään yhdessä nuorille
sopivia aktiviteetteja alueelle. Yökahvila jatkaa toimintaansa perjantai-iltaisin Martti Ahtisaaren koululla.

Muita ajankohtaisia asioita olivat
Lehtoniemen kaavoituksen tilanne ja
asukasaloitteet. Satu Marjo ja Leila
Saramäki toivat asukasiltaan terveiset Saaristokaupungin aluetiimin kokouksesta. Asukkaita mietityttäneitä
asioita ovat mm. kahvila-ravintolan
saaminen Saaristokaupunkiin, koirapuisto, venepaikat, linja-autovuorot,
avoin päiväkotitoiminta, liikuntapaikkojen kunnossapito ja leikkipuistot.
Mm. näistä asioista on tehty asukas-

aloitteet ja asiat ovat käsittelyssä kaupungin päättävissä elimissä.
Tulevana kesänä jatkamme perinteitä eli Eloa Sillan Alla tapahtumat
saavat jatkoa. Tämän lisäksi on Kallaveden seurakunnan kanssa viritelty
ajatusta rantakalaillasta. Näistä saamme tarkempia tietoja kevään aikana.
Saaristokaupungin asukasyhdistyksellä on Saaristokaupunki facebook
ryhmä, jossa tiedotetaan asioista ja
jonka kautta kanavoidaan mm. asu-

kasaloitteita. Tällä hetkellä ryhmässä on jo yli 400 jäsentä. Yhdistyksen virallinen ilmoitustaulu on
Keilankannan torilla (S-marketin
luona) ja siltä löytyy myös lisätietoa asukasilloista ja tapahtumista.
Tervetuloa fb-ryhmään ja Saaristokaupungin asukasyhdistyksen toimintaan mukaan!
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Petosen kevät on täällä taas!

Ihana Hallaus -kevättapahtuma
25.5 klo 10 - 14 Pyörön torilla ja Pinarilla

- Musiikkia
- Syömistä ja juomista
- Taikuri
- Kirpputori
- Toivottavasti hyvää säätä
- Taatusti hyvää seuraa

Turkit
kevätkuntoon!
MEILTÄ SAAT KOIRALLESI
 Ammattitaitoisen pesu- ja trimmauspalvelun

Seuraa ilmoittelua toukokuun lehdessä
ja netissä www.ppay.fi/ihanahallaus/

Kirpputoripaikat
Kirpputorin myyntipaikkojen varaus alkaa maanantaina
6.5. kello 9.00. Paikat varataan henkilökohtaisesti
käymällä Petosen asukastuvalla, puhelinvarauksia
ei oteta vastaan. Hinta 5 € / myyntipaikka joka maksetaan
varaamisen yhteydessä. Paikkojen jakaminen tapahtuu
sattumanvaraisesti.
Yritysasiakkaiden paikkojen varaus Tarja Lankinen, puh.
044 729 5233. Hinta 10 € / myyntipaikka.
Alle 12-vuotiailta ei peritä paikkamaksua
mikäli he myyvät leluja tai muita lasten
käyttöön tarkoitettuja tavaroita.
Ei koske lastenvaatteita!

 Kynsien leikkaus
 Koirien ruoat ja tarvikkeet
 Turkinhoito tuotteet ja tarvikkeet
 Ja kaikkea pientä kivaa koirallesi

Tervetuloa
ostoksille!

Kuopion Trimmauspalvelu/Dog Star
Pyörönkaari 15
Petonen
puh. 0440 682164

Avoinna ma–to 10–17, pe 10–15, la 10–15

Myyjillä on oltava omat myyntialustat tai pöydät.

Avoinna ma-pe
10-17:30
la-su
sopimuksen mukaan

Toimistokalusteet • www.harpymil.ﬁ

Jotain uutta, jotain käytettyä!
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Satoja erilaisia tuoleja,
kaappeja, ym.
toimistokalusteita:
r
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u
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a
Suupöytiä,
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• tuolit
alk.
5
€
• pöydät alk. 40 €
ä
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• kaapit alk. 40 €
• työtuolit alk. 40 €
Tervetuloa vastastomyymäläämme: avoinna ma-to 10-17, pe 10-15, la 10-15

• paljon erilaisia toimistotarvikkeita

Puh. 044 288 3602 • myynti@harpymil.fi • Petosenmutka 41, Kuopio (ent. Areena) • 70820 Kuopio

www.harpymil.ﬁ
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PITKÄLAHTI-PETOSEN
ASUKASYHDISTYKSEN KUULUMISIA

A

sukasyhdistys teki viime syksynä aloitteen hidastustöyssyjen rakentamisesta Alakadun,
Jalkasenkadun ja Blominkadun risteyksiin turvaamaan erityisesti koululaisten ja ikäihmisten kadunylityksiä.
Samalla asialla oli myös ollut As Oy
Pyörön Bulevardin hallitus, joka esitti ajohidasteen rakentamista Ala- ja
Länsikadun risteykseen ja Pyörönkaari 10:n kohdalle.
Kaupunkirakennelautakunta on
käsitellyt aloitteet 25.2.2013 eikä näe
tarvetta hidasteiden rakentamiseen.
Perusteluina mm. tehtyjen mittausten mukainen 36 km/h keskinopeus
Pyörönkaarella ja ylinopeutta ajaneiden osuus 27 %. Poliisin liikenneonnettomuustilastojen mukaan Pyörönkaarella on sattunut vuosien 2005 ja
2011 välisenä aikana onnettomuuksia
useissa eri kohdissa, eniten Jalkasenkadun liittymässä. Poliisin tilaston
mukaan suurin osa onnettomuuksista
on ollut ajoneuvojen välisiä. Alakadun
ja Blominkadun liittymissä onnettomuuksia on sattunut kummassakin 5
kpl. Yläkadun liittymässä on sattunut
kaksi onnettomuutta ja Pyörönkaaren
linjaosuudella yksi onnettomuus. Onnettomuuksista yhdessä on ollut mukana jalankulkija ja yhdessä pyöräilijä.

Mielenkiintoista tietoa, joskin yksikin onnettomuus ja vaaratilanne on
liikaa. Asukasyhdistyksen ajohidastealoitteen tavoitteena oli nimenomaan
se, että onnettomuudet voitaisiin
mahdollisimman tehokkaasti ennaltaehkäistä. Samoin Pyörönkaarella 40
km/h nopeusrajoitusalueella yksikin
prosentti ylinopeutta ajavia on inhimillisesti katsoen liikaa. Liikenneturvallisuuden vaaliminen jää nyt näiltä
osin Petosella liikennöivien ihmisten
vastuulle eli nosta jalka kaasulta kun
lähestyt suojateitä.
Kuopion kaupungin hyvinvoinnin palvelualue on tehnyt järjestöjen
yleisavustuspäätökset. Asukasyhdistys
haki 1500 € avustusta asukastoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen,
saimme 1200 €. Rahat käytetään mm.
kevät- ja joulutapahtumien ja kerhotoiminnan järjestämiseen.
- Riitta Katajamäki -

Asukasyhdistyksen mahdollistamassa avoimessa askartelukerhossa on todella runsaasti osallistujia. Kerho kokoontuu torstaisin klo 12-15 Pinarin kokoushuoneessa. Lisätietoja Sirkka Karppiselta.

Nuorisotaloilla tehdään rasisminvastaista työtä

K

uopion kaupungin kymmenellä nuorisotalolla käy paljon
erilaisia nuoria. Monikulttuurisuus näyttäytyy mm. etnisyyden,
fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien kautta. Nuorisotalojen toiminta
on avointa, tasapuolista, sitoutumatonta ja syrjinnästä vapaata. Nuorisotaloilla työskentelee nuorisoalan
osaajia, jotka yhdessä nuorten kanssa
luovat turvallisen ilmapiirin. Ohjaajien vastuulla on puuttua ristiriita- ja
kiusaamistilanteisiin.
Kuopion kaupungin nuoriso-oh-

UTELU

jelmassa 2010–2015 monikulttuurisuus on määritelty Moninaisuus ja
yhdenvertaisuus -luvussa. Nuorisoohjelman mukaan kunnalla on vastuu
maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta sekä kotouttamista edistävien ja
tukevien toimenpiteiden ja palveluiden järjestämisestä. Kansalaistoiminta täydentää kunnan palveluja. Myös
kotoutumiseen on Kuopiossa tehty
oma toimenpideohjelma. Ohjelma käsittelee vuonna 2011 voimaan tulleen
kotoutumislain määrittelemiä kunnan

vastuulla olevia tehtäviä.
Viikolla 12 vietetyllä valtakunnallisella Rasisminvastaisella viikolla
haluttiin haastaa kaikki kuopiolaiset
kiinnittämään huomiota ympäröivään
monikulttuuriseen maailmaan. Monikulttuurisuus on monesti enemmän
kuin luulemme. Se näkyy pienissä asioissa, tyyleissä toimia tai käyttäytyä.
Sen voit aistia ulkonäössä tai puheessa. Joskus se pettää olettamuksen, eikä
näykään kuten ennakoimme.
Toivotamme kaikkien kulttuurien
edustajat tervetulleiksi nuorisotaloil-

le tutustumaan siellä tehtävään nuorisotyöhön ja toimimaan yhdessä rasisminvastaisen työn edistämiseksi.
Olemme kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia.
Kuopion kaupungin nuorisonohjaajat: Asta Sajaniemi, Leena Salo ja
Miina Morko (kirjoittajat opiskelevat Mikkelin ammattikorkeakoulun
järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmassa yhteisöpedagogi YAMK -tutkintoa) .

Kuopion kaupungin Nuoriso-ohjelma 2010–2015 on ladattavissa
osoitteessa: http://goo.gl/rgXf1
Kotoutuminen Kuopioon 2012–
2015 on ladattavissa osoitteessa:
http://goo.gl/RgIMV

Miten ihmisten välinen tasa-arvo on mielestäsi toteutunut nyky-Suomessa?
Petosen lehden tuoretta
numeroa on saatavilla
Petosen, Jynkän,
Saaristokaupungin ja
Pitkälahden taajama-alueen
kotitalousjakelun lisäksi
seuraavista jakelupisteistä:

Kalervo Kovero
”Sukupuolten välinen tasa-arvo on
ihan ok, mutta sukupolvien välinen
epätasa-arvoisuus näkyy ainakin siinä kuinka vähän vanhusten hoitoon
panostetaan hoitokodeissa. Hoitajat
eivät kerkeä huolehtia asukkaiden
tarpeista niin kuin pitäisi, ja kerran
vieraillessani hoitokodissa asuvan
sukulaiseni luona jouduin itse hänet
syöttämään, koska hoitajilla ei ollut
aikaa tätä tehdä.”

Timo Tissari
”Suomalaiset ovat aika tiukkapipoisia normeista poikkeavia ihmisiä kohtaan, eikä erilaisuutta suvaita hyvin.
Tämän olen joutunut omakohtaisesti
kokemaan arkipäivän tilanteissa, sillä
sairastan Parkinsonin tautia, jonka oireet monesti tulkitaan jostain muusta
kuin sairaudesta johtuvaksi, ja tällöin
joutuu perusteetta muiden paheksuvan asenteen kohteeksi.”

Maarit Kettunen
”Nykyään työpaikan haussa pelataan suhteilla, ja tämä asettaa monet
työnhakijat eriarvoiseen asemaan.
Työskentelen hoito-alalla, jossa oman
kokemukseni perusteella miehet saavat naisia helpommin pitkäaikaiset
työsopimukset ja muutenkin ne työtehtävät, jotka eivät miehille kelpaa,
kasaantuvat naispuolisten työntekijöiden hoidettavaksi.”

Matti Jääskeläinen
”Työmarkkinoilla naisille yhä maksetaan alhaisempaa palkkaa kuin
miehille, ja myös vanhuksista huolehtiminen laitoksissa on huonolla
tolalla. Voisimme myös olla suvaitsevaisempia tänne tulevia maahanmuuttajia ja pakolaisia kohtaan.”
Kysymys liittyi 19.3 vietettyyn Minna Canthin ja tasa-arvon päivään
Utelijana: -Jonna Lentz -

• Pitkälahden ABC,
• Leväsen Shell,
• Ravintola Käskynkkä,
• Kurkimäen Kyläkauppa,
• Pihkapuoti Pihkainmäki,
• Takka Baari Hiltulanlahti,
• Sale Särkiniemi
• Kodin Terra Kuopio
• Ravintola Mualiman Napa
Kuopion torilla
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 22.5.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 14.5.
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Kuopion nuorten järjestämä

Petosen kisakuukausi!

M

aaliskuu on perinteisesti
ollut Petosella vilkas urheilukuukausi.
Cantina
Casagranden pitäjä Susanna Pöntinen järjestää vuosittain jo perinteeksi
muodostuneita kisoja sekä kesällä että
talvella.
Tänä vuonna sekä umpihankihiihdon viesti että pilkkikisa käytiin maaliskuun aikana.
Kuten oheisesta kuvasta käy varsin
selväksi, hiihdossakaan ei vauhti aina
päätä huimaa! Kakkosjoukkue oli tällä kertaa ykkönen, vaikka joukkueen
johtohahmo Susanna näyttääkin varsin huolestuneelta, kun sukset eivät
tahdo pysyä Pekan jaloissa! Suskin

tunnistaa tummasta puvusta ja mahtavista pulisongeista.
Kisa keräsi kahteen joukkueeseen
28 sivakoijaa, ei tosin umpihankeen
vaan kiven kovalle hangen pinnalle.

Kalamiehen tuuletus!
Maaliskuun viimeisenä lauantaina
Kirveslahdelle kerääntyi kolmisenkymmentä auringon ottajaa, joita
voi melkein kutsua pilkkijöiksi.
Tosin joukossa
oli ainakin yksi
todellinen "kala-

HIP HOP TAPAHTUMA
Pinarilla 19.5.2013 klo 12.00 – 17.00

haukka", sillä kisan voittanut Janne
Hyvärinen ehti parin tunnin aikana
kiskoa jäälle liki 120 petoa. Tosin koko ei kyllä paljon kehuja kestänyt, sillä
yhteispainoa saaliille kertyi n. 2,1 kiloa. Voitto taisi olla Jannelle jo kolmas
perättäinen. Antoisan pilkkireissun
jälkeen maistui laavulla suussa sulava lihakeitto ja leipä. Jaksoi Jannekin
nostaa voittopokaalin suorille käsille!
Päivän päätteeksi porukka kokoontui
Cantinaan
virittelemään
äänijänteitään karaoken
merkeissä.
Nyt odottelemme innolla
kesää ja sen
myötä tulevia
mölkky- ja petankkikisoja.
Lämmintä
kesää kaikille
Petosen lehden lukijoille!
Teksti:
- Pekka
Puurunen -

* musiikkia * katusählyä
* katukorista * paljon muuta mukavaa ohjelmaa

Tulethan mukaan!

Tapahtumalle avataan fb-sivut, lisätietoa lähiaikoina sieltä.
Taustatoimijoina Kuopion kaupungin nuorisopalvelut;
Pinari, Monari, Vinkkeli, Etsivä nuorisotyö, Herrax-hanke

HEI!

Etsikö elämääsi sisältöä? Onko sinulla ideoita, joita haluaisit toteuttaa,
mutta ei ole resursseja tai ketään kenen kanssa toteuttaa niitä. Puuttuko
sinulta mielekästä tekemistä tai tarvitsetko ystävää vaikeassa elämäntilanteessa? Haluisitko lähteä kalaan tai grillaamaan laavulle makkaraa. Kiinnostaako sinua urheileminen tai musisointi?
Päiväkeskushanke on tarkoitettu juuri sinulle ikään, sukupuoleen ja varallisuuteen katsomatta. Ainoa, mitä tarvitset on rohkeutta ottaa yhteyttä meihin. Suunnitellaan yhdessä siitä eteenpäin.
Yhteystiedot: Tenho Nikkinen, Puh. 044-7148 8011
Mertsi Hagert, Puh. 044-714 8014
paivakeskushanke@gmail.com • Facebook: paivakeskushanke

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

Kevät keikkuen tulevi, mielemme maalle jo menevi!
Tältä kuulosti jäsenten kanssa tiistaikerhossa. Kerhojen osalta päätimme seuraavia:
Maanantain istumaBOCCIAA pelataan vain huhtikuun loppuun. Toukokuussa ei pelejä.
Tiistaikerhot ovat ennallaan 28.05.2013 saakka.
Torstain BILJARDI -pelit päättyvät 30.05.2013.
Toukokuun 25. päivä otamme osaa ”omalla ruudulla” PETOSEN TORITAPAHTUMAAN.
Tulevana kesänä risteilemme Kallavedellä, käymme teattereissa ja seuraamme uudistuneen
torin merkkitapahtumia. Näistä ilmoitamme Savon Sanomien kautta myöhemmin, seuratkaa
eläkeläisten palstaa.

Äitienpäiväretki Rytkyn leirikeskukseen tiistaina 14.5.2013,
lähtöaika klo 11.30 asukastuvan edestä. Ilmoittautumiset tiistaikerhossa.
PETOSEN IKINUORET

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

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-13.00
Huom!
To rs ta in
TA R J O U S

Ateria:

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

Lounas torstaina 11.4.:
Wienerleike ja kermaperunat 4 €
Perjantaina 12.4.: Lohikiusaus

Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

Salibandyvuoro sunnuntaisin klo 16-17.

www.ppay.ﬁ

044 729 5233

Haemme TOIMITTAJAA
Petosen lehteen
Hakijalla oltava oikeus 90 % palkkatukeen.
Työaika on keskimäärin 22,5 h/viikko.
Työtehtävinä mm. juttujen suunnittelu, haastattelut,
kirjoittaminen, valokuvaaminen ja osallistuminen lehden
toimittamisesta vastaavan työryhmän työskentelyyn.
Edellytämme hyvää suomen kielen taitoa, kykyä itsenäiseen
työskentelyyn ja vuorovaikutustaitoja.
Työt alkavat heti.
Yhteydenotot hallituksen puheenjohtaja
Riitta Katajamäki 045 209 0600
tai riitta.katajamki@gmail.com

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
Petosen asukastuvalta
voi kysyä työllistymismahdollisuuksista
joko
Petosen asukastuvalta
voi kysyä
palkkatuella
(edellyttää
korkeimman
palkkatuen
oikeutta),
työllistymismahdollisuuksista joko palkkatuella
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

(edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
työelämävalmennukseen
tai työharjoitteluun.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja
Jouko Eskelinen
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
klo 12.30 - 14.30.
puh. 044Neulekerho
718 1099,perjantaisin
jouko.eskelinen@puijola.net
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

lekerho perjantaisin
* Neu
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
12.30 - 14.30 vuoksi 17. - 23.10.
kloennakkoäänestyksen

Korjausompelupalvelut!
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Kallaveden seurakunta

maksu lähetykselle. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa lähetyksestä. Sanna Alanen.
Diakonia

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Sanan ja rukouksen ilta pe 12.4.
klo 18. Kari Kourilehto, Anja ja Paavo Korteniemi. Mukana myös Anni
Tanninen ja Lauri Paatero, sekä esiru
kousryhmä.
Sanajumalanpalvelus su 14.4. klo
10. Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Sanna Alanen ja kanttorina AnnaMari Linna.
Messu su 21.4. klo 10. Liturgia Mikko Väisänen, saarna Anna-Maija Hella ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Sanan ja rukouksen ilta su 21.4. klo
18. Anni Tanninen ja Jarkko Maukonen.
Messu su 28.4. klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella, saarna Veli Mäntynen
ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Messu su 5.5. klo 10. Liturgia Sanna Alanen, saarna Matti Pentikäinen,
kanttorina Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.
Helatorstain messu to 9.5. klo 10.
Liturgia Anni Tanninen, saarna Raili Rantanen ja kanttorina Richard
Nicholls.
Lasten jumalanpalvelus su 19.5. klo
10. Liturgia Mikko Väisänen, saarna
Anna-Maija Hella, Mari Vuola Tanila,
Richard Nicholls, lapsikuoro ja lasten
soitinkokoonpano.
Kallaveden kirkko - Muuta
Perheraamattupiiri su 21.4. klo
16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 0505251 012.
Perheraamattupiiri su 5.5. klo
16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 0505251 012.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Messu su 21.4. klo 16. Anni Tanninen.
Äitienpäivän kahvikonsertti su
12.5. klo 16. Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä.
Messu su 19.5. klo 16. Anni Tanninen.
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta
7-13 vuotiaille pe 26.4. klo 18-20
Donkkis Big Night on junioiden toiminnallinen ilta. Illan ohjelma sisältää
Raamatunopetusta, draamaa, nukketeatteria ja monia hauskoja toiminta-

pisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda
pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi
arvotaan osallistujien kesken palkintoja.Vapaa pääsy. Lisätietoja www.
donkki.net tai Cecilia Kurkinen p.
050-381 4459.Järjestäjänä Kansanlähetys.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Sanajumalanpalvelus su 28.4. klo
13. Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Vehmasmäen kappeli - Muuta
Työseurojen ja seurakuntapiirien
yhteinen kevätjuhla ti 7.5. klo 18. Valoharjussa.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044-275 7936.
Musiikillinen perhekirkko su 21.4.
klo 16. Raili Rantanen ja Richard
Nicholls.
Seppeleenlasku su 19.5. klo 13. Hirvilahden hautausmaalla.
Hirvilahden kappeli - Muuta
Siioninvirsiseurat ke 1.5. klo 18.
Rytkyn leirikeskuksessa.Kahvit klo
17.30 alkaen. Raili Rantanen.
Siionin virsiseurat ke 1.5. klo 18.
Rytkyllä. Raili Rantanen.
Nuoret
Nuortenillat to 11.4. ja 18.4. klo
17.30-20.30 Kallaveden kirkolla. 11.4.
Hyvä paimen ja 18.4. Rakkaudesta.
Nuortenillat to 25.4. ja 2.5. klo
17.30-20.30 Kallaveden kirkolla. 25.4.
Kevät kohisee ja 2.5. Nuorten kevätjuhla.
Lähetys
Lähetysaskartelut joka toinen maanantai klo 18-20 Petosen seurakuntatalolla.
Lähetyksen iltapäivä keskiaasialaisissa tunnelmissa la 20.4. klo 14.
Petosen seurakuntatalolla, Pyörönkaari 21. Mukana nimikkolähettimme
Keski-Aasiasta, Anni Tanninen sekä
Katri Heikkinen. Teeman mukainen
tarjoilu.
Naisten lähetyslöylyt ke 24.4. klo
18. Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30
ja Petoselta klo 17.35.Vapaaehtoinen

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

Hyvän hoidon päivä ke 17.4. klo
10.30-14.30. Rytkyn leirikeskuksessa.Teemana on ”elämän voimavarat”,
mukana Pirjo ja Pertti Miettinen. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon
p. 040-4848 332 ma tai to klo 9-10
(voit jättää myös viestin vastaajaan).
Leväsen kammari ma 22.4. klo
12.30-14 Leväsentie 27. Luontokirkossani, mielikuvamaalausta, Arja
Mielikäinen.
Leväsen kammari ma 6.5. klo
12.30-14 Leväsentie 27. Kohti kesää,
paljon on aihetta kiittää !
Perhetyö
Perhekerhot seuraavasti: Maanantaisin klo 9.30 -11 Karttulan seurakuntakodilla. Tiistaisin klo 9.30.-11
Petosen seurakuntatalolla, Jynkänvuoren kerhotilassa ja Kurkipirtissä.
Rytkyn leirikeskuksella klo 9-11 ke
24.4. ja 15.5.. Pihkainmäessä Kantoluodoilla (Ilveslammentie 23) klo 1718.30 ke 10.4. ja 15.5.. Sotkannimessä
Maarit Kosusella (Nuottaniemi 72)
klo 9.15.-10.45. to 11.4. ja 23.5.
Taidetiistai ti 16.04. ja 23.4. klo
9.30-11.30 tai 13-15. Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle. Omat eväät ja taiteiluun sopivat
vaatteet mukaan.
Kotimetsän kirkkoretki perheille su 21.4. klo 16-17.30 Tule retkeilemään yhdessä äidin, isän tai muun
tutun aikuisen kanssa Jynkänvuoren
metsään ! Kirkkoretkellä nautitaan
yhdessäolosta, leikitään, tutkitaan ja
ihmetellään luontoa, syödään eväitä
sekä vietetään pyhäkouluhetki. Lähtö
Jynkänvuoren kerhohuoneen edestä
(Isännäntie 22). Mukaan tarvitset: kumisaappaat, sään mukainen vaatetus,
reppuun istuinalusta ja pienet eväät
sekä iloista retkimieltä.
Kirkkomuskari su 21.4. klo 17.
Kurkimäessä (kerhohuone).Yli 3 vuotiaille lapsille. Kirkkomuskarissa lauletaan, leikitään ja soitetaan. Ei ennakkoilmoittautumista.
4-vuotis synttärit su 28.4. klo 16.
Kallaveden kirkolla. Mikko Väisänen
ja Mari Vuola-Tanila.
Taidetiistai ti 30.04. ja 7.5.. klo 9.3011.30 tai 13-15. Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle.
Omat eväät ja taiteiluun sopivat vaatteet mukaan.
Taidetiistai ti 14.5. ja 21.5. klo 9.3011.30 tai 13-15. Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle.
Omat eväät ja taiteiluun sopivat vaatteet mukaan.
Piirit
Haminalahden työseura ma 15.4.
klo 18.30. Hiekkalassa, Karttulantie
495.Raili Rantanen.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 16.4.
klo 13. Aune Hynysellä. Annikki-veturintie 97.Raili Rantanen.
Rytkyn lähetyspiiri ke 17.4. klo 18.
Elvi ja Esko Miettisellä, Siltapuro 297.
Sanna Alanen.
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Pääsiäisen
jälkimaininkeja

H

erramme on ylösnoussut! Kuolema on voitettu! Synnillä ja pahuudella ei ole valtaa! Kristitty on aina Voittajan puolella.
Pieni vilkaisu ympärille ja huomio kiinnittyy heti siihen, että
kuolemaa on, kärsimystä ja sairautta on. Pahuutta on. Onko kristillinen
uskomme totta ollenkaan? Vai onko se pelkkää toiveajattelua?
Jospa hetkisen leikittelisi ajatuksella, ettei Jumalaa ja Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta olisi ollenkaan. Sehän tarkoittaisi, että täällä Suomessa uskottaisiin peikkoihin, tonttuihin ja maahisiin. Harvat osaisivat
lukea ja kirjoittaa. Kävisimme uhrailemassa uhrikivillä ja uhripaikoissa
ties mitä. Olisimme taikauskon ja maagisten käsitysten vankeja. Noitia,
velhoja ja shamaaneja tekisi temppujaan. Mustat kissatkin olisi varmaan
tapettu sukupuuttoon. Mitähän lepyttelytemppuja pitäisikään tehdä uusia
taloja rakentaessa, sairastumisen yhteydessä tai lapsen synnyttyä?
Meillä on paljon sellaisia asioita, joiden ajattelemme johtuvat länsimaisuudesta ja sivistyksestä, mutta niitä ei itse asiassa olisi kulttuurissamme
ilman kristinuskoa. Kristinusko on muovannut ajatuksiamme ja käsityksiänne maailmasta ja todellisuudesta enemmän kuin haluamme myöntää.
Se, mitä ajattelemme Jumalasta ja ihmisestä, ja ihmisarvosta, on saanut
sisältönsä pitkälti kristinuskosta. Sekin, mitä ajattelemme pahuudesta ja
elämästä/kuolemasta saa rakennusaineksia kristinuskosta silloinkin, kun
emme niitä tunnista.
Hyvyys, usko tulevaisuuteen ja parempaan huomiseen, toivo iankaikkisuudesta, usko hyvän lopulliseen voittoon. Nämä ovat sellaisia asioita,
jotka nousevat kristillisestä uskostamme. Pahuus, kuolema, kärsimys eivät
ole se viimeisin vastaus. Kristinuskon mukaan on olemassa Jumala, joka
on kaikkea tätä suurempi ja jolla on kaikki valta. Jumala pelastaa omansa pahuuden, kuoleman ja synnin vallasta. Ja tämä antaa toivon. Toivon,
joka kantaa ja rohkaisee elämään tätä elämää. Jeesus on kuolemallaan ja
ylösnousemisellaan pelastanut meidät elämään. Herramme on voittanut
meitä hallinneet pahuuden ja kuoleman voimat ja vallat.
Taitaa olla niin, että pääsiäinen ei ole pelkästään kristillinen ja hengellinen juhla. Pääsiäinen on länsimaisen kulttuurin ja länsimaisen ajattelun
ja elämäntavan juhla.
Kevään iloa sinullekin!
Anni Tanninen
Kallaveden seurakunnan pastori

Sotkanniemen työseura ja Puutossalmen lähetyspiiri pe 19.4. klo 14.
Sotkan Onnissa Ritisenmäellä. Ajoohje Ritisenlahden tieltä: Käänny
tielle Rajapuro 140 m, jatka väylälle
Pääharjunniemi 1300 m, käänny oikealle 150 m, olet perillä. Ajo-ohe Sotkantieltä: Käänny Pihlaisenpääntielle
1000 m, käänny mäen alta oikealle
300 m, olet perillä. Petteri Hämäläinen.
Niemisjärven olotila ti 30.4. klo
11.30-13 Niemisjärven kylätalossa.

Haminalahden työseura ti 14.5. klo
18.30. Kyllikki Kinnusella, Haapasaarentie 37.
Aikuistyö
Miesten sauna ja takkailta pe 12.4.
ja pe 3.5. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Kiinostavia alustuksia, veljellistä yhdessäoloa, sauna. Kevyt
iltapala. Osallistumismaksu 5 €. ”Hyväksytty” Jouko Kauhanen.” Tule sellaisena kuin olet”.

ILMOITUSTILAA!
Pyydä tarjousta
ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä
soittamalla 040 524 2600
tai sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi
Lehden mediatiedot löytyvät netistä
http://petosenlehti.ppay.fi

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

Ilmoitushinnat 2013: 0,95 e/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 22.5.2013
aineistot viimeistään 14.5.2013

Toimittaja: Marja Miettinen p. 046 841 7613

Ilmoitukset/taitto: Tiina Holmström
		taitto@ppay.fi

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 25. vuosikerta
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Lamella Click
laminaatit
Useita kuoseja
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Kuramatto
Trio Gel
Useita värejä

Wicanders
Natural
-lattiakorkki
1-laatu, UV-lakattu.
KL 23, lukkopontti.
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Puutarhapuoli avataan
heti toukokuun alussa!

Taloustikas
2-askelmaa
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Tarjous voimassa 30.4. saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Kuopio: Tehdaskatu 8, puh. (017) 550 2600, palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15

