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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

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

LIHAPIIRAKKA

2:lla nakilla

GRILLI
voimassa 30.11.2013 asti
1 seteli / asiakas

MAKKARAPERUNAT

3€

tällä setelillä

KAIKKI
SALAATIT
SALAATTI
voimassa 30.11.2013 asti
1 seteli / asiakas

4€

GRILLI
voimassa 30.11.2013 asti
1 seteli / asiakas

6€

KEBAB
voimassa 30.11.2013 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

JUNIOR
KANALAUTANEN
JUNIOR
voimassa 30.11.2013 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

tällä setelillä

KANAKEBAB
ANNOKSET

tällä setelillä

6,5€

PIZZA
voimassa 30.11.2013 asti
1 seteli / asiakas

JUNIOR
TUPLAJUUSTOATERIA

5€

JUNIOR
voimassa 30.11.2013 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

PANNUPIZZA

2:lla täytteellä

tällä setelillä

4€

BOLOGNESE
PERHEPIZZA
PIZZA
voimassa 30.11.2013 asti
1 seteli / asiakas

10€

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
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Voittopihalla ”kivetkin kukkivat”

P

itkälahden
Puutarhakerhon
vuosittain järjestämän pihakilpailun voitto napsahti tänä
vuonna Raija ja Matti Honkaselle.
Kilpailussa oli nyt mukana 8 pihaa,
joista Honkasten piha siis kruunattiin
parhaimmaksi. Kilpailussa arvioitiin
mm. nurmikon siisteyttä, kulkuväyliä
sekä pihasuunnittelun ekologisuutta.
Piha on suunniteltu hyvin ja erittäin
huolella, sen huomaa heti kun astuu
ensi kerran tontille. Havukasveja on

lisätty pihalle paljon jotta talvellakin
olisi vihreää, kivistä kootut laatoitukset sekä niistä tehdyt asetelmat ovat
pieniä taideteoksia vuonna 2010 valmistuneen talon pihalla. Raija kertoo:
”Tähän taloon oli mukava muuttaa, ei
tarvinnut tulla ”rakennustyömaalle”,
sillä kadun kaikki muut talot olivat jo
valmiita, ja tämä on tänä päivänä Saaristokaupungissa harvinaista”. Pihan
ja puutarhan hoito onkin pariskunnalle sydämen asia. Se on molempien

rakas harrastus ja heillä on pihasuunnittelussa samanlainen maku.
”Jos innostuu pihan laitosta, huomaa pian sen kasvattavan kärsivällisyyttä monen muunkin asian suhteen.

Samalla oppii etteivät asiat tapahdu
hetkessä, kuten pensaan tai puun kasvaminen. Pihan ja puutarhanhoito on
mukavaa vastapainoa sisätyölle”, iloitsee Raija.

Ja toden totta, piha on upea. Kyllä
sitä kelpaa katsella ja sillä illan hämärissä astella.
Teksti ja kuvat: - Annukka Korhonen -

Martti Ahtisaari -päivien päätapahtuma Kuopiossa

P

residentti Martti Ahtisaari vierailee nimikkokoulussaan torstaina 7. marraskuuta. Vierailu
on osa valtakunnallisia Ahtisaari –
päiviä, joiden päätapahtumapaikkakunta on tänä vuonna Kuopio. Päivä
alkaa vierailulla Ahtisaaren koulussa
pidettävällä avajaistilaisuudella, jossa
presidentti palkitsee Sovittelija –oppilaita.
Ahtisaari –päiviä vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Päivien
teemana on lisätä rauhanvälitystietoa
kaikilla yhteiskunnan tasoilla, tuoda rauhanvälitys lähelle kansalaisia
ja heidän arkeaan. Suomella on perinteidensä ja osaamisensa pohjalta
edellytykset kasvattaa kansainvälistä
painoarvoaan rauhanvälityksen avulla. Tavoitteena on myös tehdä tutuksi
rauhanvälitystyötä, oppia ristiriitojen
ratkaisemista ja neuvottelemistaitoja.
Martti Ahtisaaren koulu, Lehtoniementie 103

PÄÄKIRJOITUS

PUOLUSTUSASEMIIN

P

etosen aluetta alettiin rakentaa vuonna 1986 Pitkälahden
kylän liepeille. Pari vuotta sen
jälkeen perustettiin Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry jatkamaan
edeltäjänsä Pitkälahden asukasyhdistyksen ansiokasta toimintaa.
Vuodelta 1993 peräisin olevien
Viikko-Savon lehtileikkeiden mukaan syntyhetkestä ja nimenmuutoksesta oli kahdella kyläpäälliköllä
vähän eriäviä näkemyksiä. Kantaa
ottamatta puoleen tai toiseen on
kuitenkin todettava että asukkailla
ja asukasyhdistyksillä on ollut suuri
merkitys ja vaikutus Petosen kau-

punginosan syntyyn. Hattua nostan
kaikille toimijoille etenkin siitä, että Petoselle saatiin kaikki – vieläkin
suurimmaksi osaksi olemassa olevat
kuntalaisten palvelut. Silloin reilut parikymmentä vuotta sitten asukasyhdistyksen yhteistyö kaupungin virkamiesten ja kuntapäättäjien kanssa oli
todellista päämäärätietoista ja periksi
antamatonta toimintaa eikä pelkkää
sanahelinää.
Kaupungin suunnitelmien (1993)
mukaan Petosen alueella odotettiin
vuonna 2000 olevan n 17.000 asukasta. Siihen ei ihan taidettu yltää, muistelen että ennen Saaristokaupungin
perustamista ja mm. Pirtin alueen
siirtämistä uuden asuinalueen osaksi Kanta-Petosella asusti n. 14.000
ihmistä. Siihen mennessä oli kaiketi
rakennuspaikat käytetty ja kylä saatu
valmiiksi. Melkein valmiiksi, Pentti-

sen Manu ja ja muut edeltäjämme jaksoivat vielä aikanaan peräänkuuluttaa
Pyörön terveysaseman rakentamislupauksia, sittemmin olemme muutamia kertoja huudahdelleet hankkeen perään mutta aika on jo ajanut
ohitsemme. Karttulan kuntaliitoksen,
Saaristokaupungin tulon ja Hiltulanlahden kaavoitusten myötä terveyspalvelujen tarpeita onkin nyt enemmän ja laajemmalla alueella. Kenties
Etelä-Kuopioon saadaan joskus oma
terveysasema mutta se on sitten eri
juttu, mihin se rakennetaan. Valmis
tontti odottaa kyllä edelleen Petosen
vapaa-ajan tilojen takana – sopivasti
keskeisellä paikalla koko laajaa aluetta ajatellen. Palvelujen tarve ei näet
Petosellakaan ole vähentynyt, päinvastoin. Kuten hyvin tiedämme, tämä
aika ja taloudellinen tilanne tuottavat
yhä enemmän syrjäytymistä ja osatto-

muutta.
Edeltäjämme takavuosien asukastoimijat ”taistelivat” alueen kehittämisestä ja olivat tiiviisti mukana rakentamassa Petosen kaupunginosaa, nyt
meillä on käsillä puolustuskamppailu.
Vahvistamattoman tiedon mukaan
Pitkälahden koulu on lopettamislistalla ja sosiaalipalvelujen viimeaikaiset
toimet – mm. toimeentulohakemusten vastaanoton lopettaminen – ovat
huolestuttavia. Toivomme, että lapsiperheiden sosiaalipalvelut säilytetään
Petosella. Eikä vain toivota, aiomme
tarpeen tullen kivuta barrikadeille
puolustamaan yhtä tärkeimmistä palveluistamme. Kaupungin talous on
kuralla, säästöjä pitää syntyä mutta
kunpa nyt ei taas tehtäisi sitä virhettä,
että viedään sieltä missä kaikkein heikoimmille syntyy suurin vahinko.
Mikäs täällä on eläessä, myö pe-

toslaiset vähät piitataan parjaavien
toimittajien negatiivisista uutisoinneista ja käytetään ahkerasti kaikkia
meille suotuja palveluja ja yritetään
ylläpitää hyvää yhteishenkeä niin
keskenämme kuin naapurilähiöidenkin kanssa. Aika mennyt ei koskaan enää palaa mutta tulevaisuus
voi olla toivoa täynnä!
Niin, meillä ei ole suunnitelmistamme huolimatta varaa juhlia,
eikä järjestää isoja pitoja mutta
tulkaa kaikki immeiset joulutapahtumaamme lauantaina 14.12.2013 –
syödään puuroa, lauletaan ja iloitaan
yhdessä.
Riitta Katajamäki
PPAY ry:n puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
045 209 0600

Tule kylään uuteen kotiisi.
Tule kylään uuteen kotiisi.
Voit sopia ajan myös ennakkoon.
Voit sopia ajan myös ennakkoon.
Tervetuloa asuntoesittelyihimme. Juuri se oikea unelmiesi koti voi olla meillä myynnissä.
Tervetuloa asuntoesittelyihimme. Juuri se oikea unelmiesi koti voi olla meillä myynnissä.

Ole yhteydessä vaikka saman tien.
Ole yhteydessä vaikka saman tien.

Tule kylään uuteen kotiisi.
Voit sopia ajan myös ennakkoon.
Kukaan ei välitä niin kun me.
Kukaan ei välitä niin kun me.

Kiinteistömaailma | Haapaniemenkatu
Kuopion Kodit Oy
Kiinteistömaailma
| Haapaniemenkatu
Haapaniemenkatu 36,
70110 Kuopio
Kuopion
Kodit
Oy
P. 017 279
8900
Haapaniemenkatu
36, 70110 Kuopio
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi
P. 017 279 8900
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma | TorinKulma
KodinOnni Kuopio Oy LKV
| TorinKulma
Kiinteistömaailma 28,
Haapaniemenkatu
70110 Kuopio
KodinOnni
P. 017 279 Kuopio
8940 Oy LKV
Haapaniemenkatu
28, 70110 Kuopio
torinkulma@kiinteistomaailma.fi
P. 017 279 8940
torinkulma@kiinteistomaailma.fi

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

Kiinteistömaailma | Torikartano
Kuopion Huoneistovälitys Oy LKV
| Torikartano
Kiinteistömaailma 19,
Haapaniemenkatu
70100 Kuopio
Kuopion
Huoneistovälitys
Oy LKV
P. 017 279
8910
Haapaniemenkatu
70100 Kuopio
puijonkatu@kiinteistomaailma.fi
19, 70110
P. 017
017 279
279 8910
8910
torikartano@kiinteistomaailma.fi
puijonkatu@kiinteistomaailma.fi

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

Tervetuloa asuntoesittelyihimme. Juuri se oikea unelmiesi koti voi olla meillä myynnissä.

Välityspalkkioesimerkki: VERKKO 900€ + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta. Asiakirjakulut enintään 250€. Minimipalkkio 3000€. Hinnat sisältävät alv:n (24%). Kysy lisää muista palkkiovaihtovedoistamme.
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Tule kylään uuteen kotiisi.
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Tule kylään uuteen kotiisi.
Voit sopia ajan myös ennakkoon
Ole yhteydessä vaikka saman tien.

Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva DEKK Partner rengasliikeketju vaihtoi Suomessa nimensä Rengascenteriksi.

kylään uuteen kotiisi.
pia ajan myös ennakkoo
Olemme valmistajista riippumaton täyden palvelun rengasliike. Laajan tuotevalikoimamme lisäksi tarjoamme vahvan,
paikallisen ja palvelevan rengasliikkeen.

Kukaan ei välitä niin kun me.

Tervetuloa
asuntoesittelyihimme.
Juuri | se
oikea unelmiesi
koti voi
olla meillä myynnissä.
| TorinKulma
Petonen
| Torikartano
Kiinteistömaailma
Kiinteistömaailma
Kiinteistömaailma

Kiinteistömaailma | Haapaniemenkatu
Kuopion Kodit Oy
Haapaniemenkatu 36, 70110 Kuopio
P. 017 279 8900
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi

KodinOnni Kuopio Oy LKV
Haapaniemenkatu 28, 70110 Kuopio
P. 017 279 8940
torinkulma@kiinteistomaailma.fi

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

Kuopion Huoneistovälitys Oy LKV
Haapaniemenkatu 19, 70100 Kuopio
P. 017 279 8910
puijonkatu@kiinteistomaailma.fi

Ole yhteydessä vaikka saman tien.

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

Kukaan ei välitä niin kun me.

Meiltä parhaat
rengasmerkit Kiinteistömaailma | Haapaniemenkatu
Kuopion Kodit Oy
Haapaniemenkatu 36, 70110 Kuopio
P. 017 279 8900
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi

Leväsen
Huoltamo
Laiturit Ay

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 | Torikartano
Kuopion Huoneistovälitys Oy LKV
Haapaniemenkatu 19, 70100 Kuop
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.

(017) 2647 100
Mika Laituri
0400-372221

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734

untoesittelyihimme. Juuri se oikea unelmiesi koti voi olla meillä myynn
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TRMP on vaihtoehto tylsälle
massapelimedialle

K
Pyörönkaari 15
p. 017 363 3042

LISÄÄ TUUHEUTTA
JOKAISEEN
HIUSSUORTUVAAN.
TULOKSENA ON
TÄYTELÄISEMMÄN
NÄKÖISET HIUKSET.

MYYDYIN
KAMPAAMOTUOTTEEMME
YHDYSVALLOISSA!

(Tuote saatavana
liikkeestäni marraskuussa)

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

onsoli ja pc-pelien ystäville suunnattu pelisivusto The
Real Man´s Playground on
Petosella asustavan, intohimoisen
pelaajan sekä media-alan moniosaajan Teemu Viemerön ideasta alkunsa saanut projekti. Sivusto tarjoaa
peliharrastajien itse tekemää materiaalia, kuten blogeja, pelimaailman
uutisia ja peliarvosteluja. Pelit ovat
The Line, Assassin’s Creed ja Dead
Island. Lisäksi sivustolla on mahdollista kuunnella nettiradiolähetyksiä eli podcasteja, ja seurata netti-tv
lähetyksiä. Tällä hetkellä sivuston
ylläpitämiseen osallistuu yhteensä
kolmisenkymmentä aktiivista vapaa
ehtoista ympäri Suomen, joista kuusi
ovat kuopiolaisia.

”Pelimiehen”
temmellyskenttä
Erääksi kimmokkeeksi oman pelisivuston perustamiselle Viemerö
mainitsee henkilökohtaisen tyytymättömyyden muiden pelimedioiden
tylsähköä ilmaisutapaa kohtaan.
-Lisäksi minuun tekivät vaikutuksen muiden suomalaisten pelaajien
tekemät amatööritason peliarvostelut
Youtubessa, jonne myös itse kesällä
2010 latasin omia peliarvostelujani.
Otin yhteyttä näihin tyyppeihin, ja
tiedustelin olisiko heillä kiinnostusta
osallistua omannäköisten pelisivustojen tekemiseen.
Tarvittava määrä jengiä saatiin kasaan, joka onkin Viemerön sanojen
mukaan ”yhtä suurta perhettä”. Peliarvioiden ja muun materiaalin tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen
eli rahallista palkkiota tekijät eivät
työstään saa. Kyseessä on siis kavereiden keskinäinen yhteisprojekti, jota tehdään harrastepohjalta. Viemerö
myöntää että seksistiseltä kalskahtava
sivuston nimi, (suomeksi käännettynä
Tosimiesten leikkikenttä) on provokatiivinen ihan tarkoituksella.
-Valittiin
tällainen
äijämäinen
nimi siksi, että suorasukaisuus ja
särmikkyys houkuttelee ihmisiä. Tällä
pyritään erottumaan muista kliinisistä
nettijulkaisuista.
Perin miehisestä nimestään huolimatta, TRMP:n sivuston ylläpitoon
osallistuu myös naispuolisia pelihar-

siä, mutta itse asiassa naisten pelimaku on pitkälti sama kuin miestenkin.
-The Sims on ehkä enemmän pikku tyttöjen juttu, mutta kun ikää tulee lisää, aletaan kiinnostua enemmän
toiminnallisemmasta matskusta. Olen
huomannut että naiset pitävät erityisesti Assasins Creedistä ja Death Islandista.
Teemu Viemerö (vas.) suhtautuu pelisivustonsa tulevaisuuteen optimistisesti.
rastajia muun muassa blogistin ja
kääntäjän tehtävissä.
-Naisia ei siis missään tapauksessa
syrjitä, saati haluta sulkea toiminnan
tai kohteen ulkopuolelle. Kaikki ovat
tervetulleita mukaan iästään tai sukupuolestaan riippumatta. Mutta miehet ovat kuitenkin se pääasiallinen ja
suurin kohderyhmämme, Viemerö
toteaa.

Aivojumppaa ja
terapeuttisia vaikutuksia
Millaista iloa tai hyötyä pelaamisesta
voi sitten puhtaan viihteen lisäksi oikein saada?
-Itse ainakin pelatessa koen rentoutuvani, ja voin sillä tavoin paeta arjen
murheita. Voi unohtaa kaikki ikävät
asiat, joita esimerkiksi työpäivän aikana on sattunut. Pelatessa voi käsitellä
rankkojakin juttuja, joita on joutunut
omassa henkilökohtaisessa elämässä kohtaamaan, ja jotka voisivat olla
muuten liian hankalia tai tuskallisia
käsitellä muulla tavoin.
Muita pelaamisesta koituvia hyötyjä ovat muun muassa koordinaatio-,
ongelmanratkaisu- ja loogisen päättelykyvyn paraneminen. Nykyajan
peleissä lähestytään myös syvällisiä,
koko ihmisyyden olemusta ja elämän
tarkoitusta koskevia kysymyksiä. Esimerkkinä tällaisesta pelistä Teemu
mainitsee Spec Obs: The Line nimisen, ei-niin perinteisen sotaräiskinnän, joka on myös yksi hänen tämän
hetkisistä lempipeleistään.
Entä onko naisten ja miesten pelimieltymyksissä huomattavia eroavaisuuksia?
-Kaappisovinistinen” käsitys on, että
naiset tykkäisivät pelata vain The Sim-

Kohti uusia, jännittäviä
aikoja
TRMP:n nettisivustoja päivitetään
lähes joka päivä, ja myös aiemmin
takkuillutta uutisointia ollaan pyritty
tehostamaan motivoimalla laiskanpuoleisia tekstintuottajia; vaikka kyse
onkin harrastuksesta, luvatut hommat
täytyy silti hoitaa.
-Tavoitteenamme on päästä samalle
tasolle muiden Suomessa toimivien
pelimedioiden kanssa. Uudistuksia on
myös luvassa vuoden 2014 puolella,
kuten aivan uudet kotisivut ja rekisteröityminen yhdistykseksi. Tämä mahdollistaa esimerkiksi harjoittelijoiden
ottamisen työharjoittelu- tai työelämänvalmennusjaksolle työmarkkinatuella.
Erityisen iloisia sivuston ylläpitäjät
ovat olleet uudesta julkkis jäsenestään, Idols-kilpailusta tutuksi tulleesta
Ari Koivusesta, jonka kanssa Teemu
odottaa kovasti pääsevänsä tekemään
lähempää tuttavuutta työn merkeissä.
-Koska sivustomme tekijät ovat levittäytyneet ympäri Suomen ja töitä
tehdään kotoa käsin, kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset eivät ole helppoja järjestää. Jäsenten väliset tapaamiset ovat olleet mahdollisia lähinnä
erilaisissa pelialan tapahtumissa joissa
olemme olleet mukana, kuten Digiexpossa tai Animeconissa.
Teemun asenne sivuston tulevaisuutta kohtaan on optimistinen. Hän
toivoo että kaikki blogien ja peliarvostelujen kirjoittamisesta kiinnostuneet
ottaisivat rohkeasti yhteyttä nettisivujen kautta. Hyviä ja innostuneita kirjoittajia kaivataan nimittäin koko ajan
lisää!
www.trmp.fi
Teksti ja kuva: - Jonna Lentz -

TAVOITA

KOTIIN JAETULLA MAINOKSELLA
Osoitteeton suoramainos on tehokas ja edullinen keino tavoittaa asiakkaat. Kotiin jaettu mainos herättää konkreettisella tavalla
kohderyhmäsi kiinnostuksen. Kauttamme saat jakelun lisäksi
vaivattomasti myös mainoksesi painatuksen ja suunnitelun.
Ota yhteyttä ja testaa suoran teho!

HAETAAN JAKAJIA
Suoralähetys työllistää noin 475 mainosten- ja lehtienjakajaa.
Katso lisätiedot ja hae mukaan reippaaseen joukkoomme.

Jani Lankinen puh. 0400 972 053
jani.lankinen@suoralahetys.fi

www.suoralahetys.fi

Petosen lehti • Keskiviikko 16.10.2013

5

Vauhdikas syysloma Pinarilla

K

oulujen syyslomaviikkoa vietetään Pinarilla vauhdikkaasti, tapahtumia riittää kaiken ikäisille.
Keskiviikko 16.10. klo 14 – 21: Lattialeffa klo 15 (K7), klo 18 (K12). Light Painting –valokuvauspaja klo 17 alkaen. Valokuvausta pimeässä, maalataan taskulampuilla upeita kuvia. Askartelupaja.
Torstai 17.10. klo 14 – 21: Splättis –kokeilu klo 14 – 15:30, klo 16 – 17:30. Ilmoittaudu etukäteen
puh. 182688 tai sähköpostitse pinari@kuopio.fi. Tuunauspaja, tuunaillaan vanhasta tavarasta uutta.
Ota omia tuunattavia tavaroita mukaan! Pomppulinna.
Perjantai 18.10. klo 14 – 21: Pomppulinna, konsolipeliturnauksia. Klo 14 – 18 ”mysteerilaatikon
arvoitus” –tehtäväreitti, ryhmissä suoritetaan tehtäviä ja ratkaistaan arvoitus.
Lauantai 19.10. klo 18 – 21: alakoululaisten disko. Lisäksi nuorten avoin ilta Petosen seurakuntatalolla klo 19 – 22, järjestäjinä ohjaaja Hanna sekä etsivä nuorisotyön Tommi ja Merja.

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

Piippu

KIRPPIS

-Pitkälahdessa, siinä korkean piipun juurella-

Tervetuloa PiippuKirppikselle
Pitkälahteen!

Kodikas pikku kirppis piipun juurella.
Monipuolinen valikoima, edulliset pöytävuokrat.
Tällä ilmoituksella saat 6+2 pv yht. 25€ !
................................................................

parturi-kampaamo

Hiusstudio Queen
Nyt on hyvä hetki piristää itseä uudella hiuslookilla.
Lämpimästi tervetuloa osaavan ja energisen
henkilökuntamme palveltavaksi.
Jynkän liikekeskus
Soikkokuja 12,
70780 Kuopio
Soita ja varaa aikasi
numerosta 040 160 8989

Meiltä saatavana myös laadukkaat KMS California tuotteet

Meiltä myös kotitekoiset
karjalanpiirakat, lanttu- ja muikkukukot,
kahvipöydän herkut ym.
Miiluranta 1, Pitkälahti Kuopio.
Ma-Pe 10-18, La 11-15.
Pöytävaraukset: 050-599 7753 suokas.ilkka@gmail.com

Viihdy Jynkässä,
Ravintola Käskynkässä
- Lounas ma-pe
alk. 8,90 €
klo 10.30-15.00
- Isänpäivälounas
su 10.11.2013
noutopöydässä
22 €.
klo 12-16, hinta
Nyt
varattavissa
saunakabinetti
A-oikeuksin,

max 30 henkilöä.
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Nauti paikan
Soikkokuja 12, Jynkän palvelukeskus, Kuopio
017-361 3411
www.kaskynkka.net
ma-to 10.30-20.00, keittiö 10.30-19.00
pe
10.30-23.00, keittiö 10.30-21.00
la
12.00-22.00, keittiö 12.00-21.00
su
12.00-21.00, keittiö 12.00-20.00
Tilaisuuksissa palvelemme -02 asti

Hyvän Olon Salonki
järjestää yhteistyössä
Petosen Fysioterapian
• Fysio- ja lymfaterapia
Hymy – suun
terveyspalveluiden kanssa

HYVINVOINTIPÄIVÄN

TI 22.10.2013 klo 12-18
avoimet ovet.
Päivän aikana verenpaineen ja -sokerin mittausta,
tarjouksia, arpajaiset, tietoa mm. liikunnasta ja ravinnosta.
Mahdollisuus myös ostaa Jobst so soft- tukisukkia.
Suuhygienistit antavat vinkkejä hampaiston kauneudenhoitoon.

Tervetuloa!
Päivässä mukana Savonia amk, Kuntokeskus Pyramidi,
Energetix-magneettikorut.
Pyörönkaari 1, 70820 Kuopio, puh 044 355 5730.
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys 25-vuotta

Kaupungin tervehdys 25 vuotta
täyttävälle asukasyhdistykselle

P

etosen kaupunginosa on ehtimässä nuoren aikuisen ikään.
Voi sanoa, että lapsuuden kasvukivut ja vaikeat teinivuodet ovat takanapäin. Jokaisella asuinalueella on
omanlaisensa kehityskaari ja alueen
viihtyisänä ympäristönä pitäminen
vaatii jatkuvaa työtä. Se edellyttää uusiutumistakin ja esimerkiksi täydennysrakentamisesta on tullut tänä päivänä tärkeä työkalu elinvoimaisuuden
säilyttämiseen sekä kestävän kaupunkirakenteen luomiseen.
Petosen ja Pitkälahden naapurialueilla on tapahtunut paljon viime
vuosina ja kehitys jatkuu tulevai-

suudessakin. Saaristokaupunki sai
Saaristokadusta merkittävän sysäyksen eteenpäin, mikä on vaikuttanut koko Kuopion kehitykseen. Alueen valmistuttua asuinrakentamisen
painopiste siirtyy hieman etelään
Hiltulanlahteen. Merkittäviä työpaikka-alueita tulee olemaan Matkuksessa, Kylmämäessä ja EteläKuopion yrityspuistossa. Tämä tukee
paljon myös Petosen menestymistä.
Petosen väestö on hyvin nuorta, 33
vuoden keski-ikä on vain hieman korkeampi kuin asuinalueen ikä. Eikä ihme, alue on ihanteellinen lapsiperheille. Petonen on kaupunki kaupungin

sisällä ja kaikki tarvittava löytyy läheltä. Palvelutarjonta on hyvin laajaa
ja työpaikka-alueet ovat ihan vieressä.
Elämää on kellon ympäri. Petosta voi
myös hyvin kutsua puistokaupungiksi - puistokäytäviä alueelta löytyy yhteensä noin 20 kilometriä. Päälle tulee
hyvät kevyenliikenteen väylät, toimivat joukkoliikenneyhteydet sekä Lippumäen monipuolinen urheilukeskus. Monipuolisesta asuntokannasta
löytyy jokaiselle sopiva koti.
Vapaaehtoistyöllä ja järjestöillä on
iso merkitys asuinalueen viihtyvyyteen. Asukasyhdistyksillä on tärkeä
rooli yhteisöllisyyden luojana sekä

alueen edunvalvojana. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys kelpaa esimerkiksi aktiivisesta ja hyvin toimivasta
asukastoiminnasta - kannustan jatkamaan tätä tärkeää ja hyvää työtä!
Pidetään samalla hyvää huolta itsestämme ja toisistamme sekä yhteisestä
ympäristöstämme. Hyvä mieli syntyy
pienistä asioista: oven avaus, moikkaus naapurille ja hymy päälle - siitä alkaa yhteisöllisyys.
Kuopion kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja
kansanedustaja Markku Rossi

Maakunnan ykköslehti taipui:

Asukasyhdistyksellä on vaikutusvaltaa

T

änä syksynä 25 vuotta täyttävä
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys osoitti toimivuutensa jo
alkutaipaleellaan. Yhdistyksen tuolloinen puheenjohtaja Erkki Heikkonen kirjoitti huhtikuussa 1989
ilmestyneen Petonen –lehden puheenjohtajapalstalla mm. seuraavaa:
”Kaupungin laajentuessa Petosenmäen eteläpuolelle päätti kaupunki
tehdä alueesta Kuopion Tapiolan. Nyt
kun olemme saavuttaneet tavoitteemme, onkin jo suunnattava voimavarat
uusiin tavoitteisiin alueella. Viime
vuoden lokakuussa perustettiin vanhan kylätoimikunnan työtä jatkamaan
Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys,
jonka tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan alueen kehittymiseen asukkaiden ehdoilla yhdessä kaupungin
kanssa.”
”Tätä juttua kirjoitettaessa alueella asuu jo n. 4000 asukasta ja ongelmiakin on tullut esille. Viime syksynä
Savon Sanomat ilmoitti siirtyvänsä ns.
kakkoskantoon Petosella eli lehti tulisi
klo 7 ja 9 välillä muitten lehtien mukana. Alueella syntyi kova vastustus
moiseen menettelyyn. Lehti koettiin
tarpeettomaksi, ellei se tule postilaatikoihin ennen jokapäiväiseen työhän
lähtöä. Asukasyhdistyksen nimissä
yhteydenotto lehteen perusteluineen
entisen käytännön jatkamiseksi saikin
Savon Sanomat luopumaan ns. kakkoskannosta.”

Ministerivieraita Petosella
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
on ollut aktiivisesti yhteydessä myös
eduskunnan ja valtioneuvoston suuntaan. Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Mauno Penttinen kirjoitti
tapaamisestaan sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtasen kanssa näin
(Petonen –lehti 25.1.1995):
”Maakuntamme ministeri Jorma
Huuhtanen ja muutama kansanedustajaehdokas vieraili viime sunnuntaina Pinarilla. Piti sinne mennä
kuuntelemaan kun oli niin mielenkiintoinen vieras, joka on ollut päättämässä meidän petoslaistenkin nuorten, yksinhuoltajien, lapsiperheitten ja

eläkeläisten sosiaaliturvasta. Ministeri
antoi työllemme kohtuullisen kovan
tunnustuksen toteamalla, että on hyvä
kun asukasyhdistykset tekevät vapaaehtoistyötä tälläkin saralla.”
Seuraava ministerivierailu tapahtui
pari vuotta myöhemmin, jolloin asukasyhdistys kutsui kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäen
tutustumaan Petosen uuteen asuntotuotantoon. Ministerin seurueeseen
kuuluivat mm. kansanedustaja Jorma
Kukkonen, NiKun asukaspalvelupäällikkö Niilo Kalsi ja asukasyhdistyksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Mauno Penttinen. Delegaatio
tutustui juuri valmistuneeseen Niiralan Kulman rakennuttamaan Kypäräkatu 6:een.

Tekeminen ei lopu
Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja Tapio Tiihonen patisteli syksyllä 1999 alueen
asukkaita osallistumaan yhdistyksen
toimintaan. Viesti on ajankohtainen
vielä tänäänkin. Hän kirjoitti palstallaan mm. näin (Petonen –lehti
22.9.1999):
”Nyt olisi haussa uusia toimijoita,
jotka ovat kiinnostuneita asukasyhdistystoiminnasta ja ihmisten ongelmista. Lehdissä on ollut kriittisiä kirjoituksia yhdistyksen toiminnasta ja
neuvoja, miten pitäisi toimia. Monella on käsitys, että asukasyhdistys on
eliittiseura, johon ei ketä tahansa otetakaan. Tämä käsitys on täysin väärä,
toimintaan ovat kaikki tervetulleita ja
toiminnan sisältö muotoutuu mukana olevien ihmisten mukaan. Terve
arvostelu on aina paikallaan, mutta
varminta on tulla mukaan hoitamaan
asioita, mikäli haluaa muutoksia. Pitkälahti-Petosen alueella ei tekeminen
lopu.”

Turvallisuus puhuttaa
Pitkälahti-Petosen turvallisuus on
noussut puheenaiheeksi aina tasaisin
väliajoin. Vuosituhannen alussa keskustelua käytiin mm. naapurivahti –
partioista. Juuso Oravainen kirjoitti

aiheesta Apupiällikön palstalla näin
(Petonen –lehti 18.5.2002):
”Asukasyhdistyksen johtokunnalta
on kyselty, miten aiomme vaikuttaa
Petosen turvallisuuteen. Asiaan liittyen on tullut myös ehdotuksia siitä, että
asukasyhdistys muodostaisi partioita,
jotka valvovat järjestystä kaupunginosassamme. Tällaisen järjestyskaartin
perustaminen tuntuu ajatuksena hieman oudolta, jopa pelottavalta. Lienee
suhteellisen selvää, ettei asukasyhdistyksellä ole tavallisia yksityishenkilöitä laajempia järjestyksenpidollisia
oikeuksia.”
”On selvää, että yhdistyksemme
pyrkii toimimaan mahdollisuuksiensa rajoissa petoslaisten hyvinvoinnin
puolesta lähinnä toimimalla linkkinä
asukkaiden ja päättäjien välillä. Mahdollisuudet saada asukkaiden äänet
kuuluviin ovatkin verraten hyvät: asukasyhdistyksestämme on suora yhteys
valtuustoon puheenjohtajamme Mauno Penttisen kautta.”

Urheilukenttää kaivattiin
Petoselle
Asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Jouni Turunen nosti kirjoituksessaan
(Petonen –lehti 2.9.2005) esille alueen puutteelliset urheilukenttäolot.
Lippumäen tienoille kaavaillun kentän piti olla valmis jo vuosituhannen
vaihteessa.
”Vuosituhat on vaihtunut, mutta
kenttää ei vielä ole. Asukkaita on kuitenkin jo 14000, joista lapsia valtaosa.
Petosen alueella toimii ja harjoittelee
yksistään jalkapalloa yli 20 juniorijoukkuetta. Lisäksi on kymmeniä palloilua harrastavia kaveriporukoita ja
muita urheilun harrastajia.”
”Nyt täytyykin Petosen asukkaiden
lähteä entistä voimakkaammin vaatimaan kentän rakentamista. Yleisurheilun ja jalkapallon harrastamiseen
on saatava kunnollinen urheilualue.”

Petonen sai
kaupunginjohtajan kehut
Kaupunginjohtaja Petteri Parosen pääkirjoitus Petonen –lehdessä

(29.4.2009) sai asukasyhdistyksen ja
lehden toimituksen suut muikeaan
hymyyn. Kaupunginjohtajan mielestä
lehdellä on tärkeä rooli alueen puolestapuhujana.
”Kaupunginosalehti on mielestäni
parhaimmillaan erinomainen linkki
alueen ihmisten ja kaupungin päätöksentekijöiden välillä. Samoin esimerkiksi kaavoitusta valmistelevat
viranhaltijat saavat aluelehdestä tietoa
kaupunginosan asukkaiden mielipiteistä ja paikallisista oloista.”
”Petosen ja Pitkälahden asukkailla on lukemattomia syitä olla ylpeitä
asuinalueestaan. Alueen lehden tehtävä on tuoda näitä asioita esille ja
muistuttaa niistä. Aktiivinen avustajakunta, vireät taloyhtiöt, urheilu- ja
harrastusseurat ovat aluelehden aarre.
Niistä löytyy aktiivisia, kotiseudustaan aidosti ylpeitä ihmisiä. Heillä on
paljon tietoa ja kerrottavaa Petosen ja
Pitkälahden rikkaasta historiasta ja
nykypäivän uutisista.”
Viime vuoden keväällä asukasyh-

distyksen koolle kutsuma verkostopalaveri onnistui yli odotusten, kirjoittaa asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Riitta Katajamäki 14.3.2012 ilmestyneessä Petonen -lehdessä.
”Miltei kaikki koolle kutsutut tulivat paikalle, osallistuivat aktiivisesti
keskusteluun ja lopuksi totesivat, että
tämä oli hyvä juttu – kokoontumisia
pitää jatkaa. Sosiaalitoimen, koulujen,
nuorisopalveluiden,
seurakunnan,
järjestöjen ja yritysten edustajat nostivat esille odotetusti asuinalueemme nuorten ongelmat. Arjen mieli
–hanke on jo aloittanut; yläkoululla
järjestetään uudenlaisia vanhempainiltoja, joissa nuoret ovat aktiivisesti
mukana. Kuten Marketta Kolari verkostokokouksessamme sanoi – nuoret tarvitsevat ennen kaikkea jonkun,
joka kuuntelee. Toivotaan myös, että
nuorisopalvelujen suunnittelema uusi
Pyörö –hanke saa rahoituksen Opetusministeriöltä ja tuo lisää resursseja
nuorten vapaa-ajan aktivointeihin.”

PETOSEN LÄHIÖHANKE – TOIMINNALLA
TULOKSEEN 2001-2004
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry toteutti Pohjois-Savon liiton hallinoiman ESR-rahoitteisen hankkeen vuosina 2001 – 2004. Hankkeeseen
saatiin rahoitusta ESR:n ja oman osuuden lisäksi myös valtiolta ja Kuopion
kaupungilta. Projektin tavoitteena oli asukkaiden syrjäytymisen väheneminen, ennaltaehkäisy ja työkyvyn ylläpito. Tavoitteena oli myös sosiaalisten
ongelmien väheneminen, terveiden elämäntapojen yleistyminen, kansalaisaktiivisuuden lisääminen ja alueen julkisuuskuvan ja maineen kohentaminen. Hankkeen kokonaisrahoituksen määrä oli n. 288.000 €.
Hankkeen myötä perustettiin Petosen asukastupa, joka toimi projektin
toiminnallisena ytimenä ja tukikohtana asukkaiden sosiaaliselle vuorovaikutukselle, harrastamiselle, koulutukselle ja tiedonsaannille. Konkreettisia
toimintoja olivat mm. pitkäaikaistyöttömien työllistäminen asukastuvalle,
erilaisten info-tilaisuuksien, lyhyiden koulutusten sekä neuvonnan järjestäminen mm. TE-toimiston, eri järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Asukastuvalla toimi myös työttömien terveydenhoitajan vastaanotto.
Petosen alueen verkostotoiminta käynnistyi hyvin ja hanke löysi paikkansa alueen asukkaiden kentässä. Asukastuvasta muodostui alueen asukkaita hyödyttävä toiminta-, tapaamis- ja tiedonsaantipaikka. Asukastuvan
toiminnot siirtyivät uusiin Petosen vapaa-ajantiloihin 1.9.2003. Hankkeen
päätyttyä 2004 Kuopion kaupungin asuntotoimi otti asukastuvan toiminnot
vastuulleen. Sittemmin kaikki kaupungin asukastuvat ovat siirtyneet Setlementti Puijolan hallintaan.
Teksti: Projektin loppuraportti 9.6.2004 ja Riitta Katajamäki
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Petosryhmien jäljillä

L

ähes kuusikymmenvuotisen
suunnittelu-urani varrelle on
kertynyt lukuisia kaupunkikohteita. Kotimaisista Tansanian,
Mosambikin ja Libyan tehtäviin. Petosen aluekokonaisuus on säilynyt
muistoissa mieleenpainuvimpana.
Vaikka yhdyskuntasuunnitttelu on
aina ryhmätyötä, yritän jäljittää Petosen menneisyyttä lähinnä omiin
kokemuksiini perustuen.
Petosen taustalla ovat menneet viljelykaudet Suomen sodan taisteluihin
kärjistyen sekä puunjalostusteollisuuden ja rautatien yhtyminen Pitkälahdessa. Kuopion yleiskaavoituksessa
eteläinen kasvusuunta alkoi häämöttää 1969 alueliitoksen myötä. 1970-luvun yleiskaavoituksen ja kuntasuunnittelun kehittyvässä yhteistyössä
osoitettiin kasvutarve ratkaistavaksi
1980-luvun alkuun mennessä. Tosin epäileviä ääniä kuultiin ja luettiin
mutta onneksi niihin ei uskottu.
Eteläisen kasvusuunnan aloittivat
Särkiniemi ja Neulamäki. Siitä eteenpäin kaavailtiin kaupunkimaista kokonaisuutta joka koostuisi JynkkäLeväsestä, Pitkälahdesta ja Pirtin
alueesta. Jynkkä-Leväsellä, Pitkälahdessa ja Pirtin alueella olisi paikallislähipalvelukeskukset ja koko eteläisen
alueen aluekeskus sijoittuisi kokonaisuuden keskelle. Alueen osayleiskaava hyväksyttiin lopullisesti 1989. Sitä
täydennettiin Pirtin osalta 1990. Pitkälahden ja sen pohjoispuolen asemakaavoitus aloitettiin jo hieman aikaisemmin.

Alueen koordinoimiseksi kaavailtu
Petosen projekti käynnistyi 1986. Väestötavoitteena oli koko suuralueelle
n. 22-24000 asukasta vuoteen 2000
mennessä. Rautaniemeen, Saaristokaupunkia ennakoiden, kaavailtiin
kasvua tavoitevuoden jälkeen.

Kilpailuohjelma syntyi
Libyassa
Osayleiskaavoituksessa täsmentyi
Pyörön aluekeskus nykyiselle paikalle, Litmasen kaupunginosan keskelle.
Sen suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikilpailu 1985. Kilpailuohjelman
kirjoitin Libyan Benghazissa 1983-84.
Pyörön tavoitteena oli kaupunkimainen rakentaminen mittavine palveluvarustuksineen. Nukkumalähiömäisyyden vastapainoksi haluttiin
eurooppalaista kaupunkiperinnettä
vaikka myyntinimenä olikin Petosen
puistokaupunki. Alkuperäisenä aluenimenä oli Petoharjut, joka sittemmin
siistiytyi myyvemmäksi. Historiakytkentä silti säilyi.
Asemakaavoitus ja toteutus eteni
hallitusti lähtösuunnitelmien perusteella. Aluekokonaisuuden ja Pyörön
tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin. Osa asukasluvusta ja osayleiskaavan itäosan alueista on myöhemmin
kirjattu uuden myyntikohteen, suunnittelun alkuvaiheista laajentuneen
ja nopeutetun Saaristokaupungin nimiin. Voidaan sanoa, että tulokseen
voidaan olla 80-prosenttisesti tyytyväisiä. Rakentamisen aikana muuttuneet ”automarkettavoitteet” tosin aihe-

uttivat se, että Pyörön palveluvarustus
väheni olennaisesti tavoitellusta eivätkä kaikki kaupunginkaan terveys- ja
sosiaaliset palvelut saaneet omaa rakennustaan seurakuntatalon viereen.
. Myös Pirtin lähipalvelukeskus hävisi
kuvioista ja Saaristokaupungin myötä
sekoittui itäisen kasvualueen palvelukeskustavoite pahemman kerran. Onneksi 2010 asuntomessualeen kylkeen
syntyi eräänlainen minilähipiste.
Viitostien varteen kaavailtiin alun
perin etelään suuntautuvaa palveluvyöhykettä joka sisältäisi pääasiassa
nk. raskaita ja tilaa vaativia palveluja.
Sen luonnehan sittemmin muuttui.
Jopa posti on nyt siellä!

Kuopio kasvaa yhä
Yhtä vielä kaipaan Pyörön keskustan
torilta jalankulkusiltaa Lippumäen
palveluihin! Ja sen varteen eksoottisia
etnisiä ravintoloita!
Petosen alue yhdessä Niiralan kulman kanssa sai Suomen Arkkitehtiliiton SAFA -palkinnon vuonna 1992.
Alueesta on myös tehty lukuisia tutkimuksia, jotka ovat antaneet suunnittelijoille uskoa tuloksen oikeutukseen.
Saaristokaupunki sisältää Petosta enemmän omarantaista ja varsin
suurtonttista omakotiasutusta - ajan
myötä ovat asumisenkin suosituimmuudet muuttuneet ja on katsottu
voitavan uhrata enemmän epäkaupunkimaiseen houkuttelevuuteen. Ja
vedellisten maisemien ja virkistysalueiden vähentämiseen. Silläkin uhalla,
että Saaristokaupungissa ovat kau-

Arkkitehti Heikki Tegelman
pungin kustannukset asuntoa kohti n.
2,5-kertaiset Petoseen verrattuna.
Saaristokaupungin houkuttelevan
omarantapainotteisuudenko
johdosta on osa Pirtin tonttivarannosta
vielä käyttämättä? Ehkä senkin aika
vielä tulee. Kuopio kasvaa yhä ja etelään kohti Hiltulanlahtea on seuraava
suunta muutoin.
Positiivisen palautteen lisäksi on välillä tippunut kritiikkiäkin. On kuulemma liikaa vuokrataloja. Ja väärennetyillä tilastoilla on todisteltu Petosta
kaupungin väkivaltaisimmaksi alueeksi.
Pyörön kaupunkimaisen keskustan
vaikutusalueelle on syntynyt varsin
monipuolista pientalo- ja pienkerrostaloasutusta. Petosta ovat ylläpitäneen
aktiiviset asukkaat ja asukasyhdistykset. Itse käyn siellä usein, kohteena
etenkin Lippumäen uimahalli ja Kirveslahden uimaranta. Siinä sivussa

pyrin käymään Seurakuntatalon konserteissa, Nuorkkarilla, Pyörönkaaren
palvelupisteissä, Karhunpesässäkin,
aistimassa nostalgisesti sen alueen
toimintaa, jonka kohdalla metsässä
1970-luvun alussa kuljeskelin. En voi
kätkeä tyytyväisyyttäni seuratessani
monikansallista hyörinää kaupunkimaisessa ympäristössä. Petosryhmät
voinevat olla työhönsä tyytyväisiä.
Kaupunkisuunnittelu on aina ryhmätyötä ja sieltä on vaikeaa nostaa nimiä esiin. Pidettäköön kuitenkin tässä
yhteydessä mielessä Pyörön kilpailun toinen voittaja Reino Helminen,
Pyörön toteutuksen kaavavetäjä Antti
Gävert ja koko Petosen vetäjä Heikki
Ryynänen.
Onnittelu 25-vuotisuudesta- uskoa
tulevaisuuteen ja aitoon puistokaupunkilaisuuteen!
Heikki Tegelman Arkkitehti SAFA

Manulle Petosen kehittäminen oli sydämen asia

-Porukalla tehtiin työtä yhteistyössä kaupungin kanssa

P

etosen asuinalueen ja asukasyhdistyksen kehittämisen eräs
voimahahmo oli 1980-luvun lopusta 2000–luvun alkuvuosiin asukasyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Mauno Penttinen, joka kertoo
Petosen asuinalueen kehittämisen olleen hänelle silloin kokopäivätoimista
työtä. Mauno tunnettiin suorasanaisena miehenä ja hän sai vauhtia asioihin
reipasotteisella tyylillään.
Miten kuvailisit työskentelyäsi
asukasyhdistyksen johtokunnassa ja
puheenjohtajana?
- Se oli minulle sydämen asia – se aika oli kuin ”huumetta”! Niin paljon oli
kehitettävää – ja työtä oli tehtävä kokopäiväisesti.
Millaista oli yhteistyö kaupungin
kanssa?
- Teknisen viraston Heikki Tegelman,
Juhani Mikkonen, Heikki Ryynänen ja
Erkki Oinonen sekä lukuisat muut
hyvät virkamiehet ja -naiset tajusivat, että asukkaita on hyvä kuunnella
asuinaluetta kehitettäessä – ja niinpä
porukalla tehtiin työtä.
Millaisia palveluja Petosella oli
vuonna 1988 asukasyhdistyksen toiminnan alkaessa?
- Petosella oli huoltoasema, kauppa ja koulu, jossa oli kolmekymmentä oppilasta – Pitkälahden ala-asteen
laajennus oli alkanut.

Mauno Penttinen iloitsee siitä, että
kaikenikäisille on saatu kokoontumispaikka Petosen keskustaan.
Missä kokoonnuitte aluksi?
- Missä milloinkin… eräs kokoontumispaikka oli Pitkälahden koulun kellari, jossa oli silloin alkeelliset nuorisotilat.
Miten alkuajan ongelmista selvittiin?
- 90-luvun alussa alueella oli häiriöitä johtuen väärästä asukassijoittelusta.
Sain silloin laadittua raportin viranomaisille, jotka puuttuivat ongelmiin.
- Asukkaat halusivat silloin Petoselle
oman poliisiaseman. Se saatiin, mutta
kukaan ei sitten käyttänyt sitä - ja poliisiasema lopetettiin!

Mistä saavutuksista olet ylpeä?
- Taistelin valtuustossa nuorisotilojen puolesta – ja ne saatiin. Nykyisin
samassa rakennuksessa ovat nuorisotilat, asukasyhdistyksen tilat ja kaikenikäiset voivat kokoontua samassa
talossa.
- Petosen lehti perustettiin ja asukasyhdistyksen toimesta saatiin aikaiseksi mm. Petosen hölkkä –tapahtuma,
josta nykyisin Petosen Nallet vastaavat. Myös Petosen Markkinat oli iso
tapahtuma vuosittain.
- Muuten, Petosella olivat Kuopion
ensimmäiset asukastuvat!
Mitä olisit halunnut vielä tehdä Petosen hyväksi?
- Litmasenlampi voitaisiin pelastaa,
jos tahtoa olisi. Ehdotin aikanaan – ja
olen samaa mieltä vieläkin, että jos
lampi tyhjennettäisiin roskakaloista,
se puhdistuisi.
- En usko, että meidän aikanamme
lammelle tehdään mitään – paitsi, jos
voimakasta tahtoa olisi asukkaissa.
Miten Petonen on mielestäsi kehittynyt?
- Erittäin hyvin, alue alkaa olla valmis. Pitää muistaa, että asukkaat tekevät alueesta omannäköisensä.
Miten aktiivisia petoslaiset ovat
mielestäsi osallistumaan yhteisten
asioiden hoitoon?
- Sanottaisiinko, että petoslaiset ovat

aamu-unisia, siis laiskoja, sillä vain 10
% asukkaista osallistuu johonkin alueen toimintaan.
- Asukkaiden on oltava mukana alueen kehittämisessä.
- Kouluhäiriöitäkään ei saada poistettua, jos vanhemmat eivät toimi yhteistyössä koulujen kanssa.
Millaista elämäsi on nykyisin?
- Asuin seitsemäntoista vuotta Petosella, sitten Kuopion keskustassa
ja nykyisin Saarijärven rauhallisella
asuinalueella. Harrastan mm. sauvakävelyä ja matkustamme vaimon
kanssa paljon.
Entä maailmanparantaminen?

- Sektorin kahvilassa ja torilla kokoontuu ukkokerhoja, joissa olen mukana parantamassa maailmaa – joskus
kirjoittelen lehtiin. Ukkojen kanssa
on keskusteltu mm. politiikasta, toriremontista ja tietenkin myös naisista.
Matkasuunnitelmiasi?
- Syyskuun 1. päivänä matkustan vaimoni kanssa taas Espanjaan
– meillä on vain menoliput….katsotaan, milloin palataan.
Mottosi elämässä?
- Eteenpäin, sanoi mummo lumessa!
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen –

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
puheenjohtajat 1988 – 2013
1988 – 1989
1989 – 1997
1998 		
1999 		
2000 – 2004
2005 – 2008
2009 		
2010 		
2011 – 		

Erkki Heikkonen
Mauno Penttinen
Vilho Kananen
Viljo Kauppinen
Mauno Penttinen
Jouni Turunen
Juha Siira
Juhani Lumpeinen
Riitta Katajamäki
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry täyttää 25 vuotta

VERKOSTOTYÖTÄ JA ASUKKAIDEN
HYVINVOINNIN EDISTÄMISTÄ

T

änä päivänä Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry jatkaa menestyksekkäästi asuinalueen
ihmisten edun ja hyvinvoinnin edistämistä. Pienillä resursseilla saamme aikaiseksi monenmoista kaikkia
hyödyttävää toimintaa. Meillä ei ole
jäsenmaksuja, vaan yhdistykseen
kuuluvat kaikki alueen ihmiset ja
vuosikokouksiin toivotamme tervetulleiksi kaikki kynnelle kykenevät.
Varoja toimintamme rahoittamiseksi

Verkostopalavereissa keskustellaan
alueen ajankohtaisista asioista.

saamme Petosen lehden mainos- ja
ilmoitustuloista, sekä erinomaista
evästä tarjoavan lounaskahviomme
tuloista. Voittoon ja bisneksen tekoon
emme pyri, vaan kaikki tuottomme
käytetään asukkaiden eduksi järjestettävään toimintaamme. Yhteisöllisyys on kulmakivenä puuhillemme.
Olemme myös roolimme mukaisesti
kuuliaisia meille kerrottujen toimintatoiveiden ja alueen tarpeiden suhteen
sen mukaan kuin resurssimme periksi
antavat.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan
lisäksi 5-8 jäsentä ja 2 varajäsentä.
Hallituksen keskeisin tehtävä on kuukausittaisissa kokouksissaan seurata
talousarvion ja toimintasuunnitelman
toteutusta.
Yhdistys työllistää eri tavoin noin
20 ihmistä. Väliportaan työllistäjänä
annamme myös työmarkkinoille sijoittumista edistävää yksilöllistä tukea
ja neuvontaa toimintaamme työllistyville.
Asukasyhdistys toimii Petosen alueen eri toimijoiden – mm. koulut,
terveydenhuolto, nuorisotyö, sosiaalitoimi, järjestöt, seurakunnat, yritykset
– välisen verkostotyön koordinaattorina. Yhdistys kutsuu toimijat koolle
pari, kolme kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista alueellisista
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Tapahtumat saavat Petosen asukkaat
liikkeelle.

haasteista, pohtimaan kehittämistoimia ja tiedottamaan omista toiminnoista.
Järjestämme Petosen vapaa-aikatiloissa kaikille avointa viikkotoimintaa, mm. biljardia ja salibandya.
Tuemme tilavarausten ja pienten
avustusten muodossa ”Pinarilla” eriikäisille ihmisille avointa toimintaa
järjestäviä järjestöjä.
Yhdistys organisoi ja toteuttaa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa myös erilaisia tapahtumia asuinalueella, mm. jo perinteiksi
muodostuneet kevättapahtuman toukokuun lopulla sekä joulutapahtuman
joulun alla. Alueen kaikenlaisten Ihmisten yhteen saattaminen ja kaikille
osallistumismahdollisuuden tarjoaminen on yhdistyksenä keskeisin ilon
aiheemme ja ylpeytemme.
Teksti:
- Anne Ruuskanen ja
Riitta Katajamäki Kuvat: - Riitta Katajamäki -
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Kallaveden kirkolle uusi ajannäyttäjä

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistys ry ja Petonen –lehti muistivat 30 vuotta täyttänyttä
Kallaveden kirkkoa ja lahjoittivat seurakunnalle tyylikkään nalle –aiheisen
seinäkellon. Kellon vastaanottanut
kirkkoherra Matti Pentikäinen arveli
kellolle löytyvän paikan työhuoneensa seinältä. Kirkkoherra esitti kiitokset
paitsi yllätyksenä saamastaan lahjasta,
niin myös vuosikymmeniä jatkuneesta yhteistyöstä asukasyhdistyksen ja
Petonen –lehden kanssa.
Syyskuun viimeisenä sunnuntaina
Kallaveden kirkossa juhlittiin merkkipäivää näyttävästi lähes tuhannen
seurakuntalaisen läsnä ollessa. Aamun
juhlamessussa saarnasi kirkkoherra
Matti Pentikäinen; iltajuhlassa kuultiin mm. kanttori Richard Nicholl-

sin säveltämä Kallaveden kirkon 30
v. juhlakantaatti. Seurakunnan kerhojen lapset olivat valmistaneet upean
”Minun kirkkoni” –teemalla kootun
taidenäyttelyn. Laajaa mielenkiintoa
herättivät myös kirkon historiasta
kertovat valokuvat sekä Kallaveden
kirkon rakennustoimikunnan puheenjohtaja Pertti Kinnusen katsaus
kolmen vuosikymmenen takaiseen
rakennusprojektiin.
”Sunnuntai oli erinomaisen hieno
juhlapäivä koko seurakunnalle. Ilman
seurakuntalaisten pyyteetöntä talkoohenkeä juhlaa ei olisi tässä laajuudessa voitu toteuttaa, joten Kallaveden
seurakunnan puolesta haluan lausua
tuhannet kiitokset kaikille juhlatalkoisiin osallistuneille”, kiittelee kirkkoherra Matti Pentikäinen.

Lahjakellon luovutti kirkkoherra Matti Pentikäiselle PPAY:n hallituksen jäsen Pekka Hämäläinen.

Käsikellot soivat juhlassa erittäin kauniisti Käsikellokuoro Dolcen toimesta.
Viiden oktaavin käsikellosarjan ja kahden oktaavin rinnakkaisen kellosarjan sekä kuuden oktaavin chimeskellosarjan sointua kuunnellessaan sitä aivan haltioituu, suorastaan mykistyy kellojen kauniista melodiasta.

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

Pyörönkaari 18
70820 KUOPIO
Puh. 363 3520
044 590 8510
juha.siira@dnainternet.net
• Avioehdot • Perunkirjoitukset
• Ositukset • Perinnönjaot
• Riita-asiat • Rikosasiat
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n SYYSKOKOUS
pidetään Pinarin kokoushuoneessa, Pyörönkaari 19, 3. krs.
torstaina 14.11.2013 klo 17.00.
Esillä sääntömääräiset asiat: mm. toimintasuunnitelma ja
talousarvio 2014 sekä hallituksen jäsenten valinnat.

KAHVITARJOILU!!
Kaikki Petosen asukkaat ovat jäseniä eikä jäsenmaksua peritä.
VARHAISNUORTEN ILLAT 11 - 14 VUOTIAILLE

Hallitus

Petosen Ikinuoret ry:n toiminnasta:
Kesäkiireet ovat takana ja olemme kertoilleet jo tärkeimmät tapahtumat toisillemme. Kesän runsaasta sadostakin olemme saaneet nauttia roimasti Paulan ja Arvon omenapuiden tuottoa hyödyntäen. Lämpimät kiitoksemme!
Olemme ehtineet syysretkellekin Alahovin luontoon ja talon anteihin tutustuen. Meille ensikertalaisille oli uutta
ja mielenkiintoista koettavaa. Nautimme retkestä. Tiistaikerhomme sisältää kahvittelun, BINGON ja SKIPBoa
yleisten ”tärkeiden” lisäksi.
Biljardisalin vuoroihin voitte tutustua kukin omakohtaisesti. Salivuorot ovat ma klo 9.30 – 13 ja to 12–14. BOCCIA ajankohta ei sopinut pelaajille nyt mutta jos tilanne muuttuu, niin jatkamme.
Tervetuloa uudet jäsenemme, kertokaa avoimesti toiveistanne ja rohkaiskaa uusilla ”ohjelmilla”

• PE 25.10.2013 KLO 18.00
• PE 8.11.2013 KLO 18.00
• PE 22.11.2013 KLO 18.00
• PE 13.12.2013 KLO 18.00
TULOSSA: LEIRI HAMINALAHDESSA 6.-8.12.2013
LISÄTIETOJA:
NUORISOTYÖNTEKIJÄ LAURI SUTINEN 050 492 0917

Koppelonkuja 1, Petonen

Tervetuloa!
www.tukikohta.info

Tervetuloa!

LÄMPIMÄT ONNITTELUMME 25 vuotiaalle ASUKASYHDISTYKSELLE!
Hallitus

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
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 13.11.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 5.11.

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/

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Tupa
9.00- -17.00
15.00
Tupaon
onavoinna
avoinna ma-pe
ma-pe 9.00

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

KUOPION NAISVOIMISTELIJAT RY
Seuraaviin ryhmiin mahtuu vielä harrastajia

Lapset ja Nuoret
Maanantai

18.00-19.00 Hip hop 7-13 v, Pinari Petosen vapaa-aikatalo, Pyörönkaari

Keskiviikko 18.00-19.30 Mix Dance 7-10 v, Paloahon koulu
Torstai

18.00-19.00 Satubaletti 3-4 v, Pirtin koulu

Perjantai

18.00-20.00 ADHD-ryhmä 7-10v, paikka vaihtelee, katso lukujärjestys

Sunnuntai

15.00-16.00 Akrobatia 8-10 v, Pinari Pyörön vapaa-aikatalo, Pyörönkaari

Valmennusryhmät
Sirius jv
9-12v
Fresa jv
6-9v
Ferias jv
5-6v
Zantedes rv
9-16v

ma 17-19 Kallaveden koulu, ke 17.30-18.30 Kuopio halli parketti, su 16-17 Pinari petosen
vapaa-aikatalo
ma 17-18 Hatsalan koulu, ti 18-19 Pinari Petosen vapaa-aikatalo,

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

Työnhakijalla
pitää olla
oikeus
Yhteystiedot:
Asukastupaohjaaja
Jouko
Eskelinen
puh.palkkatukeen
044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net
tai työkokeiluun.
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.

Korjausompelua tarjolla 21.10. alkaen.
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 17.10.:
Wieninleike ja perunamuusi
TARJOUSHINTA 4,50 €
Perjantaina 18.10.: Uunisei ja perunat
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

ti 17-18 Pinari Petosen vapaa-aikatalo, ke 18-19 Niiralan koulu
ma 17-19 Kallaveden koulu, ti 18-20 Kuopio halli parketti, ke 17-18.30 Hatsalan koulu, su
16.30-18.30 Hatsalan koulu

Tarkemmat tiedot valmennusryhmistä, harjoituksista ja maksuista löydät verkkosivuilta.

Kaikkiin ryhmiin ilmoittautumiset osoitteessa www.kuopionnv.fi > Ilmoittautuminen

Voimistelu liikuttaa - Hyvässä seurassa on ilo liikkua®

PETOSEN IKINUORET ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 5.11.2013 klo 11.45
ASUKASTUVALLA Pyörönkaari 19, 2. krs.
Käsitellään johtosäännön 11 pykälän
mukaiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
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jaajineen.

Kallaveden
seurakunta

Petosen seurakuntatalo - Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta pe
25.10. klo 17-20.30 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

Kallaveden
seurakunta
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Sanajumalanpalvelus su 20.10.
klo 10. Matti Pentikäinen ja Richard
Nicholls.
Vauvakirkko su 20.10. klo 16. Matti Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.
Vauvakirkko on perheen pienimpien
oma kirkkohetki, jossa lauletaan ja
leikitään. Mukaan voi ottaa oman helistimen. Kirkkohetki kestää puolisen
tuntia ja sen jälkeen pientä tarjoilua.
Vauvat ja vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat ja kummit, tervetuloa!
Messu su 27.10. klo 10. Liturgia Raili
Rantanen, saarna Sirpa Nummenheimo ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Valoa pimeyteen, kaikille avoin
Myrskylyhtymessu su 27.10. klo 18.
Kipparina Matti Pentikäinen. Miehistönä lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä, johtajana Mari Vuola-Tanila,
Lähde-bändi ja Pauli Voutilainen, hanuri Viittomakielinen tulkkaus ja kahvitarjoilu.
Pyhäinpäivän messu la 2.11. klo
10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna
Raili Rantanen ja kanttorina Richard
Nicholls.
Pyhäinpäivän sävelhartaus la 2.11.
klo 18. Matti Pentikäinen, Anna-Maija Hella ja Anna-Mari Linna.
Messu su 3.11. klo 10. Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna Markku Virta
ja kanttorina Anna-Mari Linna.

Messu su 10.11. klo 10. Liturgia
Matti Pentikäinen, saarna Sirpa Nummenheimo ja kanttorina Richard
Nicholls.
Kallaveden kirkko - Muuta
Miestenpiiri Jynkänvuorella to
17.10. klo 18.30-20 Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Piiristä
vastaa Veijo Olli puh: 040-8275 304.
Poukaman miesten sauna- ja takkailta pe 18.10. klo 18. Poukaman
leirikeskuksessa. Illan aiheena ”Tuuli
puhaltaa mistä tahtoo” Matti Puustinen. Sauna, uinti ja iltapala.
Miestenpiiri Jynkänvuorella to
7.11. klo 18.30-20 Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Piiristä
vastaa Veijo Olli puh: 040-8275 304.
Poukaman miesten sauna- ja takkailta pe 8.11. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Illan aiheena ”Totuuden
kirkkaus” Tapio Annala. Sauna, uinti
ja iltapala.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Messu su 27.10. klo 16. Anni Tanninen.
Aikuisten takkailta ke 6.11. klo 18.
takkahuoneessa.
Isäinpäivän perhekirkko su 10.11.
klo 16. Sirpa Nummenheimo, Richard
Nicholls, Jynkänvuoren ja Petosen
päiväkerholaiset ja ip-kerholaiset oh-

Pyhäinpäivän messu la 2.11. klo 13.
Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044-275 7936.
Pyhäinpäivän muistomessu la 2.11.
klo 15. Raili Rantanen ja Richard
Nicholls.
Nuoret
Nuortenillat 24.10. ja 31.10. klo
17.30-20.30 Kallaveden kirkolla. Iltojen aiheena 24.10. koko maailma yhdessä ja 31.10. kynttilät pimeässä.
Nuortenillat 7.11. ja 14.11. klo
17.30-20.30 Kallaveden kirkolla. Iltojen aiheena 7.11. taidetta isille, mukana Jarkko Maukonen, 14.11. Mitäs
kun masentaa ?
Varhaisnuoret
10-juhlat ke 30.10. klo 18. Anni
Tanninen, Mari Vuola-Tanila ja lapsikuoro.
Diakonia
Hyvää huomenta, arki ! keskiviikkoisin klo 10-12 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa.
Kotikäynti- ja ehtoollispyynnöt
puh: 040-4848 333.
Ystäväpiiri varttuneille parittomilla viikoilla torstaisin klo 12 Petosen
seurakuntatalon kerhopäädyssä.

Toiminnan miehet perjantaisin .
klo 13 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa.
Leväsen kammari ma 21.10. klo
12.30-14 Mukavaa muistille, Arja
Mielikäinen.
Hyvän hoidon päivä ke 23.10. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Aiheena ”Lohduttajani surussa”,
Anna-Maija Hella. Ilmoittautuminen
diakoniatoimistoon p. 040-4848 332
ma tai to klo 9-10. Voit myös ilmoittautua jättämällä viestin vastaajaan.
Uusin silmin-pienryhmä torstaisin
alkaen 24,10, klo 18-19.30. Kallaveden kirkon takkahuoneessa Ryhmässä voit luottamuksen ilmapiirissä,
käsitellä oman elämäsi kipukohtia ja
löytää uusia voiman lähteitä. Ryhmä
kokoontuu seitsemän kertaa. Ryhmää
ohjaavat perheneuvoja, terapeuttinen
sielunhoitaja Raili Tiihonen ja diakonissa Riitta Reima. Tarkempia tietoja ja ilmoittautumiset 9.10 mennessä Riitta Reimalle p. 040-4848 370
Lasten eroryhmä 7-12 vuotiaille
lapsille pe 25.10. klo 17-19 ja la 26.10.
klo 10-16, Teletie 6 E Kuopio Ryhmä
on tarkoitettu 7-12 -vuotiaille tytöille
ja pojille, joiden vanhempien erosta
on kulunut jo jonkin aikaa. Vanhempien erotessa lapset ei koe samoja asioita ongelmiksi kuin aikuiset, mutta
mikä on kuitenkin se lapsen huoli?
Huolelle ja hämmennykselle yritetään
saada yksinkertaisia sanoja ja muotoja. Lisäksi puhutaan siitä, miten lapset
voisivat elää mahdollisimman tavallista, ikätasoista elämää välittämättä kaikista aikuisten huolista ja ottamatta
niihin osaa. Tavoitteena on, että lapsi
oppii puhumaan vanhempien erosta,
ei häpeile sitä, eikä pidä itseään poikkeavana tai vetäydy muiden seurasta sen vuoksi. Ryhmässä keskitytään
lasten auttamiseen elämän muutostilanteessa. Ryhmäkoko on 4-6 lasta
Hinta 10 €/lapsi (sisältää välipalan
ja ruoan. Ryhmä ohjaajina toimivat
YVPL ry:n aluekoordinaattori Mervi
Hakkarainen ja Kallaveden seurakunnan diakoni Kirsti Makkonen Ilmoittautuminen 11.10. mennessä Mervi
Hakkaraiselle puh. 0400-441 708 tai
mervi.hakkarainen@yvpl.fi

Timo ja Saila Korhonen
-Oma koti on paras paikka.

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

Leväsen kammari ma 4.11. klo
12.30-14 Sanan maanantai.
Varttuneen väen lähetyspäivä ke
13.11. klo 10-13 Sanna Alanen ja Anna-Mari Linna. Ruokailu 6 €. Myyjäiset ja arpajaiset.
Perhetyö
Taidetiistai ti 22.10. klo 9.30-11.30
tai 13-15. Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle. Omat
eväät ja taiteiluun sopivat vaatteet
mukaan. Päivän aiheeena Onnellinen,
pirteä.
Taidetiistai ti 29.10.ja 5.11. klo 9.3011.30 tai 13-15. Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle.
Omat eväät ja taiteiluun sopivat vaatteet mukaan. Päivän aiheeena 29.10.
suru ja lohdutus ja 5.11 pelko ja rohkeus.
Taidetiistai ti 12.11. .ja 19.11. klo
9.30-11.30 tai 13-15. Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle. Omat eväät ja taiteiluun sopivat
vaatteet mukaan. Päivän aiheeena
12.11. kateus ja anteeksianto, 19.11.
viha ja kiukku.
Piirit
Niemisjärven olotila to 24.10. klo
11.30-13. Niemisjärven kylätalolla.
Rytkyn lähetyspiiri ti 29.10. klo 18.
Reijo Korhonen, Rytkynrannantie 42.
Haminalahden työseura ti 29.10.
klo 18.30. Hiekkalassa, Karttulantie
495.
Rytkyn lähetyspiiri ti 12.11. klo 18.
Irma Tiihonen, Matomäki 29.
Haminalahden työseura ti 12.11.
klo 18.30. Sirkka ja Väinö Savolaisella,
Pyörönkaari 22.

Oikaisu: Syyskuun lehdessä oli
virhe; Ilkka Suokkaan kuvan oli
ottanut Anja Kirpala-Suokas - ei
Anne Tuomainen. Pahoittelemme.

Utelu ja kuvat: - Jonna Lentz -

MIKÄ ON LEMPIPAIKKASI PETOSELLA?

Leena Jauhiainen, Tapio Räsänen
-Kirveslahden ranta ja siellä sijaitseva ravintola Majakka ovat varsin
mukavia paikkoja varsinkin kesäaikaan.
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Tuula Heikkinen
-Asun Jynkässä, mutta tykkään kyllä
käydä Petosen lippumäen uimahallilla
ja kuntosalilla.

Nuppu Halonen
-Kallaveden seurakunnan talo on
se paikka, jossa tulee vierailtua miltei päivittäin. Käyn siellä joko erään
naispapin saarnoja kuuntelemassa, tai
sitten ihan vain kahvikupposen juomassa.

Metin Yaman
-Ensimmäisenä tulee mieleen työpaikka ja tietysti oma koti. Myös
uimahalli ja kuntosali ovat suosikkipaikkojani täällä Petosella.
Lippumäen urheilukentällä käyn
pelaamassa jalkapalloa muiden
maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten kavereitteni kanssa.

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 13.11.2013
aineistot viimeistään 5.11.2013

Toimittajat: Heikki Kokko, Annukka Korhonen,
Jonna Lentz 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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Kotiinkuljetus joka päivä
koko Kuopio

Elonen tosihyvä

rouhesämpylä
10kpl/400g

Satsuma, Espanja

0,99 €/kg

1,00 €/pussi

Tuore Kirjolohi

Danone vitalinea pro

5,99 €/kg

(2,50 €/kg)

rahka 0% 160g

3 €/3kpl

kokonainen, Suomi

Candy King

irtomakeiset

(6,25 €/kg), yksittäin 1,19-1,29 €/kpl
(7,44-8,06€/kg)

5,99 €/kg

Plussakortilla:

Kulta Katriina
kahvi 500g

Atria kuoreton
nakki 900g

(3,98 €/kg) rajoitus: 2 pkt/talous,
ilman korttia 3,09 €/pkt (6,18 €/kg)

(2,21€/kg) rajoitus: 2 pkt/talous,
ilman korttia 3,09€/pkt (6,18€/kg)

1,99 €/pkt

1,99 €/pkt

Tarjoukset voimassa 17.10.-20.10.

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi

Suomen
tyytyväisimmät asiakkaat

Suomen
parasta asiakaspalvelua

Suomen
uskollisimmat asiakkaat

EPSI Ratingin asiakastyytyväisyystutkimus 2012–2013

Taloustutkimus Oy / Kansallinen
asiakaspalvelupalautetutkimus
2001–2007 ja 2009–2012

Asiakkuusindeksi-tutkimus 2011–2012
Asiakkuusmarkkinointiliitto

Kuunnellaanko sinua
nykyisessä pankissasi?
Me teemme niin. Se on tutkimuksin todettu.
Tule kokemaan tämä itse. Tervetuloa pankkiimme neuvottelemaan
asiakkuudestasi. Varaa aika POP Taloushetkeen.

Peltonen - Niirala - Juankoski - Tuusniemi
www.poppankki.fi / Tuusniemi

Aidosti lähellä ihmistä.

