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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

* Näkemiin Eve! s. 2
* Aloittaisinko kitaransoiton? s. 4
* Ihmisläheistä työtä s. 5
* Huoli lasten turvallisuudesta s. 6

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

PITAKEBAB
KEBAB
voimassa 30.9.2013 asti
1 seteli / asiakas

GRILLILAUTANEN

5€

tällä setelillä

KAIKKI
KEBABANNOKSET
KEBAB
voimassa 30.9.2013 asti
1 seteli / asiakas

6€

GRILLI
voimassa 30.9.2013 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

MINIPORILAINEN

JUNIOR
voimassa 30.9.2013 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

1,5€

tällä setelillä

AURAHAMPURILAINEN

4€

HAMPURILAINEN
voimassa 30.9.2013 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

LASTENPIZZA

JUNIOR
voimassa 30.9.2013 asti
1 seteli / asiakas

3,5€

tällä setelillä

JUUSTOATERIA

ATERIA
voimassa 30.9.2013 asti
1 seteli / asiakas

5,5€

tällä setelillä

MEDIUMPIZZA
(3 täytettä)

PIZZA
voimassa 30.9.2013 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

8€
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PÄÄKIRJOITUS
NÄPIT IRTI
SOSIAALITURVASTA!

S

osiaali- ja terveysministeri
Paula Risikko rikkoi kesäajan
mediahiljaisuuden vaatimalla sosiaaliturvaa vastikkeelliseksi.
Parin päivän kuluttua hän joutui
täsmentämään lausuntoaan, hän
tarkoittikin sosiaaliturvalla vain
työkykyisten työttömien saamaa
sosiaaliturvaa.
Sosiaaliturvan käsite on laaja ja
moninainen, siksipä minäkin hieman ihmettelin, että sosiaali- ja terveysministeri heitti lonkalta noinkin huolettoman lausunnon. Minä
nyt ensin kysyisin, tuon täsmennyksen jälkeenkin, että tunteeko
ministeri Risikko suomalaisen sosiaaliturvan syntyhistorian ja sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön
sekä sen ideologian, jonka perustalle se on rakennettu.
Sosiaaliturvahan perustuu joko
maassa asumiseen tai työntekoon.
Ajatus kaikille kuuluvista tukimuodoista on sosiaaliturvan ideana, eli
jos kuka tahansa kansalainen joutuu tilanteeseen, jossa hän sairauden, iän, työttömyyden tai muun
vastaavan syyn takia jää vaille toimeentuloa, on hänellä mahdollisuus saada yhteiskunnan tukea
– siis sosiaaliturvaa. Missään lakitekstissä ei lue, että näistä perustuista tarvitsisi vastineeksi antaa
yhtään mitään, jo siitäkin syystä,
että kansalaisella ei ole ko. tilanteissa mahdollisuutta edes itsestään
huolehtia.
Risikko korosti myös em. jälkilausunnossaan, että hän ei tarkoita vastikkeellistamisella sitä, että
työttömillä ruvettaisiin teettämään
oikeita töitä, vaan jotain muuta vastiketta tuolle noin 570 euron kuukausittaiselle avustukselle.
Tässähän voi siis ymmärtää, että
sosiaali- ja terveysministeri Risikko haluaa lisätä resursseja pitkäaikaistyöttömien työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Hurraa
huudan minä, nythän kansalaisjärjestöjen kymmeniä vuosia kehittämä ja ylläpitämä arjen ja elämänhallinnan tukitoiminta tulee
vihdoinkin saamaan kauan kaivattuja resursseja – eli suomeksi rahaa.
Eli hoi siellä Raha-automaattiyhdistyksellä, huomioikaa tämä ministerinkin havaitsema akuutti tarve. Myöntäkää ihmeessä avustusta
meille ja muille yleishyödyllisille
järjestöille, jotka tahtovat nimenomaan tukea työkykyisten ja muidenkin ihmisten elämänhallintaa,
työkykykä sekä yhteiskunnan ulkopuolelle jätettyjen ihmisten hyvinvointia.
Ja sokerina pohjalla – Fannille
kuuluu oikein hyvää, 4,5 kk vanha
tyttö on kasvanut ja painaa nyt jo
2,5 kg ja on pikkusta vaille sisäsiisti.
Litmasenlammen lenkillä taas nähdään!
Nautitaan kaikesta huolimatta
loppukesästä!

Riitta Katajamäki, p. 045 209 0600
PPAY ry:n puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com

Avoimen Eve vaihtaa maisemaa

A

voin päiväkotitoiminta kuuluu avoimet varhaiskasvatuspalvelut -alaryhmään. Avoin
päiväkoti on paikka jossa lapset ja
vanhemmat voivat yhdessä esim. leikkiä, laulaa, askarrella, maalata ja muovailla tai muuten vain viettää aikaa
toisten perheiden kanssa. Toiminta on
suunnattu 0-6 -vuotiaille lapsille jotka
ovat yleensä kotihoidossa tai esimerkiksi vaikkapa osapäivähoidossa.
Petosen Pinarin avoin päiväkotitoiminta on yksi kaupungin suurimmista, jossa käy kerhopäivinä useita
kymmeniä alle kouluikäisiä lapsia
vanhempineen, joskus on käynyt jopa
yli sata henkilöä.
Haastateltavani Petosen Pinarin
avoimen päiväkodin hoitotäti Eve,
tuttavallisemmin ”Eve-Avoin” on ollut vuosien varrella monessa mukana
työskennellessään avoimen päiväkodin ohjaajana sekä kerhotoiminnan

vetäjänä. Häntä voisi sanoa oikeaksi
alan kantavaksi voimaksi. Tämä lasten rakastama puuhanainen on toiminut alalla jo yhteensä 25 vuotta, joista
avoimessa päiväkotitoiminnassa on
vuosia kertynyt jo 14.
”Työ lasten parissa ei ole tuntunut
yhtään oikealta työltä, vaan pikemminkin se on ollut minulle kutsumus”,
kertoo Eve. ”Lapset ovat aina viihtyneet seurassani ja ovat kokeneet minut ikään kuin kaltaisekseen. Tällä
alalla yleensä koetut miinukset ovat
olleet minulle pelkkää plussaa. Lapset
ovat minut valinneet, ja heidän kanssaan toimiminen on aina ollut sydäntäni lähellä”, hän sanoo.
Even mukaan avoimen päiväkotitoiminnan merkitys oli aluksi vähäinen,
eivätkä ihmiset tunnistaneet palvelua.
Aivan alussa ryhmäkoot olivatkin pieniä, mutta vuosien varrella tietoisuus
toiminnasta kasvoi ja niin ryhmätkin

kasvoivat.
Hirvilahden koululle esikoulun
opettajaksi siirtyvä Eve harmittelee
nyt kovasti muualle lähtemistään. Työ
lasten parissa on ollut hänelle erittäin
mieluisaa. Mutta elämä kuitenkin jatkuu ja on mentävä eteenpäin, nyt siis
uusien haasteiden muodossa. Even
työn jatkajasta ei vielä haastatteluhetkellä ollut tietoa mutta jatkaja on etsinnässä ja tieto päivitetään Kuopion
kaupungin päivähoidon nettisivuille
josta asian voi halutessaan tarkistaa.
Toiminta alkaa kuitenkin 19.8.
Tämän lehtijutun myötä Eve haluaa
välittää suuret kiitoksensa tasapuolisesti ihan jokaikiselle vuosien varrella
toiminnassa mukana olleille perheille.
”Hymyillään kun tavataan”, huikkaa
Eve vielä haastattelun lopuksi. Aivan
kaikille ja ihan tasapuolisesti  .
Teksti: - Annukka Korhonen -

Miten kesäsi meni?
Kesäloman ollessa vielä tuoreessa muistissa, toimituksemme uteli Pinarin
kahvion ja Petosen asukastuvan työntekijöiltä sekä asiakkailta heidän kesälomakuulumisiaan.
Näitä asioita kysyttiin:
Vastaajan nimi/ammatti:
1. Mitäs tuli kesällä tehtyä?
2. Kävitkö uimassa? Kuinka monta kertaa?
3. Missä kaikkialla muualla kävit kesäloman aikana?
4. Jos olit kotona, mitä siellä teit?
5. Jäikö aikaa laiskotteluun/löhöilyyn/vain oleiluun?
6. Kouluarvosana kesälomastasi (asteikolla 4-10)?
Ja näin niihin vastattiin:
Jouni /asukastupatyöntekijä
1. Notkuin koneella, vierailin kaverin luona, katselin leffoja
2. En käynyt.
3. 4. leffojen katselua, pelasin
5. Tottakai
6. 8
Pekka/työtön työnhakija
1. Tuli chillailtua.
2. Jep. 5-6 kertaa.
3. Kanadassa ja Tukholmassa.
4. Sapuskaa, saunoin, luin ja tuijotin tv:tä.
5. Aina jää aikaa.
6. 8.
Seppo/asukastupatyöntekijä
1. lepäiltyä tuli.
2. 4-5 krt.
3. En Kuopiota edempänä, kesämökillä.
4. Katsoin tv:tä, siivosin.
5. Jäi.
6. 9.
Lauri/asukastupatyöntekijä
1. Mökkeilyä, rentoutumista, kalastelua ja pelailua. Luonnossa liikkumista.
2. pari kertaa uskalsin.
3. Matkat rajoittuivat mökkeilyyn.

Asukastuvan työntekijöiden kesäloman kouluarvosanaksi muodostui Hyvä,
eli 8,8.

4. Pelailua sisällä, grillailua pihassa ja pikku retkiä lähimetsässä.
Marjojen keräilyä.
5. Ehkä liiankin kanssa.
6. Rentoa oli, eli 9.
Terhi/asukastupatyöntekijä
1. Tuli oltua kirpputorilla myymässä ja työkokeilussa. Kotona järjestelyä
sekä siivousta.
2. Olen käynyt uimassa 5 kertaa tänä kesänä.
3. On tullut reissattua Siilinjärvellä, Juankoskella ja Helsingissä.
4. Järjestelin paikkoja, löhösin sohvalla, ja kaikkea muuta kotihommiin
liittyvää touhuilua.
5. Onneksi on jäänyt aikaa sillekin.
6. Kaiken kaikkiaan 9 arvoinen kesä on ollut.
Timo/asukastupatyöntekijä
1. Ei erikoista.
2. En käynyt.
3. En missään.
4. Leivoin, siivosin, pesin astioita, imuroin, pesin pyykkiä.
5. Jäi.
6. 10+.
Marketta/kahvilatyöntekijä
1. Olin mansikkakarnevaaleilla ja kuninkuusraveissa sekä Rockcokissa.
2. Talviturkki on heittämättä vieläkin.
3. Äidin ja siskon luona Klaukkalassa.
4. Kotona olin ja naatiskelin olostani. (+siivousta yms.)
5. Jäi, en laiskotellut vaan vietin hyvin käytettyä lepoaikaa!
6. 9+.
Piia/kahvilatyöntekijä
1. Pesin mattoja, otin aurinkoa ja naatiskelin…Lapsen kanssa tein
pihahommia.
2. Kävin useasti. Pojan kanssa oltiin päiväkin Visulahdessa polskimassa.
3. Maaseudulla, vesillä, sukuloimassa ym.
4. siivoilin yms. kotitöitä, löhöilin.
5. Kyllä. Otin rennosti aina kun mahdollista. Sanoinkin jo työkavereille
että oli liian pitkä loma. Kerkesin jo tylsistyä…
6. 9.
Kyselijä ja kuvaaja: - Annukka Korhonen -

Kahvion tytöillä oli hymy herkässä.

Petosen lehti • Keskiviikko 14.8.2013

3

Tyytyväinen asiakas
on meille tärkeintä.
Jokainen asiakas on meille tärkeä. Ensimmäisestä tapaamisesta lähtien juuri sinun asunnonvaihtotarpeet ohjaavat tekemisiämme.
Intohimomme on parantaa suomalaisten asumista, emmekä ole tyytyväisiä itseemme ellemme ylitä odotuksiasi. Meillä on vain
yksi tavoite — tyytyväinen asiakas! Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä. Kiinteistomaailma.fi/kotikäynti

Tyytyväinen asiakas
On meille tärkeintä.
Elokuun tarjous!
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

Kiinteistömaailma | Puijonkatu
Kuopion Huoneistovälitys Oy LKV
Puijonkatu 35, 70100 Kuopio
P. 017 279 8910
puijonkatu@kiinteistomaailma.fi

Elokuun
Elokuun tarjous!
tarjous!

Välityspalkkioesimerkki: VERKKO 900€ + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta. Asiakirjakulut enintään 250€. Minimipalkkio 3000€. Hinnat sisältävät alv:n (24%). Kysy lisää muista palkkiovaihtovedoistamme.

Jokainen asiakas on meille tärkeä. Ensimmäisestä tapaamisesta lähtien juuri sinun asunnonvaihtotarpeet ohjaavat tekemisiäm
Petosen vapaa-ajantilat, Pinari,
Intohimomme
on parantaa suomalaisten asumista, emmekä ole tyytyväisiä itseemme ellemme ylitä odotuksiasi. Meillä on
Pyörönkaari 19
yksi
tavoite—tyytyväinen
asiakas! Onnistunut kodinvaihto
alkaa
Kotikäynnistä. Kiinteistomaailma.fi/kotikäynti
DeviSol
Strong
DeviSol
Strong
Puh. 040 473 1728
DeviSol
Strong

Elokuun tarjoukset!
DeviSol
Strong
Huhtikuun
tarjous!
Pienikokoinen,
hedelmäinen
Pienikokoinen, hedelmäinen

Avoinna: ma-pe 9.30-13.30

Pienikokoinen, hedelmäinen

Pienikokoinen,
hedelmäinen
imeskelytabletti;
sisältää
imeskelytabletti;
sisältää50
50
imeskelytabletti;
sisältää 50
mikrog
imeskelytabletti;
sisältää
50
mikrogD3-vitamiinia.
D3-vitamiinia.
mikrog
D3-vitamiinia.
120
tabl.
120
tabl.
mikrog
D3-vitamiinia.120
tabl.

Meillä käy vain käteinen.

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

Ateria:

120 tabl.

aikuiset 4,80 €
lapset 2,80 €
myös mukaan

Biophilus Chew
Sebamed-tarjous
15,(norm.niin
18,53)kun
15,(norm.18,53)
18,53)
15,(norm.
Kukaan
ei
välitä
me.
Mansikan tai sitruunan
Osta Sebamed 1l pesuneste
15,(norm. 18,53)

makuinen
MultivitaMagnesium
Magnesium
Multivita
maitohappobakteerivalmiste
Kiinteistömaailma
| Haapaniemenkatu
| Petonen
Kiinteistömaailma
Multivita
Magnesium
Lounas
torstaina
15.8. JA 22.8.: Kiinteistömaailma | TorinKulma
Greipin
makuinen,
helposti
Multivita
Magnesium
30
tabl.
Greipin
makuinen,
helposti
Kuopion Kodit Oy
KodinOnni Kuopio Oy LKV Greipin
KodinOnni
Kuopio
Oy
LKV
makuinen,
helposti
Pihvipäivä
4,50
€ Kuopio
suussa
liukeneva
pureskeltava
suussa
liukeneva
Haapaniemenkatu
36, 70110
Haapaniemenkatu 28, 70110 Kuopio
Jalkasenkatu
7,pureskeltava
70820 Kuopio
Greipin
makuinen,pureskeltava
helposti
suussa
liukeneva
magnesiumvalmiste.
90tabl.
tabl.
P. 017 279 8900
P. 017 279 8940
P. 017 279 8930
magnesiumvalmiste.
90
suussa
liukeneva
pureskeltava
magnesiumvalmiste.
90
tabl.
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi
torinkulma@kiinteistomaailma.fi
petonen@kiinteistomaailma.fi
11,(norm. 13,65)
Perjantaina 16.8.: Broilerikastike, riisi
magnesiumvalmiste. 90 tabl.

Välityspalkkioesimerkki:
VERKKO
900€ + 3,8 %leipä
velattomasta
kauppahinnasta.
Ateriaan sisältyvät
pääruoka,
salaatti,
ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

pumppupullo tai täyttöpussi,
saat Sebamed
shampoon
Kiinteistömaailma | Puijonkatu
200ml. Kuopion Huoneistovälitys Oy LKV
Puijonkatu 35, 70100 Kuopio
P. 017 279 8910
puijonkatu@kiinteistomaailma.fi
(norm. 18,28)

15,50

Asiakirjakulut enintään 250€. Minimipalkkio 3000€. Hinnat sisältävät alv:n (24%). Kysy lisää muista palkkiovaihtovedoistamme.

12,12,12,-

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

(norm. 14,61)

(norm. 14,61)
(norm. 14,61)

12,-Aqualan Duo(norm.
20014,61)
g

http://kahvio.ppay.fi

AqualanDuo
Duo 200
Aqualan
200g g
Kosteuttava perusvoide keholle.
Kosteuttava
perusvoidekeholle.
keholle.
Kosteuttava
Sisältääperusvoide
20 % glyserolia.
200 g.
Aqualan
Duo
200
g
Sisältää
20
%
glyserolia.
200 g.
Sisältää 20 % glyserolia. 200
g.

Kosteuttava perusvoide keholle.
Sisältää 20 % glyserolia. 200 g.

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

7,90
7,90

(norm. 10,00)

(norm. 10,00)

Tarjoukset
7,90 voimassa 30.4.2013
(norm. 10,00) asti.

Tarjoukset voimassa
31.8.2013 asti
asti.
Avoinna:
Tarjoukset
voimassa
31.8.2013
Tarjoukset voimassa 31.8.2013 asti.
Ma-pe
8-19
7,90Avoinna:
(norm. 10,00)
Ma-pe
8-19
Avoinna:
Avoinna:
La 9-16
La 9-16
8-19
ma-pe
8-19Ma-pe
www.petosenapteekki.fi
La 9-16voimassa 31.8.2013 asti.
Tarjoukset

la

9-16

Avoinna:
Ma-pe 8-19
La 9-16
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RIVITANSSI ON AINA MUODISSA

P

etosen vapaa-ajantiloissa alkaa sunnuntaina 8.9.2013 klo 16.00 Kuopion eläkkeensaajien ja Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen yhteistyössä järjestämä rivitanssiryhmä.
Opettajana toimii pitkän ”tanssiuran” omaava
Hannele Holopainen. Hän on itse aloittanut
harrastuksen kansantanssilla, sitten tuli kilpatanssi, jonka jälkeen vei rivitanssi mennessään.
”Rivitanssia voi harrastaa kuka tahansa”, kertoo
Hannele Holopainen. ”Jos osaa kävellä, oppii
myös tanssimaan rivitanssia, laji sopii erityisen
hyvin myös ikäihmisille sillä se edistää tasapainoa, keskittymiskykyä ja muistiakin”, Hannele
hehkuttaa.
Mielikuva country-musiikin tahtiin liikehtivistä, lännenhattuun ja bootseihin pukeutuneista
tanssijoista ei välttämättä pidä enää paikkaansa
kun rivitanssista puhutaan. Hannele Holopainen
kertoo, että tanssia voi miltei minkä tyylisen
musiikin tahdissa hyvänsä; klassisesta hip hopiin. Nykyisin onkin tapana tehdä koreografiat
ns. uusiin hittikappaleisiin, sillä kunhan ”iskut”
vain käyvät, kaikenlainen musiikki soveltuu rivitanssittavaksi.
Tervetuloa mukaan oppimaan rivitanssin askeleet, 15 ensimmäistä mahtuu mukaan! Varusteina kevyt vaatetus ja kengät jotka luistavat
tanssilattialla. Ryhmä on kaikille avoin ja maksuton.
Teksti ja kuva:
- Riitta Katajamäki -

Myös
ille SÄHKÖaikuis

KITARA:
alkeet
heavy metal
rock/blues

AKUSTINEN KITARA:
alkeet
folk/country
SÄHKÖBASSO:
alkeet
T:mi AriH Opetus
Hautalahdenkuja 7 C 13,
70820 Kuopio
puh. 044 218 6780
arihopetus@suomi24.fi
http://arihopetus.net

Rivitanssin ideoinut Sirkka Karppinen iloitsee Hannele Holopaisen kanssa tulevassa tanssisalissa.

Kitaransoiton oppii pitkäjänteisyydellä

A

ri Heinonsalmen mukaan kitara on yksi helpoimmista
soittimista, soittamaan voi oppia kuka vaan kunhan vain on motivaatiota. 8 vuotta on sopiva aloitusikä,
tosin aloittamisella ei ole ikärajoitusta, eläkeikää lähestyväkin voi aloittaa
harrastuksen.
Kun aloittaa kitaransoiton, on parasta aloittaa se huolellisesti opettajan johdolla. Kitaratunnin pituus on
yleensä alussa 30 min, myöhemmin 45
min. Oppitunteja olisi hyvä olla kaksi
kertaa viikossa, mutta käytännössä
taloudellisista yms seikoista johtuen
niitä on yleensä yksi. Lukuvuoden aikana pitäisi opetuskertoja olla vähintään 30. Kesällä soittamista ei alkuvaiheessa kannata lopettaa, koska asiat

unohtuvat (varsinkin nuotinluku) ja
käsien motoriikka heikkenee. Kun
soittovuosia on takana enemmän kuin
viisi, kuukauden kesätauon voi pitää
ihan huoletta.
Soittotunnilla ei opita soittamaan.
Soittamaan opitaan soittotuntien
välillä harjoittelemalla säännöllisesti opettajan antamien ohjeiden mukaan opettajan antamia tehtäviä.
Kitara kannattaa ostaa musiikkiliikkeestä. Nuorelle soittajalle ¾-nylonkielinen kitara on hyvä aloituskitara.
Aloituskitaraksi sopii normaalikokoinen sähkökitara. Alkuvaiheessa voi
käyttää apuna capoa jos kädet eivät
tunnu yltävän otelaudan päähän (Capo on kitaransoitossa käytettävä apuväline, joka laitetaan kitaran otelaudalle poikittain).Osta juuri se kitara,

jota olet kokeillut. Saman merkin samatkaan mallit eivät ole aivan samanlaisia. Nettiostos on uhkapeliä. Pahin
ongelma tulee siitä, jos kitarassa ilmenee jokin vika. Asian selvittäminen
kestää kauan etkä saa huollon ajaksi
käyttöösi toista kitaraa.
Jos kitara ostetaan nuorelle soittajalle (alle 12 v) ensimmäiseksi kitaraksi, on syytä mainita asia musiikkiliikkeessä, että kitara säädetään juuri
aloittajalle sopivaksi.
Kun hankitaan ensimmäinen kitara,
pitäisi hankkia myös viritin, metronomi, olkahihna, vahvistin ja piuhat
(sähkökitara), plekuja (=väline, jolla
näppäillään kielisoitinta) ja kitaralaukku. Klassinen kitara ei kestä kovaa
pakkassäätä kehnossa laukussa edes
viittätoista minuuttia.
Eteläiseltä kaupunkialueelta löytyy
ainakin kaksi kitaransoiton opettajaa;

Ari Heinonsalmi; AriHOpetus ja Eija
Jauhiainen; Edis Ide.
Jos ei vielä ole aivan varma aloittamisesta, voi kitaransoiton alkeisiin,
tekniikkaan ja teoriaan tutustua netissä. Sivustoja ja ohjeistusta on todella
runsaasti. Hyviä vinkkejä: teoriasta
Tohtori Toonika, Justin Guitar, Theodore Ziras, Rockway – ainoa suomenkielinen video-opetus ja kitaran
nettikoulu, Brad Carlton; Essential
Technique, Michael Angelo Batio; No
boundaries, Guitar Tricks, Berkeley
Gollege.
Ja jos olet jossain opetteluvaiheessa
epätoivoinen etkä jaksa uskoa oppimiseen, katsopas George Dennehyn
videoita Youtubesta!
Teksti: - Ari Heinonsalmi (haastatttelu ja ohjeistus),
- Riitta Katajamäki -
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POLIISI ON LÄHELLÄ IHMISTÄ

P

oliisiauto partiokierroksella Petosen alueella on tänä päivänä
tuttu näky. Yleistä järjestystä
valvotaan ja kansalaisten turvallisuutta taataan päivittäin säästä ja vuorokauden ajasta riippumatta laajalti koko kaupungissa. Onko poliisin arki
sitten kiireistä myös Petosella?
”Petonenhan on kaupunki kaupungissa, joten hälytystehtäviä on alueella
päivittäin”, tietää ylikonstaapeli Hannu Kokkonen kertoa.
Vaikka poliisin työ onkin pääosin
asiakaspalvelua, on suora tavoitettavuus puhelimella nykyisin aika
hankalaa. Virka-aikana poliisia voi
tavoitella keskuksen kautta, ja hätätilanteissa palvelee Yleinen hätänumero
112. Tänä päivänä poliisia voi lähestyä
myös sähköpostitse ja netin kautta tulee myös valvontapyyntöjä jonkin verran.
Asiakkaita palvellaan monella eri
tavalla. Yleisten paikkojen valvontaa
sekä neuvontatehtäviä on päivittäin,
ja usein ihmiset tulevat vain jutut-

tamaan poliisia päivän kuulumisia
kysellen. Poliisi ei ole taksi eikä heidän kyytiinsä pääse ihan tuosta vaan
ilman syytä. Ja jos ja kun pääsee, niin
joutuu auton perälle ”koppiin” jossa
on paikkoja 4-5 hengelle. Asiakaspalvelua sekin, omalla tavallaan.
Päivittäinen ajelu Petosen alueella
kuuluu poliisiin rutiinitehtäviin. Jo
pelkkä poliisiauton näkyminen katukuvassa takaa tietynlaisen järjestyksen ja rauhan säilymisen. On tietysti
hetkiä, jolloin poliisia työllistävät jo
tutuksi tulleet työtehtävät kuten näpistykset, jotka ovat päivittäisiä Petosen alueen liikkeissä. Myös liialliseen alkoholin nauttimiseen yleisillä
paikoilla joutuu poliisi puuttumaan.
Piknik-säännösten yli mennään silloin, kun puistoalueille kokoonnutaan
kovaäänisesti kilisevien kassien kanssa aiheuttaen haittaa myös sivullisille.
Huumausaineiden käyttöäkin alueella tavataan. ”Ei tämä alue ole mikään ”lintukoto”, huumeet ovat arkipäivää myös Petosella, niitä tavataan

nykyisin lähes joka kaupunginosassa”,
kertoo Kokkonen.
Rankempiakin rikoksia valitettavasti
joskus on. Ampuma-aserikokset ovat
lisääntyneet Petosen alueellakin, hän
lisää.
Yleisen järjestyksen valvonta erilaisissa tilaisuuksissa on poliisille rutiinia. Oman lisänsä poliisin työpäivään
tuovat häiriökäyttäytymiset kodeissa
ja julkisilla paikoilla, joihin joudutaan
usein puuttumaan.
Petosen nuorista valtaosa on kunnon porukkaa. Hankaluuksia aiheuttaa pieni joukko poliisille tutuksi
käynyttä porukkaa, joista valikoituvat
sitten poliisin tulevat vakioasiakkaat.
”Varsinkin kesäisin nuoret kokoontuvat päiväkotien ja koulujen pihoille”, listaa konstaapeli. ”Myös rannoille tullaan juomaan kaljaa ja mopoilla
päristellään ympäriinsä joskus jopa
haitaksi asti. Joidenkin nuorten harrastukseksi noussut graffitien maalaus
työllistää poliisia ajoittain jopa ongelmaksi asti”, kommentoi Kokkonen.

Poliisissa on erityinen Nuorten tiimi,
joka hoitaa nuorten tekemien rikosten selvittämisen, alaikäisten tekemistä rikoksista tehdään pääsääntöisesti
lastensuojeluilmoitus sosiaalitoimeen.
Myös ennaltaehkäisevää valistustyötä tehdään paljon, kouluilla käydään
säännöllisesti pitämässä luentoja eri
aiheista. Nuorista pitää välittää, korostaa Kokkonen. Hän antaa erityistä
kiitosta Pinarin nuorisotyöntekijöille
joilla on puuttuva ja välittävä ote alueen nuoriin. Petosen Pinarin nuorisotalo on niitä harvoja nykyisin aamusta
pitkälle iltaan avoinna olevia nuorisotaloja.

Poliisi tekee päivittäistä yhteistyötä
vartijoiden kanssa, joita tapaa kierroksellaan niin alueen kaupoissa sekä
nuorisotalolla, kuin myös apteekissa
ja terveysasemallakin. Tarpeen tullessa poliisi on sitten yhtä lähellä kuin
lähin vartija. Tämä käytäntö omalta
osaltaan luo alueen asukkaille järjestyksen ja turvallisuuden tunnetta.
On hyvä että poliisi on tänä päivänä
lähellä ihmistä ja kontaktin ottamisen
kynnys virkavaltaan on madaltunut
myös ei-kiireellisissä asioissa.
Teksti ja kuva:
- Annukka Korhonen -

SUUHYGIENISTIN PALVELUT:
Hammaskiven poisto
Ientulehduksen hoito
Hampaiden puhdistukset
Fluorikäsittelyt
Hampaiden valkaisut
Ravintoneuvonta
Kotihoidon opastus
Suuhygienisti
Janna Luostarinen

Petosen Hammas Oy
Pyörönkaari 3 E, 70820 Kuopio
puh. 017-363 4757

Poliisit Lasse Luokkala (vas.) ja Hannu Kokkonen työssään.

• Fysioterapia
• Akupunktio
•
Fysioterapia
• MDT- ja OMT-terapia • Kinesio• OMT/MDT-terapia
• Lymfa
teippaus
• Akupunktio • Hieronnat
• Työterveysfysioterapia
• Lymfa/LYKO-terapia

• Hieronnat
Yrityksessämme
toimii ammatinharjoittajana
hieroja Reijo Taskinen.
• Työterveysfysioterapia
Tervetuloa!

Avoinna: ma-to 8-19, pe 8-15,
muina aikoina sopimuksen mukaan.
Pyörönkaari 3, 70820 Kuopio
Puh. 017-363 3377
www.petosenfysioterapia.net

Olemme kesällä auki normaalisti!

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
• Ravintola Mualiman Napa
Kuopion torilla
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 18.9.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 10.9.
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Aurinkorinteen koulun oppilaiden
vanhemmilla huoli liikenneturvallisuudesta

A

urinkorinteen koulun ja Pölläkänlahden päiväkodin risteysalueen ruuhkaisuus mietityttää ja huolestuttaa monia pienten
koululaisten vanhempia Petosella ja
Saaristokaupungissa.
Työmatkaliikenne on aamuisin todella vilkasta molempiin suuntiin,
ja ruuhkan seassa pienet koululaiset
yrittävät sitten sukkuloida parhaansa
mukaan ehtien ajoissa koulunpenkille. Kyseinen risteysalue on erittäin
vaarallinen kun aamun ruuhkaan lisätään vielä myös raskas liikennne, joka
sekin usein osuu juuri tuohon samaan
kellonaikaan Saaristokaupungin vilkkaan rakentamisen ansiosta.
Alueen liikenneturvallisuus puhututtaa, alueelle kaivattaisiin esim. hidasteita, liikenneympyrä tai liikennevalot. Keskustelua aiheesta syntyy
lähiasukkaiden keskuudessa niin kadun kulmalla tavatessa, kotona kahvipöydissä kuin myös Saaristokaupungin Facebook -sivuilla internetissä.
Jopa kaoottiseksi kuvattu liikenne
kulkee koulun edestä jatkuvana virtana lähes taukoamatta aina arkiaamuisin parin tunnin ajan noin kello puoli

kahdeksasta alkaen. Sama toistuu iltapäivän tunteina.
Saaristokaupungin
asukasyhdistys on välittänyt tietoa vanhempien
huolesta eteenpäin. Yhdistyksen puheenjohtaja Satu Marjon Facebookkommentin mukaan asia on ollut kaupungin edustajien kanssa pidettävän
aluetiimin kokouksessa esillä.
”Hidasteet tyrmättiin, koska Lehtoniementie on ns. kokoojakatu ja on
periaate, että niille ei asenneta hidasteita. Keskusteltiin myös päiväkodin
parkkipaikan sijainnista ja liittymästä.
Kaksi vuotta sitten luvattiin mm. kärkikolmio koulun liittymään ja sitä ei
useista muistutuksista ja pyynnöistä
huolimatta ole sinne asennettu. Otamme asian esille jälleen seuraavassa tapaamisessa.”, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja.
Vanhemmat sekä läheisen päivä
kodin johtaja ovat olleet yhteydessä
kaupungin viranomaisiin tuloksetta.
Facebook -keskustelujen mukaan liikennevaloja, liikenneympyrää tai hidasteita ei voida kyseiselle tieosuudelle saada mm. kustannussyistä.

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

Perjantai-iltapäivän liikennettä Lehtoniementiellä.
Risteysalue on kuitenkin vanhempien mielestä erittäin vaarallinen.
Eräs äiti kertoo:
”Aikoinaan, kun nuorinta kuskailin
päiväkodille, en uskaltanut ennen klo:
8.20 lähteä, meno oli aivan kamikazemeininkiä, kun yritti täältä Mutkankadulta päästä tien yli. Järkyttävin näky
oli kun Lehtoniementien isoa rinnettä
alas tuli rekka täydessä lastissa kovaa
vauhtia alaspäin ohittaen liikenteenjakajan väärältä puolelta, kun kuski
ei saanut autoa jarrutettua lähestyvän
suojatien kohdalla, jota oli ylittämässä
lapset...”
Osa vanhemmista vie lapsensa autolla kouluun. Työssä käyvän vanhemman on kätevää jättää lapsi koulun kohdalle, varsinkin silloin kun

perheen aamulähdöt osuvat samaan
kellonaikaan. Tämä menettely on herättänyt keskustelua puolesta ja vastaan. Vanhemmat kokevat, että on hyvä kun lapsi saa turvatun autokyydin
aamutuimaan, toisaalta on ikävää kun
autojonoja syntyy koulun pihalle arkiaamuisin ruuhkaksi asti. Vaaratilanteita syntyy myös siitä, että vanhemmat eivät aja autolla koulun pihaan
saakka, vaan jonottavat bussipysäkille
jättääkseen lapsen siihen. Myös poistumisliittymää toivotaan Aurinkorinteen koululle juuri noiden lasten aamukuljetusten aiheuttamien ruuhkien
välttämiseksi.
Lasten vanhempien Facebook-keskustelusta poimittua:
”Miksi kaupunki ei ole tehnyt koulul-

le erikseen tulo- ja poistumisliittymää,
koska kaupunki ajaa ihmisiä kuskaamaan lapsiaan kouluun niin miksi sitä ei tehdä edes helpommaksi. Tilaakin
tuossa Aurinkorinteellä olisi poistumisliittymälle.”
Toisen vanhemman kommentti:
”Yhden asian kaupunki voisi tehdä,
poistaa suojatien aurinkorinteen koulun kohdalta, siinähän kuitenkin on
se alikulkukäytävä ihan 100m päässä,
tietenkin linja-autopysäkkien sijainti
vaatii suojatien tuohon notkon pohjalle. Mitä itse olen seurannut liikkujia
tuossa kohden sanoisin että 1/10 käyttää alikulkua tuossa, muut menevät
tien yli joko ihan summassa tai suojatietä. Alakoululaiset tuntuvat olevan
tunnollisimpia mutta vähänkin isommat ei vaivaudu tunnelia käyttämään.”
Facebook -keskustelijat ovat tuoneet
myös esille vanhempien vastuuta asiassa:
”Ikävä asenne on sekin, että vanhemmat ilmiselvästä vaarasta huolimatta
jatkavat lasten autolla kouluun tuomista, jos se ei ole välttämätöntä. Puoli
tuntia pakkasessa tai hangessa ei vielä ketään lasta tapa, eikä vammautakaan, mutta auton alle jääminen hyvin
todennäköisesti sen saattaa tehdä.”
Onko ikävä tosiasia se, että Aurinkorinteen koulun liikenneturvallisuutta edistäviin toimiin ryhdytään vasta
kun onnettomuus ennättää sattua?
Lähialueen asukkaat, pienten lasten
vanhemmat sydämestään toivovat ettei näin kävisi. Toivossa on hyvä elää.
Teksti: - Annukka Korhonen Kuva: - Jouni Hänninen -

Salibandyvuoro sunnuntaisin klo 17 - 18. UUSI AIKA!

www.ppay.ﬁ

044 729 5233

Asukasyhdistys järjestää
yhteistyössä Kuopion
eläkkeensaajien kanssa
Boccia maanantaisin klo 10.00 - 12.00
Askartelukerho torstaisin klo 12.00 - 15.00
Rivitanssi sunnuntaisin klo 16.00 - 17.00

Tervetuloa mukaan!

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

Tervetuloa!

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHON
Perinteinen TAIMIKIRPPIS
24.8. klo 8.00 – 13.00
Petosen torilla.
Nyt edulliset taimet syysistutuksiin! Tarjolla runsaasti
erilaisia perennojen taimia.
Joukossa myös pensaita.
Hyvät kasvatusneuvot
kaupanpäälle!

TERVETULOA EDULLISILLE TAIMIOSTOKSILLE!

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

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

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

Kokoushuoneen vakiovuorot
peruttu
12.30 - 14.30
n klokunnallisvaalien
rho perjantaisi
* Neuleke
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

PETOSEN
IKINUORET RY
Hei hei
kaikki “lomalaiset”!
Kutsu kuuluu:
2.9. klo 12.00 - 14.00
bocciaa asukastuvalla.
3.9. klo 11.45 - 14.00
alkaa yleiskerho
2. kerroksessa
Kuulemme
kesäterveiset
kakkukahvien kera.
Mietimme samalla
mitä tehtäisiin
yhdessä syyskuussa,
kävisikö risteily,
teatteri tms.
RAY:n lomatkin
ovat haussa.
Ailikin kävelee
- tulee kertomaan.
Joko aloitus onnistuisi
kesätöiltä?
TERVETULOA
KERHOIHIN!
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Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336

Messu su 18.8. klo 10.
Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna
Anni Tanninen ja kanttorina
Jarkko Maukonen.
Messu su 25.8. klo 10.
Liturgia Matti Pentikäinen,
saarna Mikko Väisänen ja
kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Messu su 1.9. klo 10.
Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna
Matti Pentikäinen ja
kanttorina Richard Nicholls.
Messu su 8.9. klo 10.
Liturgia Veli Mäntynen,
saarna Raili Rantanen.
Messu su 15.9. klo 10.
Liturgia Anni Tanninen,
saarna Anna-Maija Hella ja
kanttorina Anna-Mari Linna.

Vehmasmäen
kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351

Messu su 18.8. klo 13.
Raili Rantanen ja Anna-Mari
Linna.

Hirvilahden
kappeli

Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044-275 7936.
Kimppamessu su 25.8.
klo 13. Raili Rantanen ja
Mari Vuola-Tanila.

Nuoret
Nuorten peli-ilta
maanantaisin alkaen 19.8.
klo 17-19 Kallaveden kirkon
alakerran liikuntasalissa.
Nuorten K-17 oloilta
alkaa ti 20.8. klo 19.
Kallaveden kirkon
alakerrassa.
Nuortenillat to 22.8.
klo 17.30. torstaisin
Kallaveden kirkolla.

Varhaisnuoret
Uusien tyttö- ja
poikakerhonohjaajien
ilmoittautuminen su 18.8.
klo 10. Kallaveden kirkolla.
Lisätietoja Eija Huuskonen
p. 040-4848 378.

Musiikki
Nuorten lauluryhmän
harjoitukset keskiviikkoisin
klo 16-17. Kallaveden
kirkolla(yläastelukioikäisille). Yhdessä
laulamisen iloa, esiintymisiä,
leirejä, uusia ystäviä.
Lisätietoja kanttori
Mari Vuola-Tanila
puh. 040 4848 368, s-posti:
mari.vuola-tanila@evl.fi.
Lapsikuorot keskiviikkoisin
Kallaveden kirkolla
klo 17-18 ja
klo 18.30-19.30
Vehmasmäen koululla.
Kuoron johtajana kanttori
Mari Vuola-Tanila.

Lähetys
Naisten lähetyslöylyt
ke 28.8. klo 18. Elokuun
lähetyslöylyt Tiirinlahdessa.
Yhteislähtö Kallaveden
kirkolta klo 16.30. Mukana
Kirsi Leino.

Diakonia
Hyvää huomenta arki !
ke 21.8.
klo 10-12 Kohtaamispaikka
Petosen seurakuntatalon
takkahuoneessa.
Vapaaehtoisväen retki
Aholansaareen su 25.8.
Lähtö Kallaveden kirkolta
klo 9.30.
Seurakuntien yhteinen
omaishoitajien leiri
24.-26.9. Rytkyn
leirikeskuksessa. Leirimaksu
20 € ja edestakainen
kuljetus 10 €. Tiedustelut
ja ilmoittautumiset
16.8. mennessä Riitta
Reimalle p. 040-4848
370 tai Kallaveden kirkon
diakoniatoimistoon ma
klo 9-10 p. 040-4848 332.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 10 500 kpl.
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Tervehdys teille kaikille
lehden lukijoille omasta
alueesi seurakunnasta
näin viran puolesta!

K

irkkoherrana ollessani nyt
reilu puoli vuotta, olen pohtinut seurakuntamme identitettin hahmottumista ja hahmottamista paljon. Miten Kallaveden
seurakunta hahmottuu seurakuntalaisille ja miten seurakuntalaiset
hahmottavat oman jäsenyytensä yhteisössämme?
Tässä hahmottamisen asiassa on
kysymys tärkeästä asiasta. Kysymys
on identiteetistä. Aivan samasta asiasta periaatteessa, kun mietimme
suomalaisuutemme tai savolaisuutemme hahmottamista. Kysymys
on myös hyvin tärkeästä yhteisöllisyyden asiasta. Millaisten arvojen
ja perinteiden ohjaamina ja varassa
rakennamme tätä yhteistä kotiseutua täällä seurakuntamme alueella,
Kuopiossa, Suomessa ja kaikkialla.
Tavoitteenamme Kallaveden seurakunnassa on yhdessä yksilöiden,

perheiden ja yhteisöjen kanssa rakentaa kotiseutuamme kristillisten
arvojen perustalle aivan kuten edeltävät polvet ovat tehneet vuosisatoja
aiemmin. Samalla tavoitteenamme on
vaalia isiltä ja äideiltä saatua kallista
perintöä kirkkoa ja seurakuntaa niin,
että se saatetaan tuleville polville paremmassa kunnossa kuin itse olemme
sen vastaan ottaneet.
Vahvaa kirkollista ja seurakunnallista identiteettiä eivät heiluttele yksittäisen ministerin puheet tai vaikeat kirkkoamme jalostavat ratkaisua
odottavat kysymykset. Yhdessä me
rakennamme ilolla seurakuntaa ja
kannamme kortemme kekoon toisiamme tukien ja anteeksiannon ja
sovun hengessä eläen. Ei perheissäkään kaikista asioista aina olla samaa
mieltä. Tärkeää on tietää ja tuntea,
että kaikissa elämäntilanteissa me rakastamme toisiamme ja selvitellään

asiamme yhdessä toisiamme huomioiden ja erilaisia elämän näkökulmia arvostaen sekä yhteistä ymmärryksen tasapainoa hakien.
Rakastakaa ja pitäkää huolta toisistanne. Katselkaa ympärillenne
ja kiittäkää Jumalaa siitä miten hienon kodin ja konnun olemme rakentaneet ja lahjaksi saaneet Jumalalta ja edeltäviltä polvilta.
Pidetään ilolla huolta kirkostamme ja seurakunnastamme yhteisestä hengellisestä perheestämme ja
kodistamme.
- Kirkkoherra Matti Pentikäinen P.S. Petosen seurakuntataloa ei olla
myymässä. Seurakuntaneuvostomme varautumissuunnitelmissa on
mainittu seurakuntatalon myyntimahdollisuutena vaikean taloudellisen hätätilanteen koittaessa.

Katseet reppuselkäisiin lapsiin!

T

aas on koittanut aika, jolloin
katuliikenteeseen
ilmestyy
uusia ja liikenteessä kokemattomia kulkijoita suuri joukko. Tämä
taas tarkoittaa sitä, että meidän aikuisten, ja varsinkin autolla liikkuvien
tulee olla entistä tarkkaavaisempia liikenteessä. Varsinkin koulujen ja päiväkotien ja niihin johtavien reittien ja
suojateiden lähettyvillä!
Pitkälahti-Petonen-Jynkkä-Saaristokaupunki -alueella on useampia opinahjoja, joihin suuntaa tiensä
uutta koulusukupolvea satamäärin.
Kaikille ei ole täysin selvillä liikenteen pelisäännöt ja kulkureititkin ovat
enemmän tai vähemmän vaarallisia.
Vanhempien opettamat liikennesäännöt ovat jotenkin mielessä, mutta ensimmäisinä koulupäivinä taitaa
jännitys edessä olevasta viedä voiton
muuten harkitsevaltakin lapselta. Eikä
oppi tahdo silloin ohjata pientä jalkaa
oikein ja harkiten liikkumaan entistä
vilkkaammassa ja avarammassa ympäristössä.
Toisaalla lehdessä on artikkeli hieman samaa aihetta sivuten, vaikkakin
paljon yleisemmällä, mutta tärkeällä
tasolla koskien yleensä koululaisten
liikkumista ja vanhempien lastensa kouluun saattamista. Osansa saa
myös kaupungin suunnitteluosasto

koulujen sijoittamista ajatellen. Tämä
löytyy artikkelista kun osaa oikein lukea rivien välistä!
Olen henkilökohtaisesti parina iltapäivänä seurannut hetken ajan Petosen kirjaston kulmalla liikennettä
Jalkasenkadun-Pyörönkaaren ja toisaalta Vapauden aukion suojateiden
läheisyydessä. Saatte uskoa ettei siinä
liikennettä ja sen piittaamattomuutta
jalankulkijoista seuratessa mieli mettä keitä! Aina löytyy poikkeuksiakin,
mutta yleisin reaktio tuntuu olevan
”Pois alta” -ajattelu ratin ja penkin
välissä. Tällaisissa paikoissa missä
liikkuu korostetun paljon läpikulkuliikennettä, täytyisi autoilijankin ottaa
maltti ja ymmärrys kartanlukijaksi ja
rauhoittajaksi kaasujalan käytössä.
Toinen asia johon pakostakin huomio kiinnittyy, ovat isommat koululaiset polkupyörineen jalkakäytävällä,
mistä ei löydy pyörätietä. Kapeallakin
tieosuudella ajetaan kaksi-kolme rinnan ja annetaan jalankulkijoiden väistää jos ehtivät! Kenelläpä meistä on
silmät selässä takaa lähestyvää pyöräilijää seuraamaan? Jos vielä sattuu olemaan iäkkäämpi henkilö ja liikkeellä
rollaattorin kanssa, niin mahdollisen
vahingon tapahtuminen on enemmän
kuin lähellä.
Liikenne vaatii pelisääntöjen nou-

dattamista meiltä jokaiselta. Tämän
ovat ehtineet kuulla jo tällä viikolla
aloittaneet uudet koululaisetkin useaan kertaan vanhemmiltaan. Toinen
asia on, ovatko he sisäistäneet asian
oikein ja pystyvätkö käyttämään tietoa hyväkseen kaiken jännityksen
keskellä.
Tämän vuoksi meidän aikuisten tuleekin olla joka suhteessa esimerkkinä
liikenteessä ollessamme, joko yksin
autolla liikkuessamme tai jälkikasvumme kanssa. Ja varsinkin silloin
kun tilanne vaatii erityistä varovaisuutta, kuten koulujen ja päiväkotien
läheisyydessä. Lasten ollessa kyydissä
voi liikkeellä ollessaan käyttää aikaa
neuvomalla ja opastamalla lasta erilaisissa tilanteissa käyttäytymään oikein
olemalla esimerkkinä ja tekemällä
asiatkuten ne tulee tehdä.
Minua henkilökohtaisesti nauratti
aluksi tv:ssä pyörivä Liikenneturvan
opetuspätkä ”Älä aliarvioi esimerkin
voimaa”!
Tämä jos mikä on täyttä totta. Toivottavasti esimerkki on oikein tekemistä ja jättää tuleville polville hyvän
pohjan josta ponnistaa!
Toivotan oikein antoisaa ja turvallista kouluvuotta kaikille!
Kouluterveisin: - Pekka Puurunen -
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
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Hanki edullisesti
kalusteet toimistoosi
Satojen käytettyjen toimistokalusteiden valikoima

Lisäksi paljon
erilaisia pöytiä,
tuoleja ja
kaappeja.

.

Hanki edullisesti
Hanki
edullisesti
kalusteet
toimistoosi kalusteet toimistoosi.
Satojen
käytettyjen
valikoima
Satojen
käytettyjen
toimistokalusteidentoimistokalusteiden
valikoima
Hinta esim.

180 € 150 €
Syyskuussa lisää uusia eriä.
Tulossa myös erä käytettyjä
sähkösäätöisiä pöytiä.

Lisäksi paljon
erilaisia pöytiä,
tuoleja ja
kaappeja.
sis. alv:n

sis. alv:n

Suurin osa kalusteita netissä

Syyskuussa lisää uusia eriä.
Tulossa myös erä käytettyjä
sähkösäätöisiä pöytiä.

Suurin osa kalusteista netissä
www.harpymil.ﬁ

www.harpymil.fi
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Opiskelijat huom!Edulliset kaluste

180 €Edulliset
150
€opintojen alkuun
kalusteet
Hinta esim.

sis. alv:n

sis. alv:n

Syyskuussa
lisää uusia
eriä.
osa kalusteista
netissä 1991
Toimistojen
ja julkisten
tilojenSuurin
kalustamista
vuodesta
Tulossa myös erä käytettyjä
sähkösäätöisiä pöytiä.

www.harpymil.fi

Opiskelijat huom!

Edulliset kalusteet opintojen alkuun
Toimistojen ja julkisten tilojen kalustamista vuodesta 1991

Tervetuloa varastomyymäläämme:
ma-to 10-17, pe 10-15,
kesä-heinäkuussa la suljettu
puh. 044 288 3602 • myynti@harpymil.fi
Petosenmutka 41, Kuopio (ent. Areena)
70820 Kuopio
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