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LAPSILLE OMA MENU!

UUTUUS!

tällä setelillä

KEBAB TALON
PERUNAMUUSILLA
KEBAB
voimassa 31.3.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

KANAKEBAB
RULLA
KEBAB
voimassa 31.3.2015 asti
1 seteli / asiakas

NOUTOPIZZERIA PETONEN
Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

MINIPORILAINEN

JUNIOR
voimassa 31.3.2015 asti
1 seteli / asiakas

1€

tällä setelillä

TONNIKALARULLA

6€

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

KASVIS/KALA
voimassa 31.3.2015 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

6€

tällä setelillä

tällä setelillä

PERHEPIZZA

PEKONIATERIA
GRILLI
voimassa 31.3.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

PIZZA
voimassa 31.3.2015 asti
1 seteli / asiakas

PIZZA
voimassa 31.3.2015 asti
1 seteli / asiakas

12€

tällä setelillä

PANNUPIZZA
2:lla täytteellä

4:lla täytteellä

MEDIUMPIZZA

4€

4:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.3.2015 asti
1 seteli / asiakas

TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN KLO 21 SAAKKA (KULJETUKSISSA KÄY MYÖS VISA ELECTRON)

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30 -22.00 | Pyörönkaari 7 | Petonen, Kuopio | puh. 017 - 363 3405 | info@noutopizzeria.com | www.noutopizzeria.com
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8€
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Kuolemankauppiaan herääminen pelasti huumeilta

K

ari ”KK” Korhonen oli 22
vuotta sitten elämänsä päässä.
Vankilasellissä aamulla herätessään mies oli tehnyt päätöksen: elämä päättyy iltaan mennessä, jos muutosta ei tapahdu. Ahdistuksen keskellä
Kari rukoili Jumalaa tosissaan ensimmäistä kertaa elämässään.
- En ollut moneen vuoteen voinut
itkeä, näyttää pehmeyttä tai herkkyyttä, koska elin sellaisessa maailmassa.
Aineet olivat muuttaneet persoonani,
enkä ollut enää oma itseni. Itkin puoli tuntia sellin sängyllä, jonka jälkeen
sanoin sellikaverille: ”Mieletön juttu,
me ollaan linnassa, mutta olen vapaa”,
Kari kertoo.

Muutto lapsena Kuopioon
muutti elämän
Kari muutti Tampereelta Kuopioon 11-vuotiaana suuria odotuksia
täynnä, sillä olivathan mökkireissut
Maaningalle aina olleet mukavia ja
toiminnantäyteisiä. Kuudes luokka
alkoi Kuopion Asemakoulussa, jossa
ulkopaikkakuntalainen erottui puhetyylinsä vuoksi.
- Minua alettiin kiusaamaan, koska kuulostin erilaiselta kuin muut.
Kiusaamista kesti kaksi päivää, jonka
jälkeen kovetin itseni ja päätin, ettei
kukaan hypi minun silmilleni. Tämä
päätös määräsikin roolini elämässä
pitkäksi aikaa, Kari muistelee.
Karista tuli kiusaaja ja elämäntie vei
väärään suuntaan. 12-vuotiaana alkoi
viinan juominen ja 16-kesäisenä pilven polttaminen.
- Hyvin äkkiä tajusin, että huumeet
ja kaikki muu siihen liittyvä maksaa.
Aloin rahoittamaan huumeiden käy-

tön rikollisella toiminnalla ja loppujen
lopuksi myös huumekaupalla.
Suonensisäiset huumeet tulivat Karin elämään 17-vuotiaana, jonka tuoma elämäntyyli toimitti nuorukaisen
lopulta 20-vuotiaana vankilaan. Siellä Kari yritti eroon huumeista, mutta
epäonnistui. Vapauteen päästyään elämä jatkui samaa rataa.
- Petosen kadut tulivat tutuiksi.
Myös henkirikokset, niin uhrit kuin
tekijätkin, mies kertoo.

luissa ja kouluttanut muun muassa
poliiseja, vanginvartijoita ja ambulanssikuskeja.

Tällä hetkellä Kari toimii pastorina
Itä-Helsingin Kontulassa, jossa hän
näkee paljon rikkinäisiä ja särkyneitä

Rankan nuoruuden viettänyt Kari Korhonen on
elävä esimerkki siitä, kuinka elämä voi muuttua.

21 vuotta kuivilla
Uskoon tuleminen pelasti Karin
hengen. Eräänä päivänä, aineiden
käyttövuosinaan Kari tapasi nuoren
naisen, jolla oli lapsena ollut uskonnollinen tausta. Nainen oli kuitenkin
menettänyt elämänotteensa ja käytti
Karin kanssa yhdessä aineita.
- Yhtenä aamuna narkattiin ja hän
sanoi minulle yhtäkkiä: ”Kari, kokeile
Jeesusta, ei maksa mitään!” Siitä lauseesta lähtivät minun kuvioni tietyllä
tavalla muuttumaan. Aloin miettimään elämää, onko tämä todella tätä?
Naisen sanat jäivät elämään Karin
mieleen. Seuraavan vankilareissun
aikana tapahtui herääminen ja alkoi
muutos kohti raittiutta. Siitä hetkestä
on nyt 21 vuotta.

ihmiskohtaloita. Huumekoukussa olijan ajatusmaailmaa ei moni ymmärrä.
- Siinä vaiheessa huumeet määräävät
käyttäjän elämää. Ne määräävät milloin nukut, syöt, juoksetko, käveletkö,
onko sinulla kylmä tai kuuma aivan
kaiken. Huumeet ovat elämäsi motivaattori.
Kari on huolissaan nykyajan kannabismyönteisestä ilmapiiristä.
- 16-vuotiaana, kun kokeilin pilveä
eka kerran minulle sanottiin: ”oletko
hullu!” Nykyään sanotaan, että ”kaikkihan sitä tekevät”. Meillä ei ole varaa
lähteä laillistamaan kannabista sen
takia, että joku ryhmä niin haluaa.
Meillä on niin paljon sosiaali- ja päihdeongelmia, ettei tarvita enää yhtään
laillista päihdeainetta.
Kari uskoo, että nuorista välitetään
mutta ajat ovat vain huonot. Säästöt ja
leikkaukset hankaloittavat päätöksen
tekoa.
- Välittäminen tapahtuu kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan
kautta, kuten esimerkiksi Tukikohdan
tekemän sosiaalisen työn avulla. Kaiken tämän saisi nostaa suurempaan
arvoon kuin mitä se nyt on. Vapaaehtoistoiminnassa auttamassa olevat
ovat usein itse niitä, jotka ovat sieltä
suosta nousseet, Kari kommentoi.
Karin kirjoja ovat KK-Kuolemankauppias, KK-Äärirajoilla ja KKHuutavat Kivet. Kuolemankauppiasta
on painettu 87 000 kappaletta ja se on
käännetty ruotsiksi sekä venäjäksi.

Kannabismyönteisyys
huolettaa
Kahdenkymmenen vuoden aikana
Karin elämässä on tapahtunut paljon.
Mies on kolmen lapsen isä, varakansanedustaja, pastori ja kirjailija.
- Viisitoista vuotta olen kiertänyt
ympäri Suomea. Olen valistanut kou-

Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

PÄÄKIRJOITUS

Lämpimiä kelejä ja
nokan suuntaamista

V

iime pääkirjoituksessa mainitsin ulkona liikkumisen
tärkeydestä myös talvipakkasilla. Valitettavasti talvipakkaset loppuivat helmikuun lehden julkaisuun
ja menneenä kuukautena lumi ja jää
ovat muuttuneet sohjoksi kenkiemme alla. Aurinko on alkanut lämmittää päiviä ja linnut tekevät lauluillaan
tietä lähestyvälle kesälle.
Tämmöisten merkkien ilmaantuessa, kesän kaipaus vahvistuu entisestään. Muistot edellisestä kesästä
hiipivät takaisin mieleen - se kesäpäivien ihana lämpö ja tarve palvoa
aurinkoa. Kaikilla meillä on ne omat
lempiaktiviteetit, joita tykkäämme
suorittaa kesällä. Jotkut haluavat
muun muassa päästä uimaan tai kalastamaan. Kesän tullessa, koen itse
tarpeen päästä ”roadtripille” kuuman
asfalttitien päälle. Auto alle, ikkuna
auki ja kyynärpää ulos ja nokka kohti
Etelä-Suomea.
Meidän toimituksemme on myös

siirtämässä nokan kohti etelää.
Olemme toimituksessa pohtineet
lehden tulevaisuutta ja huomasimme
ilmaisjakelulehtien määrän kaventuneen ajansaatossa Kuopion hajaasutusalueilta. Näin ollen tulemme
jatkossa huomioimaan entistä paremmin Etelä-Kuopion lukijat sekä
yritykset - tämänkertaisen numeron
tuleekin näkemään noin 14 000 taloutta.
Kerrottakoon myös, että edellisen
numeron ”Ammattiopiston autokorikorjaamon yksikkö muutti viime
syksynä Kylmämäkeen” -jutussa oli
tapahtunut muutama oikaisua vaativa virhe. Kyseinen oppilaitos ei ollut
Pohjois-Savon Ammattiopisto vaan
Savon ammatti- ja aikuisopisto. Korikorjaamon yksikkö sijaitsee Sahakatu
2:ssa ja töitä ottaa vastaan ammatinohjaaja Ilkka Heiskanen puhelinnumerosta 044 785 4202.
Teemu Viemerö
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Kuopio tarvitsee oman
kansanedustajan.
Muista äänestää eduskuntavaaleissa 19.4.2015.
Ennakkoäänestys 8.–14.4.2015.

Maksaja: Tulevaisuuden Savo-Karjala ry.

Lue lisää:
Tekijämies Antti Kivelä, www.anttikivela.fi

Liity seuraan:

TUULA
VÄÄTÄINEN
Kuopio, Savo-Karjala
Erikoissairaanhoitaja
Kansanedustaja

Työtä
Terveyttä
Turvallisuutta

Rossipohjalle
on hyvä
rakentaa.

Maksaja: Itä-Suomen Etu ry

www.tuulavaatainen.fi

3

4

Petosen lehti • Keskiviikko 18.3.2015

Pyörän säännöllinen huolto kasvattaa sen käyttöikää

K

evään tullessa mieli piristyy ja
rinnassa alkaa tykyttää. Ulos
pitää päästä pyöräilemään ja
nuuhkimaan raitista ilmaa sekä nauttimaan lämpimästä auringonpaisteesta. Satulaan noustessa kannattaa kuitenkin ensin huolehtia, että pyörä on
ajokunnossa.
Petosen pyörähuollon Seppo Mielikäinen kertoo, että perushuolto on
hyvä tehdä kerran vuoteen joko syksyllä pyöräilykauden loputtua tai keväällä ennen kauden aloitusta. Innokkaimmille pyöräilijöille Mielikäinen
suosittelee syksyhuoltoa, jotta pyörä
on heti ajokunnossa kelien niin salliessa. Huolto kannattaa aina jättää ammattilaisen tehtäväksi, jos ei varmasti
tiedä mitä tekee.
- Pyörä pestään hyvin ja tarkistetaan
osien toimivuus, jotka vaihdetaan tarvittaessa. Usein jarrupalat ovat niin
kuluneet, että ne täytyy vaihtaa, erityisesti silloin, jos on paljon ajoa mäkisessä maastossa. Pyörässä on myös
liikkuvia osia, jotka kaipaavat voitelua, Mielikäinen kertoo huoltotoimenpiteistä.

Alalle harrastamisen myötä

Renkaiden paineet kannattaa tarkistaa, sillä huonot ilmapaineet tekevät
pyörästä raskaan ajettavan. Oikea ilmanpaine renkaassa on 3,5-4 baaria.
- Jos renkaassa ei ole riittävästi painetta, se ei rullaa kunnolla. Harvalla
on riittävät paineet renkaissa, jolloin
ne menevät aivan lyttyyn ja silloin perusrenkaista murtuvat sivut. Normaalin kuulaventtiilin kuula voi olla niin
tiukassa, ettei käsipumpulla edes saa
ilmaa renkaaseen, jolloin sitä täytyy
laittaa korkeammalla paineella vaikka
huoltoasemalla.

Uudelle pyörälle kannattaa
tehdä ensihuolto
Mielikäinen painottaa uuden pyörän
ensihuollon tärkeyttä, joka tulisi tehdä 250–500 kilometrin ajon jälkeen
tai viimeistään kuusi kuukautta ostopäivästä.
- Pyörät tehdään tänä päivänä pääosin Kaukoidässä ja ne tulevat Suomeen osissa. Kasattaessa kaikki osat
eivät välttämät ole oikeassa kireydessä
tai paikallaan. Ensihuollolla eliminoi-

Seppo Mielikäinen on huoltanut elämänsä aikana tuhansia pyöriä kesäkuntoon.

daan kertautuvia ongelmia, jotka tekevät vahinkoa pidemmän päälle. Ensihuolto on myös monien kauppojen
takuuehdoissa, joten se on parempi
tehdä kuin olla tekemättä, Mielikäinen kehottaa.

Pyörän säilytyksessä ensimmäinen
lähtökohta on puhtaus ja sopiva voitelu. Liika voitelu kerää hiekkaa ja
kuluttaa pyörän osia. Puhtaanapitoon
riittää kangas ja liuotinaine, jolla pahin lika saadaan pois.

Maantiepyöräilyharrastuksesta herännyt kiinnostus ajoi Mielikäisen
ensin pyöräliikkeen työntekijäksi ja
osakkaaksi sekä lopulta oman pyörähuoltamon omistajaksi. Mies on myös
vaikuttanut Kuopion pyöräilyseurassa
ja pyörinyt Turun urheiluliiton järjestämissä pyöräkisoissa entisessä Neuvostoliitossa. Ensimmäisen pyörän
purkamisesta ja kasaamisesta on jo
50 vuotta ja siitä lähtien menopelien
”rassailu” on ollut osa Mielikäisen elämää. Monet pyöränhuoltajat ovatkin
täysin itseoppineita.
- Tällä alalla tekniikka kehittyy pikkuhiljaa ja mukana pysyy hyvin, jos
ei pystymetsästä tule. Perustekniikka
säilyy samana ja kun ongelmanratkaisukykyä löytyy, mikään ei oikeastaan
tule yllätyksenä, Mielikäinen sanoo.
Petosen pyörähuoltamon hinnasto ja
kuvia löytyy Facebookista osoitteesta
http://on.fb.me/1AflQiF
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

Ystävänpäivää viettämässä Neste Matkuksella
Lauantaina 14. helmikuuta vietettiin Neste Matkuksella ystävänpäivää. Paikan päällä järjestettiin lasten
hiihtokilpailut ja muuta lumista aktiviteettia. Kotituote Eväskukon kalakukkomestari Kari Eskelinen esitteli
kalakukon leivontaa ja Uppo-Nalle
viihdytti perheen pienempiä. Fressin
liikuntapisteellä pystyi kokeilemaan
miltä kahvakuula tuntuu tai onnistuuko tasapainoilu tasapainolaudalla.
Harmaasta säästä huolimatta hiihtokilpailuihin osallistui noin 30 reipasta
lasta. Perhe Nissinen ja isovanhemmat Anneli ja Kimmo Repo olivat
paikanpäällä jännittämässä, kun Nissisten perheen neljästä tyttärestä kolme osallistui hiihtokilpailuihin omis-

sa sarjoissaan. Samalla pohdittiin
ystävyyden ja yhdessä olemisen merkitystä.
- Laitan aina ystävänpäivänä lasten-

Myös Uppo-Nalle kokeili suksien luistavuutta.

lapsille ja ystäville kortit, koska asumme eri paikkakunnilla. Ystäviä tarvitaan, sillä ystävyys on arvokas asia
elämässä, Anneli toteaa.
- Meillä on iso perhe. Kokoonnumme yhteen juhannuksena ja jouluna
sekä silloin, kun on lastentapahtumia.
Siitä on tullut meille tapa, Kimmo kuvailee perheen yhtenäisyyttä.
- Ystävyys merkitsee yhdessäoloa
kavereiden kanssa. Nykyään on kuitenkin paljon omia kiireitä ja ystäviä
näkee harvemmin, Antero Nissinen
kertoo.
Nissisillä ja Revoilla oli päivän aikana aihetta juhlia, sillä jälkikasvu otti
hiihtokilpailuista kaksi mestaruutta ja
yhden kakkossijan.
Ystävänpäivä sai Neste Matkuksella
arvoisensa päätöksen, kun livebändi
”Kolmen Kopla” räväytti ilmoille menevää tanssimusiikkia.

Nissiset ja Revot viettivät ystävänpäivää jännittämällä perheen tyttöjen hiihtokilpailuja.
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

Tavoitteena elämäntapamuutos

Painonhallintaan apua Cambridge Ohjelmalla

T

erveellinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta pitävät painon kurissa. Painonhallintaan
on myös kehitetty erilaisia ohjelmia,
johon sisältyvät ohjeet auttavat osallistujaa ruokavalion suunnittelussa.
Cambridge Ohjelmassa yhdistyy hen-

Jutta Heiskanen esittelee, miltä näyttää vain puoli kiloa rasvaa.

kilökohtainen valmennus ja räätälöity
ruokavalio, jotka auttavat laihduttajaa
pysymään tavoitteessaan. Ohjelma
on kehitetty Isossa-Britanniassa ja se
on ollut käytössä Suomessa vuodesta
2003 lähtien.
Cambridge-valmentaja Jutta Heiskanen kertoo, että ohjelma sopii sekä
suurempaan että pienempään laihduttamiseen.
- Lähtötaso määräytyy ihmisen
oman laihduttamistarpeiden ja terveydentilan mukaan. Laihduttavia tasoja
on viisi erilaista, yhdestä viiteen, joiden kalorimäärät ovat 500–1500:aan.
Aina ei tarvitse aloittaa ensimmäiseltä
tasolta vaan, jos haluaa lähteä ohjelmaan tasolta neljä, niin laihdutus on
maltillisempaa, mutta samaan tulokseen päästään kyllä, Heiskanen sanoo.

Jojoilu kuriin
Cambridge-ohjelma erottuu muista painonhallinta ohjelmista muun
muassa yksilöllisen valmennusohjelmansa vuoksi. Tällä tavoin niin usein
kuultu ”jojoilu” painon kanssa jää ja
tilalle tulevat pikkuhiljaa terveet elä-

mäntavat. Valmennusryhmän voi perustaa vaikka kaveriporukalla.
- Elämäntapamuutoksen pysyvyyden Cambridge Ohjelmassa takaa
seuranta, jossa käydään valmentajan
luona kontrolleissa harvennetusti vielä kahden vuoden kuluttua. On tutkittu, että jos pitää uudet ruokailutottumukset kaksi vuotta niin sen jälkeen
harvoin enää palaa entisiin ”lihottaviin” ruokailutottumuksiin, Heiskanen kertoo.
Alemmilla tasoilla laihdutettaessa
herkut eivät kuulu ruokavalioon ja
alkoholia täytyisi välttää myös ylemmillä tasoilla. Heiskanen kuitenkin
rauhoittelee herkunnälkäisten huolia
siitä, että Cambridge Ohjelman aikana täytyisi luopua kokonaan herkuttelusta.
- Herkuista ja alkoholista ei tarvitse
luopua loppuelämäksi vaan ne ovat
sallittuja kohtuudella jatkossakin,
kunhan vaan muistaa miten kaloripitoista esimerkiksi alkoholi on, eikä
herkuttelusta tule jatkossa jokapäiväistä. Tavoitepainoosi päästyäsi, ratkaisevinta on se, paljonko kaloreita
päivän aikana syöt ja kulutat, Heiska-

nen toteaa.

Heiskanen arvelee, että Itä-Suomessa lääkäreiden keskuudessa vallitsee vielä ennakkoluuloinen ilmapiiri
Cambridge Ohjelmaa kohtaan. Tietoisuutta on pyritty levittämään muun
muassa lääkäripäivillä.
- Itä-Suomessa on tietämättömyyttä
Cambridge Ohjelmaa kohtaan ja siksi ennakkoluuloja. Esimerkiksi Oulun
seudulla ja Pohjanmaalla tunnettavuus on jo aivan toista luokkaa, joissa työterveys oma-aloitteisesti suosittelee ohjelmaa ylipainoisille. Parasta
on, kun ihmiset ovat ohjelman avulla päässeet eroon turhista lääkkeistä laihtumisen myötä ja toivottavasti
tällä tavoin myös lääkäreiden kanta
muuttuu, Heiskanen toivoo.

ja huomattuaan, että ohjelma todella
toimii. Vuoden 2010 kesällä nainen
laihdutti ohjelman avulla 18 kiloa.
Valmentajana Heiskanen on toiminut
2011 vuoden alusta lähtien, ensin sivutoimisena ja nykyään päätoimisesti
Mäkikadulla sijaitsevassa toimistossaan.
- Perhetuttuni oli kolmessa viikossa saanut kiristettyä vyötä kymmenen senttiä ja huomasin kuinka hänen onnistui pidättäytymään kaikista
vappuherkuista ja pitämään painonsa
kurissa. Ajattelin, että tuohon lähden
minäkin mukaan. Myöhemmin tuttavastani tuli vähäksi aikaa valmentaja,
josta sain idean itse ryhtyä valmentamaan Kuopiossa.
Heiskanen käy myös välillä Petosella palvelemassa asiakkaita Kampaamo
Klipparin tiloissa, mutta tarkoituksena olisi hankkia pysyvä toimitila heti,
kun sopiva sattuu kohdalle.

Oma onnistuminen
innosti valmentamaan

Jutta Heiskanen on tavattavissa Pinarilla 10. huhtikuuta klo 10-14

Lääkäreillä vielä
ennakkoluuloja

Cambridge- ohjelman valmentajaksi
Heiskanen tuli kokeiltuaan ensin itse

Teksti ja kuva: Timo Venäläinen
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parturi-kampaamo

Hiusstudio Queen
n

KahviHetken tuotteet tehdään kotimaisista raakaaineista ja aidosta voista alusta loppuun itse käsityönä.
Kahvilassa on tarjolla monipuolinen ja vaihtuva
valikoima makeita ja suolaisia leivonnaisia.
Tilauksesta saa erikoisempia
herkkuja ja suurempia määriä.
Uutuutena vohvelit
eri täytteillä.

Tervetuloa viihtymään
ja herkuttelemaan!
KahviHetki (S-marketin alapuolella)
Jalkasenkatu 7
70820 Kuopio
p. 040 754 9071 / Minna
http://www.facebook.com/kahvihetki
Avoinna:
ma - to 8.30 - 16.30
pe 8.30 - 13.00
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Queen
5 vuot
ta!

ARPAJAISPALKINTONA

Suoristusrautoja, hierontakortteja,
tuotepaketteja ja
10 kappaletta 2 hengen lounaskortteja
Italialaiseen ravintola
o
Sorrentoon

SOITA 040 160 8989 JA VARAA AIKASI
Jynkän liikekeskus Soikkokuja 12, 70780 Kuopio
www.hiusstudioqueen.ﬁ
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Kahvila KahviHetkessä tuoksuu kotimainen pulla
Yrittäjä Minna Saario tuo kahvilakulttuuria tutuksi Petosella

K

upponen kuumaa ja vastaleivottu pulla, miksipä ei?
Jalkasenkatu 7:ssä aivan SMarketin kyljessä sijaitseva kahvila
KahviHetki on omistajansa Minna
Saarion silmänterä. Kahvilan tuotteissa panostetaan kotimaisiin raakaaineisiin, joiden laadusta ei tingitä.
Laktoosittomat ja lisäaineettomat sekä
aidolla voilla valmistetut leivonnaiset
vievät kyllä kielen mennessään.
- Moni leivonnainen on ulkomailla
valmistettu raakapakaste, jotka Suomessa sulatetaan ja voidellaan sekä
päällystetään raesokerilla. Kotimaista
pullaa saa harvoista paikoista, Saario
kertoo.
Kakkuja ja kakkukoristeita sekä leivonnaisia voi myös tilata esimerkiksi tuleviin kevään juhliin. Uutuutena kahvilan valikoimaan ovat tulleet
paistetut vohvelit, joiden päälle voi
valita useita eri täytteitä. Näitä ovat
suklaa- ja kinuskikastike, vadelmaja mansikkahillo sekä kermavaahto.
Nam!
Kahvilan asiakaskunta on monipuolinen ja vaihtelee päivän ja sään mukaan. Hiljattain kahvilan ovat löytäneet eläkeläiset ja lapsiperheet, joille

keskuudessa KahviHetki on suosittu
harjoittelupaikka.
- Parasta on, että pääsee toteuttamaan omia ideoitaan ja luovuuttaan,
Reetta kommentoi.
Reetta haaveilee valmistumisensa
jälkeen perustavansa nettiyrityksen,
jonka päätuotteena olisivat kakkukoristeet. Vaihtoehtona voisi olla myös
muutto toiselle paikkakunnalle kondiittoritöiden perässä.

Pienyrittäjän elämää

Tilauksesta syntyvissä kakkukoristeissa vain mielikuvitus on rajana.
Harjoittelija Reetta Pihlaja luomuksiensa ääressä.

kodinomainen kahvilatunnelma on
mieleinen.
- Ihanaa, että myös alakoululaiset
ovat löytäneet kahvilan ja tulevat kotimatkallaan pistäytymään. Samalla
lapset oppivat kahvilakäyttäytymistä
ja -kulttuuria, Minna iloitsee.

Harjoittelijat
tärkeässä osassa
Minnalla on kahvilassaan tällä hetkellä kaksi harjoittelijaa Savon ammatti- ja aikuisopistosta - Reetta
Pihlaja ja Lotta Snicker. Luovuus
ja uudet ideat ovat Minnan mielestä
opiskelijoiden tärkein valtti.
- Harjoittelijoista kaikki ovat olleet
mahtavia ideoimaan ja kehittämään
uutta. Haluan kannustaa ja antaa
opiskelijoille mahdollisuuden toteuttaa itseään, siksi moni haluaisikin
tänne uudestaan harjoitteluun, Minna
sanoo.
Kondiittorin
ammattitutkintoon
tähtäävä Reetta kertoo viihtyvänsä
hyvin Minnan opissa. Opiskelijoiden

Merhaba täyttää pyöreitä

Pizzaa ja kebabia jo 20 vuotta

K

ävellessäni Merhabaan sisään,
minua tervehtii ravintolan
hyväntuulinen omistaja Seyfi
Özcelik, jonka petoselaiset ovat tunteneet jo 20 vuotta. 28. päivä maaliskuuta kahdettakymmenettä vuosipäiväänsä juhlistava ravintola on myös
tuttu monille kuin myös sen herkulliset annokset. Seyfi ojentaa minulle
kahvin ja istuutuu vastapäätä muistelemaan kuluneita vuosia.
- Perustin yritykseni vuonna 1994.
Silloin laman vaikutukset olivat vielä
nähtävissä, mutta olin rohkea ja perustin oman yrityksen kaikesta huolimatta. En osannut silloin edes suomen kieltäkään kunnolla, mutta tässä
ollaan, Seyfi toteaa.
- Siinä ajassa on tapahtunut kaikenlaista - on ollut ylä- ja alamäkiä.
Menin naimisiin suomalaisen naisen
kanssa ja vietimme vasta 18. hääpäivää. Saimme myös lapsia, jotka pärjäävät loistavasti koulussa ja se on
minulle erittäin tärkeää. Joku päivä

Minna tuli kahvilan pitäjäksi serkkunsa Mauri Saarion houkuttelemana. Mauri pyörittää Petosen
Leipomoa, joka toimittaa leipiä ja
sämpylöitä vähittäiskauppoihin. Kahvilatoiminta KahviHetki siirtyi Minnan vastuulle.
- Mauri yllytti kokeilemaan miltä
kahvilan pitäminen tuntuisi ja puolitoista vuotta mietittyäni päätin lähteä
mukaan. Aikaisemmin olen toiminut
elintarvikealayritysten konsulttina ja
nyt halusin kokeilla pienyrittäjän elämää.
Minna kuvailee yrittäjänä olemista antoisaksi kokemukseksi rankasta
työtahdista huolimatta. Kymmentuntisten päivien piristyksiä ovat työkaverit ja asiakkaat, joiden kanssa jutustelu
on ulospäin suuntautuneelle Minnalle
henkireikä.
- Käyn lisäksi yrittäjätapaamisissa
aina kun mahdollista, sillä verkostoituminen on todella tärkeää pienyrittäjälle. Sitä kautta saa uusia kontakteja
ja asiakkaita, Minna toteaa.
Minna on elämänsä aikana ehtinyt hankkimaan useampia pätevyyksiä, kuten elintarvikealan insinöörin,
suurtalouskokin, merkantin, restonomin ja parturikampaajan tutkinnot.
Monipuolinen koulutus on Minnan
mielestä aina etu, joka hyödyttää,
etenkin yrittäjän maailmassa.
Kahvila KahviHetki on auki maanantaista torstaihin 8:30–16:30 ja perjantaisin 8:30–13:00.
Teksti: Timo Venäläinen
Kuvat: Timo Venäläinen, Teemu
Viemerö

Seyfi Özcelik kertoi poikansa Nikin jatkavan
yritystoimintaa tulevaisuudessa.

poikani Niki jatkaa yritystoimintaa,
Seyfi jatkaa.

Yrittäjyys vaatii tahtoa
ja halua kehittyä
Pizzan ja kebabin perässä liikkuu
paljon asiakkaita, mutta niin myös
yrityksiä. Seyfin perustaessa Merhaban, alueella oli jo pari muuta pizzeriaa ja kilpailu oli kovaa. Monella yrityksellä oli kovat aikansa ennemmin
tai myöhemmin ja niin myös Merhaballa, mutta niistä Seyfi selvisi sinnikkyydellä.
- Matkan varrella on ollut vaikeitakin vuosia, mutta kovalla työnteolla
voi parantaa ajan myötä - vaikka se
kestäisikin monta vuotta. Miehen pitää tehdä se, mitä miehen täytyy, Seyfi
toteaa.
Yrittäjyys on Seyfille luonnostaan
tuleva asia, johon liittyy paljon rutiineja, mutta mies ei halua pysähtyä
paikoilleen. Hän näkeekin, että ra-

vintola-alan yritysten täytyy kehittyä
siinä missä minkä tahansa alan yrityksen. Seyfilla on selviä suunnitelmia, kuinka hän kehittää Merhaban
tarjontaa.
- Minulle on tärkeää, että tarjonta

laajenee ja ihmiset saavat kokeilla jotain uutta. Meille on tulossa piakkoin
uusi ruokalista, jonka myötä laajennamme pastoihin, pihveihin, leikkeisiin sekä uusiin salaatteihin. Kehittämistä tarvitaan kokoajan tällä alalla

eikä pelkkä yrityksen pyörittäminen
riitä. Jos ei ole visiota, alalla ei pärjää,
Seyfi tiivistää.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö
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Pergo Premium
vinyylilattiat
Rustiikki harmaa mänty
Silver Tammi

Koivu parketti
+ Tuplex aluskate
kaupan päälle

Tarjous!

29

90

28

m2

Sini laminaatti- ja
parkettisetti
+ tiskiharja

29

-25%

7

50
m2

Osmo Color puuvahat
uusiutuvat!
Kaikki varastossa
olevat puuvahat

90

-30%

Ovh.

setti

Vahakankaat
Lev. 140 cm
Useita värejä

12

90
jm

Ovh.
Maler
MDF jalkalistat

Astroturf
ruohomattopalat
60 x 80
Harmaa ja vihreä

5

90
kpl

Lisää hyviä tarjouksia löydät myymälästämme!

Kuopio: Tehdaskatu 8, puh. (017) 550 2600
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15

LAN Partyt yhdistävät tietokonepelaajat
den voittajille jaoimme Paysafe-lahjakortteja. Kyseisillä korteilla voittajat
pystyvät ostamaan verkkokaupoista
esimerkiksi pelejä. Rahoituksen palkintoihin ja muuhun saimme Nuorisovaltuuston Itse Tehty -projektilta.

Järjestäminen vaatii
hermoja ja mukautumista
Tapahtumien järjestäminen vaatii
aina organisaattoriltaan pitkäjännitteisyyttä ja mukautumista erilaisiin
tilanteisiin. Pienikin tapahtuma vaatii
paljon aikaa ja panosta eikä pelkästään yhdeltä ihmiseltä. Dani oli saanut apunsa niin Pinarilta kuin myös
vapaaehtoisilta avustajilta, jotta tapahtuma onnistui. Dani näkee kuitenkin,
että parannettavan varaa olisi.
- Tämmöisen tapahtuman järjestä-

”Tapahtumamme oli varsin pienimuotoinen. Paikalle oli saapunut
noin 20 henkeä, mutta meno oli mainio,” Dani Ijiri kertoo.

L

AN Party on tapahtuma, jossa
tietokonepelaajat ottavat tietokoneensa ja kokoontuvat yhteen pelaamaan lempipelejään sekä
viettämään aikaa rakkaan harrastuksensa äärellä. Tapahtumia järjestetään
ympäri Suomea, mutta myös Petosella on vuotuinen pelitapahtumansa ”Got2Play” on jo toista kertaa Pinarilla järjestetty pelitapahtuma. Pinarilla
työkokeilussa oleva Dani Ijiri vastasi
helmikuun viimeisenä viikonloppuna
pidetystä tapahtumasta ja kertoi tapahtuneen onnistuneen ongelmitta.

- Tapahtumamme oli varsin pienimuotoinen. Paikalle oli saapunut noin
20 henkeä, mutta meno oli mainio.
Itse järjestelyt onnistuivat Serverit
ry:n avustuksella, joka auttoi verkon
pystytyksessä. DNA puolestaan nosti
nettiyhteyden nopeutta viikonlopuksi pientä mainostusta vastaan, Dani
kommentoi.

Virtaa energiajuomasta
ja pizzasta
Got2Play oli 48 tuntia kestävä tapahtuma, joten kävijät pääsivät näin ollen

nauttimaan aktiivisesta pelaamisesta
ja kavereiden seurasta läpi yön. Näinä
aikoina suihku on tuntematon käsite
ja pääravinto on virvoitusjuomat ja
roskaruoka, joita nautitaan pelaamisen ohessa. Aikaa pystyi myös kuluttamaan PC-pelien ohessa myös konsolipeleillä, elokuvien sekä lautapelien
parissa. Väsymyksen tullessa pelaajakansa pääsi myös lepäämään Pinarin
peilisaliin sijoitetuille patjoille.
- Ohjelmistossa järjestettiin myös
League of Legends ja Counter Strike:
Global Offensive -peliturnauksia, joi-

minen on hieman stressaavaa, jotta
kaikki asiat tulevat hoidettua. Loppujen lopuksi tästä jää todella hyvä fiilis, vaikka kaikki ei menisi aivan niin
kuin on suunniteltu. Pinari suhtautui
tapahtumaan positiivisesti ja lähti ilomielin mukaan. Kysyimme mukaan
myös vapaaehtoistyöläisiä Pyörön yläasteelta ja sieltä saimme mukaan kahdeksan ihmistä. Palkkiona he saivat
osallistua ilmaiseksi muiden pelaajien
joukkoon, Dani kertoo.
- Ainoa asia mikä jäi harmittamaan
oli osallistuneiden ihmisten vähyys.
Mainonta oli puutteellinen ja Facebook-sivumme olivat varsin huonot,
mutta silti tapahtuma oli hyvin onnistunut, Dani jatkaa.
Teksti: Teemu Viemerö
Kuvat: Timo Venäläinen

48 tuntia kestävässä Got2Playssa kävijät pääsivät nauttimaan aktiivisesta pelaamisesta ja kavereiden seurasta läpi yön.
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Pieneläinvastaanotto Lupsakka avattu Pyörönkaarelle

M

ennessämme sovittuun tapaamiseen 9. päivä maaliskuuta samana päivänä
avattuun Lupsakkaan, huomasimme
pirteät työntekijät kuin myös paikalle saapuneet iloiset asiakkaat. Jotkut
eläintenomistajat olivat tulleet paikal-

le varta vasten tutustumaan uuteen
eläinklinikkaan ja sen henkilökuntaan kakkukahvien merkeissä. Tämä
kertoi siitä, kuinka kovasti eläinklinikkaa oli toivottu alueelle - Petosen
alueella asustelee useita tuhansia koirien ja muiden pieneläinten omistajia.

Pasi Hallikainen, Virpi Kesti ja Henna-Maria Heiskanen (oikealta vasemmalle)
nauttivat ensimmäisestä työpäivästään Lupsakassa.

Aikaisemmin Riistavedellä pieneläinvastaanottoa pitänyt eläinlääkäri Pasi
Hallikainen oli positiivisesti yllättynyt kävijöiden runsaasta määrästä.
- Tämä avajaispäivä ylitti minun
odotukseni. Kävijöitä aamun aikana
on ollut jo parisen kymmentä, Hallikainen kommentoi.

- Päivä on alkanut aivan ihanasti!
Puhelin on soinut ja ihmisiä käynyt
näyttämässä lemmikkejään ja kyselemässä neuvoja, työntekijät Virpi Kesti
ja Henna-Maria Heiskanen kertovat.

Maalaismaisemasta
urbaanilähiöön
Lupsakan syntyminen ja sijoittuminen Petoselle oli oma matkansa. Aikaisemmin Riistavedellä toimineen
Riista-Vetin oli aika siirtyä eteenpäin
ja uusi nimi täytyi keksiä. Lupsakkanimi tuli Pasin mieleen jo vuosi sitten,
mutta ajansaatossa nimi vakiintui.
Yrityksen sijoittuminen Petoselle oli
Hallikaisen mukaan toisaalta tarkkaan harkittu, toisaalta mukava sattuma.
- Vuoden päivät maistelimme uutta nimeä ja päädyimme siihen tulokseen, että se kuvastaa meitä. Olen itse
rento ihminen, joten minulle ei sovi
sellainen jäykkä ja virallisen oloinen

nimi, Pasi vastaa hymyillen.
- Puhuttaessa yrityksen sijoittumisesta, tutustuimme ensiksi Vuorelan muutamaan yrityskiinteistöön.
Olin kuitenkin ajellut Petosella ennen ajatuksia Vuorelasta ja tuumaillut
muuttoa tänne, mutta pitkä työmatka
Riistavedeltä käsin ei hirveästi aluksi
houkutellut. Kävimme rauhassa läpi
Vuorelan, koska sen lähialueilla on
myös paljon lemmikkejä. Nyt jo tuntuu siltä, että tämä oli oikea ratkaisu.
Tämän paikan löytyminen on jälkikäteen ajateltuna monen onnekkaan
sattuman summa, Hallikainen jatkaa.
Pieneläinvastaanotto Lupsakka tarjoaa peruseläinlääkäripalvelujen lisäksi kirurgisia toimenpiteitä kaiken
karvaisille lemmikeille osoitteessa
Pyörönkaari 10, puh. 040 7391 311,
www.lupsakka.fi.
Teksti: Teemu Viemerö
Kuva: Timo Venäläinen

Seuraava Petosen lehti ilmestyy 22.4.
Aineistot lehteen 14.4.

Meiltä saa nyt myös
ekokampaamo-palvelut
• Kasvivärit
• Savi-merilevä- ja turvehoidot
• Intialainen päänhieronta
• Energiahoidot
Tervetuloa tutustumaan
kasvivärjäysten tekoon
la 21.3. klo 10 - 14

PARTURI-KAMPAAMO
PYÖRÖNKAARI 1
70820 KUOPIO

017 3612 666

Pesän viikko-ohjelma
• Bingo ke
• Tietovisa pe
• Vinyylilevybileet la
• Karaoke pe, la, su

Tossutanssit ovat erityisryhmien vuoden kohokohta

P

inarilla järjestettiin jo perinteeksi muodostuneet tossutanssit kehitysvammaisille ja heidän
avustajilleen. Lions Club Kalakukon
järjestämä tilaisuus on jo 80-luvulta
lähtien tuonut vaihtelua ja yhdessä
olemisen tunnetta helmikuiseen arkeen. Tarjolla oli mehua, kahvia ja
munkkeja sekä railakasta tanssimusiikkia. Tapahtuma on ollut suosittu
vuodesta toiseen, sillä edellisvuonna
osallistujia oli yli 150 ja nytkin kolkuteltiin samoja lukemia.
- Erityisesti ilahduttaa se, että tästä
on tullut kehitysvammaisille ja heidän
ohjaajilleen vuoden kohokohta. Täällä
on mahdollisuus olla kanssakäymisessä muiden kanssa ja vaihtaa kuulumisia, kertoo Lions Club Kalakukon
puuhamies Jere Rautakoski.
Rautakoski toivoo, että tossutanssien perinne tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.
- Tossutanssit tuovat iloa sekä erityisryhmille, että meille järjestäjille.

Olisi vahinko, jos joku lopettaisi tämän perinteen.

”Meillä kaikilla
on kykymme”
Marjapuron palvelukodista paikan
päälle olivat saapuneet Ari Tanhu ja
Santtu Nurmi. Parisen vuotta Santun
avustajana toiminut Ari kertoo työn
olevan joskus rankkaa mutta samalla
palkitsevaa.
- Kaikkia ihmisiä tulisi kuunnella ja
pitää tasa-arvoisina. Meillä kaikilla on
kykymme, joita pitää arvostaa ja hyödyntää. Olemme täällä auttamassa toinen toistamme, Tanhu toteaa.
Ensimmäistä kertaa tossutansseissa
oleva parivaljakko aikoi ottaa tanssilattian haltuun ja selvästikin nauttivat
tunnelmasta.
- Mukavaa, Santtu kiteyttää tanssien
menoa.

Ari ja Santtu nauttivat tossutanssien
tunnelmasta.

Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

Avoinna Su - To 9 - 22
Pe - La 9 - 24
Meidät löytää myös
Facebookista!

Tervetuloa!

Lions Club Kalakukko on järjestänyt tossutansseja jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan ja näin tuonut paljon
iloa erityisryhmille ja heidän ohjaajilleen. Kuvassa jäsenet Elina, Pauli, Jere, Kari, Markku ja Jari.
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Toiminnanmiehet talkoohengessä

K

allaveden seurakunnan toiminnanmiehet ovat vetreätä
porukkaa. Vapaaehtoistoimintaa ja talkootyötä harrastava ryhmä
koostuu kokeneista 50–80-vuotiaista
miehistä, joille toimettomuus ei ole
vaihtoehto.
Toiminnanmiehet lähtevät talkootöihin pyydettäessä, joilla autetaan
ihmisiä kotiaskareissaan, pihatöissä
tai polttopuiden teossa. Työkohteet
löytyvät kotipalvelun tai seurakunnan

kautta. Tällä hetkellä pyyntöjä talkoohommiin tulee noin parin viikon välein, mutta innostusta töihin riittäisi
enemmänkin.
- Ryhmän ansiosta voimme helpottaa joidenkin vanhusten kotona jaksamista. Pienempiin hommiin lähdemme lyhyelläkin varoitusajalla.
Isommat reissut kuljemme pikkubussilla ja saatamme jäädä samalla paistelemaan makkaraa laavulle, diakoni
Martti Olsen kertoo.

Miehet kuvailevat talkootyötä sosiaaliseksi tapahtumaksi, joka tuo hyvän mielen sekä apua tarvitsevalle että
työntekijälle.
Työt ovat sellaisia, joihin ei varsinaista ammattiosaamista tarvita vaan
niissä pärjää jokamiehen taidoilla,
miehet kertovat. Tosin ryhmänjäsenistä löytyy ammattimiestä monenlaiseen puuhaan, onhan elämänkokemusta kertynyt jo jonkinmoinen
määrä.

Paikka puhua asioistaan
Toiminnanmiehet vasemmalta: Matti Tissari, Pekka Hämäläinen, Alvar Savallampi, Pentti Ukkonen, Reijo Räsänen, Antero Kärnä, Martti Olsen, Ari Gröhn,
Pertti Koistinen, Vesa Leinonen

Toiminnanmiehet kokoontuvat joka
perjantai klo 13 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa. Puheenaiheet
voivat vaihdella maan ja taivaan välillä, mutta perimmäinen tarkoitus on
yhdessä oleminen.
- Ryhmä on perustettu toimettomuuden torjumiseksi. Ei tarvitse olla
mitään tiettyä ongelmaa liittyäkseen
joukkoon, meillä kaikilla on jotain
annettavaa. Tämä on myös raitista
elämäntapaa tukeva ryhmä, Olsen kuvailee toiminnanmiehiä.
- Kokoontumisissa meillä on usein
joku teema. Luemme Raamatusta,
Askel- tai Sana- lehdestä tarinan, keskustelemme siitä ja kohta ehkä asian
vierestä, Olsen jatkaa.
Miehet ovat sitä mieltä, että ryhmässä on turvallista puhua asioista,

Kesätyöpaikkojen haku käynnissä

K

esätyöpaikkojen haku on nyt
kuumimmillaan. Tulevan kesän työpaikat ovat monessa
yrityksessä nyt haussa ja liikkeellä
kannattaa olla ajoissa. Apuna kannattaa käyttää vaikka nettiä kirjoittamalla
hakusanaksi ”kesätyöpaikat 2015”, jolloin avautuvista linkeistä voi jokainen
varmasti valita mieleistään työtä. Kesätyötä löytyy myös työ- ja elinkeinotoimiston kautta.
- Hoitoalan työpaikkoja on auki
pitkälti yli 100 paikkaa, opiskelijoille sekä tavallisille kesätyöntekijöille.
Kesäksi kaivataan muun muassa lähihoitajia ja sairaanhoitajia. Lisäksi
seurakunnilla ja kunnilla on vapaina
puistotyöntekijöiden paikkoja. Kesätyöpaikkoja löytyy myös tuotanto- ja
toimistotehtävien puolelta, kertoo
Pirjo Nissilä Pohjois-Savon työ- ja

elinkeinotoimiston työnantaja- ja yrityspalveluista.

Rohkeasti vain
Nissilä arvioi, että tänä vuonna kesätyöpaikkojen määrä on lisääntynyt
viime vuoteen verrattuna. Työnantajapuolen vierailut ovat antaneet merkkejä siitä, että pahimmasta lamasta
olisi selvitty ja yritykset ovat jälleen
valmiita palkkaamaan kesätyövoimaa.
Nissilä kertoo, että työnantajat arvostavat aktiivista ja reipasta työnhakijaa.
- Rohkeasti vain ottamaan selvää
alasta mikä kiinnostaa. Työnantajat
ottavat varmasti kiitollisena vastaan
esimerkiksi avoimen hakemuksen tai
netti-CV:n. Kannattaa myös seurata
päivittäin työ- ja elinkeinotoimiston
nettisivuja, jotka päivittyvät jatkuvas-

ti.
TE-toimisto järjestää tarvittaessa
tilaisuuden myös työnantajille tulla
esittelemään oman yrityksen toimintaa, jolloin heillä on mahdollisuus tavata työnhakijoita silmäkkäin. Näistä
tilaisuuksista työnhakijat saavat ilmoituksen sähköpostiinsa.
- Muutamat yritykset ovat olleet
meihin yhteydessä ja haluavat tulla
rekrytoimaan ihmisiä paikan päältä,
myös kesätyöntekijöitä.
Teksti: Timo Venäläinen
Kuva: PPAY:n arkisto

Rankoja katkomassa Ari Gröhn (oik.) ja Antero Kärnä

joista ei muualla välttämättä puhuisi.
Toiminnanmiehiä voisi kuvailla myös
eräänlaiseksi terapiaryhmäksi.
- Pakopaikka ukkomiehille!, kuuluu
humoristinen huudahdus takkahuoneen perältä.
Vapaaehtoistoiminta on ryhmänjäsenille henkireikä. On parempi tehdä
hyvää kuin istua kotona tekemättä yhtään mitään.
- Olemme täällä myös sen takia, että elämä on matka. Emme vain pohdi,

että ovatpa asiat huonosti maailmassa
vaan teemme jotain asian eteen, Olsen
kiteyttää.
Toiminnanmiehet toivottavat tervetulleeksi kaikki halukkaat mukaan
toimintaan juuri sellaisina kuin ovat.
Paikan päälle voi tulla suoraan tai ottaa yhteyttä diakoni Martti Olseniin.
Teksti: Timo Venäläinen
Kuvat: Timo Venäläinen ja Martti
Olsen

VÄLTÄ KEVÄÄN RUUHKAT!
TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!
PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN EDULLISESTI:

PERUSHUOLTO 75€
KULJETUSPALVELU HUOLTOON 20 €
Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.

Huollot ajanvarauksella tai sopimuksen mukaan.
Myynnissä myös varaosat ja tarvikkeet.

PETOSEN PYÖRÄHUOLTO
Valmuskakuja 4, 70800 Kuopio
puh. 0440 170 919
seppo.mielikainen@dnainternet.net

Kesätöitä on monenlaisia.

pieneläinvastaanotto

lupsakka

puh. 040 - 7391311

avoinna arkisin 8.30 - 16.30
uusi pieneläinvastaanotto avattu
petosella osoitteessa pyörönkaari 10.
lämpimästi tervetuloa!

www.lupsakka.fi
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Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
Pyörönkaari
19, 2. krs., 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
Puh.
044 718
5073
sähköposti:
petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Sähköposti:
petosen.asukastupa.ast@kuopio.ﬁ
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/
Internet: http://kuopiossa.ﬁ/web/petosen-asukastupa/
Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Avoinna ma - pe klo 09.00 - 15.00.
Petosen asukastuvalta
voi kysyäklo
työllistymismahdollisuuksista
joko
Neulekerho
perjantaisin
12.30 - 14.30
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

Joka päivä ATK-ohjausta ja -neuvontaa.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

TOIMINNANOHJAAJAA
Edellytyksenä oikeus korkeimpaan palkkatukeen. Haemme henkilöä jolta sujuu
asukasyhdistyksen toiminnan ohjaaminen, henkilöstöasiat sekä verkostotyö. Edellytyksenä
sosiaalisen työllistämisen osaaminen, hyvät vuorovaikutustaidot katsotaan eduksi. Työaika
25h / viikko. Vapaamuotoiset hakemukset / yhteydenotot toimisto@ppay.fi

Haemme kahviotyöntekijää työkokeiluun. Työtehtävinä muun muassa kassanhoito,
asiakaspalvelu, avustaminen ruoan ja leivonnaisten valmistuksessa sekä muut
kahvion tehtävät. Ota yhteys sähköpostilla toimisto@ppay.fi

Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
Kohtaamispaikka
Kotikulma
puh. 044 718 1099,
jouko.eskelinen@puijola.net

Jalkasenkatu 7, avoinna 23.3. lähtien ma-pe 8.30-15.00
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.

Haemme uutta kahviotyöntekijää. Edellytyksenä oikeus korkeimpaan palkkatukeen. Työtehtäviin kuuluu kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten
valmistus sekä muut kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan
eduksi. Työaika n. 25h / viikko. Ota yhteys sähköpostilla toimisto@ppay.fi

Yhdistyksen
Korjausompelija jälleen tavattavissa.
järjestämät
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.ﬁ • 044 722 9191
•
•
•
•

KOKOUSKUTSU

Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 14
Boccia maanantaisin klo 10 - 12
Lautapelikerho perjantaisin klo 18 - 21
Äijäsähly sunnuntaisin klo 17 - 18.30

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n KEVÄTKOKOUS pidetään
Petosen asukastuvalla (Pyörönkaari 19) kokoushuoneessa
tiistaina 31.3.2015 klo 17.00. Esillä sääntömääräiset asiat.
HUOM! Kaikki Petosen asukkaat ovat asukasyhdistyksen jäseniä,
jäsenmaksua ei ole.

Kuopion eläkkeensaajien kanssa yhteistyössä:
• Askartelukerho torstaisin klo 12 - 15
• Rivitanssi sunnuntaisin klo 16 - 17
• Jooga torstaisin klo 11.30 - 13
• Senioritanssi sunnuntaisin klo 17.30 - 19

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Petosen Ikinuoret ry
Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen
24.3.2015 klo 11.45 Petosen asukastuvalle, Pyörönkaari 19, 2.kerros.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ mukaiset asiat.
Tervetuloa jäsenet ja tuttavat!
Kahvitarjoilu.
Hallitus

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

To 19.3.2015
Hawaijinleike
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Täytetty croissant 1,50 €
Tarjous voimassa 31.3. saakka

Tilauksesta täyte- ja voileipäkakut ym. leivonnaiset
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ
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Juha Määttä ja Richard Nicholls.
Hiihtolomarippikoulun konfirmaatiomessu su 19.4. klo 10. Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna Petteri Hämäläinen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kutsu yhteyteen -messu su 22.3. klo 17.
Anni Tanninen ja Juha Määttä.
Nuorten Ahtikirkko ti 31.3. klo 18.
Petteri Hämäläinen, Marjukka Pakkala ja
Richard Nicholls.
Messu su 12.4. klo 17. Juha Määttä.
Kutsu yhteyteen -messu su 19.4. klo 17.
Anni Tanninen ja Juha Määttä.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 22.3. klo 10. Liturgia Juha
Määttä, saarna Petteri Hämäläinen ja kanttorina Richard Nicholls.
Palmusunnuntain messu su 29.3. klo 10.
Liturgia Raili Rantanen, Saarna Jari Mäkinen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Politiikka ja kirkko-keskustelutilaisuus
su 29.3. klo 16. Matti Pentikäinen ja puolueiden edustajia.
Hiljaisen viikon sävelhartaus ti 31.3.
klo 19. Saarna Teuvo Mononen, Matti
Pentikäinen, J-S. Bach Pääsiäiskantaatti
Kristus Kuolon kahleissa, soitinyhtye ja
nuorten kuoro, johtaa Vesa Linnanmäki
Varttuneen väen Ahtikirkko ke 1.4. klo

12. Sirpa Nummenheimo, Maarit Kirkinen, Irene Savolainen, Riitta Reima, AnnaMari Linna ja seniorikuoro.
Kiirastorstain messu to 2.4. klo 19.
Liturgia Juha Määttä, saarna Veli Mäntynen ja kanttorina Richard Nicholls.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus
pe 3.4. klo 10. Liturgia Anni Tanninen,
saarna Matti Pentikäinen, kanttorina Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro.
Pääsiäisen messu su 5.4. klo 10. Liturgia
Matti Pentikäinen, saarna Veli Mäntynen,
kanttorina Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.
2. Pääsiäispäivän perhemessu ma 6.4.
klo 16. Liturgia Juha Määttä, saarna Sirpa
Nummenheimo ja kanttorina Mari VuolaTanila ja lapsikuoro.
Sanajumalanpalvelus su 12.4. klo 10.

Pääsiäisen messu su 5.4. klo 13. Raili
Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410, 71650 Hirvilahti
puh. 044 275 7936
Marianpäivän perhekirkko su 22.3. klo
13. Veli Mäntynen, Mari Vuola-Tanila,
Lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä.
Pääsiäisen messu su 5.4. klo 13. Juha
Määttä ja Richard Nicholls.
Diakonia
Hyvän hoidon päivä ke 18.3. klo 10.3014.30. Rytkyn leirikeskuksessa, Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon 040 4848 332
ma klo 9-10. (Voit ilmoittautua myös jät-

tämällä viestin vastaajaan).
Perhetyö
Lasten ja perheiden pääsiäishartaus
seuraavasti: Kallaveden kirkolla ke 25.3.
klo 9.30, Jynkänvuoressa ke 25.3. klo 9.15
Petosen srk-talolla to 26.3. klo 9.45 ja Vehmasmäen kappelilla ti 31.3. klo 10.15.
Piirit
Olotilatorstai to 19.3. klo 11.30-13
Niemisjärven kylätalossa. Keskustellaan
yhteisvastuusta, lähellä ja kaukana. Raili
Rantanen.
Puutossalmen lähetyspiiri pe 20.3. klo
13 Ritva Heikkisellä, Koljonniemenpolku
13, Hiltulanlahti
Rytkyn kylän lähetyspiiri ti 31.3. klo
18. Raija ja Esko Väisänen, Matomäki 39.
Matti Pentikäinen.
Haminalahden työseura ti 7.4. klo
18.30. Inkeri Koponen, Korvaharju 287.
Juha Määttä.
Rytkyn kylän lähetyspiiri ti 14.4. klo 18.
Elvi ja Esko Miettinen, Pirttimäenrinne 45.
Raili Rantanen.
Sotkanniemen työseurat ti 14.4. klo
18.30. Hilkka ja Asko Airaksinen, Sotkanniemi 754. Veli Mäntynen.
Haminalahden työseura ma 20.4. klo
18.30. Helvi ja Erkki Sutinen., Savolanmäentie 71. Raili Rantanen.
Olotilatorstai to 23.4. klo 11.30-13
Niemisjärven kylätalossa. Kaupungin
muistihoitaja, sairaanhoitaja Erja Lindell
kertoo muistin hoitamisesta ja muistisairauksien ennaltaehkäisystä.

AHKERA-OSAAVA-KOKENUT
Maksajana ehdokas

Kallaveden seurakunta

11

KIMMO KIVELÄ
Kansanedustaja, rovasti
UUDELLEEN
kimmokivela.ﬁ

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

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

MIELIPIDE

Tulevaisuuden koulu – Uusia
näkökulmia perusopetukseen

Ti - pe

E

klo 13.00 Retkievästä-tilaisuus ja ruokakassien jako

Ke 18.3. klo 19.00 AO-piiri (suljettu, AA-tyyppinen ryhmä)
To 19.3. klo 18.30 Rukousilta sekä Opetuslapseuskoulu
Su 22.3. klo 15.00 Jumalanpalvelus sekä raamis lapsille,
tarjoilua (klo 15-15.30)
Pääsiäisen tilaisuudet:
To 2.4. klo 18.30 Ehtoollinen
Pe 3.4. klo 18.30 Pitkäperjantain ilta
Su 5.4. klo 15.00 Ylösnousemus-juhla

Tule

!

m

an
uka

Koppelonkuja 1, Petonen • www.tukikohta.info

si- ja peruskoulujen uuden
opetussuunnitelman perusteet
hyväksyttiin joulukuussa 2014.
Perusopetukseen tulevissa muutoksissa korostetaan vuorovaikutustaitoja, otetaan huomioon muuttuvan
maailman haasteet ja oppilaan oma
aktiivisuus oppimisessa. Tulevaisuudessa mm. ruotsin kielen opetus alkaa jo kuudennella luokalla sekä tieto- ja viestintäteknologiaa ujutetaan
opetukseen ensimmäiseltä luokalta
lähtien.
Muutokset opetussuunnitelmassa
lähtevät käyntiin vaiheittain vuoden
2016 syksystä. Ensimmäiset muutokset näkyvät alaluokilla ja siitä
eteenpäin yläluokilla vuoden 2017
syyslukukaudella. Uudessa opetussuunnitelmassa otetaan huomioon
ne keinot, kuinka oppimista edistetään. Oletus hyvästä oppimisesta perustuu luovaan toimintaan,
myönteisiin tunnekokemuksiin ja
tekemiseen yhdessä muiden kanssa.
Opetussuunnitelmassa korostetaan
koulun paikkaa turvallisena ympäristönä, jossa jokainen voi kasvaa
täyteen mittaansa. Näiden peruspilareiden varaan uutta opetusta lähdetään rakentamaan, mutta kuinka
saamme uudesta opetussuunnitelmasta kaiken hyödyn irti?
Koulun ja kodin sekä opettajan ja
oppilaan yhteistyö merkitsee paljon.
Pyörön koululla järjestettiin tiistaina
10. helmikuuta vanhemmille Tulevaisuuden koulu -ilta, jossa pohdittiin millainen koulun pitäisi olla, mitä siellä pitäisi opettaa ja miten kodin
ja koulun yhteistyö parhaiten toimisi. Paikalle oli saapunut kolmisenkymmentä vanhempaa - vain murtoosa vanhemmista, joita asia koskee.

Tässä on ongelman ydin. Kuinka
saadaan kodin ja koulun välinen yhteistyö pelaamaan, jos vanhemmilta
puuttuu aktiivisuus? Meillä on nyt
mahdollisuus vaikuttaa, miksi emme
tekisi niin?
Uudessa opetussuunnitelmassa halutaan selvästi lähteä tosissaan kohti tulevaisuutta. On herätty maailmaan, jossa teknisen kehityksen ja
ihmisen välinen suhde syvenee. Toimenpiteitä vaaditaan yhteiskunnallisella tasolla sen sijaan, että lapset oppisivat kotonaan uuden ajan ihmeitä.
Työelämässä ei tälläkään hetkellä
pärjää ilman perustietoteknisiä taitoja, joten voi vaan kuvitella millaisia
ovat työt ja siinä vaadittava osaaminen 20 vuoden kuluttua. Juuri tähän
haasteeseen uudessa opetussuunnitelmassa on lähdetty vastaamaan.

Elämme globaalissa maailmassa,
jossa yhteydet toimivat. Maailma on
pienentynyt siitä, kun aloitin oman
koulun käyntini 28 vuotta sitten.
Maailma oli selvästi jakautunut itään
ja länteen. Maailmankuva rajoittui
pelkästään siihen mitä oppikirjoista
opittiin ja maapallo oli silloin pieni
paikka. Nykyään jo esikoululainen
ymmärtää maailman menoa. Informaatio tulee aivan kätemme ulottuville kännyköihimme, kannettaviimme tai tabletteihimme. Tämän
globaalin ajan haasteet ovat lasten
tulevaisuutta.
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

Tulevaisuuden koulu -illassa pohdittiin keinoja kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.
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Tunnetko tämän
Tunnetko tämän
liikennemerkin?
liikennemerkin?
Ellet vielä jostain syystä tunne,
suosittelemme, että tutustuisit
Ellet vielä jostain syystä tunne,
pian sen voimasssasuosittelemme, että tutustuisit
oloalueen palveluihin
pian sen voimasssa...AUTOSI HYVÄKSI!
oloalueen palveluihin
...AUTOSI HYVÄKSI!

Puijon Autohuolto
Puijon Autohuolto

Oppipojankuja 8 • 70780 Kuopio
• Puh. 017 282 2460
Oppipojankuja
8 • 70780 Kuopio
puijon.autohuolto@autofit.fi
• Puh. 017 282 2460
puijon.autohuolto@autofit.fi

Puijon Autohuolto tarjoaa asiakkailleen
kattavasti eri palveluvaihtoehtoja sekä
Puijon
Autohuolto kaikkiin
tarjoaa asiakkailleen
merkkihuollot
autoihin.
kattavasti
eri palveluvaihtoehtoja
Lisäksi
yrityksestä löytyy sekä
merkkihuollot
autoihin.
paljon
tietoa jakaikkiin
taitoa mitä
tulee
Lisäksi
yrityksestä
löytyy
”Amerikan rautoihin”.
paljon tietoa ja taitoa mitä tulee
”Amerikan rautoihin”.

Esim: Määräaikaishuollot, muut asennus- ja korjaustyöt, jarruhuollot,
katsastuspalvelut, öljynvaihdot, nelipyöräsuuntaukset, ”amerikan rautojen
Esim: Määräaikaishuollot, muut asennus- ja korjaustyöt, jarruhuollot,
korjaukset, diagnostiikkapalvelut, ilmastointihuollot, jakohihnanvaihdot,
katsastuspalvelut, öljynvaihdot, nelipyöräsuuntaukset, ”amerikan rautojen
pakokaasutestit, rengaspalvelut, huollon sijaisautot, sähkötyöt...
korjaukset,
diagnostiikkapalvelut,
Määräaikaishuollot,
muutilmastointihuollot,
asennus- ja jakohihnanvaihdot,
korjaustyöt,
pakokaasutestit,
rengaspalvelut,
huollon
sijaisautot,
sähkötyöt...
jarruhuollot, katsastuspalvelut, öljynvaihdot,

Esimerkiksi:

nelipyöräsuuntaukset, “amerikan rautojen” korjaukset,
diagnostiikkapalvelut, ilmastointihuollot,
jakohihnanvaihdot, pakokaasutestit,
rengaspalvelut, huollon sijaisautot, sähkötyöt...

Terve suu hyvinvointisi
perusta!

Petosen Hammas huolehtii kaikenikäisten hammashoidosta
laadukkaasti ja asiantuntevasti.
Kattavat palvelumme ulottuvat perushammashoidosta
erikoishoitoihin. Huolehdimme hampaistasi yksilöllisesti
- niin vuositarkastuksista kuin vaikkapa esteettisestä
hoidostakin. Tarvitessasi saat keinojuuri-, oikomis- tai
nukutushammashoidon vastaanotollamme.
Kokeneet hammaslääkärimme ja suuhygienistimme
palvelevat Sinua toiveitasi kunnioittaen - ihan tässä lähellä!
KATTAVAT AUKIOLOAJAT - kysy ilta- ja lauantaiaikoja
Timo Heikkinen HLT Auvo Tuomainen HLL
Varpu Heikkinen HLT Airi Korhonen HLL
Sami Ryhänen EHL

Lapinlahti

Leppävirran
Hammaskeskus
Leppävirta

Petosen
Hammas
Pyörönkaari 3 E 70820 Kuopio
Puh. 017 - 363 4757

www.petosenhammas.fi

”Regular
workouts
make
everything
I do better.”

Meillä on
jokaisen helppo aloittaa:
Liittyessäsi nyt saat

maaliskuun treenit 0€
sekä kaupan päälle
3x Fressi Trainer
-tapaaminen.*

– Marc Dillon, COO, Jolla

Tule mukaan!

Fressi olo näkyy – niin arjessa kuin vapaallakin.
Ota sinäkin Fressi uusi alku, ja tule mukaan uusialku.fressi.fi !

#FRESSIUUSIALKU

*) Koskee uusia 12/24kk sopimuksia. Tarjous voimassa 18.–20.3.2015. Käsittelykulu 20€ veloitetaan.

Helsinki · Espoo · Vantaa · Tampere · Ylöjärvi · Seinäjoki · Lahti · Mikkeli · Kuopio · Oulu · www.fressi.fi

