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Petosen sosiaalipalveluja karsittu s. 2

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

Jäätapahtuma
veti väkeä s. 3
Petosen vanhin
päiväkoti 25 vuotta s. 5

PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

NOUTOPIZZERIA PETONEN

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

Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

JUUSTOHAMPURILAINEN

GRILLI
voimassa 31.3.2014 asti
1 seteli / asiakas

3€

tällä setelillä

MINI-PORILAINEN

GRILLI
voimassa 31.3.2014 asti
1 seteli / asiakas

1€

(kinkku, kana, tonnikala, feta)

6€

NUGGETIT

GRILLI
voimassa 31.3.2014 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

tällä setelillä

JUNIOR
KANALAUTANEN
JUNIOR
voimassa 31.3.2014 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

tällä setelillä

SALAATIT

SALAATTI
voimassa 31.3.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

NORMAALIPIZZA

6€

2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.3.2014 asti
1 seteli / asiakas

5€

tällä setelillä

JUNIOR
ATERIA

4€

JUNIOR
voimassa 31.3.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

KINKKU-ANANAS
PERHEPIZZA
PIZZA
voimassa 31.3.2014 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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Sosiaalitoimiston palveluja karsittu Petosella

P

etosen sosiaalitoimiston tarjoamiin palveluihin on tehty
huomattavia supistuksia kesän
2013 aikana. Närkästystä on herättänyt muun muassa toimeentulotukihakemusten käsittelyn ja neuvonnan
siirtyminen kaupungin keskustaan,
minkä vuoksi papereita ei voi enää
toimittaa suoraan Petosen yksikön
sosiaalityöntekijöille. Myös postilaatikko, jonne hakemukset ja liitteet on
voitu jättää toimiston aukioloajan ulkopuolella, on poistettu kesän aikana
käytöstä.

Kaisan tarina

Kaisa on Petosella asuva kahden lapsen yksinhuoltaja, jonka tulot
koostuvat lähinnä työmarkkina- ja asumistuesta sekä lapsilisistä. Menoja on kuitenkin sen verran, että pelkät Kelan tuet riittävät juuri ja juuri
vuokraan ja perus toimeentuloon. Harrastuksiin tai esimerkiksi leffassa käymiseen ei ole varaa. Kaisan tyttären ratsastusharrastuksen kustantaa onneksi eräs sukulainen. Toimeentulotukea hänen perheelleen ei
ole myönnetty, vaikka siis tarvetta sille olisi. Todelliseksi ongelmaksi on
muodostunut jatkuva taistelu sosiaalitoimiston kanssa tarveharkintaisten avustusten saamiseksi. Toinen Kaisan lapsista kärsii erityisestä silmäsairaudesta, jonka seurauksena hänen näkönsä heikkenee tavallista
nopeammin. Koska näkeminen on jo muutenkin vaikeaa, hän tarvitsee
silmälaseihinsa erityisvalmisteiset, heijastamattomat linssit. Lisäksi Kaisa anoi avustusta hammaslääkärikuluja varten, joiden yhteissummaksi
oli kertynyt lähes tuhat euroa. Ensi yrittämällä kumpaankaan ei herunut avustusta. Selitykseksi annettiin, että takautuvien tulojen perusteella
tehtyjen laskelmien mukaan Kaisalla olisi pitänyt olla varaa molempiin.
Viimeinen tikki oli kun kolmen henkeä käsittävän perheen pesukone
hajosi. Taloyhtiössä ei ollut pesukoneellista pyykkitupaa, joten jälleen
Kaisa joutui kääntymään sosiaalitoimen puoleen saadakseen maksusitoumuksen uutta pyykkikonetta varten. Hänen hakemuksensa jälleen
evättiin vedoten takautuviin tuloihin. Kaisa kertoi tilanteestaan omalle
työvoimavirkailijalleen, joka lopulta otti yhteyttä päätöksen tehneeseen
sosiaalityöntekijään. Vasta hänen tekemänsä selvityksen jälkeen, Kaisan
perheelle myönnettiin lopulta tarvittavat avustukset. ”Emme ole saanet
soskusta aikaa henkilökohtaiseen keskusteluun sosiaalityöntekijän kanssa. Perheemme kokonaistilanne on jätetty täysin kartoittamatta”, Kaisa
puuskahtaa silmin nähden väsyneenä.

Lisääkö palvelujen
yhdenmukaistaminen
eriarvoisuutta?
Nykyään Petosen sosiaalitoimisto
ottaa vastaan pääasiassa lastensuojelun asiakkaita. Se tarjoaa alueen
lapsiperheille ja yksinhuoltajille avohuolto- sekä arviointipalveluja lapsen
kasvun ja kehityksen ollessa vakavasti
vaarassa. Näin ollen etuuskäsittely- ja
neuvontapalvelut siirrettiin aikuissosiaalityön toimesta viime kesän aikana kokonaan muun aikuissosiaalityön yhteyteen Kuopion keskustaan.
Kaupungin sosiaalitoimen Petosen
yksikön palveluesimiehen Antero Nissisen mukaan kyseisillä muutoksilla
on pyritty eri yksikköjen tehtävien
selkeyttämiseen ja palvelujen yhdenmukaistamiseen. Hän myös toteaa,

Petosen sosiaalitoimisto ei ole ottanut toimeentulotukihakemuksia vastaan enää
kesän 2013 jälkeen.
sosiaalitoimen asiakkaalle tulisi taata
mahdollisuus henkilökohtaiseen neu-

vontaan ja keskusteluapua arjen ongelmatilanteisiin. Henkilökohtainen

asiointi on kuitenkin monen sosiaalitoimen asiakkaan kokemuksen perusteella osoittautunut haasteelliseksi
oman sosiaalityöntekijän toisinaan

hankalan tavoitettavuuden vuoksi.
Teksti ja kuva:
Jonna Lentz

Aurinkorinteen koulu mukana:

Kouluruuan ulosmyyntiä kokeillaan Kuopiossa

K

aupunginvaltuutettu
Kaija
Räsänen ja 18 muuta valtuutettua ovat esittäneet, että laitosruuan hyötykäytössä kokeiltaisiin
Jyväskylässä käytössä olevaa mallia
ja että selvitettäisiin, miten laitosten hävikkiruoka saataisiin pysyvästi
hyötykäyttöön Kuopiossa. Koulujen
ja muiden laitosten huoltopalveluista
vastaava Servica sekä Aurinkorinteen
ja Kalevalan koulu sopivat viime viikolla, että ruuan ulosmyyntiä kokeillaan tulevana keväänä. Ylijääneen
ruuan määrä on Kuopiossakin varsin
merkittävä, vaikkakaan Servica ei ole
halukas näitä määriä täsmentämään.
Osa valtuustoaloitteessa mainitusta tähderuuan hyödyntämisestä toteutuu jo nykyisin, sillä kouluilla
tähteeksi jäänyttä ruokaa myydään
ruokailuajan päätyttyä koulun henkilökunnalle.
Ruuanvalmistuksen

PÄÄKIRJOITUS

Y

llätyin kovin viime syksynä, kun tajusin tulleeni pyydetyksi Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry:n hallituksen
puheenjohtajaksi. Enhän ollut koskaan kuvitellutkaan itseäni moiseen
luottamustoimeen, vaikka sinällään
hallitustyö olikin tuttua. Ymmärsin kyllä väistyvän puheenjohtajan,
Riitta Katajamäen, toiveen ja huolen siitä että seuraajalla olisi PPAY:n
toiminnasta tuntemusta ja toisaalta
hallituksella tuntemus puheenjohtajasta. Harkinnan jälkeen otin tehtävän vastaan. Kiitos Riitalle erittäin

tukena käytetään ammattikeittiöissä
tuotannonohjausjärjestelmää,
joka
optimoi valmistettavat määrät. Valmistus pyritään Servican mukaan jaksottamaan siten, että tähderuokaa ei
syntyisi; silti ruokaa jää tähteeksi joka
päivä. Kokeilun tarkoituksena onkin
vähentää hukkaan heitettävän ruoan
määrää ja biojätettä.

Vihreä Lippu velvoittaa
Servica on omalta osaltaan selvittänyt, missä toimintayksiköissä tähderuuan tarjoamista pientä maksua
vastaan voitaisiin lähteä kokeilemaan
ja on tiedustellut joidenkin oppilaitosten, mm. Aurinkorinteen koulun
mahdollisuutta lähteä mukaan kokeiluun. Aurinkorinteen koulu onkin
hankkeessa mukana keskeisen sijaintinsa vuoksi; tähderuuan ulosmyynti

tavoittaa runsaasti potentiaalisia asiakkaita, kuten lapsiperheitä. Ulosmyytävän ruuan annoshinnaksi on
kaavailtu puoltatoista euroa.
Aurinkorinteen koulun rehtori Esa
Miettisen mukaan kyseessä on varsin
kannatettava kokeilu.
– Olemme sopineet, että kokeilemme tähderuuan ulosmyyntiä kahden
viikon ajan juuri ennen hiihtolomia
eli viikoilla 8 - 9. Aurinkorinteen
kouluhan on mukana Vihreä Lippu
-hankkeessa, joten ylijääneen kouluruuan ulosmyynti tukee toimintamme
tätäkin puolta. Katsotaan sitten hiihtolomien jälkeen kuinka jatkamme
eteenpäin, sanoo Miettinen.
Servican kehityspäällikkö Tuire Puranen kuitenkin korostaa, että kyseessä on vasta kokeilu, jonka jälkeen on
lopullisten päätösten aika.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Kouluruuan ulosmyynnin tavoitteena on vähentää hukkaan heitettävän ruuan
ja biojätteen määrää.

Väki vaihtuu, mutta PPAY ja Lippumäki pysyy
vahvasta panoksesta yhdistyksen toiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa nykyiseen suuntaansa.
Vaikka hallituksessa ja ennen kaikkea yhdistyksen toimistossa väki on
vaihtunut, niin toiminta jatkuu entisellään. PPAY antaa aktiivisille jäsenilleen edelleen mahdollisuuden
erilaisiin toimintamuotoihin, kuten
biljardin pelaamiseen, askarteluun,
sählyyn ja jopa rivitanssiin. Muistutan
että jäseniä ovat käytännössä kaikki,
sillä toimintaan osallistumiseen ei ole
jäsenmaksuja.
Yleisötapahtumien osalta toiminta-

vuosi aloitettiin viime talven tapaan
KalPan organisoimassa Lippumäen
ulkojäätapahtumassa. Vaikka ulkoilijoita olikin viimevuotista vähemmän,
houkutteli mainio talvisää paikalle
jälleen satoja aikuisia ja lapsia. Kiitos
vaan KalPalle ja Saaristokaupungin
asukasyhdistykselle järjestelyistä.
Jalkapallomiehenä mutta jääkiekkoakin seuraavana olen hieman huolestuneena lukenut uutisointia, jossa lajiensa Savon lippulaivaseurojen
pelaajahankintapäätösten kerrotaan
syrjivän omia jo pelimiehiksikin kouliintuneita kasvatteja. Toki asioissa on

usein myös julkistamattomia seikkoja
ja onhan KuPS:n ja KalPan junioritoiminta sellaisenaan ollut viime vuosina
menestyksekästä Suomen mestaruuksia myöten. Seurat kyllä tiedostavat
oman juniorituotannon tärkeyden,
sillä vaikka esimerkiksi Lippumäen
jäätapahtumat ovat liikuntaharrastukseen innostavaa toimintaa ja tuovat alueelle elinvoimaa, yhteenkuuluvuutta sekä viihtyvyyttä, ne ovat myös
pohjatyötä kyseiselle junioritoiminnalle.
Tuollaisesta kaikkien osapuolien hyväksi tehtävästä yhteistyöstä kannat-

taa pitää kiinni. Lippumäki onkin
jää- ja uimahalleineen sekä pikkuhiljaa valmistuvine lähiliikunta-alueineen niin monipuolinen, ympärivuotinen kuntoilun ja harrastamisen
kehto, ettei sitä saisi hukata käyttämättömyyteen. Unohtamatta tietenkään alueemme muita liikunta- ja
harrastuspaikkoja. Niissä siis nähdään!
Pasi Louhelainen
PPAY:n hallituksen pj.
pasi.louhelainen@ppay.fi
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LAAJA VALIKOIMA UUDISKOHTEITA SAARISTOKAUPUNGISSA

Asunto Oy Kuopion Kanavaharjunkatu 18
Kesäksi uuteen kotiin! Arvioitu valmistuminen 05/2014.
Upea paikka korkealla mäen päällä. Toimi heti, enää muutama
asunto vapaana! Sovi esittely!

Asunto Oy Kuopion Messuportinkatu 3
Lehtoniemen rantamaisemiin valmistuu kesällä upeita
rivitalokoteja. Tule tutustumaan paikan päälle esittelyyn
Sunnuntaina 16.2 klo 12.45-13.15. Tervetuloa!

Veijo Martikainen
044 279 8911

Marketta Heinonen
044 279 8912

Hannu Hyttinen
044 779 7920

Päivi Hujanen
044 279 8914

Marko Kurikka
044 279 8915

Asunto Oy Kuopion Rautokannantie 17
Upeita yksitaso rivitalokoteja! Valmistuu vaiheittain kesä-marraskuun
2014 aikana. Esittely työmaalla osoitteessa Rautokannantie 17
Sunnuntaina 16.2 klo 12-12.30. Tervetuloa!

Asunto Oy Kuopion
Kanavaharjunkatu 17
Toimi heti, enää kaksi jäljellä!
Esittely Sunnuntaina 16.2 klo
12-12.30. Tervetuloa!

Maria Keinänen
044 279 8917

Anne Lindvall
0400 213 500

Asunto Oy Kuopion Seilori
Keilankallionkatu 1
Toimi heti, enää kaksi jäljellä!
Esittely Sunnuntaina 16.2 klo
12.45-13.15 Tervetuloa!

Arja Eskelinen
044 279 8918

Päivi Järveläinen
044 279 8916

Eveliina Niskanen
044 279 8919

www.kiinteistomaailma.fi/kuopio-torikartano

Asukasyhdistysten ja KalPan
jäätapahtuma veti väkeä

H

elmikuun ensimmäisen sunnuntain muutaman pakkasasteen tuuleton sää loi mitä
mainioimmat puitteet koko perheen
ulkoilupäivälle Lippumäen ulkoliikunta-alueella. Pitkälahti-Petosen ja
Saaristokaupungin asukasyhdistysten
yhdessä KalPan kanssa järjestämä jäätapahtuma kokosi satapäisen yleisön,
ja kun vetonaulana oli kentällinen
KalPan pelaajia Sami Kapasen johdolla, niin pienet ja vähän isommatkin pojat näkivät idolinsa kosketusetäisyydeltä. Samin lisäksi poikansa
Kasperin, Artturi Lehkosen, Jyri
Junnilan, Janne Kolehmaisen ja Jussi Timosen nimikirjoitukset olivatkin
kysyttyä tavaraa.
Teksti ja kuvat: Heikki Kokko

KalPan maskotti hauskuutti yleisöä.

Kaksi aitoa Kapasta, Kasperi ja Sami, sekä yksi pienempi Kapas –fani nimikirjoituksia vailla.

Tulevat liigakiekkoilijat kuuntelivat sankareidensa ohjeita tarkkaavaisesti.

vaa puuhaa, vaikka tyttöjä hieman
Luistimennauhojen sitominen on vaka
naurattaakin.

Jääkiekkoidolien tapaaminen veti yleis

ön suut messingille.
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Matkuksen Neste Oil on
enemmän kuin huoltoasema

V

iime lokakuussa Matkukseen
avattu palvelukeskittymä on
muutaman toimintakuukauden aikana vakiinnuttanut paikkansa
autoilijoiden ja Kuopiossa vierailevien
matkailijoiden keskuudessa. Kivenheiton päässä IKEA:sta sijaitsevan Nesteen kiinteistössä asiakkaita palvelee
paitsi huoltoasema, niin myös Hesburger, meksikolaistyyppinen ravintola
Pancho Villa ja päivittäistavarakauppa
M-market. Toimitusjohtaja Kari Vepsäläinen onkin tyytyväinen päätökseensä muuttaa Lahdesta takaisin kotikonnuilleen Kuopioon.

– Työskentelin pitkään Lahden seudulla huoltamoyrittäjänä, siellä vastuullani oli kolme Nesteen asemaa.
Veri veti kuitenkin takaisin Savoon
ja kun sopiva liikepaikka Matkuksesta löytyi, niin kovin pitkää harkintaaikaa ei tarvittu, sanoo Riistavedeltä
lähtöisin oleva Vepsäläinen. Hänen
mukaansa pelkän huoltoaseman tarjoamat palvelut eivät nykyautoilijoille
enää riitä, vaan heitä vetävät puoleensa matkan varrella olevat virkistyskeitaat.
– Etenkin lasten kanssa matkustaville tämän tyyppiset palvelukeskitty-

mät ovat suosittuja levähdyspaikkoja.
Ruokailun ja hetken huilin jälkeen
matkanteko voi taas jatkua rennommin.
– Ilahduttavaa oli myös huomata, että vuodenvaihteen tienoilla Kuopiossa vierailleet venäläiset turistitkin löysivät Matkukseen.
Liikepaikka tässä IKEA:n naapurissa
ei todellakaan ollut huono valinta, toteaa Vepsäläinen.
Teksti ja kuvat:
Heikki Kokko

Harrastatko mitään talviurheilulajeja?

Päivi Heiskanen:
”Tykkään käydä luistelemassa ja
hiihtämässä järven jäällä. En omista
retkiluistimia, vaan lähinnä teen parin kilometrin pituisia lenkkejä normiluistimilla. Kaukalossa luistelu ei
erityisemmin miellytä, koska pidän
vaihtuvista luonnon maisemista ja
avaruudesta. Lisäksi harrastan puolimaratonia ja pitkän matkan juoksua,
joten lenkkeilen myös talvisin.”

Heidi Hukkanen:
”Minulla on kouluikäinen poika, jonka kanssa käyn luistelemassa ja hiihtämässä. Myös uimahallissa tulee käytyä
kesät talvet.”

Kalle Taxell:
”En. Harrastan jousiammuntaa, jota
järjestetään Niiralan väestönsuojassa.”

Yasser A.:
”En harrasta mitään talviurheilua.
Pelaan vaan jalkapalloa.”
Utelu ja kuvat: Jonna Lentz

Toimitusjohtaja Kari Vepsäläinen ja ravintola Pancho Villan salivastaava Titta Hannola ovat yhtä mieltä siitä, että pelkän
huoltoaseman tarjoamat palvelut eivät nykyautoilijoille aina riitä.

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
- Heittolaatikot Pihkainmäki
- Takka Baari Hiltulanlahti
- Sale Särkiniemi
- Kodin Terra Kuopio
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 12.3.
Aineistot lehteen
viimeistään tiistaina 4.3.
Matkuksen Neste Oil sijaitsee kivenheiton päässä IKEA:sta.

Janne Porkola:
”Talviliikunta on jäänyt nykyään vähemmälle. Pari kertaa talven aikana
käyn jääkiekkoa pelaamassa.”

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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KAMPAAMO

AURORE
PARTURI

STUDEX korvien
rei’itykset vain 17€ !
Kurkkaa edulliset hintamme nettisivuiltamme tai facebookista!

Tavoitat meidät numeroista:

• Anu / 045 147 9779
• Henna / 045 164 6774

Hauenkoukku 3, 70700 Kuopio

Avoinna
joustavasti
sopimuksen
mukaan!

KOULUTETTU HIEROJA
SEPPO AHONEN PUH. 044-554 6795

Maunolanmäen lapset viettivät
viime viikolla päiväkotinsa 25 –
vuotisjuhlia.

Maunolanmäen päiväkoti
täytti 25 vuotta

P

etosen alueen vanhin ”lastentarha”, Maunolanmäen päiväkoti täytti viime viikolla 25
vuotta. Juhlapäivää vietettiin satunäytelmien ja täytekakun siivittämänä.
Neljännesvuosisadan aikana Maunolanmäki on tarjonnut turvallista päivähoitoa ainakin tuhannelle Petosen
alueen lapselle; menossa on itse asiassa jo toinen sukupolvi, sillä joidenkin
lasten vanhemmat ovat itsekin olleet
aikoinaan hoidossa juuri Maunolan-

mäen päiväkodissa.
Päiväkodissa toimii neljä ryhmää,
joista päätalon puolella kolme. Samassa pihapiirissä on erillisessä rakennuksessa Otsola -ryhmä, joka
on perinteisesti toiminut esikouluna. Päiväkodin kolmessa ryhmässä,
Nallelassa, Kontioilla ja Karhulassa
toimitaan kasvatuskumppanuuden ja
omahoitajuuden periaatteiden pohjalta. Omahoitajuutta sovelletaan ryhmän ikäjakauman mukaisesti. Kasva-

tuskumppanuus vanhempien kanssa
kuuluu toki myös esiopetusryhmien
toimintatapoihin, samoin perheiden
kanssa tehtävää yhteistyötä pidetään
tärkeänä. Lasten ja perheiden kanssa
tehtävässä kasvatustyössä mukana on
päiväkodin oman henkilökunnan lisäksi konsultoivat erityislastentarhanopettajat.
Teksti ja kuva:
Heikki Kokko

Lasten Pakkaspäivillä
päästiin lämpimään

Perinteiset Lasten Pakkaspäivät osuivat nimensä mukaisesti oikeaan ajankohtaan viikolle neljä, kun elohopea painui 20
pakkasasteen kylmemmälle puolelle. Petosen päiväkotilapset ja alaluokkalaiset saivat kuitenkin viettää tovin Pyörön koulun juhlasalin lämmössä piirrettyjä elokuvia katsellen. Satapäinen muksukatras nauttikin täysin siemauksin näkemästään.
Eri puolilla kaupunkia järjestetyt Pakkaspäivien tapahtumat keräsivät ennätysmäärän kävijöitä, heitä oli kaikkiaan 6800.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Monipuolista ja nykyaikaista
HAMMASHOITOA JA
SUUNTERVEYTTÄ LÄHELLÄSI!

Auvo Tuomainen
HLL

• Protetiikan ja implanttihoidon
erityisosaaminen
• Posliinipaikat, kruunut ja sillat

Airi Korhonen
HLL

• Perushoidot pitkällä kokemuksella

Sami Ryhänen

EHL, parodontologi

• Iensiirteet ja luunkasvatus
• Implanttihoidot
• Konsultaatiot ja hoitosuunnitelmat

Petosen Hammas Oy
Pyörönkaari 3E, 017-363 4757

Petosen lehti myös verkossa: petosenlehti.ppay.fi
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etsitkö elämääsi sisältöä
tarvitsetko apua asioiden hoidossa
kaipaatko ystävää vaikeassa elämäntilanteessa
haluaisitko lenkille, kahville, harrastuksiin

Liikkuva päiväkeskus on tarkoitettu juuri sinulle ikään, sukupuoleen tai varallisuuteen katsomatta. Ainoa mitä tarvitset, on rohkeutta ottaa yhteyttä meihin.
Suunnitellaan yhdessä siitä eteenpäin.
Yhteystiedot:
Tenho Nikkinen 044-714 8014
Mertsi Hagert 044-714 8014
paivakeskushanke@gmail.com

Tilaisuudet joka viikko:
SU klo 15.00
Jumalanpalvelus ja rukousiltapäivä
- pyhäkoulu/puuhaa lapsille
TO klo 18.30
Rukousilta
TI-PE klo 13.00 Retkievästä ja ruokakassien jako

Terveellistä ONNELLISTA jatkoa alkavalle vuodelle!
Saimme kokea aurinkoisia pakkaspäiviä - kevät alkaa.
Pakkanen hellii ladon hirttä, räystäslauta paukahtaa.
Tintti laulaa aamuvirttä, huurreverhon paju saa.

TO alkaen 6.2. klo 18.30 Uskon perusteet -kurssi,
10 kertaa (Ei hiihtolomalla, ei pääsiäisviikolla)

Koppelonkuja 1, Petonen

Kerhot jatkuvat Asukastuvalla, joka ma klo 12.00 BOCCIA,
ti yhdistyksen ajankohtaiset asiat, BINGOA ja Skipboa klo 11.45-14.00.
LASKIAISRETKEN teemme Suonenjoen Vanhamäen Kartanolle 11.3.
Ohjelmaakin luvassa rekiajelun lisäksi ruokaillaan, tuliasostokset ym. näkymät.
Tervetuloa mukaan, ilmoittautumiset Pekalle 040-720 8635.
Sydämen lämmöllä KIITÄN lohesta, kellosta, ajasta tulevaan muistoihin johtaa,
menneitä kohtaa yhteisen taipaleen! Halaus jok´ikiselle mukana olleelle! Aililta

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

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 13.2.:
Porsaan ulkoﬁle, perunat ja viherpippurikastike
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Meiltä myös tilauksesta
makeat ja suolaiset leivonnaiset!
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

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

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

Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
aisin klo 12.30 - 14.30
jant
rho
leke044
718per
1099,
jouko.eskelinen@puijola.net
* Neupuh.
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
Korjausompelu
keskeytynyt toistaiseksi.
Korjausompelija jälleen tavattavissa.
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
Yhdistyksen
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

www.ppay.ﬁ

044 729 5233

• Biljardi ma klo 9.30-13 ja to klo 12-14
• Salibandy su klo 17-18
• Jumppa/Boccia ma klo 10-12
Yhteistyössä Kuopion eläkkeensaajien
kanssa:
• Askartelukerho to klo 12-15
• Rivitanssi su 16-17

Tervetuloa mukaan!

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

Ilmoitushinnat 2014: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 12.3.2014
aineistot viimeistään 4.3.2014

Toimittajat: Heikki Kokko, 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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ja ilmoittautumiset 14.2. mennessä
p. 0400-441 708. Järjestäjinä Kallaveden seurakunta ja Yhden vanhemman
perheiden liitto.
Hyvän hoidon päivä ke 26.2. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Ilmoittautuminen
diakoniatoimistoon p. 040-4848 332 ma klo 9-10.
Voit jättää myös viestin vastaajaan.

Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 16.2. klo 10 Liturgia Anna-Maija Hella, saarna Raili Rantanen
ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Eläinten urkukarnevaali su 16.2.
klo 16. Laulua, soittoa, leikkiä, näkemistä ja kuulemista kaikenikäisille.
Outi Orava, Anu Amppari ja Mari
Pingviini laulavine ystävineen musisoivat yhdessä noin 40 minuuttia.
Kallaveden kirkon raamattupiiri
joka toinen maanantai klo 18-19.30
Vastuuhenkilönä Jarmo Oksanen.
Varttuneen väen virkistyspäivä ke
19.2. klo 10-13 Arpajaiset ja myyjäiset
yhteisvastuun hyväksi. ”Kuka saattaa
perille ?” Kysymyksiä elämän illassa
alustaa pastori Sirpa Nummenheimo.
Lounas 6€ yhteisvastuun hyväksi.
Messu su 23.2. klo 10. Liturgia Sanna Alanen, saarna Veli Mäntynen ja
kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Sanajumalanpalvelus su 2.3. klo 10.
Liturgia Anni Tanninen, saarna Sirpa
Nummenheimo ja kanttorina Richard
Nicholls.
Tuhkamessu ke 5.3. klo 18. Sirpa
Nummenheimo, Anna-Maija Hella ja
Anna-Mari Linna.
Messu su 9.3. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Juha Määttä ja
kanttorina Anna-Mari Linna.

nen.
Aikuisten takkailta ke 12.3. klo 18.
takkahuoneessa.

Kallaveden kirkko - Muuta
Poukaman miesten sauna- ja takkailta pe 14.2. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Illan aiheena ”Ristin
kautta”, Lauri Keinänen.
Perheraamattupiiri su 23.2. klo
16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 0505251 012.
Poukaman miesten sauna- ja takkailta pe 7.3. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Illan aiheena ”Onko Jeesus Jumala?”, Matti Turunen.

Lähetys
Lähetysaskartelut
maanantaisin
(parilliset viikot) klo 18-20 Petosen seurakuntatalolla. Hiihtolomalla
(3.3.) ja hiljaisella viikolla (14.4) ei askarteluja.
Naisten lähetyslöylyt ke 26.2. klo
18. Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30
ja Petoselta klo 17.35.Vapaaehtoinen
5 € maksu lähetykselle. Saunomisen
lisäksi kevyt iltapala ja asiaa lähetyksestä. jakamassa nimikkolähettimme
Tuula Makkonen.

Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo
18:30. Vastuuhenkilönä Merja-Riitta
Jaakkonen p. 040-5573 285.
Kutsu yhteyteen -ilta su 16.2. klo
17. Illassa opetusta, pastori Anni Tanninen, ylistystä, ehtoollinen, seurakuntalaisen puheenvuoro, rukouspalvelua ja kahvitarjoilu. Lapsille oma
ohjelmahetki. Kallaveden srk. ja Kutsu yhteyteen-ryhmä.
Aamurukous maanantaisin klo 9.
Raamattupiiri tiistaisin klo 18.30
Messu su 2.3. klo 16. Anni Tanni-

Diakonia
Ystävänpäivää vietetään pe 14.2.
klo 12. Petosen seurakuntatalolla. Ohjelmaa, lounas ja kahvit (vapaaehtoinen maksu yhteisvastuulle)
Lähimmäistyössä toimivien koulutusilta ma 17.2. klo 18-20 Puijon
kirkolla (Taivaanpankontie 3, kerhohuone 3) yhdessä Puijon ja Männistön lähimmäisten kanssa. Aiheesta
”Ikääntyvien kuulo” alustaa Kuopion
Kuulo ry:stä Titta Väisänen. Ilmoittautumiset Maaritille p.040-4848 369.
Lasten eroryhmä 21.-22.2.2014,
7-12 vuotiaille lapsille, joiden perheissä on ero jo arkipäivää. Kyselyt

Petosen seurakuntatalo - Muuta
Sanasta suuntaa elämään - raamattupiiri tiistaisin klo 18.30 Jaakkosilla, osoitteessa Pitkäsiima 15. Piiristä
vastaa Merja-Riitta Jaakkonen p. 0405573 285.
Donkkis Big Night-toimintailta pe
21.2. klo 18-20 Vapaa pääsy. Lisätietoja www.donkki.net tai Cecilia Kurkinen p. 050-381 4459.Järjestäjänä Kansanlähetys.
Vehmasmäen kappeli - Muuta
Yhteisvastuutapahtuma Valoharjulla su 16.2. klo 13. Perhejumalanpalveluksen toimittavat Raili Rantanen, Richard Nicholls ja Valoharjun
päiväkerholaiset ohjaajineen. Arvontaa, kahvia, teetä, mehua, vohveleita. Kotimaan keräyskohteesta kertoo
saattohoidon asiantuntija Risto Voutilainen.
Kurkimäen musatuokio su 16.2.
klo 16. Kerhohuoneella.
Nuoret
Nuortenillat 18.2. ja 25.2. klo 17.3020.30 Kallaveden kirkolla. Iltojen aiheena 18.2. Draaman ilta ja 25.2. Rauhan ilta.

Perhetyö
Perhekerhot seuraavasti: Petosen seurakuntatalo: tiistaisin klo
9.30-11Valoharju: tiistaisin klo 9.3011 Kallaveden kirkko: keskiviikkoisin klo 9.30-11 Jynkänvuoden kerhohuone: (Isännäntie 22)keskiviikkoisin
klo 9.30-11 Kurkimäki, Kurkipirtti:
keskiviikkoisin klo 9.30-11. Rytkyn
leirikeskuksessa kerran kuussa keskiviikkoisin 26.2., 26.3. 23.4., 7.5. klo
9-11. Karttulan seurakuntakodilla
maanantaisin klo 9.30-11 Syvänniemen pappilassa tiistaisin klo 9.30-11.
Taidetiistai ti 18.2. klo 9.30-11.30
tai klo 13-15. Tervetuloa koko perhe
taiteilemaan Kallaveden kirkon kerhotiloihin (Rauhalahdentie 21). Ota
mukaan taiteiluun sopivat vaatteet ja
omat eväät. Aiheena Villan pehmeyttä.
Aikuistyö
Miesten Raamattupiiri to 13.2. klo
18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella
(Isännäntie 22). Piiristä vastaa Veijo
Olli p. 040-8275 304.
Pyhäkoulu
Pyhäkoulut 16.2. seuraavasti: klo
13 Soininlahdessa Hilkka Jauhiaisella,
klo 13.30 Petosen seurakuntatalolla,
Pyörönkaari 21, ja klo 16 Kurkimäen
musatuokio.
Pyhäkoulut 23.2. seuraavasti: klo
13.30 Petosen seurakuntatalolla ja klo
16.30 Kallaveden kirkolla.

Kutsu yhteyteen

O

letko nähnyt jossain ilmoituksia Kutsu yhteyteen –illoista? Vai onko sinulle tullut sellainen lappunen postilaatikkoon, jossa sinuakin
kutsutaan tulemaan Petosen seurakuntatalolle? Mistähän siinä illassa linee kysymys?
Kutsu yhteyteen –illan ideana on tulla yhteen ja tavata toisia seurakuntalaisia vähän erilaisissa merkeissä. Illoissa on iso joukko seurakuntalaisia
rakentamassa iltahetkeä, jossa lauletaan, rukoillaan, osallistutaan yhteiseen
ehtoollisen viettoon, istutaan iltaa kahvikupposen ääressä. On aikaa pysähtyä, tavata toisia kristittyjä, hiljentyä. Illan aikana etsitään ja löydetään yhteyksiä vaakatasossa toisiin ihmisiin ja ylöspäin Jumalaan.
Illoissa on iloinen meininki, eikä siellä turhaan pönötetä! Harrastakin välillä on ja pyhän kohtaamista. Mutta kun tulet paikalle, kohtaat puheensorinaa ja vilskettä ja vipinää. Astu vain rohkeasti peremmälle ja viihdy tämän
sekalaisen seurakunnan keskellä!
Lastenkaan ei tarvitse jäädä kotiin, vaan he voivat tulla mukaan. Lapsille
on omaa mukavaa tekemistä, silloin kun aikuiset syventyvät opetukseen ja
keskittyvät yhdessä rukoilemiseen.
Ajankohta on valittu sillä ajatuksella, että se on myöhemmin sunnuntaina
iltapäivällä, jolloin monilla on mukavasti aikaa tulla paikalle.
Jos on viikonloppua viettämässä jossakin – vaikka mökillä -, niin sunnuntai-illaksi kyllä jo ennättää kaupunkiin ja Kutsu yhteyteen –iltaan kello
17:ta.
Jos sunnuntaiaamuna kuuluu niihin myöhään herääviin, niin tässä vaiheessa sunnuntai-iltapäivää on jo mukavasti kerennyt herätä. Teinitkin
ovat jo kammenneet ylös sängyistään tähän mennessä. Lapsiperheissäkin
on iltapäiväunet jo nukuttu ja ulkoiltukin, hekin pääsevät paikalle. Ja ilta
kuitenkin päättyy hyvissä ajoin, että ennättää pienimpienkin kanssa iltatoimille kotiin.
Tule ihmeessä paikalle katsomaan, mitä tapahtuu! Ole kirkon menossa
mukana!
Illat ovat su 16.2., su 16.3. ja ma 21.4. klo 17 alkaen Petosen seurakuntatalolla.
Sielläpä tavataan!
Anni Tanninen
Kallaveden seurakunnan pappi

Tervetuloa viettämään

Ystävänpäivää
14.2.2014 klo. 12 alkaen.
Petosen
seurakuntatalolle
Petosen seurakuntatalolle
Lounas (vapaaehtoinen maksu

Lounas

Yhteivastuukeräykselle
)
(vapaaehtoinen maksu
yhteisvastuukeräykselle)

Pientäohjelmaa
ohjelmaa
Pientä
Kahvit

Kahvit

Kallaveden seurakunta
Diakoniatyö

7
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Kaupunkilaisten ääntä kuunnellaan:

Otakantaa.fi
kerää kansalaisten
mielipiteitä

K

uopion kaupunki haluaa kuntalaiset mukaan päätöksentekoon yhä aikaisemmassa
vaiheessa. Strategisena tavoitteena on parempi vuorovaikutus kaupungin toimijoiden ja asukkaiden välillä.
Yksi merkittävä askel on Kuopion kaupungin käyttöön ottama Otakantaa.fi -palvelu. Kaupunkilaisia halutaan kuulla myös palveluverkostoselvityksen osalta. Tämän selvityksen mukaan Petosen alue kuuluu Tahkon ohella ns. aluekeskus –kategoriaan, jossa luokituksen
mukaan on erittäin monipuolinen palvelutarjonta. Palvelut vastaavat itsenäisen kunnan palvelutasoa
Selvityksen tavoitteena on antaa kokonaiskuvaus Kuopion tämän hetkisestä fyysisestä palveluverkostosta sekä visioida tulevaisuuden palveluverkostoa ja palvelujen asemaa. Tarkastelu
pyrkii osaltaan vastaamaan Kuopion ajankohtaisiin haasteisiin eli kuinka nykyisessä toimintaympäristössä sovitetaan yhteen niukkenevat kuntatalouden resurssit, väestönkasvu ja sen
voimakas alueellinen muutos, vanhusväestön määrän kasvu sekä palveluverkosto. Palveluverkostoselvitykseen voi esittää kommentteja 27.2.2014 saakka. Selvitysluonnos löytyy verkosta
osoitteesta: www.kuopio.fi > Kaavoitus > Yleiskaavoitus > Suunnitelmat.
Kommentteja voi lähettää joko kirjallisena tai sähköpostilla:
Kuopion kaupunki, Strateginen maankäytön suunnittelu,
Katri Hiltunen, PL 1097, 70111 KUOPIO tai katri.hiltunen@kuopio.fi.

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

