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Pinarilla nuorisotyötä 10 vuotta s. 2
Saaristokaupunki kasvaa s. 7
Asukasyhdistyksen joulutapahtuma s. 9
Miehille hyviä uutisia s. 11

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

JUUSTOHAMPURILAINEN

GRILLI
voimassa 31.1.2014 asti
1 seteli / asiakas

3€

tällä setelillä

MINI-PORILAINEN

GRILLI
voimassa 31.1.2014 asti
1 seteli / asiakas

1€

(kinkku, kana, tonnikala, feta)

6€

NUGGETIT

GRILLI
voimassa 31.1.2014 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

tällä setelillä

JUNIOR
KANALAUTANEN
JUNIOR
voimassa 31.1.2014 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

tällä setelillä

SALAATIT

SALAATTI
voimassa 31.1.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

NORMAALIPIZZA

6€

2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.1.2014 asti
1 seteli / asiakas

5€

tällä setelillä

JUNIOR
ATERIA

4€

JUNIOR
voimassa 31.1.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

KINKKU-ANANAS
PERHEPIZZA
PIZZA
voimassa 31.1.2014 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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Pinarilla nuorisotyötä täydet 10 vuotta

M

arraskuisena
tiistai-iltapäivänä Pyörön koulun
neljännen luokan oppilaat
pääsivät viettämään hiukan erilaista koulupäivää, kun Petosen vapaaajantila ja samalla Itä-Suomen suurin
nuorisotalo Pinari täytti pyöreät 10
vuotta. Synttärijuhlien järjestelyissä
ei turhia kursailtu, mikä näkyi myös
Pinarin poikkeuksellisen vapautuneessa tunnelmassa. Päivän ohjelma
oli suunniteltu kutsuvieraiden toiveiden mukaisesti tarjoilua ja ohjelmaa
myöten. Jännittäviä hetkiä koettiin
sekä Kuopion sirkuksen taidokkaan
akrobatiaesityksen että SM-tasolla kilpailevan cheerleading-ryhmän Cheer
Starsin stunt- näytösten aikana. Näiden lomassa seesteisempiä tunnelmia tarjosi Kuopion konservatorion
tanssikoulun balettiesitys ”Adagio”.
Myös Kalpan pelaaja Jukka Voutilainen kävi jakamassa nimikirjoituksia
faneilleen. Juhlan suunnittelusta vastasi yhdeksän hengen työryhmä, joka koostui Pyörön koulun neljännen
luoka oppilaskunnan jäsenistä. Vanhempien oppilaiden vastuualueena oli
muun muassa juhlapuheen pitäminen
yleisölle. He vastasivat myös discon
pyörittämisestä, jossa oppilaat saivat
esittää omia biisitoiveitaan. Lisäksi
juhlien aikana oli mahdollista touhuta
erilaisissa työpajoissa, joiden teemat
vaihtelivat sarjakuvien piirtämisestä
sirkustemppujen opetteluun. Oheisissa kirjoitelmissaan Pyörön koulun
4. luokkalaiset jakavat kokemuksensa
Pinarin 10-vuotis syntymäpäiviltä.
Nanna Miettinen: Menimme luokkamme kanssa juhlimaan Pinarin
10-vuotis synttäreitä. Juhlat alkoivat
9a-luokan musiikkiesityksellä ”Cup
Song”. Sen jälkeen menin juontamaan
lavalle Jennin kanssa. Minua jännitti vähän kun piti mennä sinne. Sitten
oli sirkusesitys jossa kaksi poikaa teki
taitavia temppuja. Joku teki vanteilla
temppuja ja kaksi ihmistä sitten tuoleilla. Joku tasapainoili ja musiikki
vähän pätki. Sitten tuli balettiesitys ja
monia muita juttuja. Lopuksi menimme kaikki (juontajat) lavalle ja kerroimme kaikki työpajat. Juontajina toimivat Nanna, Jenni ja Joonas. Esitysten
jälkeen menin ottamaan hattaraa ja
Pop Cornia. Discossa ei välillä ollut
oikein hyvää musiikkia. Menin pelaamaan Wii:tä Emilian kanssa. Sen jälkeen pelasin Play Station 3-peliä Jennin
ja Kaisan kanssa. Menin hakemaan
Johannan mukaan peliin. Johanna tuli katsomaan peliä. Näin kun meidän
opettaja tanssi Discossa. Oli aika lähteä takaisin. Kotona kerroin mitä oli

Pyörön koulun musiikkiluokka 9A esitti juhlissa laulun ”Maailma on meitä varten.”
Pinarin synttäreillä tapahtunut. Pinarin synttärit olivat hauskat juhlat!
Joonas Lipponen: Olimme Pinarin
10-vuotissynttäreillä. Alussa oli esityksiä mm. lauluesityksiä, sirkus, baletti,
cheerleading ja minä olin juontajana.
Siellä oli työpajoja esitysten jälkeen.
Siellä oli työpajoina mm. sirkustyöpaja, cheerleading ja lisäksi tv-huoneessa
oli pelit käytettävissä. Discossa oli limbokisa, minun mielestä pärjäsin kisassa hyvin. Siellä oli herkkuina: hattaraa,
popcornia, hodareita, mehua, kahvia
ja kakkua. Pelasin siellä myös XboxKinectillä. Voitin siinä Juho P:n ja Stefanin. Minun mielestä synttärit olivat
mahtavat!! I like it!
Miko Jäntti, 4B: Menimme kävellen
koululta Nuorisotalolle. Meille tervehdittiin ja menimme saliin. Siellä oli esityksiä: sirkus, 9A:n eli minun isoveljen
luokka, baletti, ja vanteita. Kun esityk-

set loppui menimme ulos salista. Näin
ensin hattara- ja popcorn koneen. Menin ottamaan poppria ensin ja sitten
lähin etsimään isoveljeäni. Sen jälkeen
menin hakemaan hattaraa. Menin Bilehilehuoneeseen ja siellä oli hauskaa
ja mukavaa. Pelasin Pekan kanssa ilmakiekkoa. En pelannut Pleikkari 3:lla
ja Xbox 360:nellä.
Oona Helèn, 4A: Me kävimme Pinarin juhlissa. Sinne pääsi vain 4. luokkalaiset. Kokeilin sirkustemppuja. Parasta oli kun cheerleaderit näyttivät
temppuja. Tylsin oli balettiesitys. Söin
hattaraa ja poppareita, ja join myös
mehua. Pelasin ilmakiekkoa. Tein myös
sarjakuvan Pinarista. Hot dogit olivat
hyviä. Kokeilin myös rolabolaa. En
käynyt tanssimassa, koska se on tylsää.
Pariakrobatia oli pelottavan näköistä, koska olin etupenkillä. En kerinnyt
limbokisaan. Musiikkiesitys oli myös
hyvä. Siinä esiintyivät 9. luokkalaiset.

PÄÄKIRJOITUS

Joulurauhaa ja lämpöä jokaiselle

M

inä en nyt taas lähtiessäni ketään kiittele, sillä
te tiedätte miten kiitollinen olen teidän jokaisen panoksesta asukasyhdistyksen yhteisöllisessä toiminnassa. Tiedätte myös,
että onnellisin olen kun tiedän,
että olemme voineet tukea apua ja
neuvoja tarvitsevia ja edistää mahdollisimman monen hyvinvointia ja
pärjäämistä. Siitäkin tiedätte minun
olevan tyytyväinen, että kukin teis-

tä saa meiltä lähtiessään pienen palasen toivoa ja vahvuutta tulevaisuuden
taivalta avittamaan. Kiitollinen olen
myös siitä, että olen saanut päiviäni
rikastuttaa olemalla osa talon porukkaa, kohdata toisia ihmisiä, hupatella,
nauraa ja välillä puhua vakaviakin.
Mielelläni olen oman osaamiseni antanut yhteiseen käyttöön – ja teen niin
tietysti vastakin jos ja kun sitä taas
jossain tarvitaan.
Nähdäänpä siis joulutapahtumassa

lauantaina 14.12.2013 ja palautellaan mieliin kesätapahtuman ihanat
hallaukset!
Lämpimät onnittelut uudelle hallituksen puheenjohtajalle, Pasi
Louhelaiselle ja kaikille hallituksen
jäsenille, innostusta vapaaehtoistyöhönne!
toivottaa Riitta Katajamäki
riitta.katajamki@gmail.com

He lauloivat hyvin. Kokeilin vanteiden
pyöritystä. Luulin etten osaisi, mutta
osasin kuitenkin.
Miika Parkkonen, 4A: Olimme
12.11.2013 Pinarin juhlissa. Pinarilla oli paljon esityksiä. Paras esitys oli
pariakrobatia. Se näytti aivan ihmeelliseltä. Tarjolla oli kakkua, hattaraa,
poppareita, mehua ja hot doggeja. Parasta oli kun Jukka Voutilaiselta sai nimikirjoituksia. Siellä oli laukomispiste,
ja myös disco. Pelasin Artun kanssa
paljon biljardia. Se oli tosi kivaa. Söin
tosi paljon poppareita ja hattaraa. Tykkäsin olla siellä, koska ei tarvinnut olla
koulussa. Juhlassa oli enenmmän esityksiä kuin luulin.
Idris Al-Eidani, 4A: Eilen oltiin Pinarin juhlissa. Siellä oli disco, baletti, pariakrobatiaa, rolabolaa, vanteet
ja tuolit. Pinarille tuli Kalpan pelaaja
Voutilainen. Discossa oli parasta, kos-

ka siellä sai valita mitä musiikkia haluaa. Minä söin hattaraa ja poppareita,
ja join mehua. Discossa oli Limbo-kisat. Minä olin neljäs, Janne kolmas ja
Artturi oli eka. Limbo-kisassa kolme
voittajaa sai heijastimen. Minä pelasin
ilmakiekkoa ja pelejä. Minun mielestä
Pinarin juhla oli paras, koska discossa
soitettiin paljon kovaa musiikkia.
Alisa Kärkkäinen, 4A: Menimme
eilen Pinarin juhliin. Siellä oli hieno
esitys. Siellä sai kakkua, mehua poppareita ja hodareita. Siellä oli disco
ja pelihuone. Minä riehuin Raneenin
kanssa discossa. Harjoittelin vähän sirkustemppuja. Otin kakkua ja mehua.
Diskossa oli välillä tylsää musiikkia.
Kun olin tulossa discosta, olin ihan punainen.
Teksti: - Jonna Lentz Kuva: - Sakari Hietala -

Asukasyhdistykselle
uusi puheenjohtaja

V

uosikokous valitsi Pasi Louhelaisen Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2014. Hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Markku Vottonen (uusi) ja Kalle Lillinen (uusi), Pekka Puurunen, Pekka Hämäläinen ja Anne Ruotsalainen, varajäseniä ovat Tarja Turunen ja Martti Miettinen. Ensi vuoden toimintasuunnitelmissa on osallistuminen KalPan organisoimaan ulkoilutapahtumaan
12.1.2014 Lippumäen liikunta-alueella yhdessä Saaristokaupungin asukasyhdistyksen kanssa, Kesätapahtuma pidetään 24.5.2014 Pyörön torilla entiseen tapaan Pitkälahden Puutarhakerhon ja muiden kumppaneiden kanssa
ja joulukuussa perinteinen Joulutapahtuma Pinarilla. Yhdistys mahdollistaa
myös ensi vuonna kaikille avointa ja maksutonta harrastus- ja liikuntatoimintaa Pinarilla, tarkemmat tiedot www.ppay.fi.
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Hyvät neuvot ovat kalliit, mutta Omalta Välittäjältäsi saat ne ilmaiseksi.
Kun olet vaihtamassa kotia, ota avuksesi Oma Välittäjä. Häneltä saat kullanarvoisia vinkkejä.
Hän valvoo etuasi asuntokaupan eri vaiheissa. Välitystyössä yhteistyöllä on suuri merkitys,
meillä on se taito. Sinun Omalla Välittäjälläsi on koko meidän
myyntitiimimme apunaan. Yhdessä meitä on enemmän.

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

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

Kiinteistömaailma 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

Joulutarjous!
Sebamed
Everyday Shampoo 200 ml ja
Liquid Face & Body Wash 200 ml

yhteishintaan

90
8
(norm. 14,39)

Tarjoamme joulukahvit asiakkaillemme
Niiralan konttorilla ti 17.12.2013 ja
Petosen konttorilla to 19.12.2013.

Tarjous on voimassa 31.12. asti.

Hyvää Joulua ja
onnea vuodelle 2014!
Petonen - Niirala - Juankoski - Tuusniemi
www.poppankki.fi/tuusniemi

Aidosti lähellä ihmistä.

Petosen apteekki, Jalkasenkatu 7,
puh. (017) 287 1800.
www.petosenapteekki.fi
ma–pe 8–19, la 9–16
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Ruokamestarin välineet kinkunpaistoon:

Pyörön Kukan tontut
Pyörönkaari 8
P. 017 363 3705

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

– Uuni, lämpömittari
ja kello

J

a tietysti passelin kokoinen kinkku, sinappia ja korppujauhoja.
Muistilista on lyhyt mutta sitäkin
tärkeämpi: mehevän tai halutessaan
muhevasti ylikypsän kinkun saa joulupöytään kunniapaikalle, kunhan pitää
muutaman perusasian mielessään.
Petosen K-supermarketin ruokamestari Pauli Pitkäsen kinkunpaistoneuvot ovat ne vanhat, mutta edelleen
paikkansapitävät: oikeanlainen kinkku, oikea lämpötila ja oikea aika.
– Se tyypillinen virhe lienee, ettei
pakastettua kinkkua ole sulatettu riittävästi. Sisältä jäinen kinkku kypsyy
hitaammin ja epätasaisesti, muistuttaa
Pitkänen. Pakastetun kinkun sulattaminen jääkaapissa kestää pari päivää.
– Nosta kinkku ritilälle uunipannun päälle nahkapuoli ylöspäin. Lisää
pannulle paiston aikana sen verran
vettä, että tippuva rasva ei kuivu pannuun. Työnnä lihalämpömittari kinkun paksuimpaan kohtaan. Kypsennä
kinkku 125 asteessa, kunnes lihalämpömittari osoittaa 75–80 astetta. Aikaa kuluu noin tunti per kilo. Kinkku
on mehevä 75-asteisena; murea se on
80-asteisena, tietää ruokamestari.
– Anna kinkun jäähtyä hieman ennen kuin poistat mahdollisen verkon
ja rasvan. Sen jälkeen sinappihuntu
pintaan ja päälle korppujauhoja, kinkku 225 asteiseen uuniin kunnes pinta
saa kauniin ruskean värin. Tarjoiltaessa kinkun tulee olla sen verran jäähty-

Ruokamestari Pauli Pitkänen tietää, miten joulukinkun paisto onnistuu.
nyt, että se leikkautuu helposti.
– Näillä yksinkertaisilla ohjeilla on-

nistuu varmasti, lupaa ruokamestari
Pauli Pitkänen.

Jälkiruuaksi suklaakakku
Petosen S-marketin kauppias Satu
Suutarinen vaihtoi viime kesänä työpaikkansa Juankoskelta Kuopioon.
Työ ei hänen mukaansa juurikaan ole
muuttunut.
– Juankosken S-marketin päällikkyys piti sisällään käytännössä samat
asiat kuin täällä Petosellakin. Asiakkaat ovat hyvin pitkälti samanlaisia joka paikassa, samoja savolaisiahan me
kaikki ollaan ja samat herkut maistuvat kaikkialla.
Satun suosikkiherkku jouluna on
suussa sulava suklaakakku, jonka reseptin hän mielihyvin jakaa kaikille
halukkaille.
– 3 dl vehnäjauhoja, 2tl leivinjauhetta, 3dl sokeria, 2tl vaniljasokeria, 4rkl
kaakaojauhetta, 150g voita, 3 munaa
ja 1dl kuumaa, vahvaa kahvia. Sekoita
kuivat aineet keskenään, vatkaa munat vaahdoksi ja sekoita jauhoihin.
Sulata voi ja lisää se joukkoon. Lopuksi kaada kuuma kahvi sekaan ja sekoita tasaiseksi. Paista kakkuvuoassa 175
asteessa n. 40–50 minuuttia.
– Kannattaa ehdottomasti kokeilla,
kehottaa Satu Suutarinen.

Pyörönkaari 15
p. 017 363 3042

Lahjakortti

Satu Suutarisen jouluherkku sulaa suussa.

Teksti ja kuvat: - Heikki Kokko

Anna
lahjaksi
rentouttava
hoito!

Pukinkonttiin
Esim. NAISTEN HIUSTENLEIKKUU 30€
LAHJAPAKKAUS shamp + hoitoaine 20€

Mukavaa Joulunaikaa kaikille!
t. Eini

Fysioterapeutti Sirkka Kurppa, Kivikaari 7, 017 363 2790

Joulun iloa ja Onnellista Uutta Vuotta!
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Karvakuonot
kuntoon
jouluksi!
Vuoden päivät Petosella koiria ehostanut
Kuopion Trimmauspalvelun Tiina NärhiJääskeläinen toivottaa
kaikille koiraihmisille
iloista ja myös lämmintä joulua, etenkin
lyhytkarvaisille lemmikeille. Tiinan sylissä parturointia odottaa malttamattomasti
14 –vuotias sekarotuinen Vuppe.

KORVATUNTURILLA
JOULUN ALLA...

K

orvatunturin oikea Joulupukki kutsui tonttuhallintokuntansa koolle päättämään perin
tärkeästä asiasta. Kun tontut vähäisimmästä muhkeimpaan asettuivat jakkaroillensa palaveritupaan, avasi Joulupukki miitingin toteamalla, että suuri sote-kunta-rakennemuutos
puskee niskaan. Ja juuri tällä Korvatunturi-konsernin vuoden tärkeimmällä kvartaalilla, eipä voisi
haasteellisempaa hetkeä valtakunnan poliittinen eliitti valita.
Meidän on nyt mietittävä, miten tästä selvitään, huokasi Joulupukki, valtakunnan pääpäsmäri oli
näet vedonnut Korvatunturin palveluyhteisöön ja tarjonnut ostopalvelusopimusta, jossa sitouduttaisiin huolehtimaan joulupakettien jaon yhteydessä myös kriisikuntien ja levottomien lähiöiden
sosiaali- ja terveyshuollon palvelut. Tarkoitus on, että oikea Joulupukki tonttuineen sekä varapukkipalvelusta rekrytoidut vuokrapukit kävisivät lahjojen jaon lomassa täydentämässä suljettujen
terveysasemien tilalle viritettyjen terveyskioskien ja itsehoitoapteekkien esitetelineet ja vaihtamassa verenpainemittareihin patterit. Lisäksi pitäs ehtiä myös tarkistaa, että Soskujen lukittujen ovien
pielessä olevien postilaatikoiden läpät eivät ole päässeet pakkasissa jäätymään kiinni.
Kyllähän meidän pitää tuohon sopimukseen ryhtyä, totesi tonttu Jykä-Pekka, yhteiskunnallista
vastuuta on tonttujen ammattikunnankin kannettava. Niin, niin, myötäilivät kaikki tontut vähäisimmästä muhkeimpaan, kyllä me hommat hoidellaan. Saisko puheenvuoron, kimitti tyttötonttu
Sussu-Kirsi, muuten tämä sopimus on miustakin ihan ok, mutta eiköhän tuota maksutapaa voisi
vähän entrata. Meillä kun on noita vanhoja kännyköitä ja EU-ryynipaketteja varastot pullollaan.
Josko saisi suorituksen vaikka puuroriisinä ja tabletteina, Nokialla kuuluu nyt myös olevan semmonen. No hyvä on, ehdotuksesi on asiallinen, siihen varmaan kaikki suostuvat? Kannatetaan,
kannatetaan, hymisivät kaikki tontut. Selvä sitten, totesi Joulupukki ja napautti nuijan pöytään
palaverin päättymisen merkiksi.
Nyt vaan kaikki matkaan, ajolistat pitäs olla selvät… kukas se meneekään sinne Petoselle? Hyvä,
tonttu Torvelo, käypäs kuule myös siellä Nalle-pubissa porukoille viemässä terveisiä ja kerro että
yritän taas päästä loppiaisena karaokea laulamaan ja pari huurteista nauttimaan.
- Petos-Tonttu -

KITARANSOITONOPETUSTA
PETOSELLA
Kävelymatkan päässä
Pirtin ja Aurinkorinteen koululta.
Tunnille vaikka suoraan koulusta!

AriH Opetus puh. 044 218 6780
homepage: http://arihopetus.net

Jynkän liikeskus Soikkokuja 12, 70780 Kuopio.
Ajanvaraus 040 160 8989.
Tehotiimimme
vahvistui ja pystymme
palvelemaan Teitä
entistäkin paremmin.
Tervetuloa
Emmu joukkoomme.
Ammattitaidolla
palvellen
Sanna, Emmu ja Emilia.

Ylellinen
lahjaidea
iin!
pukinkontt
Ilahduta
ystävääsi
jouluna
Queenin
la.
lahjakortil

Toivotamme
lämmintä
joulun aikaa
ja
hyvää vuoden
vaihdetta!
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Pohjois-Savon Opistolla runsas ja
monipuolinen koulutus- ja kurssitarjonta

H

iltulanlahdessa
sijaitseva
vuonna 1895 perustettu
Pohjois-Savon opisto kuuluu
Kuopion vanhimpiin oppilaitoksiin.
Saman katon alla yhdessä Humanistisen ammattikorkeakoulun eli HUMAKin yksikön opiskelijoiden kanssa opiskelee noin 80 ikähaarukaltaan
16–50-vuotiasta opistolaista. Koulu
onkin poikkeuksellisesti erikoistunut niin ammattikorkea- kuin opistotasolla viittomakielen opetukseen;
HUMAKista valmistuu viittomakielen tulkkeja, kun taas Pohjois-Savon
opiston viittomakielen ohjaajan linjan käynneillä on valmiudet toimia
henkilökohtaisena avustajana ja ohjaajana esimerkiksi kuulo- näkö- ja
puhevamman tai kielellisiä erityisvaikeuksia omaavalle henkilölle.

Vietä erilainen viikonloppu
Opisto järjestää kevään 2014 aikana
peräti nelisenkymmentä perjantaista
sunnuntaihin kestävää viikonloppukurssia, jotka sisältävät 15 tuntia opetusta. Kurssimaksuun sisältyvät myös
opiskelijoille tarjottavat iltapala ja lounas lauantaina sekä sunnuntaina. Monipuolisesta kurssivalikoimasta löytyy
takuulla jokaiselle jotakin; mm. terapeuttista elämänkaarikirjoittamista,
rakennustaiteen historiaa tai suksien
oikeaoppista huoltoa. Kevään lähestyessä inspiraatiota voi hankkia pi-

Vuonna 1895 perustettu Pohjois-Savon opisto on Kuopion vanhimpia oppilaitoksia
hasuunnittelun, lavatanssin alkeiden
tai vaikkapa Minustako juoksuharrastaja-kursseilta. Mielenkiintoisena
vaihtoehtona on myös huhtikuussa
järjestettävä, Täyttä hepreaa alkeiskurssi. Rehtori Ensio Vatanen toivoo
että lähialueen asukkaat hyödyntäisivät enemmän opiston tarjoamia
lyhytkursseja ja muita opiskelumahdollisuuksia. Kurssitarjotinta suunniteltaessa on kuunneltu ihmisten
toiveita ja pyritty toteuttamaan aihepiiriin mukaiset kurssit yhteistyössä
alan ammattilaisen kanssa. – ”Tämän syksyn kursseista ehdottomasti
suosituin meillä oli karaokekurssi, ja

Kysy nyt
nyt kauttamme
täyden
palvelun
Kysy
kauttamme
täyden
kattoremontti tarjouksemme
palvelun
kattoremonttitalvikuukausille.

tarjouksemme
Tarjouksemme sisältää talvikuukausille.
siis tarvittaesa kourut, kattoturvatuoteet
sekä kaikki
pellitykset
takuutyönä.
Tarjouksemme
sisältää
tarvittaessa
kourut,
kattoturvatuotteet
takuutyönä.
Muutamia sekä
aikojakaikki
vielä pellitykset
vapaana, soita
ja pyydä
ilmainen arviokäynti, puh. 040 685 6560

Soita ja pyydä ilmainen arviokäynti,

puh. 040 685 6560

Tervetuloa Pitkälahteen

PiippuKirppikselle!
Kodikas pikku kirppis piipun juurella.
Monipuolinen valikoima, edulliset pöytävuokrat.
...................................................................................
Meiltä myös tilauksesta kotitekoiset
karjalanpiirakat, lanttu- ja muikkukukot,
kahvipöydän herkut ym.

Piippu

KIRPPIS

-Pitkälahdessa, siinä korkean piipun juurella-

Miiluranta 1, Pitkälahti Kuopio.
Ma-Pe 10-18, La 11-15.
Pöytävaraukset: 050-599 7753 suokas.ilkka@gmail.com

toiseksi suosituin jooga, joihin molempiin olisi riittänyt enemmänkin
osallistujia. Muilla lyhytkursseillamme olisi kuitenkin ollut vielä tilaa.”
Yhdeksi syyksi siihen miksi jotkut
kurssit täyttyvät nihkeämmin, Vatanen katsoo johtuvan siitä, etteivät
kaikki kuopiolaiset ole tietoisia opiston olemassaolosta. Hän rohkaiseekin
ihmisiä hyödyntämään kansanopistoa
yhtenä itsensä sivistämisen ja oppimisen väylänä. Hyvien kulkuyhteyksien
ja kiinnostavalta vaikuttavan kurssin
tai linjan lisäksi, mitä muita hyviä
syitä rehtori Vatanen voisi mainita,
miksi valita juuri Pohjois-Savon opisto opinahjokseen. ”Opiskelijoidemme
ikähaitari on erittäin laaja ja koulumme ilmapiiri rento ja kodikas. Lisäksi
ruokaamme on kovasti kiitelty, ja jopa
kehuttu parhaaksi kaikista Pohjois-Savon oppilaitoksista.”

yleissivistäviä linjoja. Kuvaamataidon,
sisustussuunnittelun, ja Omalle uralle/
Tulevaisuus käsillä ammattiin ja opintoihin valmistavilla linjoilla voi selkeyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
sekä hankkia lisäpisteitä yhteishakua
varten. Ainoana pääsyvaatimuksena
linjoille on peruskoulun päättötodistus, poikkeuksena Omalle uralle-linja,
jonne voivat hakea myös peruskoulun
kesken jättäneet nuoret. Ikärajoja ei
ole, joten kaikenikäiset ovat tervetulleita kokemaan oppimisen iloa. Uutena tulokkaana kevätkaudella starttaa
puolen vuoden pituinen Eläintenkouluttaja linja. Opettajana toimii Harri
Katainen Suomen eläintenkouluttajien yhdistyksestä. – ”Opiskelu tapahtuu pitkälti käytännön harjoitusten
kautta. Käyttämällä koulutusmetodeina pehmeitä menetelmiä, kuten positiivista vahvistamista, saadaan eläimet
oppimaan pois haitallisista käyttäytymismalleista mahdollisimman vähän
stressiä aiheuttavalla tavalla,” kertoo

Katainen opetuksen sisällöstä. – linjalla ei keskitytä pelkästään psyykkisten ongelmien kuntouttamiseen, vaan
lisäksi tehdään hajuerottelutehtäviä
koirien kanssa, ja harjoitellaan kuinka opettaa eläin tekemään erilaisia
temppuja. Ne tuovat iloa ja virikkeitä
molemmille, sekä eläimelle että ihmiselle.” Koulutuksessa keskitytään
lähinnä koiriin, kissoihin ja hevosiin,
mutta Kataisen mukaan samoilla metodeilla voi opettaa tietyn tempun
myös muille eläimille. Eläinten koulutuksen kurssille onkin ollut runsaasti kysyntää, mikä selittää sen saavuttaman suosion. ”Keväällä aloittava
ryhmä on jo täynnä, mutta tarkoituksenamme on järjestää sama koulutus ensi syksynä vuoden mittaisena,”
opiston rehtori Vatanen lisää.
Lisätietoja opiston nettisivuilta
www.psko.fi
Teksti ja kuvat: - Jonna Lentz -

Uutuutena
eläintenkouluttajalinja
Pohjois-Savon opistolla on myös
mahdollista suorittaa vuoden kestäviä

Sekä opiston että amk:n opiskelijoiden käytössä on poikkeuksellisen hyvin varustettu ja moderni kirjasto
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Saaristokaupunki laajenee
Kuikkalammen ympärille
Kaivannonlahden tietyöt ja tienvierus
ten raivaukset ovat jo käynnissä.

Mukavan lähellä!

Parturi-Kampaamo palveluiden
lisäksi meiltä saat Studex
(www.studex.com) korvien
rei`itykset edullisesti: vain 17€.

Kurkkaa edulliset hintamme nettisivuiltamme tai facebookista!
Tavoitat meidät numeroista:
Avoinna
• Anu / 045 147 9779
joustavasti
sopimuksen
• Henna / 045 164 6774
mukaan!
Hauenkoukku 3, 70700 Kuopio

ILMOITUSTILAA!

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

S

aaristokaupungin asukkailla oli marraskuun lopulla tilaisuus kuulla ja kysyä kaupungin edustajilta Kuikkalahden - Lehtorinteen alueelle tehdyistä kaavoitussuunnitelmista. Lehtoniemen
pohjoisosassa sijaitseva alue on Saaristokaupungin viimeisiä kaavoitettavia asuntoalueita ja
se pyritään kaavoittamaan yhtenä kokonaisuutena. Alueella on ympärivuotista asutusta; vanhin
vapaa-ajan rakennus on 1900 –luvun alussa rakennettu ns. Kynskallion huvila.
Keskustelua käytiin kaava-asioiden lisäksi myös alueen puutteista. Saaristokaupungin asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja Satu Marjon mukaan laajeneva kaupunginosa kaipaa lisää palveluja.
– Alueelle tarvittaisiin mm. apteekki, pankkiautomaatti ja kahvila-ravintola. Samoin koirapuistolle olisi käyttöä. Rautaniemeen puisto on suunnitteilla, mutta puistoa kaivataan myös Lehtoniemeen.
– Bussivuoroja toivotaan lisää, ja yhtenä merkittävänä puutteena täällä nähdään olemattomat
palvelut nuorille. Muutaman vuoden kuluttua suuri osa kuopiolaisista nuorista asuu Saaristokaupungissa, mutta alueella ei ole yhtäkään täysiaikaista resurssia nuorison käyttöön, muistuttaa Marjo.
Pysäköintiongelmat puhuttivat myös saaristokaupunkilaisia.
– Lehtoniemen vuoropysäköintikokeilu kestää ensi kevääseen ja tämän jälkeen kerätään kokemuksia asukkailta, talonyhtiöiltä ja kunnossapidolta. Alueella on erityisesti vieraspysäköinti koettu ongelmaksi. Rakennettavalle Kuikkalampi – Lehtorinteen alueelle on tulossa kaavamääräys ja
sen perusteella rakennusliikkeiden on varattava 1/10 rakennettavista autopaikoista vieraskäyttöön, toteaa puheenjohtaja Marjo.

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

Joulurauhaa Saaristokaupungissa
Perjantaina 20.12. klo 18.30 Saaristokaupungissa julistetaan Joulurauha. Tapahtumapaikkana on
joulukuusen valaisema Keilankannan tori. Keilankannan S-market tarjoaa tilaisuuteen saapuville
lämpimät glögit ja piparit.
Tällä kertaa joulurauhan julistaa piispa Jari Jolkkonen. Ohjelmassa on lisäksi joululauluesitys.
– Tämä on hieno perinne, joka kerää vuosi vuodelta enemmän ja enemmän asukkaitamme rauhoittumaan joulunviettoon, muotoilee asukasyhdistyksen puheenjohtaja.
Teksti ja kuva: - Heikki Kokko -

Joulumuistio

B

ussit liikennöivät jouluaattona 24.12. lauantain aikataulujen mukaisesti n. klo 13 saakka. Joulupäivänä ei liikennöidä, ja Tapaninpäivänä 26.12. ajetaan sunnuntain aikataulujen mukaisesti. Tarkemmat aikataulut löytyvät Kuopion Liikenteen sivuilta osoitteesta
www.kuopionliikenne.fi.
Kaupat saavat jouluaattona olla auki klo 7–12, joulupäivänä kaupat on suljettu. Tapaninpäivänä kaupat voivat olla avoinna neljä tuntia klo 8 ja 18 välillä.
Alkot sulkevat ovensa jouluaatonaattona (ma 23.12.) klo 20 ja avaavat ovensa perjantaina
27.12. normaalisti.
Lippumäen uimahalli tarjoaa ilmaisen joulu-uinnin torstaina 19.12. klo 6–21. Halli on
avoinna maanantaina 23.12. klo 8–16, jouluaattona ja joulupäivänä suljettu. Tapaninpäivänä
uimaan pääsee klo 12–19.
Petosen apteekki on avoinna maanantaina 23.12. klo 8-19, jouluaattona klo 9-12, joulupäivänä ja Tapaninpäivänä apteekki on suljettu. Perjantaina 27.12. apteekki on avoinna klo 8-19.
Postikortit tulee lähettää viimeistään perjantaina 13.12. ja kirjeet keskiviikkona 18.12. jotta
ne tulisivat perille ajoissa.

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

7

8

Petosen lehti • Keskiviikko 11.12.2013

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen 25-vuotisjuhla
& perinteinen

Joulutapahtuma
la 14.12.2013 klo 10-15
Petosen vapaa-aikatiloissa,
Pinarilla Pyörönkaari 19
Ohjelmassa muun muassa:

10.00 tilaisuuden avaa Riitta Katajamäki, jonka jälkeen tarjolla
joulupuuroa
10.00-15.00 myyjäispöydissä käsitöitä ja leivonnaisherkkuja
11.00 kaupungin tervehdyksen juhlaamme tuo kansanedustaja,
kaupunginvaltuutettu Erkki Virtanen
12.00 kahvitarjoilu ja jouluista musiikkia
12.00-14.00 peilisalissa lapsille ohjattua toimintaa
Ohjelmassa myös Taikuri Puijon Paroni, vauvakerhon
tonttuset, lasten tanssiryhmä Kings kids, kuoron jouluisia
sävelmiä jne. Juhlassamme vierailee tietysti myös joulupukki ja
jouluarvonnan pääpalkintona on maistuva kinkku.

Yhteistyökumppaneina:
Kallaveden srk., Niiralan Kulma Oy, Tukikohta srk.,
Petosen asukastupa, Kotikulma.

TERVETULOA!
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Kallaveden kirkkokuoro
täytti 100 vuotta

K

allaveden kirkkokuoro vietti ensimmäisenä adventtisunnuntaina 100 –vuotisjuhliaan juhlakonsertin merkeissä.
Sata vuotta sitten perustettu Kuopion Maaseurakunnan kirkkokuoro
aloitti taipaleensa jumalanpalveluspaikkanaan tuomiokirkko; Maaseurakunnan muututtua Kallaveden

seurakunnaksi vuonna 1969 kuoron
nimikin vaihtui. Viimeiset kolme vuosikymmentä kuoron toiminta on keskittynyt Kallaveden kirkkoon.
Kirkkokuorotoiminta sai alkunsa
1800 –luvulla, jolloin laulutaitoiset
seurakuntalaiset kokoontuivat adventtina kirkkoihin laulamaan Hoosiannaa. Juuri näistä vuosittain ko-

1. Mitä toivot tänä vuonna joululahjaksi?
2. Mikä on ollut mieleisin joululahja, jonka
olet tähän mennessä saanut?

koontuneista kuoroista on saanut
alkunsa järjestäytynyt kirkkokuorotoiminta maassamme. Juhlavan
Hoosianna –hymnin esittäminen
on sittemmin kuulunut kirkkokuorojen adventtiperinteeseen.
Teksti:
-Heikki Kokko -

Petosen lehti
toivottaa lukijoilleen
ja yhteistyökumppaneilleen
Rauhallista Joulua
ja Onnellista Uutta Vuotta!
Seuraava Petosen lehti ilmestyy
keskiviikkona 12. helmikuuta 2014.

Anneli Heikkinen:
- Joululahjaksi en toivo muuta kun
maailmanrauhaa.
- Marraskuussa syntyi ensimmäinen
lapsenlapseni, mikä on paras joululahja ikinä.

T.J. Fowler
- Hain oleskelulupaa maahan, jotta
voisin jäädä asumaan tänne Suomeen.
Myönteinen päätös siitä olisi paras
joululahja.
-Joskus nuoruudessa saatu 8-bittinen Nintendon pelikone

Sirkka Karppinen:
- Alkoholitonta joulua toivon, että
poliisit saisivat pitää aattona vapaapäivän.
-Lapsuudessa äidin neulomat villasukat, jotka oli tehty omista lampaista
keritystä villasta.

Eetu Asikainen:
- En ole oikeastaan toivonut muuta
kuin korvalävistystä ja uutta hupparia.
- 6-vuotiaana saatu koirapehmolelu,
joka on minulla vieläkin.
Utelu ja kuvat: - Jonna Lentz -

Hyvää Joulua ja toivorikasta Uutta vuotta
asukasyhdistyksen väki

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 10 500 kpl.
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Joulun toivotus meille kaikille
Minä Joulua ootan ja toivon niin, kunpa rohkeutta sydämet saisi.
Että ihminen uskoisi ihmisiin ja siitä onnensa rakentaisi.
Ei voi aarteilla kyyneltä pyyhkiä, ei voi mammona halata meitä.
Kyllä ihminen toista tarvitsee jaksaakseen näitä elonsa teitä.
Kunpa uskoa voisimme viimeinkin että se mitä maailmaan tuomme
on palaava luoksemme takaisin ja sillä omaa paikkaamme luomme.
Siis tarttukaa käteen heikomman ja tilaa antakaa pienemmälle
Silloin toivotus Joulun rauhaisan maistuu aidolle elämälle!
Anne Ruuskanen, toiminnanohjaaja ppay

TULOSSA:

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

Tilaisuudet joka viikko:
Su klo 15.00
Jumalanpalvelus ja rukousiltapäivä
-raamattuluokka / puuhaa lapsille
To klo 18.30
Rukousilta
TI-PE klo 13.00 Retkievästä ja ruokakassien jako

Ateria:

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

Joulujuhla su 15.12. klo 15.00.

Kristillinen ONNELLISESTI EPÄTOIVOISTEN
sinkkujen ilta la 28.12. klo 18.00.

Koppelonkuja 1, Petonen

Tervetuloa!
www.tukikohta.info

Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
sähköposti: petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/

Tupa
9.00- -17.00
16.00
Tupaon
onavoinna
avoinna ma-pe
ma-pe 9.00

Lounas torstaina 12.12.:
Wieninleike ja perunamuusi

Petosen asukastuvalta
voi kysyä työllistymismahdollisuuksista
joko
Yhteystiedot:
Asukastupaohjaaja
Jouko Eskelinen
palkkatuella
korkeimman palkkatuen oikeutta),
puh.
044 718(edellyttää
1099, jouko.eskelinen@puijola.net

Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Neulekerho
perjantaina
20.12.Jouko
klo Eskelinen
12.30 - 14.30,
Yhteystiedot:
Asukastupaohjaaja
puh.
044
718
1099,
jouko.eskelinen@puijola.net
seuraavan kerran 3.1.2014 klo 12.30 - 14.30

Kahvio suljettu 23.12. - 1.1.
Avaamme jälleen 2.1., lämpimästi tervetuloa!

Tonttuileva tervehdys kaikille
Korjausompelija jälleen tavattavissa.
kuluneen vuoden asiakkaille ja
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
rauhaisaavuoksi
joulua.
ennakkoäänestyksen
17. - 23.10.

työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.ﬁ

044 729 5233

• Biljardikerho
19.12. klo 12.00-14.00, seuraava kerta 9.1.
• Salibandyvuoro
22.12. klo 17.00-18.00, seuraava kerta 5.1.
• Kevytjumppa
16.12. klo 10.00-12.00, seuraava kerta 13.1.

Kuopion eläkkeensaajien kanssa
yhteistyössä:
• Askartelukerho
19.12. klo 12.00-15.00, seuraava kerta 9.1.
• Rivitanssi
8.12. klo 16.00-17.00, seuraava kerta 12.1.

Tervetuloa mukaan runsain
joukoin myös ensi vuonna!

Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.

Asukastuvan henkilökunta
Petosen lehti myös verkossa: petosenlehti.ppay.fi

25-vuotisonnittelut
pyydämme osoittamaan 25 €:n kannatusmaksuna
kaikille asukkaille avoimen ja maksuttoman kerho- ja
harrastustoiminnan järjestämiseen tilillemme
POP Petonen FI15 4787 4020 012434.
Petosen Ikinuoret ry
Joulu joutuu vuosi loppuu kiireet alkavat,
muista kortit, lahjat, kinkut ym. tykötarpeet.
Lämpimät kiitoksemme jäsenillemme, asukasyhdistyksen sekä
asukastuvan henkilökunnalle koko vuoden yhteiselosta myötämäkeen!
RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!
Tapaamme tammikuun 12 pv. klo 11.45.
Hiihtokelejä-luistavia suksia kaikille! Toivoo hallitus
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Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044-275 7936.

Kallaveden
seurakunta

Kauneimmat joululaulut ke 11.12.
klo 18. Raili Rantanen ja Anna-Mari
Linna.
Jouluaaton aattokirkko ti 24.12. klo
14. Matti Pentikäinen, Milla Huttunen
ja Richard Nicholls.
Nuoret

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
3. Adventtisunnuntain messu su
15.12. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen,
saarna Anna-Maija Hella ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Kuusi tuntia joululauluja, puuroa
ja torttukahveja su 15.12. klo 12-18.
Jouluista myytävää, arpajaiset. Laulattamassa klo 12-14 Mari Vuola-Tanila,
lapsikuoro, nuorten lauluryhmä ja
nuoria solisteja. Klo 14-16 Seppo Kirkinen, Dolce Minores ja käsikellokuorot, klo 16-18 Anna-Mari Linna, kirkkokuoro ja seniorikuoro. Joulupuuro
2 €, torttukahvit 2 €. Tule, kun haluat
- lähde, jos maltat.
4. Adventtisunnuntain messu su
22.12. klo 10. Liturgia Raili Rantanen,
saarna Anni Tanninen ja kanttorina
Seppo Kirkinen. Kirkkokahvit.
Perheiden aattokirkko ti 24.12. klo
15. Sirpa Nummenheimo Sanna Alanen, Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro ja
nuorten lauluryhmä.
Jouluaaton kynttiläkirkko ti 24.12.
klo 22. Sanna Alanen, Anna-Mari
Linna ja Richard Nicholls.
Jouluaamun joulukirkko ke 25.12.
klo 8. Raili Rantanen, Veli Mäntynen
ja Anna-Mari Linna.
Tapaninpäivän messu to 26.12. klo
10. Liturgia Anni Tanninen, saarna
Matti Pentikäinen ja kanttorina Mari
Vuola-Tanila.
Messu su 29.12. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Markku Virta ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 5.1. klo 10. Liturgia AnnaMaija Hella, saarna Sanna Alanen.
Loppiaisen messu ma 6.1. klo 10.

Liturgia Matti Pentikäinen, saarna
Anni Tanninen
Messu su 12.1. klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella. saarna Veli Mäntynen
Messu su 19.1. klo 10. Liturgia Raili
Rantanen, saarna Veli Mäntynen
Kallaveden kirkko - Muuta
Poukaman miesten sauna- ja takkailta pe 13.12. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Illan aiheena ”Daniel,
sanoma ennen ja nyt”, Pekka Huttunen. Sauna, uinti ja iltapala.
Perheraamattupiiri su 15.12. klo
16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 0505251 012.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Kauneimmat joululaulut ke 11.12.
klo 18. Veli Mäntynen ja Richard
Nicholls.
Jouluaaton aattokirkko ti 24.12. klo
14. Raili Rantanen ja Inkeri Rantanen.
Joulupäivän kirkko ke 25.12. klo 10.
Veli Mäntynen ja Anna-Mari Linna.
Vehmasmäen kappeli - Muuta
Joulujuhla ma 16.12. klo 18. Puutossalmen kylätalossa, Puutossalmentie 790. Raili Rantanen ja Richard
Nicholls. Jouluista ohjelmaa, kahvitarjoilu ja arpajaiset. Tuo nimetön pieni
paketti, pois lähtiessäsi saat toisen !
Vapaa pääsy. Järjestäjinä Kallaveden
seurakunnan Puutossalmen lähetyspiiri ja Sotkanniemen työseura.

Nuorten joululeiri 13.-15.12 Hirvijärven leirikeskuksessa. Leirillä tehdään joululahjoja, syödään juhlava
jouluateria, saunotaan ja rentoudutaan, lauletaan joululauluja, hiljennytään, nautitaan toistemme seurasta ja jouluisesta tunnelmasta. Leiri ei
ole koulutusleiri, joten siitä on 20 €
maksu. Leiri on kaikille rippikoulun
käyneille seurakuntamme nuorille.
Ilmoittautumiset 5.12. mennessä marja-liisa.pakkala@evl.fi.
Musiikki
Käsikellokuoro Dolcen joulukonsertti la 21.12. klo 18. Kallaveden kirkossa.
Lähetys
Tule leipomaan lähetykselle ! to
12.12. alkaen klo 9 Piparkakkutalkoot
Kallaveden kirkolla. Ilmoittautumiset
Katrille 9.12. mennessä puh: 040-4848
334.
Diakonia
Varttuneen väen joulujuhla ke
11.12. klo 12-14 Kallaveden kirkolla.
Hartaus Matti Pentikäinen, kanttorina Anna-Mari Linna ja seniorikuoro. Jouluista ohjelmaa, Joulupuuro ja
kahvit.
Diakoniatyön ryhmien ja Yksinäisten joulupuurojuhla to 12.12. klo
12. Petosen seurakuntasalissa. Jouluista ohjelmaa ja joululauluja.
Perhetyö
Lasten ja perheiden jouluhartaudet ke 11.12. klo 9.30 Kallaveden kirkolla ja klo 10 Jynkänvuoren kerhohuoneella.

Hyvä tahto
- Joulun ydin

L

apinlinnankadulla toimiva Kuopion ruoka-apu on toimittanut kuluvana vuonna yli 20 000 ruokapakettia vähävaraisille. Heidän joukossaan on kuopiolaisia eläkeläisiä, mielenterveyskuntoutujia, työttömiä ja
myös lapsiperheitä, joilla rahat eivät riitä ruokaan. Toimintaa vapaaehtoisesti
pyörittävät Jari Vepsäläinen, Helka Hirvonen ja monet muut ovat todellisia
hyvän tahdon ihmisiä. He osoittavat lempeyttä, myötätuntoa ja ymmärrystä
niille, jotka ovat ahtaalla. Ruokapaketti tulee tarpeeseen. Vaikeuksissa oleva
saa avun. Pienen, mutta avun kumminkin.
Luukkaan jouluevankeliumissa enkelit puhuvat hyvästä tahdosta. Tosin nykykäännöksessä sitä ei näy, mutta kreikankielinen alkuteksti siitä puhuu. Sanatarkasti käännettynä enkelit kuuluttavat: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa
ja maan päällä rauha hyvän tahdon ihmisille.” Hyvän tahdon ihminen tahtoo
hyvää toisille. Hän toivoo toisen onnistumista ja iloitsee tämän voitoista. Hän
luottaa toiseen ja etsii hänestä hyvää - silloinkin, kun luonne ja mielipiteet
poikkeavat omasta. Hän on ehkä vilpitön ja joskus höynäytettävissä, mutta
yksittäiset pettymykset eivät häntä nujerra.
Joulu saa monissa ihmisissä esille hyvän tahdon. Käytökseen löytyy sovitteleva nuotti, ja hyvän tahdon merkiksi annetaan lahjoja. Jouluevankeliumissa
hyvän tahdon alkuperä on Jumalassa. Joulun ihme, Kristuksen syntyminen
ihmiseksi, alkaa Jumalan hyvästä tahdosta ihmisiä kohtaan. Vanha käännös
ilmaisee asian osuvasti: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto.”
Vaikka ihminen lankesi, Jumala ei hylännyt häntä. Vaikka uskoni horjahtelee ja elämässä on paljon korjattavaa, Jumalan hyvä tahto ei horju. Joulu
paljastaa hänen hyvän tahtonsa: pelastaakseen ihmisen itsekkyydestä ja epätoivosta, synnistä ja kuolemasta, pelosta ja katkeruudesta Jumala syntyy ihmiseksi.
Siksi me vietämme joulua ja kokoonnumme sen
sanoman äärelle kotona ja
työpaikoilla. Siksi me osoitamme hyvää tahtoa toisiamme kohtaan. Toivon,
että tämä joulu saisi meissä
esille hyvän tahdon.
Voisiko se tehdä meissä
tilaa ja jäädä pysyväiseksi
piirteeksi myös joulun jälkeen?
Hyvää joulua ja hyvää
tahtoa kaikille Petosen lehden lukijoille!
Jari Jolkkonen
Kuopion
hiippakunnan piispa
Kuva: Timo Hartikainen

Miesten päivänä kuultiin hyviä uutisia

P

etosen seurakuntatalossa vietettiin jälleen perinteistä miestapahtumaa lauantaina 23.11. Päivän ohjelma oli painottunut hyvien uutisten kertomiseen miehen näkökulmasta aiheella “Hyviä uutisia sinulle mies!”.
Tapahtuma kiinnosti monia, aivan nuorukaisista jo iäkkäämpiin miehiin.
– Tämän vuoden teemaksi tapahtumaan valikoitui Hyvien uutisten välittäminen, eli nyt päätettiin antaa Hyvän Kiertää, kertoo yksi tapahtumaan
osallistuneista luennoitsijoista, pastori Veli Mäntynen.
– Tapahtumaa on järjestetty edellisen kirkkoherra Esko Konttisen toimesta jo ainakin 10 vuotta ja aina osallistujia on ollut vähintään sata. Koska
tämän päivän mediassa kuullaan usein pelkästään vain negatiivisvoittoisia
uutisia ja niin monilla on nykymaailmassa jopa päivittäistä pahaa oloa eri
syistä johtuen, seurakunnan miestapahtumassa haluttiin puhua vain hyvistä asioista, kertoo Mäntynen.
Päivän aikana puhuttiin mm. miesten haavoista ja siitä kuinka niitä hoidetaan.
– Niin kuin lääkärit hoitavat, kuuntelevat ja parantavat potilasta, niin
myös Jumala hoitaa, kuuntelee ja parantaa ihmistä, tietää Veli Mäntynen
kertoa.
Tapahtumaan oli panostettu ja hyvän oli todellakin annettu kiertää, se
paljastui monista seikoista.
Seurakuntalaisille maistui maittava lounas lisukkeineen ja kahvipöydässäkin oli tarjolla sekä suolaista että makeaa. Maksutta tapahtumaan saapuneet Lääkärikeskus Mehiläisen lääkärit suorittivat verenpaineen mittausta
sekä jakoivat lääkärin ohjeita ja neuvoja. Tapahtumaan oli myös lahjoitettu
arpajaisvoittoja kuopiolaisten liike-elämän yrittäjien toimesta.
Teksti ja kuva: - Annukka Korhonen -

Miesten päivänä annettiin hyvän kiertää.
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Kotiinkuljetus joka päivä
koko Kuopio

Petosen joulunavaus
PetoSen mArKettien
jouLunAvAuS LAuAntAinA 14.12.
joulupukki paikalla
jakamassa karkkia klo 10-15
marketeissa glögi- ja piparitarjoilu

tervetuLoA!

K-supermarket Petonen | Puh. 017 368 0570
Arkisin 7-21, Lauantaisin 7-18, Sunnuntaisin 12-21

S-market Petonen | Puh. 010 762 8700 (0,0835 € /puhelu + 0,1209 € /min)
Arkisin 7–21, Lauantaina 7–18, Sunnuntaina 12–21

