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Hätäpoistumisharjoitus sujui ongelm
hin s. 5
Kokkikerho opastaa kotiruuan saloi
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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 30.4.2014 asti
1 seteli / asiakas

3€

tällä setelillä

MINI-PORILAINEN

GRILLI
voimassa 30.4.2014 asti
1 seteli / asiakas

1€

(kinkku, kana, tonnikala, feta)

6€

NUGGETIT

GRILLI
voimassa 30.4.2014 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

tällä setelillä

JUNIOR
KANALAUTANEN
JUNIOR
voimassa 30.4.2014 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

tällä setelillä

SALAATIT

SALAATTI
voimassa 30.4.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

NORMAALIPIZZA

6€

2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 30.4.2014 asti
1 seteli / asiakas

5€

tällä setelillä

JUNIOR
ATERIA

4€

JUNIOR
voimassa 30.4.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

KINKKU-ANANAS
PERHEPIZZA
PIZZA
voimassa 30.4.2014 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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Koulukiistat viimein päätöksessään?

V

iime syksynä käynnistynyt
poliittinen vääntö koulujen
lakkauttamisesta on viimein
saatu päätökseen – toistaiseksi. Kuopion kaupunginhallitus päätti helmikuun lopun kokouksessaan äänin 6-5
esittää valtuustolle, ettei Pitkälahden
ja Kettulan kouluja lakkautettaisi
kuluvan lukuvuoden päätyttyä. Tätä
kirjoittaessa, juuri ennen lehden painoon menoa ei tiedossani tosin ole,
millaista keskustelua toissapäiväisessä
valtuuston kokouksessa asian tiimoilta käytiin. Suurimmiksi kärsijöiksi
tässä päättäjien kädenväännössä näyttäisivät jäävän lakkautettavan Kemppaanmäen koulun oppilaat, jotka
siirretään Karttulanlahden ja Pihkainmäen kouluihin.
Kuopiossa toimii tätä nykyä 37 kaupungin ylläpitämää koulua, joissa oppilaita on n. 9500. Nyt säästyneessä
Pitkälahden koulussa heitä on noin
250.

Uusia oppilaita riittää
Pitkälahden kouluun tulee vuo-

sittain lähes puolensataa uutta ekaluokkalaista. Koulun rehtori Veikko
Tiihonen puolusti kouluaan viime
marraskuussa ilmestyneessä Petonen
–lehdessä mm. näin:
– 250 oppilaan alakoulu on kooltaan
paras mahdollinen, mitataanpa sitä
millä mittareilla hyvänsä. Olen varma,
että tänä päivänä ei Pitkälahden koulua isompia edes rakennettaisi. Täytyy
ihmetellä, minne nämä oppilaat
sujuvasti voisi sijoittaa.
Tiihonen ennusti syksyllä kuitenkin
oikein, että Petosen aluetta ei enää
panna koulusäästöjen maksumieheksi.
– Uskon, että valtuustossa asiasta
keskustellaan vielä moneen kertaan,
lakkautusesitys menee uuteen valmisteluun ja päätöksiä saadaan ensi vuoden (2014) alussa. Luotan siihen, että
koulunkäynti täällä Petosella jatkuu
entiseen malliin myös tulevaisuudessa.
Teksti ja kuva:
Heikki Kokko

OAJ huolissaan

Opetusalan ammattijärjestö eli
OAJ:n Kuopion paikallisosasto
järjesti avoimen keskustelutilaisuuden Ylä-Pyörön koululla, jossa
käsiteltiin oppilaiden oikeuksia ja
mahdollisesti edessä olevia opettajien lomautuksia. Vielä avoimeksi jäävät suunnitelmat lomautuksista ja Pitkälahden koulun
lakkauttamisesta ovat osa kaupungin säästökuuria. Jos säästötoimet pistetään käytäntöön, tämä
kasvattaisi Pyörön koulun luokkien ryhmäkokoja ja lisäisi opettajien työmäärää. Keskustelussa tuli
esille huoli siitä, mitä vaikutuksia
tällä tulisi olemaan koulun yleiseen turvallisuuteen ja oppimistuloksiin.

Pitkälahden koulun rehtori Veikko Tiihonen ounasteli vielä marraskuussa koulunsa iäksi jäävän 82 vuotta; nyt tuo pelko
koulun lakkauttamisesta on väistynyt, ainakin toistaiseksi.

Influenssarokotukset
ruuhkauttaneet
terveyskeskukset

K

uopiolaiset ovat intoutuneet
hakemaan influenssarokotuksia siinä määrin, että kaupungin terveyskeskukset ovat ajoittain
ruuhkautuneet pahoin. Marras-joulukuussa järjestetty rokotuskampanja ei
purrut toivotulla tavalla, vaan kansalaiset ovat siirtäneet rokotteen hankkimisen alkuvuoden puolelle.
Tartuntataudeista vastaavan lääkäri
Raija Savolaisen mukaan ruuhkia on
riittänyt kaupungin kaikilla terveysasemilla, myös Pyörössä.
– Tilanne on jatkunut tällaisena jo
jonkin aikaa, joskin viime päivinä tilanne on jossain määrin rauhoittunut.
Olisi kuitenkin todella tärkeää saada
ihmiset ymmärtämään, että rokotuk-

PÄÄKIRJOITUS

T

ervehdys hyvät lehtemme lukijat, ja valoisaa alkanutta kevättä! Näin voinee jo hyvillä
mielin todeta, maaliskuu on ennättänyt puoliväliin ja kesäaikaankin siirrytään parin viikon kuluttua.
Leuto ja harvinaisen vähäluminen
talvi saattoi olla useimpien mieleen,
mutta monelle yrittäjälle se tiesi tavallista laihempaa tilipussia. Talvimatkailuyrittäjät, kuten myös urheiluväline- ja vaatekauppiaat ovat
pitkin talvea tuskailleet säitten oikullisuutta. Eikä ihme, sillä tilastojen
mukaan viimeisten 14 kuukauden
aikana, siis tammikuusta 2013 kuluvan vuoden helmikuun loppuun
mennessä yli -20 asteen pakkasia

set tulisi hakea järjestetyn rokotuskampanjan aikana, jolloin rokotteen
teho ennättää kehittyä ja rokottajat
ovat irrotettuna omasta työstään rokottamassa.
– Nyt rokotteita on annettu oman
työn ohella, jolloin odotusajat venyvät
pitemmiksi ja muu varsinainen toiminta häiriintyy. Pahimmillaan rokotteita on Kuopion terveydenhuollossa annettu yhden viikon aikana 1100
henkilölle, ynnää Savolainen. Myös
terveyskeskusten normaali vastaanotto toimii tehokkaammin, kun resursseja on suunnattu kampanjan ajaksi
erikseen rokotuksiin.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Se on sitten kevät!
mitattiin Kuopiossa ainoastaan seitsemänä päivänä. 2010 tällaisia lukemia
mitattiin peräti 28 kertaa, eli vuodet
eivät todellakaan ole veljiä keskenään.
Koululaisten hiihto-, vai pitäisikö
oikeammin sanoa kevätlomia, vietettiin viime viikolla vauhdikkaasti eri
puolilla kaupunkia. Lapsille ja nuorille suunnattuja tapahtumia oli runsaasti myös Petosella, jossa Lippumäen halliin pääsi ilmaiseksi uimaan,
kuntoilemaan ja luistelemaan UppoNallen opastuksella. Pinarilla käytiin
”kaupunkisotaa”, kiipeiltiin seinällä,
katseltiin lattialeffoja ja opeteltiin toisenlaista maalaustaidetta Valomaalauspajassa. Leväsen Monarilla puolestaan sumopainittiin olympialaisten

hengessä ja vietettiin amerikkalaista
iltaa, joten alueen koululaisille riitti
tekemistä – ehkäpä joku saattoi käydä
hiihtämässäkin, kukaties. Niin ne ajat
ja säät muuttuvat.
Seuraava Petonen -lehti ilmestyy
muuten poikkeuksellisesti pääsiäistä
edeltävänä lauantaina eli 12. huhtikuuta. Siihen saakka: nautitaan keväästä ja hiihtokeleistä, kyllä niitä vielä (toivottavasti) riittää!
Heikki Kokko
päätoimittaja

Kuopiolaiset ovat hakeneet
influenssarokotuksia yli tuhannen rokotteen viikkovauhdilla.
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PERINTEINEN UUDISKOHDETAPAHTUMA KAUPUNGINTALON
JUHLASALISSA LAUANTAINA 15.3 KLO 11.00-14.00

Uudiskohdetapahtumassa on tänä vuonna mukana ennätysmäärä järjestäjiä.
Omakotitalon rakentajille ajankohtaista tietoa kaupungin tonttitarjonnasta antaa tonttiasiamies Jussi Niilahti.
Kaupungin asuntotoimenjohtaja Hannu Harjunheimo puolestaan kertoo, kuinka rakentaminen kaupungissa etenee.
Mukana myös 12 merkittävimmän rakennusliikkeen edustajat, joilta kuulet tuoreimmat tiedot siitä,
minne rakennetaan nyt ja tulevaisuudessa.
Tiedätkö mikä on kotisi tämänhetkinen arvo? Haluaisitko kilpailuttaa asuntolainasi tai saada säästö- tai sijoitusvinkkejä?
Paikalla myös Kiinteistömaailma sekä Danske Bank.
Tilaisuuteen vapaa pääsy! Tervetuloa!

Alkon kahdeksas
myymälä Matkukseen

Kuopion kahdeksas Alkon myymälä avataan huhtikuun puolivälissä eli juuri pääsiäisen alla Matkuksen kauppakeskukseen, jossa toimii jo lähes yhdeksänkymmentä erikoisliikettä. 120 neliön
myymälän valikoimaan tulee n. 700 tuotetta, jotka valikoituvat asiakastarpeiden mukaan, kerrotaan Alkosta.
Kuopion myymälöistä suurin on Prisman Alko runsaan 8 miljoonan euron vuosimyynnillä.
(kuva: Alko)
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Sopivasti synergiaa:

Hierontaa ja hiustenhoitoa saman katon alla

S

ärkilahdessa Hauenkoukku 3:ssa toimivan kampaamo-parturi Auroren
yrittäjä Anu Juntunen ja samoissa tiloissa työskentelevä koulutettu hieroja
Seppo Ahonen ovat löytäneet molempien ammattien synergiaedut. Kummankin työ on ihmisläheistä ja siinä päästään läheiseen kontaktiin asiakkaan
kanssa.
Anu Juntunen aloitti kampaamoalan yrittäjänä viime kesänä. Uuden yrittäjän
suurin haaste on ollut asiakkaiden hankinta toisin kuin Seppo Ahosella, jonka
yrittäjäura on kestänyt kymmenen vuotta.
– Onhan tämä ollut mielenkiintoista ja haastavaa. Asiakkaita on kuitenkin ollut ihan mukavasti, työajoissakin voi joustaa sen mukaan kuinka ajanvarauksia
on, sanoo Anu, jonka työparina toimii parturituolin vuokrannut Henna Happonen. Töitä riittää molemmille.
– Olemme panostaneet erityisesti kotimaisiin ja hajusteettomiin hiustenhoitotuotteisiin ja siitä olemme saaneet ainoastaan myönteistä palautetta.
Seppo Ahosen asiakkaiden ikähaarukka on varsin laaja, nuorin on ollut neljäntoista ja vanhin peräti 97 vuotias.
– Niskan ja hartianseudun vaivat ovat ne tavallisimmat syyt hakeutua hierottavaksi, samoin alaselän kolotukset. Yksi hierontakerta ei useinkaan riitä, tarvitaan kolmesta viiteen hierontakertaa jotta tuloksia saadaan, muistuttaa Ahonen.
Niin Sepon kuin Anunkin asiakkaat keskustelevat mielellään kaiken maailman asioista, usein myös henkilökohtaisista huolistaan ja riemuistaan.
– Molemminpuolinen luottamus on todella tärkeää, asiakkaiden murheita ei
kerrota eteenpäin. Sen estää jo vaitiolovelvollisuus, muistuttaa Ahonen.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko
Kampaamoyrittäjä Anu Juntunen ja hieroja Seppo Ahonen
palvelevat asiakkaitaan saman katon alla.

Talo tyhjeni suunnitellusti:

Pyörön koululla
harjoiteltiin
hätäpoistumista
P
uolentuhatta Ylä-Pyörön oppilasta poistui rakennuksesta rauhallisesti, kun koululla pidettiin
vuosittainen hätäpoistumisharjoitus

parisen viikkoa sitten. Käytäville
asennetut savukoneet toivat hieman
efektiä tilanteeseen. Operaatiota johtivat Pelastusopiston kurssilaiset yhdes-

Pyörön koulu tyhjeni oppilaista parissa minuutissa.

Koulun turvallisuuspäällikkö Jyrki Vallan ja rehtori Erja Kokkosen mukaan hätäpoistumisharjoitus sujui ongelmitta.

sä koulun turvallisuuspäällikkö Jyrki
Vallan kanssa.
Koulun rehtori Erja Kokkosen mukaan kaikki sujui suunnitelmien mukaan.
– Saimme todella paljon tärkeää kokemusta ja harjoituksen jälkeen kerätty palaute antoi lisää käytännön ohjeita turvallisuuden edistämiseksi, sanoo
Kokkonen.
Vain viikkoa ennen poistumisharjoitusta Kouvolassa oli syttynyt uhkaava
koulupalo, josta onnekkaasti selvittiin
ilman henkilövahinkoja.
–Harjoituksemme oli tosin sovittu jo
paljon ennen Kouvolan onnettomuutta, mutta ajoitus oli silti hyvä. Luulen,
että niin oppilailla kuin koulun henkilökunnallakin oli tapaus tuoreessa
muistissa, joten harjoitus osattiin ottaa riittävällä vakavuudella.

Palovaroittimet eivät ole
pakollisia
Turvallisuuspäällikkö Jyrki Valta
muistuttaa, että palovaroittimet eivät
kouluissa ole lain mukaan pakollisia.
– Koska laki ei niitä vaadi, niin ehkäpä kunnat eivät ole valmiita niitä
vapaaehtoisesti hankkimaan ja huollattamaan. Kouluthan ovat yleensä
päiväkäytössä eli niissä ollaan valveilla, satunnaisia oppilaiden torkahduksia lukuun ottamatta.
Koulu tyhjeni oppilaista parissa minuutissa rauhallisesti ja ilman ovissa
ryntäilyä, olihan oppilailla harjoituksen ajankohta etukäteen tiedossa.
Heillä on nyt, toivottavasti, tieto siitä
miten tositilanteessa tulee menetellä.
Teksti ja kuvat: Heikki Kokko
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Stop ainaisille eineksille:

STUDEX korvien
rei’itykset vain 17€ !

KAMPAAMO

Kokkikerho opastaa uusavuttomimmankin kotiruoan
valmistuksen saloihin
Johanna toivoo kokkikerhoon
runsaasti osallistujia; ”Tykkään
toiminnasta ja siitä että on paljon porukkaa ympärillä hyörimässä.”

AURORE

Kurkkaa edulliset hintamme nettisivuiltamme tai facebookista!

PARTURI

Tavoitat minut numeroista:

• Anu / 045

147 9779

Hauenkoukku 3, 70700 Kuopio

Avoinna
joustavasti
sopimuksen
mukaan!

KOULUTETTU HIEROJA
SEPPO AHONEN PUH. 044-554 6795

Romutustodistus mukaan.

MS-Kierrätys
050-540 9430
Kuopiontie 1131, 78880 KUVANSI

P

etosen vapaa-ajantiloissa aloittaa maaliskuussa maksuton ja
kaikille peruskotiruokien valmistuksen opettelusta kiinnostuneille
suunnattu kokkikerho. Kerhon pirtsakan oloinen vetäjä Johanna LintunenHagert opastaa vankalla ravintolakokin ammattikokemuksella, kuinka
parin euronkin budjetilla saadaan aikaiseksi maistuvaa ja monipuolista
kotiruokaa.
– Varsinkin monelta yksinäiseltä
mieheltä puuttuvat ihan alkeellisetkin ruoanvalmistustaidot kokonaan,
jolloin kaupasta ostetaan pelkkiä eineksiä, hampurilaisia ja sen sellaisia.
Niilläkin rahoilla saisi tehtyä ihan itse
kunnon aterian alusta loppuun, ja jopa edullisemmin.
Kokkikurssi toteutetaan PitkälahtiPetosen asukasyhdistyksen ja Sirkkulanpuiston
toimintayhdistyksen
Liikkuva päiväkeskushankkeen yhteistyönä.
Yhdistyksellä on käytössään tila-auto, jolla kaikista huonokuntoisimmat
asiakkaat voidaan käydä hakemassa
suoraan kotiovelta. Myös ruokatarvikkeet tulevat lahjoituksina pääasiassa Sirkkulanpuistolta, mutta myös
muutkin yhdistykset osallistuvat lahjoituksiin.

Kaikkien osallistuttava
tasapuolisesti
Idea kerhon perustamiseksi lähti Johannan mukaan siitä, että työttömillä,
yksinäisillä ja muuten vähätuloisilla ihmisillä olisi paikka, jossa nauttia
lämmin ruoka ilman kustannuksia
edes kerran viikossa. Lisäksi kerhossa on mahdollista seurustella muiden
kanssa rennossa ilmapiirissä ja saada
sisältöä päivään. Ainoa vaatimus Johannan mukaan on, että kaikkien on
osallistuttava ruoanlaittoon tasapuolisesti.
– Kenellekään en rupea ruokaa valmiiksi tekemään, hän sanoo topakasti.
Kokkikerhon toiminnassa korostuu
kiireettömyys, joten aikaa on varattu
myös rentoa kahvittelua ja rupattelua
varten. Myös osallistujien toivomukset siitä, millaisia ruokia kerhossa haluttaisiin oppia valmistamaan, otetaan
luonnollisesti huomioon. Yhdistyksiltä tulevat elintarvikelahjoitukset asettavat kuitenkin rajat sille, ettei ylettömän kalliita saati erikoisia menyitä
pystytä toteuttamaan. Kokkikerhon
toiminta ei tule rajoittumaan pelkästään asukastuvan keittiölle.
– Keväällä ilmojen lämmetessä olisi
tarkoitus tehdä pieniä retkiä kerho-

laisten toiveiden mukaan, esimerkiksi lähteä vaikkapa laavulle makkaran
paistoon, Johanna lupaa.
Kokkikerho kokoontuu Petosen
vapaa-ajantilojen yläkeittiössä joka
tiistai klo 11.00 eteenpäin. Tarkemmat tiedustelut asukastuvan toiminnanohjaaja Anne Ruotsalainen puh:
044-7229191
Teksti: Jonna Lentz
Kuva: Lauri Könönen

PERUSHUOLTO 75,-

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

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

Petosen lehti myös verkossa:
petosenlehti.ppay.fi
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry. hakee työntekijöitä.

Tervetuloa!

Edellytyksenä tehtäviin oikeus työkokeiluun tai korkein palkkatuki.

Kahviotyöntekijä Pinarin kahvioon.
Työtehtävinä kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten valmistus sekä muut
kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.
Hakemukset ja tiedustelut toiminnanohjaajana@ppay.fi tai 044-722 9191.

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

Avustaja Petosen lehteen.
Työtehtävinä ilmoitusmyyjän ja toimituksen avustaminen. Hakijalta toivotaan
myynti- tai markkinointikoulutusta/-kokemusta ja atk-taitoja.
Hakemukset ja tiedustelut petosenlehti@ppay.fi tai 044-722 9191.

Petosen asukastuvalta
voi kysyä työllistymismahdollisuuksista
joko
Yhteystiedot:
Asukastupaohjaaja
Jouko Eskelinen
palkkatuella
(edellyttää
korkeimman
palkkatuen
oikeutta),
puh. 044 718 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.

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

Korjausompelija jälleen tavattavissa.
Yhdistyksen
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
järjestämät
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.
kaikille avoimet
toiminnot:

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233

Ateria:

• Biljardi ma klo 9.30-13 ja to klo 12-14
• Salibandy su klo 17-18
• Jumppa/Boccia ma klo 10-12

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

Lounas torstaina 13.3.:
Porsaan ulkoﬁle, kermakastike ja perunat

Yhteistyössä Kuopion eläkkeensaajien
kanssa:
• Askartelukerho to klo 12-15
• Rivitanssi su 16-17

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

Tervetuloa mukaan!

Meiltä myös tilauksesta
makeat ja suolaiset leivonnaiset!

Korjausompelua taas tarjolla!

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

Hei!

•
•
•
•

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

Kouluruuan ulosmyynti odotettua
vähäisempää

A

urinkorinteen koululla kahden viikon ajan kokeiltu tähderuuan ulosmyynti jäi odotettua vähäisemmäksi. Puolentoista euron hintaisia annoksia ruokajuomineen jäi kokeilujakson aikana myyntiin ainoastaan
muutamana päivänä, sillä ruuan valmistusmäärät onnistuttiin pitämään oikein
mitoitettuna. Esimerkiksi torstain hernekeittopäivänä soppaa jäi tähteeksi jäi
vain viitisen litraa eli noin kymmenen annoksen verran.
Ensi viikolla ruuan ulosmyyntiä kokeillaan Kalevalan koululla, jonka ympäristössä oletetaan olevan enemmän potentiaalisia asiakkaita, kuten eläkeläisiä ja
yksin asuvia vanhuksia. Koulujen ruokahuollosta vastaava Servica päättää jatkosta kokeilujaksojen jälkeen.
Teksti: Heikki Kokko

Petosen Ikinuoret ry

Tuiskulla kun se MATIKKA liikkuu - oikeen pala kurkussa kiikkuu toteaa Tiitinen! Samoin meillä itse kullakin. Tuiskuja ootellen kevät koittaa, Salavakin vihertää.
Kerhomme jatkuvat Asukastuvalla maanantaisin klo 12.00-14.00 ja yleiskerho tiistaisin 11.45-14.00 yhdistyksen tärkeät asiat, Bingoa ja Skip-boa.
Tulkaa joukolla kevätkokoukseen 25.03. kuulemaan v. 2013 toiminnan toteutuminen.
Kahvitarjoilu Tervetuloa!
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16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 0505251 012.
Miesten Raamattupiiri to 10.4. ,
24.4. ja 8.5. klo 18.30-20 Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22).
Piiristä vastaa Veijo Olli p. 040-8275
304.

Kallaveden
seurakunta

Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 16.3. klo 10. Liturgia Juha
Määttä, saarna Veli Mäntynen ja kanttorina Richard Nicholls.
Mukulamessu ”Perhe - Taivaan
Isän silmäterä ! ” su 16.3. klo 16.
Sirpa-pappi, Katri-lapsityönohjaaja,
Kallaveden lapsikuoro, nuoret soittajat ja Mari-kanttori, Petosen päivä- ja
ip-kerholaiset sekä Jynkänvuoren päiväkerholaiset ohjaajineen. Iltapalatarjoilu. Kakkuarpajaiset lapsikuoron
Helsingin matkan hyväksi.
Messu su 23.3. klo 10. Liturgia Matti
Pentikäinen, saarna Sirpa Nummenheimo ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 30.3. klo 10. Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna Anna-Maija
Hella, kanttorina Richard Nicholls,
Dolce Minores ja käsikellokerholaiset.

Kallaveden kirkon raamattupiiri
ma 31.3. klo 18. Vastuuhenkilönä Jarmo Oksanen.
Kirkolla ei jumalanpalvelusta su
6.4. klo 10. Jumalanpalvelus pidetään
Petosen seurakuntatalolla, Pyörönkaari 21.
Kallaveden kirkko - Muuta
Perheiden ulkoilutilaisuus kirkon
takapihalla su 23.3. klo 16. Ohjelmassa: Hartaus, Lippiukko hyppykisat,
makkara- ja mehutarjoilu. Tuo oma
minilippiukko mukanasi.
Perheraamattupiiri su 23.3. klo
16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 0505251 012.
Poukaman miesten sauna- ja takkailta pe 4.4. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Illan aiheena ”Mikä usko
on ainut oikea?”, Juhani Happonen.
Perheraamattupiiri su 6.4. klo

Aikuisten takkailta ke 12.3. klo 18.
takkahuoneessa.
Kutsu yhteyteen -ilta su 16.3. klo
17. Illassa opetusta /pastori Anni Tanninen), ylistystä, ehtoollinen, seurakuntalaisen puheenvuoro, rukouspalvelua ja kahvitarjoilu. Lapsille oma
ohjelmahetki. Kallaveden srk. ja Kutsu yhteyteen-ryhmä.
Messu su 30.3. klo 16. Anni Tanninen.
Aikuisten takkailta ke 2.4. klo 18.
takkahuoneessa.
Sanajumalanpalvelus su 6.4. klo 10.
Liturgia Veli Mäntynen, saarna Raili Rantanen ja kanttorina Anna-Mari
Linna. Lähetystilaisuus.
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
21.3. klo 18-20 Vapaa pääsy. Lisätietoja www.donkki.net tai Cecilia Kurkinen p. 050-381 4459.Järjestäjänä Kansanlähetys.
Nuoret
Nuortenillat ti 25.3. ja 1.4. klo 17.30
Kallaveden kirkolla. Iltojen aiheet:
25.3. Marian ilta ja 1.4. Rakkauden
ilta.
Nuortenillat ti 8.4. klo 17.30. Kallaveden kirkolla. Illan aiheena: Uskon
ilta.
Diakonia
Toiminnan miehet perjantaisin klo
13-15 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa.
Juttutupa työikäisille maanantaisin
klo 12-13.30 Avoin kohtaamispaikka
työikäisille työelämän ulkopuolella
oleville.
Seminaari nuorten vanhemmille la
22.3. klo 11-15 Petosen seurakuntatalolla, Pyörönkaari 21. Löydä vahvuutesi äitinä, isänä ja isovanhempana.
Perheterapeutti sosiaalityöntekijä Misan Zilliacus. Ilmoittautumiset 17.3.
mennessä puh: 040-4848 327. Järjestäjänä Kuopion Valkonauha ry-, ja
Kallaveden seurakunta yhteistyössä
Agricola-opintokeskuksen kanssa.
Leväsen kammari ma 26.3. 12.3014. Ilosta aivovoimistelua, Arja Mielikäinen
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Hyvän hoidon päivä ke 26.3. 10.3014.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon p.
040-4848 332 ma klo 9-10. Voit jättää
myös viestin vastaajaan.
Leväsen kammari ma 7.4. 12.30
-14. ”Kohti pääsiäistä”, Raamattuvisa
ja virsiä, Arja Mielikäinen.
Perhetyö
Keväinen perheleiri Rytkyllä 11.13.4.2014 11.-13.4. Ulkoilemme, leikimme, askartelemme, saunomme
ja hiljennymme yhdessä toisten perheiden kanssa. Leirin hinta 40e/aik
ja 16e/lapsi. Maksualennusta voi tiedustella alueensa diakoniatoimistosta.
Ilmoittautuminen 15.3. mennessä p.
040-4848 364 tai sähköpostilla sirpa.
nummenheimo@evl.fi Etusija ensikertalaisilla ja Kallaveden srk:n alueella asuvilla. Leirille pääsystä ilmoitetaan kirjeitse vko:lla 13
Taidetiistai ti 25.3. ja 1.4. klo 9.3011.30. tai 13-15 Tervetuloa koko perhe
taiteilemaan Kallaveden kirkon kerhotiloihin (Rauhalahdentie 21). Ota
mukaan taiteiluun sopivat vaatteet ja
omat eväät. Aiheena Kevättuulet.
Taidetiistai ti 8.4. klo 9.30-11.30. tai
13-15 Tervetuloa koko perhe taiteilemaan Kallaveden kirkon kerhotiloihin (Rauhalahdentie 21). Ota mukaan
taiteiluun sopivat vaatteet ja omat
eväät. Aiheena Kohti pääsiäistä.

Petonen pian 30–vuotias
P
etosen asuinalueen rakennustyöt alkoivat 1980 –luvun
puolivälissä ja sen suunnittelu
edusti uusia suuntauksia lähiörakentamisessa. Vielä 1970 –luvulla Kuopion u
usien kaupunginosien rakentaminen tapahtui ilman tarkempaa
ohjausta: kadut, vesijohdot ja viemärit
rakennettiin usein ensin, palvelut tulivat sitten omia aikojaan. Kaupunginosat olivat pitkään keskeneräisiä ja jälkiä jouduttiin paikkaamaan.
Jynkän asuntomessut 1980 –luvun
alussa olivat hyvä kokeiluprojekti kokonaisen asuntoalueen toteuttamisessa siten, että asuntoalue tuli käytännössä kerralla valmiiksi. Neulamäessä
kokeiltiin vastaavaa projektia laajemmassa muodossa, mutta Petonen oli

tätäkin suurempi haaste. Perustettiin
Petosen projekti.

Lama puraisi Petosta

Petosen alueen rakentamisen al
kaessa uskottiin, että palvelut saadaan asutuksen kasvun tahdissa. Pyörön keskustaan kaavoitettiin mittava
kortteli sosiaali-, terveys-, kulttuuri,
vapaa-aika- ja seurakuntapalveluja
varten. Tilaohjelmat tehtiin, ja jotta
kaupunkikuva säilyisi arvokkaana, pidettiin hankkeen suunnittelusta arkkitehtikilpailu. Yli 15 000 asukkaan
alue alkoi muotoutua maastoon; se oli
tuolloin Suomen suurin uuden lähiön
liikkeellelähtö.
1990 –luvun alussa lama alkoi vai-

kuttaa myös Petosen suunnitelmiin.
Palveluja toteutettiin, mutta toisenlaisten seinien sisällä ja pienimuotoisemmin kuin alun perin oli kaavailtu.
Pyörönkaaren kerrostalojen alakertaan tuli terveysasema, sosiaaliasema, psykososiaalinen asema ja kirjasto. Koulut kuitenkin toteutettiin
kaavaillussa muodossa. Lamasta huolimatta Petoselle saatiin rakennettua
korkeatasoiset liikuntapalvelut Lippumäkeen. Vaikka sosiaalipalveluja
on supistettu, niin tätä nykyä Petosen
palvelutaso kaikkinensa vastaa itsenäisen kunnan palvelutasoa.
Teksti: Osmo Sihvonen/Heikki Kokko
Kuva: Heikki Kokko

AJATELLAANPA TOISIN

U

krainassa on vakava kriisi,
siellä on nyt tupenrapinat.
Sekunneittain päivittyvä media tarjoaa yhä sukkelammin ”tietoa”
tapahtumista, mutta nopeus ei todellakaan tarkoita, että laatu tai eritoten puolueettomuus olisi lisääntynyt.
Päinvastoin, nyt yksilön olisi kyettävä
arvioimaan kriittisesti jokaista filmin
tai tekstinpätkää, sillä kaikkea informaatiota voidaan värittää tiedon toimittajan toivomaan suuntaan. Kuten
filosofit sanovat, yhtä totuutta ei ole,
kaikki tieto on tuotettu jostakin näkökulmasta, jonkin historian taustoittamana ja jossakin asiayhteydessä. Tieto
lisää tuskaa – se jos mikä on nyt totta.
Ukraina on myös osoittanut, että
mahtivaltioiden päämiehet eivät edelleenkään ole kyenneet ymmärtämään
että sapelien kalistelulla ja uhkailuilla
ei lainkaan edistetä kriisitilanteesta
kärsivien kansalaisten kipeästi tarvit-

semaa rauhaa ja demokratiaa. Väkisin
joutuu ajattelemaan, että itsenäisen
maan tilanteeseen sotkeutumisella
on jokin, ”elämää suurempi” merkitys
suurvalloille. Tuskin kovin väärässä
olen, jos arvelen, että taustalla ovat taloudelliset intressit.
Kun ei ole mahdollisuutta tehdä mitään kriisistä kärsivien ihmisten hyväksi, voidaan aina ajatella asiat toisin
ja pistää toivon siemen kasvamaan
lohduksi kaikille. Kimmokkeen ajatteluun sain maanantai-illan MOT-ohjelmasta, jossa ilahduttavasti tuotiin
harvemmin nähty näkökulma suomalaiseen talouspolitiikkaan. Kannattaa
katsoa YLE:n areenalta ja valaistua
mm. siitä, että suomalaiset talousgurut eivät ole kyenneet lainkaan perustelemaan viimeaikaisia talouspoliittisia ratkaisuja ja siitä, miten verotus on
”kehittynyt” 90-luvulta alkaen.
Haluan nyt jakaa kanssanne piispa

Kari Mäkisen loppulauseen MOTohjelmassa: ”… yhteiskunta ei ole
olemassa siksi, että saisimme bruttokansantuotteen kasvatettua vaan siksi,
että kansalaisilla oli mahdollisimman
hyvät edellytykset hyvään elämään.
Aatteleppa ite vaikka sitä, että Kuopion kaupungin peruspalveluiden
hienot strategiset linjaukset menisivät
hieman toisin. Petosen sosiaalipalveluita ei supistettaisi ja siirrettäisi keskustaan siksi, että kaupungin hallinnon näkökulmasta on jouhevampaa
että ne palvelut sijaitsevat samassa
paikassa. VAAN, että kaikki sosiaalipalvelut tuotettaisiin siten, että jokaisella kuntalaisella on tasavertaiset
mahdollisuudet saada sosiaalipalveluja omassa asuinympäristössään.
Riitta Katajamäki,
vapaa ajattelija

Petosen alueen suunnittelu käynnistyi lähes kolme vuosikymmentä sitten.

Ilmianna paras
palveluntarjoaja!

K

uopion alueen kauppakamari etsii parasta palveluntarjoajaa PohjoisSavon, Heinäveden ja Joroisten alueelta. Kauppakamarin kotisivuilla
www.kuopiochamber.fi voi ilmiantaa parhaan palveluntarjoajan tai
ilmoittaa oma yritys tai julkinen toimija parhaaksi palveluntarjoajaksi. Kilpailu päättyy 6. huhtikuuta.
Moninaisen palvelualan parhaimmisto palkitaan kolmessa kategoriassa:
alueen paras kuluttajapalveluita tarjoava yritys, yrityspalveluita tarjoava yritys sekä julkinen palveluntarjoaja. Kilpailu järjestetään yhteistyössä maakunnallisen markkinointiohjelman kanssa.
– Halusimme palveluvaliokunnassa nostaa alan arvostusta ja houkuttelevuutta. Alalla on paljon pienipalkkaista työvoimaa, jolle ei aina muisteta antaa kiitosta, palveluvaliokunnan puheenjohtaja ja Carlson Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Karhunen huomauttaa.
Ensimmäistä kertaa järjestettävästä kilpailusta on tarkoitus tehdä perinne.

Petosen lehti myös verkossa:
petosenlehti.ppay.fi
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Kevään uutuuskuoseja!
Premium Plus
Night Oak ja Moon Oak
laminaatti
KL 32, 8 mm
Viistereunoilla

19

50

24

m2

Premium Plus Night Oak

15

High Comfort
Kultatammi laminaatti
8 mm + 2 mm integroitu
alusmateriaali, KL 32

90
m

2

Lamella
laminaattileikkuri
Max leikkuulev. 215 mm
Max leikkuupaksuus 12 mm

34

1

Lasitiili ER Ä!
Kirkas
190 x 190 x 80 mm

95
kpl

459

Harmaa Vaahtera -kalusteryhmä

00
ryhmä

50
m2

Cesso harmaa vaahtera
kylpyhuonekalusteryhmä
Allaskaapissa on kaksi pehmeästi
sulkeutuvaa ja tukevaa vetolaatikkoa
Ryhmään kuuluu peili, allaskaappi altaalla
ja sivukaappi

Mora MMIX
Shower Kit
Juoksuputkella
Ylä- ja käsisuihku

90
kpl

Tibet upea UUTUUS
seinälaattasarja
Kaksi kokoa 20 x 30 cm
ja 25 x 40 cm

HUIPPUHINTA

AN!

429

00

Kuopio: Tehdaskatu 8, puh. (017) 550 2600

Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15

