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Historian siipien havinaa

Pohjois-Savon Palomuseo esittelee palontorjunnan historiaa
Näytillä on myös pala Kuopion
keskustan historiaa.

Museossa voi myös nähdä kuinka
toimistotyö on kehittynyt.

puoliset palot. Lyhty sijoitettiin aina
sinne puolelle tornia missä palo sijaitsi, kertoo Räikkönen-Partanen.
Merkkilyhty oli käytössä aina vuoteen 1918, jonka jälkeen paloista ilmoitettiin sireenillä. 1920-luvulla
otettiin käyttöön palolennätin-järjestelmä. Vasta 1950- luvulla palolennätin järjestelmä korvattiin kaupungille sijoitetuilla hätäpuhelinkaapeilla.
Kaapit olivat käytössä aina 1980-luvun alkupuolelle saakka.

Länsi-Saksasta ensimmäinen lääkäriambulanssi

K

uopion paloaseman yhteydessä olevassa Pohjois-Savon
Palomuseossa on kattava historiikki alueen palontorjunnasta.
Tiesitkö esimerkiksi, että Kuopion
palokunta aloitti sairaankuljetuksen
vuonna 1917 hevosvetoisilla kärryillä
tai parhaiten kunnostautuneet asukkaat saivat yleisen sammutusvelvollisuuden ollessa voimassa palorahakkeita, joita pystyi vaihtamaan oikeaan
rahaan?
- Museo on saanut alkujaan idean
siitä, kun miehistö 1970- ja 80-luvuilla alkoi kerätä esineistöä ja valokuvia

talteen. Alun perin täällä on ollut pieni perinnehuone ja 1990-luvulla alettiin rakentaa varsinaista museota, joka
aukesi vuonna 2001. Silloin se oli auki pelkästään ryhmille. Nyt museo on
auki toista kesää koko yleisölle, kertoo
museon historiasta tutkija Tytti Räikkönen-Partanen.

Tikapuut, läkkipeltinen
käsiruisku ja köysiluuta
Kaupunkioikeudet vuonna 1775
saatuaan Kuopioon tehtiin säännöllinen ruutuasemakaava ja ensimmäise-

nä Suomessa palokujat. Tähän aikaan
palokuntaa ei ollut ja palojen sammuttaminen oli jokaisen asukkaan
vastuulla. 1800-luvun alkuun tultaessa tilanne ei ollut juurikaan muuttunut, ainoastaan kaupungilla kiertävät
palovartijat ja palokalustoa oli hankittu. Kuningas Kustaa IV Adolfin
määräämä ensimmäinen virallinen
palojärjestys aloitti organisoidun palonehkäisyn ja sammutustoiminnan
Kuopiossa vuonna 1807. Jokaisen
kodin palonsammutuskalustoon tuli
tikapuut, läkkipeltinen käsiruisku ja
köysiluuta. Lisäksi järjestettiin jatkuva

palovartiointi ja palokatselmuksia.

Vapaapalokuntalaisuus
oli kunniakysymys
Kaupungissa riehuneen korttelipalon jälkiseuraamuksena vuonna 1877
perustivat kaupungin arvovaltaisimmat henkilöt Kuopion Wapaaehtoisen
Palokunnan. Parhaimmillaan sillä oli
jäseniä noin 400 ja tukikohtana toimivat entisen poliisikamarin tilat nykyisen Kuopion museon tontilla.
- Vapaapalokuntalaisuus oli kunniakysymys ja siinä olivat mukana kaikki
silmäätekevät kuopiolaiset 1800-luvulla. Vuonna 1907 oli murhapolttojen sarja, jolloin sytytettiin useita
tulipaloja. Tästä tuli alkusysäys sille,
että tarvitaan vakinainen palokunta,
kertoo Räikkönen-Partanen.
Kuopion palokunta aloitti toimintansa vuonna 1913, joka koostui kahdeksasta palosotilaasta, ruiskumestarista sekä palomestarista. Paloaseman
virkaa toimitti kaupungintalon itäpäädyssä ollut ruiskuhuone. Ensimmäinen paloauto saatiin 1923.

Hälytysjärjestelmät
kehittyivät

Esillä on monenmoista sammutuskalustoa vuosien varrelta.

PÄÄKIRJOITUS

S

aapuvan syksyn ensimmäisiä
merkkejä on Petosen lehden ilmestyminen kesätauon jälkeen.
Uutena toimttajana olen odottanut
innolla juuri alkanutta pitkää työrupeamaa ennen tammikuun taukoa.
Itse kävin Petosella ensimmäisen
kerran vuonna 1990. Pyörönkaari oli
jo rakennettu, mutta kaikki näytti vielä kovin keskeneräiseltä. Petonen tuntui olevan kaukana kaikesta. 1990-luvun alkupuolella muutamat ystäväni
olivat muuttaneet Petoselle ja paikat
tulivat nopeasti tutuksi. Pelasin nuo-

Nykyinen paloasema muutti Volttikadulle vuonna 1983. Sitä ennen oli
aloittanut toimintansa myös 14 kunnan yhteinen aluehälytyskeskus. Seppo Hiltunen tuli vuonna 1979 ensin
kesätöihin Kuopion palolaitokselle ja
sai lopulta viran joulukuussa samana
vuonna uuden UKK-lääkäriambulanssin toisena palomiessairaankuljettajana.
- Se oli ensimmäinen lääkäriambulanssi Kuopiossa , jossa mukana olivat sairaanhoitaja, lääkäri sekä kaksi
palomiessairaankuljettajaa. Auto tuli
lahjoituksena Länsi-Saksasta Suomen
valtiolle, joka lahjoitti sen Paavo Nurmi -säätiölle ja sitä kautta Kuopioon,
Hiltunen muistelee.
Vuoden 2014 palomieheksi valittu
ja samana vuonna eläkkeelle jäänyt
Hiltunen arvostaa nykyajan ensihoitajia ja heidän ammattitaitoa sekä sitä,
kuinka hälytyskalusto on kehittynyt.
Kysyttäessä, miten palomies toimii
hälytyksen sattuessa, on Hiltusella siihen selvä vastaus:
- Paloauto on minuutissa liikenteessä, kun hälytys tulee, oli päivä tai yö.
Pohjois-Savon Palomuseo on avoinna
17.6. – 26.8.2015 klo 12–15 osoitteessa Volttikatu 1 A. Museoon on vapaa
pääsy.

Vuonna 1896 paloista ilmoitettiin
Tuomiokirkon tornissa olleella merkkilyhdyllä.
- Kartionmuotoisella merkkilyhdyllä ilmoitettiin palopiirin ulkopuoliset
palot ja pallon muotoisella piirin sisä-

Teksti: Timo Venäläinen
Kuvat: Jani Tossavainen
Lähde: Pohjois-Savon Palomuseo

javeljekset. Kartanoa on ollut suunnittelemassa silloinen suomalainen
huippuarkkitehti Carl Engel. Petosen
ja Saaristokaupungin katuja ja rakennuksia on nimetty runoilijoiden, urheilijoiden ja politikkojen mukaan.
Alueella on käyty Napoleonin sotiin
liittyvä taistelu. Pitkälahdessa ja Jynkässä on ollut varhaista savupiipputeollisuutta. Rautatie liitti alueen
muuhun maailmaan Savon radan rakentamisen myötä 1889 ja sen linjaa
on muutettu useaan otteeseen. Asutusta on ollut eteläisen Kuopion alu-

eella yli viidensadan vuoden ajan.
Asukaslehden työyhteisöön on ollut helppo tulla ulkopuolelta. Vaikka
lehteä tehdään todella pienellä joukkueella, aina mukaan mahtuu juttuja,
jotka on ideoitu nimenomaan teiltä,
arvoisat lukijat. Juttuvinkkejä voi laittaa sähköpostilla osoitteeseen petosenlehti@ppay.fi.

Terveisiä toimituksesta
rempana aladivisioonissa jalkapalloa
ja kotiottelut pelattiin hyvin pitkälti
Kuvelammen ja Litmasen pölyävillä
hiekkakentillä.
Muutin Petoselle asumaan kevättalvella 2012 ja olen viihtynyt erinomaisesti. Nykyisin kaikki palvelut
löytyvät täällä kävelymatkan päästä.
Ja mikäli jostakin syystä on tarvetta lähteä muualle, linja-autoyhteydet
ovat toimivat ja moottoritietä pääsee
omalla autolla keskustaan kymmenessä minuutissa. Ja jos ei ole kiire,
kannattaa ilman muuta ajaa kauniin

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 14 000 kpl.

Saaristokadun kautta.
Ulkoilu- ja pyöräilymahdollisuudet
ovat Petosella loistavat. Lippumäen
väestönsuojassa on uimahalli ja jäähalli. Tekonurmikenttä löytyy myös
Lippumäestä, jonne kaavaillaan myös
uutta jäähallia. Samalla väestönsuojan
jäähalli on tarkoitus remontoida sisäliikuntatilaksi.
Eteläisen Kuopion historiallinen
ympäristö on uskomattoman rikas.
Neljä kilometriä Pitkälahdesta sijaitsee Haminalahden kartano, josta
ovat lähtöisin von Wrightin taiteili-
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Sää suosi Wild Water Run -avovesiuintia
maa, jossa tehdään ainoastaan avovesijuoksua ei montaa ole. Ensi vuonna
on tarkoitus järjestää Wild Water Run
kolmannen kerran.
- Sää on aina arvoitus. Näytti jo jossain vaiheessa, että vedet ei lämpene.
Tämähän oli ihan huikean hyvä keli siihen nähden mitä me odotettiin.
Heti kun tulimme Kirveslahteen, aurinko rupesi paistamaan. Ei näin hyvää säätä tänä vuonna ole ollutkaan,
iloitsee Turunen.
- Ainut mikä tämän tapahtuman
voisi estää on ukkoskuuro, myrskytuuli tai sinilevä.

Wild Water Run -avovesijuoksun
lähdössä riitti loisketta.

W

ild Water Run -avovesijuoksutapahtuma toteutettiin tänä vuonna aurinkoisissa olosuhteissa torstaina 30.7.2015
klo 19 Petosen Kirveslahdessa. Viime
vuoden tapahtumassa päästiin Kielonsaaren lenkille 27-asteisessa vedessä, mutta tänä kesänä vesi jäi 20-asteiseksi.
Wild Water Runin päämatkana oli
1,1 kilometrin mittainen Kielonsaaren kierros. Vaihtoehtona oli lyhyempi noin puolen kilometrin mittainen
reitti rannan tuntumassa. Lajille luonteenomaisesti kyseessä ei ollut kilpajuoksu, joten virallista ajanottoa ei
ole eikä perilletulojärjestyksellä ollut
väliä.
Tapahtuman puuhanaisen Jaana
Turusen mukaan matkalla tuli suorastaan kuuma. Matka sujui ihan
suunnitelman mukaan. Tänä vuonna kymmenen avovesijuoksijaa lähti
matkaan ja he kaikki kiersivät Kielonsaaren. Matkanteko tuntui maistuvan
kaikille.
- Tänä vuonna oli raikkaampaa kuin
viime vuonna, kertoo Turunen.

Turvallisuudesta
huolehditaan
Avovesitapahtuman käytännön järjestelyissä huolehditaan turvallisuudesta. Järjestäjät huolehtivat, että paikalla on veneilijöitä antamassa apua
tarvittaessa. Lisäksi paikalla oli lääkäri
ja muitakin ensiaputaitoisia henkilöitä. Myös lämmintä juomaa pitää olla
saatavilla. Ja tietenkin tiedotetaan ihmisille tästä tapahtumasta.
- Mutta aika löysin rantein on menty,
harrastusmeiningillä, Turunen toteaa.
- Ihmiset katsovat aamulla säätä.
Viime vuonna kun oli se 27-asteinen
vesi, meitä oli yli neljäkymmentä.
Silloin oli ehkä neljällä-viidellä märkäpuku ja nyt oli kymmenestä kolme
ilman märkäpukua, kertoo Turunen.

Ensi vuonna
kolmannen kerran
Avovesijuoksuja ei järjestetä Suomessa kovinkaan paljoa. Tapahtumia
on on ollut lähinnä avovesiuintien
yhteydessä. Mutta tällaista tapahtu-

P

Wild Water Runilla on omat internetsivut (http://wildwaterrun.com).
Facebookista löytyy myös ryhmä
Kuopion seudun avovesijuoksijat, jossa voi kysellä vapaamuotoisemmin,
onko joku lähdössä liikkeelle. Ryhmä
on kaikille avoin. Myös Twitteristä
@JaanaTurunen löytyy tietoa avovesijuoksusta.
Teksti ja kuvat: Jukka Kytöjoki

Halpa harrastus, joka
tuo hyvän olon
Avovesijuoksu on halpa harrastus.
Vähimmillään pärjää vesijuoksuvyöllä. Sillä voi lähteä kokeilemaan
lämpimässä vedessä. Märkäpuku tuo
huomattavasti lisää mukavuutta. Märkäpuvun saa halvimmillaan noin neljällä kympillä ja vesijuoksuvyön kympillä. Välineiden tarkoitus on pitää
avovesijuoksijan pää pinnalla, jotta
energia ei mene pinnalla pysymiseen
vaan pystyy keskittymään juoksuliikkeen tuottamiseen.
- Värikäs hattu on hyvä, että näkyy.
Minulla on itselläni semmoinen sukeltajien poiju, jos yksin lähtee järvelle. Otan kellukkeen oranssin lipun
kanssa mukaan, etteivät veneilijät tule
päälle, sanoo Turunen.
Vesijuoksu on alun perin kehitetty
kuntoutukseen ja terapiaan. Vesijuoksua on harrastettu allasympäristössä,
mutta avovedelle siirryttäessä saadaan
Turusen mukaan paljon etuja.
- Uimahallissa ei käy monta kertaa
sillä rahalla. Urheiluvammoja ei tule
tässä lajissa juurikaan. Niin, ja vesi on
viileämpää yleensä ottaen. Avantouimarit kyllä tietää pläjäyksen, minkä

Karhunpesä avasi ovensa
uuden yrittäjän voimin

ub Karhunpesä on jälleen avannut ovensa elokuun alussa Hannu Juntusen omistuksessa. Jari
ja Karita jatkavat vanhoista tarjoilijoista.
Kuvis vetää joka toinen lauantai
vinyylilevyiltoja. Levyt ovat laidasta
laitaan, 1950-luvulta melkein nykypäivään asti. Kuvis on kerännyt vinyylilevyjä jo rippikouluikäisestä asti
ja levyjä on kertynyt jo reilut 600 kappaletta. Löytyy valssia, tangoa, Olavi
Virtaa, rock’n rollia, heavyä, diskoa,
ulkomaankielistä, suomenkielistä, jopa ruotsinkielistäkin, Mikäli asiakkailla on vinyylilevyjä, niitä voi myös
tuoda Kuviksen soitettavaksi. Seuraa-

kylmä vesi tuo. Viileä vesi tuo valtavan hyvän olon tunteen. Sitten ei ole
uimahallin meteliä, eikä ruuhkaa. Ja
luonto, sielu lepää.
- Tämä (Kirveslahti) on niin hyvä
paikka järjestää. Väinölänniemellä jos
olisi niin pitäisi puoleen väliin järveä
kahlata ennen kun pääsee hyvin lähtemään. Ja tämä Kielonsaaren lenkki on
tosi hyvä. Ei tässä ole edes virtauksia.

va vinyylilevyilta on 29.8.
Muutakin ohjelmaa löytyy: karaokea, tietovisaa, ja bingoa. Elävää
akustista musiikkia on myös tarkoitus
järjestää joka kuukauden viimeinen
torstai.
Ensi vuosi on Karhunpesän 25-vuotisjuhlavuosi. Tarkoitus on järjestää
monenlaisia teemajuttuja. Karhunpesän toimintaidea ei ole tuona aikana
muuttunut, vaan se on pistäytymispaikka. Karhunpesän väki toivottaa
ohikulkijat tervetulleiksi myös kahvittelemaan ja pikku purtavalle.

Wild Water Run -avovesijuoksun
puuhanainen Jaana Turunen.

AJANKOHTAISTA
Petosentien ja Lehtoniementien risteykseen
Valintatalo Pirtinportin läheisyyteen ollaan
tekemässä kiertoliittymää nykyisen risteyksen tilalle.
Työ on edistynyt jo pitkälle, risteyksessä on jo
kiertoliittymän merkit. Alueella on kirjoitushetkellä
voimassa 30km/h nopeusrajoitus.
Petosentiellä on myös muuttunut nopeusrajoitus
50km/h Pitkälahdentien risteyksestä Lidlin
risteykseen.

Teksti ja kuvat: Jukka Kytöjoki

Kuvis vetää vinyylilevyiltoja Karhunpesässä joka toinen lauantai.

Jari on ollut tarjoilijana Karhunpesässä jo yhdeksän vuotta.

Jos et saanut
Petosen lehteä ja
asut jakelualueella,
ota yhteyttä meihin
petosenlehti@ppay.fi

Pyörönkaarella käynnissä olevan rakennustyön
johdosta Alakadun ja Pitkälahdentien välisellä
lyhyellä pätkällä on poikkeuksellisesti 50km/h
nopeusrajoitus. Petosen lehti kuitenkin suosittelee,
että alueella noudatetaan normaalisti voimassa
olevaa 40km/h nopeusrajoitusta.

Seuraava Petosen lehti
ilmestyy 16.9.
Aineistot lehteen 8.9.
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Vehmasmäen nuorisoseura täyttää 110 vuotta

V

uonna 1905 J.B. Airaksinen
ja hänen vaimonsa Manti
Airaksinen perustivat Vehmasmäen nuorisoseuran Kuopion
maalaispitäjään. Tarvetta oli kulttuurille sekä sivistystoiminnalle. Alusta
lähtien otettiin ohjelmaan näyttelytoiminta, joka on jatkunut tähän päivään
saakka. Seuran toiminta alkoi talkootyöllä ja sama periaate toimii edelleen.
– Yhdistyksen ylläpitämä Kesäteatteri Tammenranta on pääasiassa talkootyötä. On ilahduttavaa nähdä, että
innokasta talkooväkeä löytyy edelleen
seuran toimintaan niin läheltä kuin
hieman kauempaakin, iloitsee seuran
puheenjohtaja Tarja Peltola.
Myös Petosella asuvat ovat tervetulleita mukaan seuran toimintaan. Juhlavuoden kunniaksi esitetty Maarian
piha -näytelmän on ohjannut Petosella asuva Katja Väänänen. Talkooväkeen kuuluvat myös Sirkka ja Veijo Karppinen. Teatterikärpänen on
puraissut heitä ja joka kesä he ajavat
Petoselta Tammenrantaan.

Seurantalo on tärkeä
kokoontumispaikka
Seurantalo Valoharju rakennettiin
vuonna 1909, muutama vuosi seuran
perustamisen jälkeen. Sitä on peruskorjattu kahteen kertaan, vuonna
1939 ja nykyisiin mittoihin se on valmistunut vuonna 1986.
– Talossa on nykyaikainen keittiö ja
maalämpö. Peruskorjaukset on tehty
lähinnä lainarahan, avustusten sekä
talkootyön turvin, kertoo Peltola ja
jatkaa, että rahoitusta hankitaan myös
vuokraamalla taloa juhla ja kokous
tarkoituksiin.
Rakennus on hyväkuntoinen ja siellä
on joka arki-ilta tapahtumia. Viikko-

- Vehmasmäen nuorisoseuran perustajien J.B.Airaksisen sekä hänen vaimonsa
Manti Airaksisen valokuvataulut ovat Valoharjun seinällä nähtävissä, sanovat
seuran puheenjohtaja Tarja Peltola ja Sirkka Karppinen.
toimintaa on vauvasta vaariin, satujumpasta eri liikuntaryhmiin.
– Käyttäjämäärä on sadan molemmin puolin ja pelkästään teatteripuolella harrastajanäyttelijä määrä noin
40.
Seuran ylläpitämiä jumpparyhmiä
ohjaavat ammattihenkilöt ja vapaaehtoiset, pienten lasten satujumppaa ohjaavat kylän nuoret. Heille se
on monelle ensimmäinen työpaikka,
mainitsee Peltola.

Harrastajateatteria
jo vuosikymmeniä
Juhlanäytelmän Maarian Piha on
käsikirjoittanut Liisa Heiskanen.
Esille nousivat monet yhteiskunnallisesti tärkeät ja ajankohtaiset teemat,
kuten vanhusten ja vammaisten laitoshoito sekä lasten ja nuorten syrjäytyminen. Näytelmän tapahtumat
sijoittuivat keskelle kauneinta kesää.

Juhlavuoden kunniaksi Kesäteatteri Tammenranta esitti Maarian pihan, joka
kertoi erilaisuudesta sekä ystävyydestä.

Huumori hersyy ja herkässä ovat niin
hymy kuin kyyneleetkin. Kesäteatteri on imaissut myös Sirkka ja Veijo
Karppisen.
– Veijo oli silloin Kallaveden kirkkokuorossa, kun ensimmäisen kerran
pyysimme häntä musiikkirooliin Kaunis Veera-näytelmään, sanoo Peltola.
– Niin, ja kun Veijo ajeli kesäiltaisin harjoituksiin tai näyttelemään
Vehmasmäelle, minä jäin kotiin peukaloita pyörittelemään. Mietin, että
mitähän tekisi ja ehdotin Tarjalle arvanmyyntiä ennen esitysten alkamista, kertoo Sirkka Karppinen.
Kesäteatteri sijaitsee kauniilla paikalla ja puitteet ovat asianmukaiset.
Lähes katettu katsomo vetää parhaimmillaan yli 6000 katsojaa kesässä,
mutta keskimääräinen kävijämäärä on
3500 paikkeilla.

Yhteishenkeä
lähialueiden kanssa
Juhlavuosi alkoi helmikuussa, kun
seuran perustajien uudistetut valokuvataulut kiinnitettiin seuran talon
seinälle. Tämän jälkeen Ilveskasinolle
järjestettiin Kylätapahtuma, jossa alueen eri yhdistykset esittelivät toimintaansa. Juhlavuosi päättyy yhteiseen
pikkujouluun. Jäseniä seurassa on 225
henkilöä.
– Mukaan mahtuu vielä ja yhteishenkeä voidaan luoda muidenkin alueiden kanssa. Esimerkiksi Petoselta
on lyhyt matka Vehmasmäelle, ketä
kiinnostaa maaseutumainen miljöö ja
vaikkapa kesäteatteritoiminta, sanoo
Tarja Peltola.
Teksti: Anne Janhunen
Kuvat: Vehmasmäen nuorisoseura

VUOKRATAAN
Petoselta
2 h + kk + s 45 m²
rivitaloasunto aluksi
vuodeksi 1.10.2015 alkaen
(voi vapautua aikaisemminkin).
Vuokra 600 €/kk + käyttömaksut, 2 kk:n takuuvuokra.
Ota yhteyttä pikaisesti.
Riitta Katajamäki
0440 603 873

Oikaisu
Kesäkuun Petosen lehden
Kevättapahtuma-jutussa haastateltiin Sini Toivasta, ei Suvia.
Toimitus pahoittelee virhettä.

pieneläinvastaanotto

lupsakka

puh. 040 - 7391311

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

www.lupsakka.fi

Mietitkö uskoa ja Jumalaa? Älä mieti yksin!
Alfa-kurssi on juuri sinua varten!
Tule syksyllä Kallaveden kirkolle keskustelemaan, pohtimaan,
väittelemään, epäilemään…
Etsimme vastauksia yhdessä elämää suurempiin kysymyksiin.
Tarjolla mukavaa seuraa, innostavia keskusteluja, musiikkia ja
hyvää ruokaa – huumoria unohtamatta!
Kurssi alkaa 9.9.2015 klo 17.30 -20 Kallaveden kirkolla,
Rauhalahdentie 21. Kokoontuminen kerran viikossa,
viimeinen kokoontuminen 18.11.2015.
Ilmoittaudu mukaan elokuun loppuun mennessä
Kallaveden seurakunnan sihteerille
eija.rasanen@evl.fi.
Lisätietoja osoitteesta
anni.tanninen@evl.fi

Kevään ja
kesän juhliin
yskuun

Sy

- kasvohoidot
- jalkahoidot
- ripsien pidennykset

etu

* Täydellinen kasvohoito
+ kulmien ja ripsien kestovärjäys

sekä muut
kosmetologin hoidot

70 €

Lisäksi edullisesti myös muita
Katso hinnasto
kosmetologin hoitoja
www.hyvanolonsalonki.fi
Pyörönkaari 1, 70820 Kuopio, puh. 044 355 5730
www.kauneushoitokuopio.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@kuopio.ﬁ
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/
Internet: http://www.puijola.net/asukastuvat-petonen/
Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Avoinna ma - pe klo 9 - 14
Petosen asukastuvalta
voi kysyäklo
työllistymismahdollisuuksista
joko
Neulekerho
perjantaisin
11.30 - 13.30.
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
Huomaa muuttunut
aika!
työelämävalmennukseen
tai työharjoitteluun.

JokaYhteystiedot:
päivä ATK-ohjausta
ja -neuvontaa.
Asukastupaohjaaja Jouko
Eskelinen
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

Kohtaamispaikka Kotikulma

Neulekerho
perjantaisin
klo 12.30
14.30.
Jalkasenkatu
7, avoinna
ma-to 8.30
- 13, -pe
8.30 - 12
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Haemme Petosen asukastuvalle palkkatuella tai työkokeiluun
IT-taidot
omaavia henkilöitä.
Palkkatukipaikkaan
vaaditaan
Kokoushuoneen
vakiovuorot
peruttu kunnallisvaalien
oikeus korkeimpaan
mahdolliseen
tukeen.
ennakkoäänestyksen
vuoksi
17. Työaika
- 23.10. 24h 55min
viikossa. Kysy lisää Pasi Louhelaiselta, 044 718 1798,
pasi.louhelainen@puijola.net.

Petosen Ikinuoret ry
Kesä alkaa olemaan lopuillaan, on siis aika aloittaa tiistaikerho
1.9.2015 klo 11.45 kokoonnumme ensimmäisen kerran entisessä
tutussa paikassa asukastuvalla. Kahvit, keskustelua, bingoa,
skipbo, jumppaa. Paljon uusia ideoita toivotaan ja
TERVETULOA MYÖS UUDET JÄSENET!

Syksy tulee ja Pinarin toiminta jatkuu 12.8. alkaen!

Pinarin tiistain alakoululaisten aika on
ryhmä- ja kerhotyyppistä.

Pinarin aukioloajat:
Maanantai
Alakoulu:
Yläkoulu/alle 18v.:

1.9.2015 alkavat kerhot ja ryhmät:
14.00 – 16.45
17.15 – 21.00

Kiipeilykokeilu (1.-6. –luokkalaisille)
SporttiSpurtti-kerho (4.-6. –luokkalaisille)
Värkkäilykerho (10-13 –vuotiaille)
Kokkailukerho (3.-6. –luokkalaisille)
Temppuja ja taikoja –ryhmä (1.-6. –luokkalaisille)
SingStar –kerho (1.-6. –luokkalaisille)
Lautapelikerho (1.-6. –luokkalaisille)

Tiistai
Kerhoja alakoululaisille
Keskiviikko
Alakoulu:
Yläkoulu/alle 18v.:

14.00 – 16.45
17.15 – 21.00

Ilmoittautuminen tapahtuu Pinarin ohjaajille!
j
Petosen Vapaa-aikatilat, Pinari
Pyörönkaari 19
70820 KUOPIO
Puh. 044 718 2687 tai 044 718 2688
E-mail: pinari@kuopio.fi

Torstai
6.-7. -luokkalaisten aikaa 14.00 – 16.45
Perjantai
Alakoulu:
Yläkoulu/alle 18v.:

14.00 – 16.45
17.15 – 22.00

Askartelukerho torstaisin 11-14

Petosen lehti
myös netissä:

Syyskauden tiedotteet:
20.8. Kesän terveiset kahvitellen, toimintasuunnitelmaa

petosenlehti.ppay.fi

27.8. Eloretki Löytynlohelle
3.9. Fleecetakkien vastaanotto (siistejä ja puhtaita),
valmistamme Kaarisairaalan keskosvauvoille peittoja

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

10.9. Vaatekatselmus syksyyn

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

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Pinarin kahvioon

Asukasyhdistyksen järjestämät
kaikille avoimet toiminnot:
www.ppay.ﬁ • 044 722 9191

•
•
•
•

Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 14
Jumppa / Boccia maanantaisin klo 10 - 12
Askartelukerho torstaisin klo 12 - 15
Äijäsähly 23.8. alk. sunnuntaisin klo 17 - 18.30

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHON

Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten valmistus sekä muut
kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi. Edellytyksenä oikeus
työkokeiluun tai korkeimpaan palkkatukeen. Hakemukset ja tiedustelut toimisto@ppay.fi

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

TAIMIKIRPPIS Petosen torilla
lauantaina 22.8. klo 8.00 – 13.00.
Tule hankkimaan hyvät ja edulliset taimet
syksyn istutuksiin! Runsaasti erilaisia
perennoja, yrttejä ja pensaita!

Ateria:

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

To 20.8.2015
Porsaanleike
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Kahvi ja pulla 1,50 €
Tarjous voimassa 31.8. saakka

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

http://kahvio.ppay.ﬁ

€
1
i
v
h
Ka

Pesän viikko-ohjelma
• Bingo alk. 2.9.
• Tietovisa alk. 4.9.
• Vinyylilevybileet
• Karaoke pe, la, su

Avoinna Su - To 9 - 23
Pe - La 9 - 24
Meidät löytää myös
Facebookista!

Tervetuloa!
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Kallaveden seurakunta

na-Mari Linna. Lounas (vapaaehtoinen
ruokamaksu) ja ohjelmallinen tilaisuus.
Tilaisuus päättyy klo 13. Tule kirkkoon
ystäväsi, naapurisi tai sukulaisesi kanssa,
joka ei ole ehkä pitkään aikaan päässyt
kirkkoon.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kutsu yhteyteen -messu su 13.9. klo
17. Anni Tanninen.
Diakonia

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Nuorten messu su 23.8. klo 10. Petteri
Hämäläinen, Eija Huuskonen, Marjukka
Pakkala, Jari Alanen , Richard Nicholls
ja nuorten bändi.
Sanajumalanpalvelus su 30.8. klo 10.
Liturgia Veli Mäntynen, saarna Sirpa

Nummenheimo ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Messu ja koko kansan kirkkopyhä su
6.9. klo 10. Liturgia Juha Määttä, saarna
Matti Pentikäinen ja kanttorina Richard
Nicholls.
Messu ja varttuneen väen kirkkopyhä ja Lähimmäisen sunnuntai su 13.9.
klo 10. Liturgia Juha Määttä, saarna
Sirpa Nummenheimo ja kanttorina An-

Kallaveden seurakunnan Varttuneen
väen leiripäivä ma 24.8. klo 10.3014.30. Rytkyn leirikeskuksessa klo 10.30.
– 14.30. Ohjelmaa, ruokailu ja kahvit. Ilmoittautumiset Irene Savolaiselle puh.
040 - 4848 373 (heinäkuun lomalla) tai
sähköisesti http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-diakonia Osallistujat
järjestävät itse kuljetuksen. Tarvittaessa
järjestetään kimppakuljetus. Omavastuu
5 €.
Aamupuuro tiistaisin klo 9-10.30 alkaen 25.8. Työttömille, pienituloisille
ja toisten ihmisten seuraa kaipaaville.
Petosen seurakuntatalon kahviossa.

Läskin miehen mielipide

K

Kukaan ei voi juosta
pakoon haarukkaa
Jokaisen meistä pitää syödä. Tämä on fakta. Kehomme on kone, joka toimii polttoaineella. Kehomme
polttoaine ovat hiilihydraatit. Monet
muotidieetit karsivat juuri näistä.

Päivä on tarkoitettu Kallaveden seurakuntalaisille.
Levon ja virkistyksen leiripäivä ke
2.9. klo 10. Rytkyn leirikeskuksessa.
Sinulle, joka olet työikäinen ja koet itsesi yksinäiseksi. Bussikuljetus klo 10
Kallaveden kirkon bussipysäkki (Rauhalahdentie 21), klo 10.05. Pyöröntorin
bussipysäkki (Pyörönkaari 26). Paluumatkalle lähdetään klo 18. Paikan päällä
mahdollisuus mm. liikkua luonnossa,
hiljentyä ja ruokailla hyvässä seurassa.
Osallistumismaksu 5 €. Tarkemmat
tiedot ja ilmoittautumiset 266.8. mennessä Irene Savolaiselle p, 040-4848
373 (heinäkuun lomalla) tai sähköisesti: http://www.kuopionseurakunnat.fi/
kallavesi-diakonia. Päivä on tarkoitettu
ensisijaisesti Kallaveden seurakunnan
alueella asuville.
Diakoniatyön syyskauden avaus torstaina 10.9. klo 12-14 Petosen seurakuntatalon seurakuntasalissa.
Aikuistyö
Miestenpiiri torstai 3.9. klo 18.30-20
Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22.

ILMOITUSTILAA!

MIELIPIDE

arppaus, Juicing, Atkins, Zone... hienoja nimiä huonoille
asioille. Isona miehenä tein
noin 11 kuukautta sitten elämäntapamuutoksen. Jätin pois virvoitusjuomat, korvasin kaiken mahdollisen täysjyväversioilla ja lisäsin
tuoretuotteiden määrää aterioillani.
6 kuukautta myöhemmin oli vyötäröltä kadonnut 15 senttimetriä.
Tässä vaiheessa aloitin saliharjoittelun. Sain lisätä koko ajan syömiseni määrää ja kiristää vyötäni.
Laihduttamiseen ei tarvita itsensä
kiduttamista muotidieeteillä, jotka
kestävät hetken aikaa ja pudotettu
paino tulee kavereiden kanssa kylään. Laihduttamiseen ei myöskään
tarvita erityisiä ”laihdutusvalmisteita”. Olen kuullut monia toisistaan
eriäviä neuvoja, kuinka painoa tulisi pudottaa. Se mikä toimii toiselle, ei toimi välttämättä minulle, tai
sinulle. Ehkä hienoin ja mielestäni
paikkansa pitävin lausahdus laihdutusvalmisteista on, että ”kananmunanvalkuaisia ja kaurapuuroa
syömällä ei tietääkseni ole kukaan
lihonut”.
No miksi sitten koko ajan putkahtaa ilmoille uusia dieettejä? Se on
taloudellisesti kannattavaa. Ihmiset
haluavat tuloksia helposti ja nopeasti, eikä pysähdytä miettimään, että
mitä oikeasti kehoon laitetaan. Valtaosa laihdutusvalmisteista sisältää
runsaasti kemikaaleja, eikä näiden
pitkäaikaisia vaikutuksia vielä kunnolla tiedetä. Tosiasia on, että itsekin
laiskana ihmisenä karsastin harjoittelua ja syömiseni vahtimista. Halusin siis pitää kiinni herkuttelusta
ja samalla pudottaa painoa. Valitettavasti homma ei toimi näin. Paino
alkoi putoamaan, kun tekosyyt laiskottelulle ja herkuttelulle loppuivat.

Kanssasi aamupuurolla on seurakunnan
työntekijä. Vapaaehtoinen ruokamaksu.
Kallaveden seurakunnan diakoniatyön vastaanotot ja päivystykset:
syyskuun alusta seuraavasti: Kallaveden kirkon diakoniatoimisto (Rauhalahdentie 21) maanantaisin klo 1011 p. 040-4848 332, (Jynkkä, Levänen,
Läntinen maaseutu) Petosen diakoniatoimisto (Petosen seurakuntatalo,
Pyörönkaari 21) puhelinpäivystys ma
ja ke klo 10-11 p. 040- 4848 333 ja ajanvarausvastaanotto klo 11-12 ( Petonen,
Pirtti, Pitkälahti, Rautaniemi, Savolanniemi, Eteläinen maaseutu) Maaningan diakoniatoimisto (Maaningan
virastotalo ,Satamatie 5) to klo 9-11
p. 040- 4848 372 Karttulan diakoniatoimisto, (Karttulan seurakuntakoti,
Kissakuusentie 14), to klo 9-11 p. 0404848 539
Levon ja virkistyksen leiripäivä ke
2.9. Levon ja virkistyksen leiripäivä Rytkyn leirikeskuksessa Sinulle, joka olet
työikäinen ja koet itsesi yksinäiseksi.
Omavastuu 5e, sis. kuljetuksen, ruokailut ja ohjelman. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset 26.8. mennessä Irene Savolaiselle puh. 040 4848 373 (heinäkuun
lomalla) tai sähköisesti http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi-diakonia.
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Paljon proteiineja, vähän ”hiilareita”. Rasvoista ollaan montaa mieltä.
Ihmiselle nämä kaikki ovat tavalla
tai toisella tarpeellisia, mutta tulee
muistaa kohtuus kaikessa: haarukkaa et voi paeta. Joudut syömään,
mutta päätät itse, mitä tai miten paljon syöt. Kukaan ei voi syyttää pelastusrenkaastaan roskaruokapaikkoja.
Itse sinne on tullut tallustettua ja
herkuteltua.
Monet ajattelevat, että ”nyt syön
tämän ja treenaan sen huomenna
pois”. Ihan hieno tapa huijata itseään. Yhden hampurilaisaterian
polttamiseen kun kuluu useampi
salitreeni. Toinen mielimietelmäni
onkin, että ”laihdut ruokapöydässä
ja salille mennään kuntoilemaan”.
Toisin sanoen on helpompi jättää
se kermakakku tai hampurilaisateria syömättä ja mennä omaksi iloksi
parantamaan omaa kuntoaan salille,
kuin pakonomaisesti yrittää treenata
saadut kalorit pois.
Jos siis syö terveellisesti ja käytät
omaa järkeäsi, ei tarvitse mitään
muotidieettejä. Ruokaa saa ja pitää
syödä riittävästi. Säännöllinen syönti takaa säännöllisen kulutuksen.
Vaakalukema on vain numero, joka
ei kerro koko totuutta; lihas painaa
enemmän kuin läski. Itse en ole käynyt tämän 10 kuukauden aikana kertaakaan vaa’alla. Mistä tiedän laihtuneeni? Housut, jotka eivät ennen
sopineet jalkaani, putoavat jalasta.
Vyötärö on 20cm kapeampi, tämän
tiedän vyöstä, joka ei ennen mennyt
kiinni, mutta nyt saa kiristää 20cm.
Tunnen olevani terveempi. En hengästy kävellessäni jääkaapille. Enkä
ole syönyt yhtäkään ateriankorviketta tai käyttänyt hokkuspokkus
muotidieettiä. Lopetin vain herkuttelun ja kun kunto alkoi antamaan
myöten, aloin käymään salilla, parantaakseni terveyttäni. Kun herkut
jäivät pois, tajusin kuinka paljon turhaa on tullut suuhun laitettua, sillä
oikeaa ruokaa ei jaksa syödä kerralla
niin paljoa, kuin mitä ennen elimistöön upposi pelkistä herkuista.

Pyydä tarjousta ilmoitusmarkkinoijaltamme Pekka Hämäläiseltä soittamalla
040 524 2600 tai sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi
Mediatiedot netissä http://petosenlehti.ppay.fi

Pyörön kirjasto avataan jälleen
31.8.2015 klo 13.00
Kahvitarjoilu klo 13.00 – 15.00

Kuopion kaupunginorkesterin klarinettikvintetti musisoi meille avajaispäivän
kunniaksi klo 17.30 – 18.00.

Kuopion kaupunginorkesterin klarinettikvintetti:
klarinetin varaäänenjohtaja Sanna Viljasaari,
II-konserttimestari Sayaka Kinoshiro,
II-viulun äänenjohtaja Sanna Haverinen,
alttoviulunsoittaja Laura Vilagi,
sellonsoittaja Elena Hämäläinen.

Keskiviikkona 2.9. klo 17.00 elämyksellinen
rekikoirankoppi kirjastossamme!
Muotoilija Marjo Mälkönen tutustuttaa
lapset kierrätysmateriaaleihin,
siperianhuskyihin ja koiravaljakkoretkiin!
Astu sisään elämykselliseen villakoppiin,
jossa voit kuulla koiravaljakkoretken
äänimaiseman!
Perjantaina 4.9. klo 9.30 satutunti!
Lapset ja nuoret voivat osallistua avajaisviikon aikana tietokilpailuun!
Osallistujien kesken arvomme kirjapalkintoja.

Jani Tossavainen

Tervetuloa!

KUVAT: Kuopion kaupunginorkesteri ja Marjo Mälkönen
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Tunnetko tämän
Tunnetko tämän
liikennemerkin?
liikennemerkin?

Terve suu hyvinvointisi
perusta!

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!

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

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...

LIITY NYT
19.-21.8.

Uudelle liittyjälle
aloituspaketti

-50%*

*) Koskee uusia
12/24kk sopimuksia.

Olavi, 92 vuotta.

Fressi on täynnä upeita menestystarinoita. Kerro meille mitä SINÄ
haluat saavuttaa ja voita Fressi Trainer käyttöösi. www.fressi.fi

Fressi Lippumäki, Rauhalahdentie 68, 70820 Kuopio, puh. 010 850 9040, www.fressi.fi/lippumaki,
Fressi Kuopio, Kauppakatu 33, 70100 Kuopio, puh. 017 261 7474, www.fressi.fi/kuopio
Helsinki · Espoo · Vantaa · Tampere · Ylöjärvi · Seinäjoki · Lahti · Mikkeli · Kuopio · Oulu

