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* Uusia yrittäjiä Petoselle s. 2
* Opaskoiraperheitä tarvitaan s. 4
* Roskaaminen kiusana s. 5

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 31.10.2013 asti
1 seteli / asiakas

GRILLILAUTANEN

5€

tällä setelillä

KAIKKI
KEBABANNOKSET
KEBAB
voimassa 31.10.2013 asti
1 seteli / asiakas

6€

GRILLI
voimassa 31.10.2013 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

MINIPORILAINEN

JUNIOR
voimassa 31.10.2013 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

1,5€

tällä setelillä

AURAHAMPURILAINEN

4€

HAMPURILAINEN
voimassa 31.10.2013 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

LASTENPIZZA

JUNIOR
voimassa 31.10.2013 asti
1 seteli / asiakas

3,5€

tällä setelillä

JUUSTOATERIA

ATERIA
voimassa 31.10.2013 asti
1 seteli / asiakas

5,5€

tällä setelillä

MEDIUMPIZZA
(3 täytettä)

PIZZA
voimassa 31.10.2013 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€

2
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PÄÄKIRJOITUS
NYT SITTEN NUORET

N

uorille nyt –kampanja herättelee aivan oikeutetusti
kaikkia ihmisiä huomaamaan nuorten syrjäytymisen – tai
paremminkin syrjäyttämisen ongelmavyyhden. Suurin ongelma ei
mielestäni ole se, että nuorille ei
ole töitä tai, että heille ei makseta
kunnon palkkaa vaan se, että liian
monella nuorella on pakka ja elämänasiat täysin sekaisin. Niin että
työn haku ei välttämättä tule edes
mieleen kun ei tiedä, mihin seuraavana yönä päänsä kallistaisi. Jotta kiitos vaan Kyösti Kakkonen ja
kumppanit, ihan hyvä että pistätte
rahanne likoon mutta näillä hyväntekeväisyyskampanjoilla ja almuilla ei nuorten kipeimpiä ongelmia
ratkaista.
En tiedä surullisempaa näkyä
kuin maanantaiaamuna Pyörönkaaren Siwasta hiippaileva hupparipoika, joka pää kumarassa
maahan tuijottaen kantaa kaljalaatikkoa kuin suurinta aarrettaan. Ja
sitähän se on kun tunteiden turruttaminen on ainoa asia, mikä tuntuu
mahdolliselta. Se riipaisee, ettei voi
tehdä mitään. Tiedän, että tekijöitä
on, on hieno uuden lain mukainen
etsivä nuorisotyö, jollaista olin itsekin järjestämässä Pielavedellä pari
vuotta sitten. Etsivällä työllä voidaan napata kiinni koulupudokkaita, kotiin makaamaan jätettyjä
tai muutoin elämänhallintansa ja
–halunsa menettäneitä tulevaisuudettomia nuoria ihmisiä. Lisäksi
Kuopion alueellakin on lukuisia
lasten ja nuorten parissa työskenteleviä järjestöjä ja yhteisöjä, joiden
matalat kynnykset ja yksilölähtöinen työskentelymalli voivat auttaa lukuisia suunnan menettäneitä
nuoria.
Suunnattoman paljon enemmän voidaan kuitenkin tehdä jos
vain halutaan. Voidaan ryhtyä
vii
meinkin satsaamaan ennaltaehkäisevään työhön ja varhaisen
puuttumisen menetelmiin. Ei ole
sanahelinää se, että jo päiväkodissa tulee havaita lasten ja perheiden tuen tarpeet. Yksinkertaista
mutta totta: myöntäkää riittävästi
rahaa lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen, sosiaalitoimelle
jalkautuvaan perhetyöhön, lasten
ja nuorten psykiatrisiin palveluihin, koulukuraattoreiden palkkaamiseen, kouluterveydenhuoltoon,
koulupsykologeille jne kaikille
niille tukitoimille, jotka vuosien
mittaan on tuhottu taloudelliseen
kriisiin vedoten. Hetkeksi koulusurmat ja kollektiivinen kauhu
täräyttivät päättäjät pitämään tiedotustilaisuuksia ja hiljaisia hetkiä,
perustamaan toimikuntia selvittelemään asiaa ja lupailemaan parempaa. Kovin suuria satsauksia
ei noista traagisista yhteiskunnan
tukiverkoston ulkopuolelle tipahtaneiden nuorten tekemistä surmatöistä ole silti seurannut.
Voi te omissa lintukodoissanne
elävät poliittiset päättäjät, miten
saisimme lasten ja nuorten hädän
ja huolentarpeen taustalla olevat
tekijät tajuntaanne. Kun vanhemmat voivat huonosti, eivätkä kykene lapsistaan huolehtimaan, on
nimenomaan yhteiskunnan velvollisuus ottaa vastuu tukitoimien järjestämisestä.
Riitta Katajamäki, p. 045 209 0600
PPAY ry:n puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com

MILLA TURUNEN ON PITKÄN
LINJAN R-KIOSKILAINEN

P

yörönkaarella sijaitsevan RKioskin uutena kauppiasyrittäjänä on 2.9.2013 aloittanut
Mirja Turunen. Millana paremmin
tunnettu pitkän linjan R-kioskilainen
kertoo, että R-Kioski Oy:n tarjoamat
tukitoiminnot olivat ratkaiseva tekijä
yrityksen perustamisessa. R-ketjun
linjana onkin nykyisin suosia kauppiaskioskeja, jolloin itsenäinen yrittäjä vastaa päivittäistoiminnasta ja
R-Kioski Oy tukee markkinoinnissa ja
hallinnon hoitamisessa.
Yhtä tärkeää kuin ketjun tuki oli
Millan mukaan myös se, että sai työkaverikseen Linda Väänäsen. ”Hyvä
työntekijä varmistaa sen, että vapailla
on huoletonta olla ja yhteistyö asiakkaiden parissa sujuu hyvin.” Lindan
lisäksi kioskilla työskentelee tarvittaessa vapaapäivien tuuraajana ja kiireapulaisena kaksi nuorukaista.
Millalle Petosen R-kioski on tuttu,
onhan hän ollut kioskilla jo vuosia
työntekijänä. Hän kertoo työskennelleensä kaikkiaan 16 vuotta kuopiolaisilla R-Kioskeilla asiakaspalvelutehtävissä, kaupan myyntityö ja
hotellivirkailijan tehtävät ovat myös
tuttuja. Petosen R-Kioskin asiakaskunnassa on paljon vakiokävijöitä,
joista on jo tullut tuttuja ja ”helppoja”
palvella. Toki uusiakin asiakkaita käy
päivittäin.
Vastapainoa työlle tarjoaa koti Pihkainmäessä, perheeseen kuuluu taksiyrittäjä-aviomies ja 12-vuotias tytär.
Virkeänä pitävät myös 4 koiraa, joiden

Pyörönkaaren R-kioskilla palvelevat Linda (vas.) ja Milla.
hoito ja kasvatus on Millalle mieluisa
harrastus.
Pyörönkaaren R-kioskin avajaiskahvit tarjoillaan perjantaina

27.9.2013 klo 12-17. Milla ja Linda
toivottavat niin vanhat kuin uudetkin
asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys toi-

vottaa uudelle yrittäjälle onnea ja menestystä!
Teksti: - Riitta Katajamäki Kuva: - Jouni Hänninen -

ILKAN KIRPPIS SIJAITSEE
PIIPUN JUURELLA

M

iilurannan kirppis sai uuden yrittäjän kun Ilkka
Suokas aloitti kirpputorin
pitäjänä syyskuun alusta. Kirpputorin
uusi nimi on Piippukirppis Pitkälahti. Uuden nimen tarkoituksena on selkiyttää paikan sijaintia Pitkälahdessa,
ABC liikenneaseman lähettyvillä.

Aino Heiniolan luotsaama Miilurantakirppis toimi samalla paikalla
parisen vuotta, ja nyt kun Aino joutui terveydellisistä syistä luopumaan
”rakkaasta kirpustaan” toiminta jatkuu Piippukirppiksenä. Kirppiksen sijainti on oivallinen ja sinne on helppo
tulla, maamerkkinä toimii pitkä, enti-

Piippukirppiksen tarjontaa.

Uusi yrittäjä on myös musiikkimiehiä,

sen Peuran Sahan piippu.
Savonlinnasta lähtöisin oleva Suokas
on myös itseoppinut kitaransoittaja.
Hän on esiintynyt erilaisissa tilaisuuksissa, yritys- ja perhejuhlissa laulaen
ja kitaraa soittaen jo reilut 20 vuotta.
Lauluesitysten tyylilaji on laaja, kaikenlaiset laulut romanssista rokkiin
hoituvat häneltä ilman mikkiä. Kuorosodassakin 2010 esiintynyt Suokas
tunnustautuu viimeisen päälle huumorimieheksi.

Suokkaalla on pitkä kokemus niin
esiintymisestä kuin asiakaspalvelutyöstäkin.
Hän on ystävällinen, huomaavainen
ja helposti lähestyttävä asiakaspalvelun ammattilainen. Varmasti oikea
mies oikealla paikalla kirpputorin pitäjänä.
Teksti: - Annukka Korhonen Kuvat: - Annukka Korhonen ja
Anne Tuomainen -
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Hyvät neuvot ovat kalliit, mutta
Omalta Välittäjältäsi saat ne ilmaiseksi.

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

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

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

Kiinteistömaailma Torikartano
KUOPION HUONEISTOVÄLITYS OY LKV
Haapaniemenkatu 19 | 70110 Kuopio
P. 017-279 8910
torikartano@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma TorinKulma
KODINONNI KUOPIO OY LKV
Haapaniemenkatu 28 | 70110 Kuopio
P. 017-279 8940
torinkulma@kiinteistomaailma.fi
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Lemmikkikeskus Viiksi – hyväksi haukuttu
L
emmikkikeskus Viiksi sijaitsee
Kurkimäessä, vain 25 km Kuopiosta länteen, pienen poikkeaman päässä valtatie 5:ltä. Alueella
on lemmikeille hehtaarien kokoiset
ulkoilumaastot kaukana kaupungin
hälinästä. Viiksi on korkeatasoinen
koirahoitola ja hyvinvointikeskus,
jossa on tilat myös kissoille, kaneille,
jyrsijöille ja muille pienlemmikeille.
Lemmikkien hyvinvoinnista huolehtivat ammattitaitoiset, koulutetut pieneläinhoitajat. Viiksessä toimii myös
opaskoirakoulu sekä löytöeläinpalvelu. Lemmikit ja löytöeläimet saavat hyvän ja ammattimaisen hoidon
Viiksessä jonka toimintasäde ulottuu
n. 150 km etäisyydelle aina Iisalmesta
Joroisiin asti.

Opaskoiraperheistä pulaa

Opaskoirakoulu Viiksi on Suomen
Opaskoirakoulu Oy:n toimintayksikkö jossa koulutetaan opaskoiria näkövammaisille. Käytetyt rodut ovat
ensisijaisesti labradorinnoutaja, saksanpaimenkoira ja noutajaristeytyksiä. Viiksi ostaa koulutuskelpoisia
koiria sekä opaskoiriksi soveltuvia
pentuja jotka kustantaa julkinen hallinto. Perinteiset Suomen opaskoiratoiminnan kustantajat, sairaanhoitopiirit ja tapaturmavakuutusyhtiöt,
rahoittavat Opaskoirakoulu Viiksen
toimintaa. Viiksellä on myös omaa
varainhankintaa.
Viiksellä on koko ajan laajeneva
hoitokotien verkosto, joka tekee va-

Yrittäjä Heimo Nykänen ja tulevat opaskoirat.
paaehtoistyötä hoitamalla ja kasvattamalla Viiksen koiranpentuja. Ilman
pentukasvatusta tarjoavaa hoitokotia
ei opaskoirakoulu voisi toimia. Hoitokodin merkitys on todella suuri.
Ilman niitä ei saataisi koulutuskelpoisia opaskoiria riittävästi. Ajoittain
opaskoiran kasvattajaperheistä on jopa pulaa. Viiksen pennut kasvatetaan
ensisijaisesti opaskoiriksi, mutta myös
muihin hyötykoiratehtäviin, kuten
avustaja- ja virkakäyttöön pelastuskoiriksi ja rikoksentorjuntaan.

Kuinka
opaskoiraperheeksi?

Ammattitaitoinen henkilökunta vastaa lemmikkikeskuksen ja opaskoirakoulun
toiminnasta.

Opaskoiraperheeksi voi ryhtyä kuka vaan jolla on aito kiinnostus opaskoiratoimintaa kohtaan. Keskustelun
perusteella selvitetään opaskoiraperheeksi haluavan perhe- ja lemmikkiti-

lanne, esim. perheessä ei voi olla toista
pentukoiraa. Pentu pyritään luovuttamaan perheeseen mahdollisimman
pian, n. 8-10 viikon ikäisenä, jotta
sopeutuminen tavalliseen perhe-elämään voi alkaa. Koira oppii perheen
tavoille varhaisessa vaiheessa.
Opaskoirapennusta on pidettävä
hyvää huolta ja sen koulutukseen on
paneuduttava, jotta siitä kasvaisi tasapainoinen ja yhteiskuntakelpoinen
opaskoira. Pennun hoitoperheen tulee noudattaa annettuja ohjeita, esim.
koulutukseen liittyen. Viiksi maksaa eläinlääkärikulut sekä myös pennun hoitoajan ruokintakuluja. Kaikki
muu, kuten vastuu pennun kuljetuksista, hoidoista ja sen mahdollisesti
tekemistä vahingoista jää hoitoperheelle.
Opaskoiran tulevaa tehtävää ajatellen näkövammaisen ”oikeana kätenä”

on opaspennun kasvatuksessa olemassa muutamia erityisvaatimuksia,
kuten opaskoiraksi varttuvaa pentua
ei saa yllyttää riehumaan, koska pennun riehakas käyttäytyminen vaikeuttaa varsinaista koulutusta. Tämä on
hyvä muistaa esim. kuljettaessa ovissa,
autoon siirtymisissä ja poistumisissa.
Koiran rauhallinen käytös on eduksi sen toimiessa aikanaan näkövammaisen parissa. Samasta syystä opaskoirapennulle ei saa heittää keppiä tai
palloa, muuten vaikeuksia saattaa olla
tulevaisuudessa tiedossa. Pentu olisi
hyvä myös opettaa kulkemaan henkilöauton kuljettajan viereisessä jalkatilassa siten että se pysyy lattialla jaloissa eikä nouse penkille. Opaskoiran
käyttäjät kuljettavat näin koiriaan
esim. liikkuessaan taksissa. Opaskoirapentuina käytetyt rodut ovat hyvin
ihmisläheisiä, niitä ei saa pitää juoksulangassa eikä niitä saa jättää ulos ilman valvontaa.
Kun pentu on n. 1-1,5 vuoden ikäisen palannut takaisin opaskoirakoulu
Viikseen, sen soveltuvuus opaskoirakoulutukseen testataan. Pentu käy läpi
tarkan testivaiheen jossa sen luonnetta testataan eri tavoin, se käy mm. läpi
monet terveyteen liittyvät tarkastukset, se käy lonkka-, kyynär- ja silmäkuvauksissa sekä siltä testataan paukku- ja pimeänarkuus eri tavoin.
Pentuperhetoiminta on korvaamattoman arvokasta ja ilman vapaaehtoisia hoitoperheitä opaskoirien
kouluttaminen ei olisi mahdollista.
Opaskoirakoulu Viiksi tekee toimintansa puitteissa yhteistyötä muiden
opas- ja vammaiskoirajärjestöjen
kanssa. Viiksi on tullut tutuksi lähialueen ihmisille ja myös kauempana
asuville. On kovin tavallista että pääkaupunkiseudulla asuva tuo lemmikkinsä Viikseen hoitoon esim. Lapin
reissunsa ajaksi.
Lemmikkikeskus Viiksi, kaikkien
käyttäjiensä toimesta hyväksi haukuttu.
Teksti ja kuvat:
- Annukka Korhonen -

Tilaa Puijon Paroni pikkujouluihin ajoissa

K

uopion omalla taikurilla
Puijon Paronilla alias Jouni Vepsäläisellä ovat edessä
vuoden kiireisimmät ajat. Taikuri/
ajatustenlukija Puijon Paroni viimeistelee parhaillaan pikkujoulushowtaan, vaikka aurinko paistaa
kirkaimmillaan ja lämmintä on
varjossa lähes 20 astetta. Tuntuu
varmaa hurjalle mietiskellä näin
kesän lopulla pikkujouluja, mutta
niinhän se on ,että aikainen lintu
madon nappaa. Pikkujoulu-esityksiä taikurilla on varmistunut jo nyt
6 kappaletta ja jos haluaa taikurin
vilkkaimpaan
pikkujouluaikaan
juhlaansa ,niin varauksen aika on
nyt. Tosin taikuri Puijon Paroni
pyrkii tekemään useamman esityksen illassa, jos vain aikataulu antaa
myöten.
Taikuri Puijon Paroni uusiutuu
aika paljon vuosittain ja pikkujouluissa tullaan näkemään tänä vuonna useita uutuuksia. Taikuri on
huomannut vuosien saatossa,että
ihmiset pitävät ajatustenluvus-

ta erityisen paljon,niinpä hän on lisännyt ajatustenlukua jonkun verran
ohjelmistoonsa. Ajatustenluku vaatii
tarkkaa keskittymistä ja haastavinta on lukea aidosti vieraan henkilön
ajatuksia. Tavanomaisemman Taikuuden osalta taikurilla työn alla ovat
nyt uudet kyyhkystemput ja lisäksi
lukemattomia muita uusia jännittäviä
temppuja niin lavataikuuteen kuin lähitaikuuteenkin liittyen.
Yhden tempun ja sen ympärille
asioitten rakentaminen saattaa viedä viikkoja,useimmiten kuukausia.
Vaikka itse esitys ei kestä kuin 35-45
min. sen valmisteluun on tehty paljon
ennakkotyötä. Jokaiseen esitykseen
pakkaaminenkin vie aikaa riippuen
räätälöidyn esityksen sisällöstä . Lisäksi tietysti kotona on vielä kaiken
purkaminen esityksen jälkeen. Joskus joku erheellisesti on luullut ja
sanonut, että on taikurilla tunti liksa
kohdallaan,mutta kun hänelle kerrottiin, että harjoittelutunneista eikä
valmisteluista saa maksua,niin ei se
tuntipalkka niin suuri loppujenlopuk-

si olekaan.
Taikuri Puijon Paroni tekee esityksiä kaikenlaisiin juhliin kuten häihin,
syntymäpäiville, harjannostajaisiin,
teemapäiville, vuosijuhliin jne. Pikkujouluaika on yksi taikurin vuoden
mukavimmista ajanjaksoista. Silloin
taikurilla on sopivan kiirettä ja kysyntää. Taikuus onkin erittäin suosittua
pikkujouluissa, etenkin puhe ja huumoripitoinen show uppoaa juhlakansaan hyvin. Esityksissähän ei tärkeintä
ole temppu, vaan kuinka se esitetään
ja tarjoillaan yleisölle. Mieleenpainuvien temppujen lisäksi esityksessä
täytyy olla myös huumoria, vauhdikkaita tapahtumia ja yllätyksiä. Taikuri
Puijon Paroni myös räätälöi jokaisen
esityksen erikseen kuhunkin tapahtumaan sopivaksi. Pikkujoulun juhlijoille huumoripitoinen esitys on paras
valinta, toteaa taikuri Puijon Paroni
alias Jouni Vepsäläinen. Tarkemmin
taikurin ohjelmistoon voi tutustua
osoitteessa www.puijonparoni.com.
Ilmoitus
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Roskaaminen ja yleinen
häiriköinti kiusana Valintatalon
kiinteistön edustalla

P

etosen Lehti teki kyselyn Valintatalon
liikekiinteistössä
asioiville. Kyselyyn vastasi 32
henkilöä.
Petosen Pirtissä sijaitseva Valintatalo Pirtinportti tarjoaa lähialueen
asukkaille hyvän päivittäistavaroiden
valikoiman lähipalveluineen, kuten
matkahuollon pakettien nouto ja lähetys. Kiinteistössä toimii myös RKioski ja kampaamo.
Etenkin nuorison tiedetään hengailevan päivittäin Valintatalon edustalla.
Tottahan toki nuorten täytyy jossakin
kokoontua, mutta asiallinen käytös
kuitenkin olisi vähintäänkin toivottavaa.
”Päivittäin, aina koulujen päättymisen jälkeen myymälään ja sen edustalle ilmaantuu nuorisojoukko”, kertoo
Valintatalon myymäläpäällikkö Teija Manunen. ”Paikalle tullaan isona
ryhmänä ja metelöidään. Pyörät jätetään pitkin pihaa, monesti juuri Valintatalon ovien eteen”. Valitettavan
usein on kyse samasta porukasta. Syljeskely on iljettävää, varsinkin silloin,
kun sitä tapahtuu toistuvasti juuri
kaupan ulko-ovien edustalla. Ohjeistusta ja kieltoja ei uskota ja ryhmässä
tyhmyys tiivistyy. ”Kaupassa alaikäiset
yrittävät pelata peliautomaatin pelejä
kielloista huolimatta”, tietää Manunen
kertoa. Pelaamisen ikärajahan on nykyisin 18 vuotta. Myymäläpäällikön
mukaan myös näpistely on kausiluontoisesti riesana.
Myös roskaaminen alueella puhututtaa yleisesti, roskien kun on tapana kulkeutua itse kenenkin toimesta
monesti juuri roskiksen viereen, eikä pöntön sisään, mihin ne oikeasti
kuuluisivat. Yksittäisten humalaisten toilailut aiheuttavat silloin tällöin
päänvaivaa kauppakiinteistössä ja sen
edustalla. Ongelmatilanteita ja häiritsevää käytöstä ei aina aiheuta ainoastaan nuoriso. Nämä usein toistuvat
em. tilanteet ovat kuitenkin monien
Valintatalon lähistöllä liikkuvien kansalaisten huulilla.
Petosen Lehden toimesta suoritettiin kysely, jossa saattoi antaa oman
mielipiteensä asiasta ja esittää parannusehdotuksia anonyymisti. Moni lä-

Oikein ja väärin pysäköity polkupyörä.
hialueen asukas on pannut merkille
mm. alueella roskaamisen ja toivoisi
asiaan jotakin parannusta. Vartijan
päivittäinen käynti sekä kaupan sisäja ulkopuolella on tarpeellinen, tosin
vartiointia voisi enemmänkin alueella
olla, on monen vastaajan kommentti.
Useat vastaajat asioivat alueella päivittäin tai lähes päivittäin. Kauppaasiat hoituvat monilta yleensä päiväsaikaan tai alkavan iltapäivän tunteina.
Kyselyyn perustuvien vastausten mukaan ongelmia aiheutuu etenkin
roskaamisesta, kaupan ovien eteen
syljeskelystä ja sopimattomasta kielenkäytöstä. Myös tarpeeton päristely mopoilla viereisellä parkkialueella
häiritsee monia.
Parannusehdotukseksi ehdotettiin
mm. valvontakameroiden ja vartioinnin lisäämistä alueella entisestään.
Kotikasvatuksen perään kuulutettiin
myös. Ehdotettiin myös esim. kahvipöytien sekä vaikkapa jäätelökioskin
lisäämistä alueelle kesäajaksi, jossa
niin nuoriso kuin myös muukin väestö voisi sitten kesäpäivinä kokoontua. Miksei muutakin tekemistä voisi
alueen nuorisolle järjestää. Voitaisiin
laittaa asia hautumaan? Monesti tylsistyminen ajaa tyhmiin tekoihin. Kun
olisi kiva kokoontumispaikka sekä
mielekästä tekemistä, häiriökäyttäytymiset jäisivät kenties vähemmälle.
Jokainen aikuinen toimikoon vastuullisen käytöksen esimerkkinä, sen voi-

Turkit kuntoon oikeilla
aineilla ja menetelmillä!
MEILTÄ SAAT KOIRALLESI


Ammattitaitoisen pesu- ja trimmauspalvelun



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

maa ei kukaan voine väheksyä.
Kyselyyn vastanneiden kesken suoritettiin arvonta jonka voittajat palkittiin elokuvalipulla. Leffaliput voittivat
Taina Tiainen ja Tuomo Wahlman.
Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!
Teksti ja kuvat:
- Annukka Korhonen -

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

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

Tule asiakkaakseni!
Hoiva -ja hoitopalvelut
kotiisi.

Hyvä Hoiva Pirjo Haatainen
p. 040 682 5556
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Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys
tiedottaa:

Y

hdistyksen hallitus päätti
15.8.2013 kokouksessaan
jatkaa koirapuiston korjaushanketta. Varapuheenjohtaja Martti Miettinen (p. 0400-571148) valittiin vastuuhenkilöksi laatimaan
korjaussuunnitelman ja kustannusarvion koirapuiston käyttäjiltä
saadun toivomuslistan mukaisesti. Martti tekee tiivistä yhteistyötä koirapuiston käyttäjien kanssa.
Kaupungilta saadun tiedon mukaan talkooavustusta ei enää tänä
vuonna ole haettavissa, joten haku
ja talkoiden toteutus siirtyy ensi
vuoden puolelle.
Yhdistyksen hallitus vastasi
myöntävästi
Saaristokaupungin
asukasyhdistyksen yhteistyöpyyntöön Kalpa-tilaisuuden ja muiden
mahdollisten tapahtumien järjestämisessä .
Yksityishenkilöiden
tekemiin
aloitteisiin Litmasenlammen siistimistalkoista ja vieraslajien poistamistalkoista hallitus suhtautui
myönteisesti. Molemmat asiat lisätään tulevan vuoden suunnitelmiin. Asukasyhdistys toimii mielellään tapahtumien ja talkoiden
mahdollistajana kun asukkaat sitoutuvat olemaan aktiivisesti toteuttamassa niitä.

P

itkälahden puutarhakerhon jokavuotinen tapahtuma "Kuka
kasvattaa isoimman kurpitsan"
-kilpailu on ratkennut. Kurpitsat olivat kasvaneet isoiksi tänä vuonna .
Tulokset:
1. Rissanen Jaakko
27 kg 800 g
2. Kolari Marja-Leena 25 kg 800 g
3. Rialinna Raija
10 kg 170 g
4. Kokkonen Paavo
6 kg 400 g
Teksti ja kuva: - Seija Jäntti -

Tilaisuudet joka viikko:
Su klo 15.00
Jumalanpalvelus ja rukousiltapäivä
-pyhäkoulu / puuhaa lapsille
To klo 18.30
Seurakuntailta, Rukousilta,
Uskon perusteet ja Opetuslapseuskurssi
TI-PE klo 13.00 Retkievästä ja ruokakassien jako
Ti klo 18.00 parittomat viikot, Apostolien teot -raamattupiiri

Tervetuloa kesälaitumilta
itse kukin kerhojen
pariin.
Aloittelimme entisin
elkein, ja tiistain peruskerhon toiminta on
02.09 – 15.12.2013 ja
kevät 2014 31.05 saakka,
klo 11.45 – 14.00.
Maanantain BOCCIA
on siirtynyt
tiistaille 9.00 – 11.45.
Lämpimät kiitoksemme
ASUKASTUVAN asiaa
hoitaville henkilöille!
RUSKARETKELLE
lähdemme 24.09.
klo 11.00 ASUKASTUVAN
edestä. Ajellaan
ALAHOVILLE (Viinitila)
ruokailun ja ulkoilun
merkeissä. Autoon
sopii n. 40 henkeä.
Ystävä tai tuttavakin
voi lähteä mukaan.
Jos kiinnostaa, soittele
pj. Pekka Hämäläiselle
040 720 8635.
Tiedä vaikka lossilla
nähtäis:
Kaks JOUTSENTA
virralla vierekkäin
ui salmia ULPUKOIDEN!
Tervetuloa retkelle.
Hallitus

www.tukikohta.info

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.fi
kilpailun voittaja
Jaakko Rissanen

Halllitus

PETOSEN
IKINUORET ry

Tervetuloa!

Koppelonkuja 1, Petonen

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

Meillä käy vain käteinen.

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-13.00

Ateria:

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

Lounas torstaina 19.9.:
Porsaanleike, Hollandaisekastike
ja perunat TARJOUSHINTA 4,50 €
Torstaisin aina ”paremman evvään päevä” 4,50 €
Perjantaina 20.8.: Uunilohi ja perunat
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

044 729 5233

Asukasyhdistyksen toimintaa
Biljardivuoro
ma klo 9.30 - 13.00 ja to klo 12.00 - 14.00
Salibandyvuoro
sunnuntaisin klo 17.00 - 18.00
Asukasyhdistys järjestää yhteistyössä
Kuopion eläkkeensaajien kanssa

Mielikuvajumppa
maanantaisin klo 10.00 - 12.00
Askartelukerho
torstaisin klo 12.00 - 15.00
Rivitanssi
sunnuntaisin klo 16.00 - 17.00

Kaikki toiminnot ovat
maksuttomia ja kaikille avoimia.

Tervetuloa mukaan!

http://kahvio.ppay.fi

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
Oletko
ATK-taitoinen?
Tule meille töihin!joko
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
Ja vaikka
et olisikaan,taiota
silti yhteyttä.
työelämävalmennukseen
työharjoitteluun.

Työnhakijalla
pitää ollaJouko
oikeus
Yhteystiedot:
Asukastupaohjaaja
Eskelinen
palkkatukeen
tai työkokeiluun.
puh. 044
718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net
Neulekerho
perjantaisin klo 12.30
- 14.30.Eskelinen
Yhteystiedot:
Asukastupaohjaaja
Jouko
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.

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

Huom!

Lokakuun lehti on asukasyhdistyksen
25-vuotisjuhlanumero.
Tule mukaan juhlimaan!
Ilmoitusmarkkinointi 040 524 2600.
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Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 22.9. klo 10.
Liturgia Sirpa Nummenhei
mo, saarna Anni Tanninen
ja kanttorina Anna-Mari
Linna. Kahvit kirkonmäellä.
Kallaveden kirkon
30-vuotis juhlamessu
su 29.9. klo 10. Liturgia
Anni Tanninen, saarna
Matti Pentikäinen ja
kanttorina Seppo Kirkinen.
Juhlakahvit. Iltajuhla
klo 18. Kallaveden kirkon
30-v. juhlakantaatti,
sävellys kanttori Richard
Nicholls, Pertti Kinnunen,
juhlapuhe. Juhlatarjoilu.
Kirkon seinille taidenäyttely
”Minun kirkkoni”,
taiteilijoina Kallaveden
seurakunnan kerhojen
lapset. Pallosalissa
valokuvanäyttely ”kuvia
Kallaveden kirkon kolmelta
vuosikymmeneltä.
Sanan ja rukouksen
ilta su 6.10. klo 18.
Esirukouspalvelua. Anni
Tanninen ja Mari VuolaTanila
Lähetysjumalanpalvelus
su 13.10. klo 10. Liturgia
Sanna Alanen, saarna Matti
Pentikäinen ja kanttorina
Mari Vuola-Tanila.
Kallaveden kirkko - Muuta
Miestenpiiri
Jynkänvuorella to 19.9.
klo 18.30-20 Jynkänvuoren
kerhohuoneella (Isännäntie
22). Piiristä vastaa Veijo
Olli puh: 040-8275 304.
Poukaman miesten
sauna- ja takkailta
pe 20.9. klo 18. Poukaman
leirikeskuksessa. Illan
aiheena ”Pyhitys”, Matti
Sihvonen. Sauna, uinti ja
iltapala.
Perheraamattupiiri
su 22.9. klo 16.30 Kirkon
alakerrassa. Raamattu
piiristä vastaa Pia Karjalai
nen p. 050-5251 012.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Alfa-kurssi alkaa to 26.9.
klo 18. Ilmoittautumiset
20.9. mennessä
sähköpostiin: eija.
rasanen@evl.fi. Lisätietoja
Anni Tanninen p. 040-4848
359 tai anni.tanninen@
evl.fi.
Ei messua su 29.9. klo 16.

Messu su 13.10. klo 16.
Matti Pentikäinen ja AnnaMari Linna.
Petosen seurakuntatalo Muuta
Donkkis Big Nighttoimintailta pe 20.9. klo
17-20.30 Vapaa pääsy.
Lisätietoja www.donkki.net
tai Cecilia Kurkinen
p. 050-381 4459.
Järjestäjänä Kansan
lähetys.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870
Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Perhekirkko su 6.10.
klo 16. Raili Rantanen,
Richard Nicholls, Valo
harjun ja Kurkimäen päivä
kerholaiset ohjaajineen.
Vehmasmäen kappeli Muuta
Vapaan runon ja
sävelen ilta su 22.9.
klo 18. Valoharjulla.Tuo
mielen päällä oleva runo/
sävel iltaan yhteiseen
jakoon. Mukana illassa
kuopiolainen runoilija Maaria Leinonen, Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044-275 7936.
Perhekirkko su 22.9.
klo 13. Anna-Maija Hella ja
Anna-Mari Linna.
Avoimet ovet alakoulul
aisille jatkuvat kerran
viikossa alkaen 17.9.
klo 13-16 Jynkänvuoren
kerhohuoneella. ja
to 19.9. klo 14-16.30
Petosen seurakuntatalolla.
Iltakerhot alkavat viikolla
38. Syyskauden tyttö- ja
poikaleiri-ilmoittautumiset
11-18.9. välisenä aikana
osoitteessa http://www.
kuopionseurakunnat.fi/
kallavesi-kouluikaiset
löytyvällä internet
ilmoittautumislomakkeella.
Lisätietoja ed. mainituista
toiminnoista: www.
kuopionseurakunnat.fi/
kallavesi-kouluikaiset tai
Eija Huuskonen
p. 040-4848 378.
Lähetys
Lähetysaskartelut
ma 16.9. klo 18. Petosen
seurakuntatalolla.
Tervetuloa mukaan.
Diakonia
Hyvää huomenta, arki!
viikottain keskiviikkoisin
klo 10-12 Petosen
seurakuntatalon
takkahuoneessa.

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

Toiminnan miehet
perjantaisin alkaen 20.9.
klo 13 Petosen seurakunta
talon takkahuoneessa.
Leväsen kammari
ma 23.9. klo 12.30-14
Leväsentie 27. Sanan
maanantai, Sanna Alanen.
Ystäväpiiri varttuneille
parittomilla viikoilla
torstaisin alkaen 26.9.
klo 12 Petosen seurakunta
talon kerhopäädyssä.
Varttuneen väen messu
su 6.10. klo 10.
Samalla vietämme Kris
tilliset eläkeläiset Kuopion
piirin kirkkopyhää. Saar
na, kirkkoherra Matti
Pentikäinen, liturgina
Anna-Maija Hella, kant
torina Richard Nicholls.
Kirkonmenojen jälkeen
on lounas (vapaaehtoinen
ruokamaksu) ja päiväjuh
-la. Tilaisuus päättyy klo
14.00.Tule kirkkoon ystäväsi, naapurisi tai sukulaisesi kanssa, joka ei ole
ehkä pitkään aikaan päässyt kirkkoon Tarvittaessa
järjestämme kimppakyydin. Ota yhteyttä alueiden
yhdyshenkilöihin, mikäli
tarvitset kyydin. Yhdyshenkilöille voi ilmoittautua
myös kyydin tarjoajaksi.
Kimppakyytien
yhdyshenkilöt:Eteläinen
maaseutu Elina Jauhiainen
p. 040-5834 311Hirvilahti/
Lamperila/ Niemisjärvi
Annikki Tiilikainen p. 050349 8084 Haminanlahti/
Kaislastenlahti/ Rytky Kirsti
Oinonen p. 040-7740319
Karhumäki Helena Kröger
p. 040-7320808 Karttula
Anna-Liisa Moilanen
p.040-8282351 Jynkkä /
Levänen/Petonen Hanna
Rasa p. 040-48 48372
Ilmoittautuminen 30.9
mennessä.
Perhetyö
Taidetiistai ti 17.9. ja
24.9. klo 9.30-11.30
tai 13-15. Koko perhe
kädentaitojen pariin
Kallaveden kirkolle. Omat
eväät ja taiteiluun sopivat
vaatteet mukaan. 17.9.
päivän aiheeena ”Heikki ja
minä” ja 24.9. Enkelit.

Arkipäivän
selviytyjä
Ä

iti on vähän väsynyt. Alan henkilökohtaisesti harkita vakavasti
tuolla tekstillä varustetun hupipaidan ostamista.

Aamumme alkaa n. klo 6.30. Herätyskello soi, ja nousen ylös (ellen ole
painanut torkkua päälle, joskus kun käy niinkin). Kahvinkeitin päälle.
Yritän parhaani mukaan olla kolistelematta keittiössä ja alan valmistaa
aamupalaa. Silti juuri siitä syystä tai huolimatta siitä puolitoistavuotias
taaperomme on kohta myös hereillä ja virtaa ihan täpötäynnä. Jos hyvin
käy, selviämme aamusta ilman kakkashowta. Kakkashow = otan vaipan
pois, istutan taaperon potalle, joka ei tietenkään pysy potalla vaan lähtee
juoksemaan ympäriinsä. Kun selkäni käännän hän ottaa täysinäisen wcpaperirullan päästä kiinni ja lähtee juoksemaan ympäri asuntoa. Yhdessä wc-paperirullassa on paperia n. 10 metriä, se on tullut laskettua. Siis.
Istutan hänet uudelleen potalle ja alan keriä rullaa takaisin. Sillä välin
hän on jälleen karannut potalta ja tällä kertaa on ehtinyt jo eteisen koiranruokapussille, jonka sisältöä alkaa kaataa päällensä. Puolet pussista
on pitkin lattioita ennen kuin ehdin hätiin. Vielä kerran potalle ja vastarinta on mieletön. Naapuritkin kuulevat metelin, luulen. No, antaa olla,
laitetaan sitten vaippa, kun ei asia onnistu. Laitan taaperolle vaipan jonka
hän ehtii toisella kädellään repiä toiselta puolelta irti sillä välin kun laitan
toista puolta kiinni. Puhdas vaippa pilalla. Ok, otetaan sitten taas uusi
vaippa jonka laitto tällä kertaa onnistuu. Tässä välissä juon toisella kädellä puoli kupillista kahvia ja aistin tutun tuoksun: Huonot tuli housuun!
Koko homma taas alusta, kiitos vaan. Parhaassa tapauksessa käy vielä
näin: Irrotettuani jälleen vaipan, tavaraa eli ”sitä itseään” tipahtaa lattialle
iso klöntti jota taapero alkaa sillä sekunnilla levitellä ympäriinsä lattialle sivellen sitä myös itseensä. Tätä ehtii usein tapahtua huolimatta siitä
olenko siivoustoimissani salamannopea vaiko pelkästään vain nopea.
Omat aamutoimet jäävät vaillinaiseksi tai ainakin vähintään puolitiehen kun katson kelloa, ja voi ei, meidän pitäisi alkaa jo lähteä että ehditään ajoissa. Taaperolla on vasta vaippa yllään. Äkkiä vaatekerta ylle
(onneksi jo valmiiksi valittu), mutta missä ovatkaan saman parin sukat?
Sitten matkaan. Ulko-oven avauduttua taapero lähtee juoksemaan juuri
siihen suuntaan mihin ei olla menossa. Perään siis, puheohjaus kun ei
vielä onnistu. Viimein valmiina lähtöön, turvassa turvaistuimessa. Tällä
nimenomaisella lähdön hetkellä voisin oikeastaan onnitella itseäni: Hyvä
minä, selviydyin taas tästäkin aamusta tähän asti!
Hoitopaikasta - joka on tietenkin ihan eri ilmansuunnassa - on vielä
poljettava töihin. Ja työpäivän päätteeksi sitten sama toisinpäin. Kotihommat vielä siihen päälle. Äiti on nii-in väsynyt.
Sitä kun polkee aina kaikki ylä- ja alamäet myötä- ja vastatuulessa, niin
konkreettisesti arkiaamuisin viedessään lapsen hoitopaikkaan ja takaisin, kuin kuvainnollisestikin surffaten läpi elämän kaikki ylä- ja alamäet,
siihen alkaa lopulta tottua. Kunhan vain toistoja on tarpeeksi. Mennään
taas kohti uusia elämän tyrskyjä, yhdessä polkien. Säällä kuin säällä.
Äiti, lähes yli-ihminen

Piirit
Puutossalmen
lähetyspiirin aloitus
ma 7.10. klo 13. Viljo
Pekkarisella,
Levälahdentie 105.
Pyhäkoulu
Pyhäkoulut alkavat su
22.9. klo 10. seuraavasti:
Kallaveden kirkko klo 10,
Petosen seurakuntatalo
klo 13.30, Haminalahti,
Hiekkala klo 11 ja
Kurkimäki, kerhohuone,
musatuokio klo 17.

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 16.10.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 8.10.

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 16.10.2013
aineistot viimeistään 8.10.2013

Toimittajat: Annukka Korhonen ja
Riitta Katajamäki p. 046 841 7613

Ilmoitukset/taitto: Tiina Holmström
		taitto@ppay.fi

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Kallaveden kirkko 30 vuotta
Mikkelinpäivänä 29.9.2013
Kutsumme teidät Juhlamessuun kello 10

Kirkon seinillä taidenäyttely
”Minun kirkkoni”
Kallaveden seurakunnan
kerhojen lapset

Iltajuhlaan kello 18

Kirkon pallosalissa
valokuvanäyttely
”Kuvia Kallaveden kirkon
kolmelta vuosikymmeneltä”

• Liturgi I kappalainen Anni Tanninen
• Saarnaaja kirkkoherra Matti Pentikäinen
• Juhlakahvit

• Kallaveden kirkon 30-vuotis juhlakantaatti
• Sävellys kanttori Richard Nicholls
• Juhlapuhe
• Kallaveden kirkon rakennustoimikunnan
puheenjohtaja Pertti Kinnunen
• Viralliset tervehdykset
• Juhlatarjoilu

TERVETULOA!

