8/2015 • 14.10.2015
27. vuosikerta

Kuva: Pasi Louhelainen

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

• Vertaistukea Petoselle s. 2
• Talkoot hyppyrimäellä s. 3
• Liikuntapaikkoja uusiksi s. 4
• Perhetukityötä Petosella s. 5

PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

NOUTOPIZZERIA PETONEN

Avoinna joka päivä
klo 10.30-21.00
puh. 017 - 363 3405

Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

KANAKEBAB RIISI
KEBAB
voimassa 31.10.2015 asti
1 seteli / asiakas

6,5€

tällä setelillä

GRILLILAUTANEN

GRILLI
voimassa 31.10.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

TONNIKALARULLA

PEKONIRULLA
KEBAB
voimassa 31.10.2015 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

8€

KASVIS/KALA
voimassa 31.10.2015 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

6,5€

tällä setelillä

SAVU-CHILI ATERIA
GRILLI
voimassa 31.10.2015 asti
1 seteli / asiakas

8€

tällä setelillä

KANASALAATTI
SALAATTI
voimassa 31.10.2015 asti
1 seteli / asiakas

6,5€

tällä setelillä

NORMAALIPIZZA
2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.10.2015 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

KANAKEBAB TASKU
KEBAB
voimassa 31.10.2015 asti
1 seteli / asiakas

TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN KLO 20.30 SAAKKA (KULJETUKSISSA KÄY MYÖS VISA ELECTRON)

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30 -21.00 | Pyörönkaari 7 | Petonen, Kuopio | puh. 017 - 363 3405 | info@noutopizzeria.com | www.noutopizzeria.com

Market

6€
8€
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Petosen Pömpeli tarjoaa matalan kynnyksen apua

P

itkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen sekä Sirkkulanpuiston yhteiset toimitilat Alakatu
3:ssa avaavat ovensa lokakuun aikana.
Ovien takaa löytyvät asukaslähtöiset
hankkeet; Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen Miten selvitä seuraavaan päivään? (MSSP), sekä Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen Petosen
Osallisuushanke. Tiloja kutsutaan kotoisasti Pömpeliksi. Petosen lehti kävi
paikan päällä vielä työn alla olevissa
tiloissa jututtamassa MSSP:n Saija
Haikaraista ja Hannu Huttusta, sekä PPAY:n Anne Ruuskasta ja Kalle
Lillistä.

Vaihtoehto kotona ololle
ja yksinäisyydelle
MSSP-projekti pyrkii vähentämään
ikääntyneiden kokemaa yksinäisyyttä.
Projekti tarjoaa RAY:n rahoittamana
vertaistuellista, ennen kaikkea kynnyksetöntä ryhmätoimintaa ikääntyneille päihdeongelmaisille. Ryhmän
toiminta on säännöllistä ja toimintaa
suunnitellaan yhdessä ryhmään osallistuvien kiinnostusten pohjalta.
- Päätavoitteena on kehittää toimintamalli, joka edesauttaisi ja tukisi
ikääntyneiden päihdeongelmaisten
asumisen tukemista kotona niin, ettei
asunnottomuus ole uhkana. Hannu
Huttunen avaa keskustelua tavoitteista ja toimintatavoista.
Projekti pyrkii yhtenä keskeisenä
toimena järjestämään päihdeongelmaisille paikan, jossa voi kokoontua
omilla ehdoilla ja tulla paikalle myös
päihtyneenä. Tiloissa ei tietenkään saa
juoda, mutta yksi kynnyksettömyyden
ajatus on, että toisin kuin useimmissa
kokoontumistiloissa, paikalle voi tulla
myös päihtyneenä.
- Toiminta on haittoja vähentävää.
Ollaan lähdössä niin matalan kynnyksen toiminnoista ja perustavoitteiden
ääreltä. Saija Haikarainen kertoo. Kyseessä ei siis ole tie työllistymiseen,
vaan yksinkertaisesti arjesta selviäminen; miten selvitä seuraavaan päivään.
Perustaitojen parantaminen ja jopa
uudelleenhankkiminen.
Ryhmätoiminnasta huolimatta toiminta on yksilöläheistä ja henkilön
huomioon ottavaa; päivä- tai viikkoaikatauluja ei ole, vaan mennään
sen mukaan, mitä asukkaat kokevat
tärkeäksi. Toiminta on säännöllistä,
mutta jokainen pääsee vaikuttamaan
sisältöön. MSSP tarjoaa vaihtoehdon

PÄÄKIRJOITUS
PPAY ry sai Kake-ESR – hankerahoituksen vuoden mittaiseen projektiin
Petosen ihmisten osallisuuden edistämiseen. Myönteinen rahoituspäätös
oli todellinen työvoitto, olemmehan
aiemmin jo kolmena vuonna hakeneet osallisuutta edistäviin hankkeisiin RAY:n rahoitusta tuloksetta. Nyt
tärppäsi ja siitä olemme todella tyytyväisiä – nimenomaan niiden ihmisten
puolesta, jotka ovat jääneet yhteiskunnassamme vaille riittävää tukea, koska
julkisella sektorilla ei uudesta sosiaalihuoltolaista huolimatta ole resursseja

Alakatu 3:n voimakolmikko Anne Ruuskanen
(vas.), Hannu Huttunen ja Saija Haikarainen.
kotona ololle ja yksinäisyydelle. Samalla tuetaan asioiden hoitamista ja
arjen haasteiden voittamista. Tarkkaa ikärajaa ei ole, mutta pääpaino
on eläkettä saavissa, ikääntyneissä
päihdeongelmaisissa, jotka ovat yhteiskunnan peruspalveluiden, kuten
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon
ulkopuolella.
- Ainut ”palvelu”, joka toimii on kotona: kaverit tuovat kaljaa, tai pahimmassa tapauksessa ollaan trokarin piikissä, Huttunen valittelee.
- Tavallaan yksi yhteinen määrittäjä
on, että ollaan eläkkeellä. Tämä mahdollistaa yhteiskunnan ulkopuolelle
putoamisen; eläke on myönnetty ja
se juoksee. Jos eläkettä ei olisi, pitäisi
se raha jostain hankkia, Haikarainen
jatkaa.
MSSP:n toive on saada projektissa
kehitettävä toiminta pysyväksi toimintamuodoksi ja saada sille pysyvä
rahoitus. Tällä hetkellä RAY:n rahoitus on vuoteen 2017 saakka. Projektia

toteutetaan käsi kädessä PPAY:n Osallisuushankkeen kanssa ja toimialueena on Petonen. Toiminta on etsivää
verkosto- ja asiakastyötä.
- Jalkaudutaan kadulle kertomaan
toiminnasta ja pyytämään toimintaan
mukaan. Myös yhteistyökumppaneita on opastettu kertomaan palvelusta
ja asiakkaiden luvalla jopa ottamaan
meihin yhteyttä, Haikarainen kertoo
verkostoitumisesta ja yhteistyökumppaneista.

Pömpelistä apua tarvittaessa vaikka kädestä pitäen
Petosen Osallisuushankkeen tavoitteena on kehittää uusi alueellinen
toimintamalli, jonka avulla tuetaan
työelämän ulkopuolella, heikossa asemassa olevien Petosen asukkaiden
osallisuutta ja toimintakyvyn vahvistumista yksilölähtöisen tuki-, ohjaus- ja neuvontatyön avulla. Apua
elämänhallintaan saa Pömpelistä

myös ennaltaehkäisevästi; apua löytyy
kaikille. Hankkeen juuret ovat yhteisössä; Kotikulman toiminnassa, sekä
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen vuoden 2001-2004 ”Toiminnalla tulokseen” -EU-hankkeessa, joilla
luotiin osaamista ja pohjaa nyt alkaneelle Petosen Osallisuushankkeelle.
Esimerkiksi Petosen asukastupa on
juuri Toiminnalla tulokseen -hankkeen satoa.
Osallisuushankkeen
hankeohjaaja Anne Ruuskanen kertoo tunteella
hankkeen menettelytavoista.
- Emme ohjaa ja opeta ketään, vaan
paremminkin niin että tuemme ihmistä itse ohjautumaan ja oppimaan,
ei ole tarkoitus kuljettaa vaan tukea
kulkemaan vaikka kädestä kiinni pitä-

en jos se on tarpeen!
Hanke on nyt alussa ja työtä on paljon. Ensinnäkään rahoituksen saaminen ei ollut aivan yksinkertaisin asia.
Asukasyhdistys joutui toistuvasti perustelemaan hankkeen tarpeellisuutta, jota jokainen Petosella kulkenut
tuskin kiistää.
- Hakemukseen tehtiin useita muutoksia, mutta pääasia että toiminta
saadaan nyt käyntiin, Kalle Lillinen
toteaa. Nyt kun tilat on hankittu, sekä
Kalle että Anne ovat yhtä mieltä siitä,
että paljon on hommia edessä. Ruuskasen mukaan nyt on näytön paikka.
- Voidaan osoittaa, mihin kaikkeen
asukasyhdistykset pystyvät, jos vain
rahoitus järjestyy!
Molempien hankkeiden osoite on
Alakatu 3. Ketään ei paikan päältä
käännytetä pois, vaan ainakin autetaan oikeaan suuntaan. Jos olet huolissasi lähimmäisestäsi, tai naapuristasi,
niin yhteyttä voi ottaa
Petosen Osallisuushankkeen hankeohjaajaan:
Anne Ruuskanen (anne.ruuskanen@ppay.fi, puh. 044 722 9191)
tai hanketyöntekijään:
Kalle Lillinen (toimisto@ppay.fi,
puh. 044 729 5233)
tai MSSP:n henkilöstöön:
Hannu Huttunen (hannu.huttunen@mail.sirkkulanpuisto.com, puh.
040 051 8792)
Saija Haikarainen (saija.haikarainen@ry.sirkkulanpuisto.com,
puh.
044 714 8009)
Lisätietoa:
http://www.pömpeli.fi
ja http://www.facebook.com/seuraavaanpaivaan
Teksti ja kuva: Jani Tossavainen

Osallisuus - mitä se on?
kaikkia apua tarvitsevia tavoittaa.
Osallisuudesta puhutaan nykyisin
paljon monilla areenoilla. Niin kuin
on aiemmin puhuttu syrjäytymisestä, yhteisöllisyydestä ja haasteellisessa
asemassa olevien ihmisten tukemisesta. Mutta mitähän nämä hienot,
erityisesti hankemaailmassa runsaasti
viljeltävät sanat mahtavat tarkoittaa.
Minä selitän tässä nyt vain osallisuuden merkitystä ihmiselle – se kun sattuu olemaan PPAY ry:n hankkeen tärkein tavoite.
Osallisuus on jokaisen ihmisen yk-

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

silöllinen kokemus siitä, millainen
suhde hänellä ympäröivään yhteisöön
ja yhteiskuntaan. Päinvastaisessa tapauksessa ihminen kokee olevansa
osaton ja kykenemätön ohjaamaan
elämänsä suuntaa. Petosen Osallisuushankkeessa ymmärretään, että ihmisen on voitava kokea olevansa osallinen omassa elämässään, ennen kuin
hän voi kokea olevansa osallinen yhteisössä. Osattomuuden kokemuksen
vuoksi yhteiskunnassamme on paljon
ihmisiä, jotka eivät yllä julkisiin palveluihin, vaikka olisivat niitä oikeutettu-

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 046 526 2807
petosenlehti@ppay.fi • http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittajat: Jukka Kytöjoki,
Jani Tossavainen
p. 040 475 9262

ja saamaan. Usean heikossa asemassa
olevan ihmisen moninaiset asiat ovat
niin solmussa, ettei omin voimin kyetä ottamaan sitä ensimmäistä askelta
tilanteen korjaamiseksi. Tyypillistä
näissä tilanteissa on, että vaikka apua
olisi tarjolla, ihminen ei tiedä, minkä
tahon puoleen pitäisi ensin kääntyä.
Joten ei tehdä mitään ja asiat menevät
vielä huonompaan suuntaan. Muun
muassa näitä ihmisiä Petosen Osallisuushankkeessa pyritään tukemaan, ja
kaikkia muita, joilla on tarvetta luottamukselliseen, matalan kynnyksen

ohjaukseen tai neuvontaan.
Petosen Osallisuushanke on iso askel Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen toiminnan kehittämistyössä,
siitä olen todella ylpeä. Näissä tunnelmissa onkin hienoa siirtyä puuhailemaan toiseen upeaan Kuopion kaupunginosaan Vehmersalmelle. Kiitos
ja näkymisiin, tulukeehan käymään
Vehmerissä.
Riitta Katajamäki YTM,
PPAY ry:n hallituksen varajäsen

Ilmoitushinnat 2015: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 11.11.2015
aineistot viimeistään 3.11.2015

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Kuopion
NYKYAIKAISIN
PESUKATU
Shine Tecs®
vahaus
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Omistaja vaihtunut!

29,-

PESU
-esipesuaine
-korkeapainepesu
-pehmoharjapesu

Shine Tecs®-KÄSITTELY
Shine Tecs pesun ostajalle:
-Alustan huuhtelu veloituksetta
-Pesupassilla joka 7:s pesu ilmainen
-Henkilökunta opastaa aina pesuun
ajettaessa

-Shine Tecs-pinnoitteen levitys
-Shine Tecs-pinnoitteen kiinnitys
harjaamalla

KUIVAUS

LOKAKUUN TARJOUS:
Pizzan ostajalle 0,33 l juoma kaupan päälle!

-kuivausaine
-puhallinkuivaus

(tarjous ei koske kotiinkuljetusta)

MEILTÄ PARHAAT RENGASMERKIT

Avoinna joka päivä klo 10.00 - 22.00
Pyörönkaari 9, 70820 Kuopio
Leväsen
Huoltamo
Laiturit Ay
(017) 2647 100
Mika Laituri
0400-372221

Soita ja tilaa!
017 363 1415
0400 718 333

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734

Talkoilla ajanviettopaikaksi Savusaunassa

P

etosen hyppyrimäen alueelle vie pajukoitunut polku, joka
lähtee Petosenmutkan takaa
Petosennotkosta. Se on ollut lähinnä mopopoikien käytössä. Ympäristö on päässyt pahoin vesakoitumaan.
Rinteessä on vanha hyppyrimäki,
kooltaan K-28. Lähtölavalta puuttuu lautoja, joten sinne ei voi mennä.
Mäki onkin käyttökiellossa. Alueen
korkeuserot ovat suuret. Mäen vastapäätä notkon takana on jyrkkä kallioseinämä, rinteessä näkyy kaadettuja
lehtipuita. Alastulopaikalla on täysin
ruostunut auton runko pilaamassa
maisemaa.
Jani Ronkainen asuu alueen vieressä Mäkirinteellä, ja lähiympäristössä asuu paljon lapsia.
Janilla itsellään on kaksi lasta,
nuorempi on puolitoistavuotias ja vanhempi yhdeksänvuotias. Talvisin on lähdetty
lasten kanssa laskemaan mäkeä Antikkalaan, jonne on
Petoselta pitkä matka.
Jani sai idean hyppyrimäen
alueen kunnostamisesta. Ajatus on, että lapsiperheille rakennetaan ajanviettopaikka,
ja että lähialueen lapset pystyvät laskemaan mäkeä. Suunnitelmissa on myös rakentaa
talkoilla tulistelupaikka. Alueelle voi tulla kuka vaan, vaikkapa makkaranpaistoon.
Alueen maat omistaa Kuopion kaupunki. Jani oli yhteydessä kaupunkiin ja kaupungin
metsänhoitotöistä
vastaava suunnittelija Jukka
Laukkanen myönsi hänelle
luvan raivata alue uuteen us-

koon. Jani tekee urakkaa vapaaehtoisena talkoohengessä. Janin isä Jouko
Ronkainen Vieremältä on hengessä
mukana ja antoi varusteet, sahat ja
bensat. Tavoitteena on saada urakka
valmiiksi ennen lumia. Jani kutsuu
talkoisiin mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan.Tarkoitus on pitää alue
jatkossa kunnossa talkooporukalla.
Jani aloitti urakan lauantaina 26.
päivänä, ja on jo kaatanut isolta alueelta vesakot ja vähän isompiakin puita. Kaatohomma on jo voiton puolella,
mutta kaadetut puut täytyy vielä läjittää. Jani yrittää etsiä jonkun henkilön
hakemaan puut. Toinen vaihtoehto
on polttaa ne. Alueella on kuitenkin

sähkölinjoja, joten ne pitäisi siirtää
turvalliseen paikkaan poltettavaksi.
Alueelle johtava pajukoitunut polku
on tarkoitus raivata. Tällöin on mahdollista hakea ruostunut autonromu
pois traktorilla.
Hyppyrimäen vuoksi alueella on valot valmiina. Janin toiveena on, että
kaupunki tulisi sillä tavalla mukaan,
että valoja voisi käyttää. Näin aluetta
voisi hyödyntää talvipimeälläkin. Valot syttyisivät hämäräkytkimellä ja sopiva valojen sammutusaika olisi kello
20:00 tai 21:00. Iltavalo loisi myös tunnelmaa.
Jani kutsuu vapaaehtoisia lapsiperheitä ja muitakin talkoisiin. Hänet tavoittaa numerosta
041 364 9834 tai sähköpostilla
jani.ronkainen@netti.fi. Jos
jollakin on ylimääräistä puutavaraa, Jani ottaa mielellään
vastaan. Siitä on tarkoitus
tehdä penkkejä tulistelupaikan viereen, että saa istualtaan paistella makkaraa sillä
aikaa, kun lapset laskevat mäkeä.
Petosen Lehti toteaa Janin
olevan yhteisen hyvän asialla ja toivoo mahdollisimman
monen yhteistyökumppanin
(yksityisen, yrityksen ja yhteisön) tulevan mukaan Petosen vanhan hyppyrimäkialueen kunnostustalkoisiin.
Teksti ja kuva:
Jukka Kytöjoki

Jani Ronkainen ja raivaussaha
Petosen vanhalla hyppyrimäellä.

R

eijo Korhonen astuu savusaunaansa Rytkynjärven rannalla.
Kun avaa saunan oven, sieltä
tulvahtavat savusaunan ihanat tuoksut. Saunan seinät ja lauteet ovat kauttaaltaan noessa. Reijo heittää häkälöylyt jyhkeän kiukaan päälle.
- Ei siellä häkkee oo, se poistaa vaan
lentonokkee kiukaan päältä.
Savusaunan edessä on veranta, josta
pääsee pukuhuoneeseen ja saunaan.
Pukuhuoneesta pääsee suihkutilaan,
ja sieltä on ovi saunatilaan. Reijon savusauna on rakennettu saunamökiksi
tarkoitettuun rakennukseen soveltaen. Tuvan puolesta on tullut saunatila, ja saunatilaksi tarkoitetusta tilasta
on tehty suihkutila. Näin saunatilalle
on saatu enemmän tilaa, jonka suuri
kiuas vaatii.
Kiuas ei ole mikä tahansa kiuas. Se
on rakennettu saunaan Suomen Saunaseuran piirustusten mukaisesti, ja
sen hyötysuhde on paljon suurempi
kuin vanhan ajan kiukaan.
- Vanahan ajan kiukaita lämmitettään monta tuntia, ja puuta kulluu valtava määrä. Tämä lämpiää yhellä pesällisellä puoltoista-kaks tuntia. Puu
on kuivaa leppäpuuta. Kiukaassa on
arina ja palotila on riittävän korkea,
jotta palaminen on tehokasta.
Kivet on ladottu kiukaaseen siten,
että tuli pääsee vaikuttamaan jokaiseen kiuaskiveen. Tämän voi tarkistaa
nostamalla kiuaskivet ylös ja kääntämällä.
- Mikäli kiven toisella puolella on
nokea, tuli ei vaikuta siihen.
Saunaan ei ole asiaa ilman peflettejä,
jos ei halua nokeentua.
- Tai ei kai se nyt pakollinen oo, mutta tuota se antaa tuolla saunan puolel-

la ni leiman takapuoleen, jos iliman
mennee.
Lämmitettäessä savusaunan sisälle
ei ole asiaa kuin matalana.
- Yläpuoli on täynnä savua. Sen takia
se ei syty tulleen. Siinä on joku virhe
tehty jos se syttyy.
Isännän paikka on perällä, mistä on
helpoin heittää löylyä. Savusaunassa
on omintakeinen tuoksu.
- Leppeä tuoksuhan se on. Savusaana lämmitettään leppäpuulla. Koevu
on iha hyvä lämmitysmateriaali. Ehkä se ei ihan nuin pehmeen olonen
oo tuoksu, mutta ei oo pahakaan, jos
kuoritulla koevulla. Kuorineen olevalla koevulla normaalisti antaa hirveesti savua. Jos lämmitetään pihkapuulla, tuoksusta tullee kaaheen kitkerä.
Kuusi on pahin, eekä hyvä oo mäntykään. Mullon leppää. Jos vielä oekeen
viimesen piälle ni se leppäkin pitäs
kuoria.
- Onhan tuossa pikkusen jottain
nokkee tuossa tarttunu mukkaan,
mutta se tuo leppänoki on semmosta se lähtee ihan veellä pois. Suatikka
sitten jos niinku käättää vähänkään
pesuaineita niin sehän lähtee. Vieläkö
meinaat saunaan lähtee? Minä en lähe
ennee. Ota kuule mieleiset löylyt. Sinne jiäp vielä naesellekkin löylyä.
Minä käyn vielä pikku löylyt ottamassa. Liian harvoin pääsee kunnon
savusaunaan.
Teksti: Jukka Kytöjoki
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Tekonurmi ja kuplahalli Petoselle?

K

uopion valtuustotalolla pitää
päämajaansa Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen.
Hänen tehtäväalueisiinsa kuuluvat
kaupungin liikuntapaikkaverkko, kirjastot, museot, ulkoilu- ja virkistysalueet.

Kuopion kaupungin hyvinvoinnin
edistämisen johtaja Janne Hentunen.

Litmasen kentälle
tekonurmi?
Keskuskentän tekonurmen uusimisen valmistelu on menossa. Ensi
vuoden talousarvioon on tehty esitys
Keskuskentän tekonurmen vaihdon
rahoituksesta ensi vuodelle. Kaupunginvaltuusto päättää tämän asian syksyn aikana. Mikäli hanke toteutuu,
vanhalle tekonurmelle etsitään järkevin paikka. Tässä tarkastelussa on
päädytty Litmasen kenttään. Alueella
asuu paljon lapsiperheitä, joten liikuntapaikkojen tarve on suuri.
- Tänä päivänä sorakentät ovat aika
vähällä käytöllä, ja niin myös Litmasen kenttä on hiljentynyt. Jos pintamateriaali muutetaan nykyaikaisemmaksi, toivon että se käyttö vilkastuisi,
toteaa Hentunen.
Tekonurmen hyvä puoli on, että se
kestää käyttöä ihan eri tavalla kuin
luonnollinen nurmi.
- Toki kuluuhan se, kuten on käynyt
Keskuskentän osalta. Mutta käyttöä se
kestää paljon paremmin. Luonnonnurmella on kesäaikana suhteellisen
lyhyt käyttöaika ja se kestää semmoisen 15-20 tuntia käyttöä viikossa. Tekonurmi on tietysti aivan toisenlainen
keston suhteen.

Kuplahalli Lippumäkeen
tai Litmaselle?
On myös tiedossa, että Keskuskentän kuplahalli on käyttöikänsä päässä, ja uudelle kuplahallille mietitään
uutta paikkaa. Yksi vaihtoehto on sijoittaa kuplahalli Litmaselle. Toisessa
vaihtoehdossa se nousisi Lippumäkeen, jossa olisi valmis kenttä, jonka
päälle tulisi kupla. Tällöin Litmasen
alueelle tulisi vain tekonurmi kesäkäyttöön.
Kuplahallin osalta mietitään kausiratkaisua. Talvella halli olisi pystyssä,
keväällä se purettisiin pois, ja kesällä kenttä olisi tavallinen tekonurmi.
Tämän tyyppinen ratkaisu on tehty
useilla paikkakunnilla. Näin saadaan
kentän käyttöastetta paremmaksi sekä
kesällä että talvella.
Litmasen alueella on talvisin ollut
luistelualue. Se voidaan mahdollisesti
siirtää tenniskenttien kohdalle. Kou-

Meidät löytää myös
Facebookista!

La 17.10. Kalle Pakarinen alk. klo 17

Teitä palvelee Carita, Jari ja Markus

Syysbileet - tervetuloa!
Pe 16.10. Karaoke alk. klo 15, tietovisa
”Kapa” alk. klo 19
La 17.10. Karaoke alk. klo 12,
Kalle Pakarinen alk. klo 17
Su 18.10. DJ Kuvis vinyylibileet alk. klo
12, sään salliessa mölkkykisa,
Karaoke alk. klo 17

Pyörönkaari 3

Avoinna su-to 9-23, pe-la 9-24

SYKSY JO SAA!
TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!

PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN EDULLISESTI:

PERUSHUOLTO

75,-

KULJETUSPALVELU HUOLTOON 20,Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.
lun yhteydessä on myös kenttä, mitä
ei talvella jäädytetä.
- Meillä on kaksi vaihtoehtoa luistelualueeksi. Ratkaisun tulee palvella
koulujen ja pienten lasten, varhaiskasvatuksen, tarpeita, kertoo Hentunen.

Lippumäen väestönsuojaan
sisäliikuntatila?
Lippumäen väestönsuojan osalta
ollaan valmistautumassa siihen, että
mikäli yksityinen ratkaisu jäähallin
osalta toteutuu, niin ollaan valmiita. Mikäli jäätä tulee enemmän kuin
nykytilanteessa on, jäähallin osuus
muutettaisiin sisäpalloilutilaksi. Sisäliikuntatiloille on erittäin suuria paineita. Salibandyn harrastus on kasvanut, ja se tarvitsee tiloja.
- Tässä löytyisi kenties mahdollisuus
auttaa Kuopio-hallin tilannetta sisäliikuntatilojen osalta. Mutta tämä edellyttää ehdottomasti yksityistä tomijaa
jäähallin osalta. Ilman sitä ei kannata lähteä muuttamaan väestönsuojaa,

koska jäätä on muutenkin vähän, sanoo Hentunen.
Lippumäen uimahallipuoli jatkaa
ennallaan. Uimahallin yhteydessä olevaa kuntosalia on Lippumäessä laajennettu.
- Kaupunkilaiset ovat ottaneet Lippumäen alueen hienosti vastaan. Illat
on täyteen buukattu ja päivällä muutkin käyttäjät pystyvät käyttämään
aluetta. Erityisesti nuoret ovat ottaneet vastaan paikan hyvin. Se on kiva
paikka käydä liikkumassa, ja toivottavasti aktiivinen toiminta innostaa
lisäliikkujia mukaan. Palanen kerrallaan päästy olosuhteissa eteenpäin.
On hienoa, että lähiliikuntapaikat ja
skeittialueet ovat ahkerassa käytössä.
Sitä varten liikuntapaikkarakentamista tehdään, että niillä paikoilla on
käyttöä, toteaa Hentunen lopuksi.

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

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

Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

Suomessa käsintehdyt, laadukkaat paracord-tuotteet
Erinomainen lahjaidea!
- monikäyttöinen
- uniikki

Tilauksesta:
- lemmikkituotteet
- selviytymistuotteet

- kestävä

- myös suuret erät!

paracordfin@gmail.com

Ota yhteyttä!

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

Seuraava Petosen lehti
ilmestyy 11.11.
Aineistot lehteen 3.11.
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Every Sunday we have interpretation
in English at 15:00 Worshipservice.

Welcome!

Sunnuntai
Tiistai
Torstai
Perjantai

18.10
20.10
22.10
23.10

Sunnuntai 25.10
Maanantai 26.10

TULOSSA:

klo 11
klo 9
klo 18:30
klo 18
Klo 20
klo 11
klo 18

Jumalanpalvelus
Rukousaamu
Rukousilta
Varkki-ilta
Nuortenilta
Jumalanpalvelus
Miestenilta

Lauantai 31.10

klo 18

Stop’n Go -

Banditapahtuma Pinarilla

Tukikohdan uudet tilat osoitteessa Pyörönkaari 18.
Diakonityö jatkaa toimintaansa Koppelonkujalla

Diakoninen perhetyö pureutuu arjen ongelmiin perheissä

K

allaveden seurakunta aloittaa
uutena toimintamuotona diakonisen perhetyön. Toiminnan on tarkoitus pureutua erityisesti
lapsiperheiden ongelmiin nopeasti
tilanteeseen tarttuen. Toiminta on yksilöityä ja perheen tarpeista lähtevää,
kotona tai arjen haasteissa tapahtuvaa
lyhytkestoista apua. Diakoni Paula
Paavilainen kertoi diakonisen perhetyön tarkoituksesta, sekä toteutustavoista.
- Kyseessä on erityisesti henkiseen ja
sosiaaliseen jaksamiseen keskittyvää
apua, mutta myöskään taloudellista
apua ei ole poissuljettu. Kaikki lähtee
perheen tarpeista.
Paavilainen kertoo, että monelta taholta on tullut palautetta, että juuri
lapsiperheiden kohdalla avun saannin
ja viranomaispalveluiden kohdalla on
aukko. Viranomaisjärjestelmissä asiat
kestävät oman aikansa ja perinteinen
diakoninen työ useimmiten keskittyy yksinäisiin tai yksinasuviin ihmisiin. Diakoninen perhetyö on matalan
kynnyksen perheiden jaksamista tukeva toimi siihen hetkeen, kun voimat
ei vanhemmilla tai yksinhuoltajalla
tunnu riittävän.
- Monesti meidän viranomaisjärjestelmissä joku muu tekee arvion palvelun tarpeesta. Diakonisessa perhetyössä perhe itse pääsee arvioimaan
millaista apua tarvitaan. Paavilainen
kuvailee.
- Ammatillista, mutta epävirallista,
huomioidaan ihminen ihmisenä. Hän
jatkaa iloisesti.
Paavilainen itse on aloittanut keväällä Kallaveden seurakunnassa väliaikaisessa diakonin virassa. Hän
työskentelee diakonisessa perhetyössä

yhdessä lastenohjaajan Varpu Jääskeläisen kanssa.
- Tarkoituksena on saada mukaan
sekä diakoninen, että kasvatuksellinen osaaminen.
Perhetyö on vielä tässä vaiheessa
kehitteillä oleva toimintamalli, joka
kestää vuoteen 2017. Kyseessä on Kallaveden seurakunnan toiminta, joka
Paavilainen toivoo kehittyvän aina
valtakunnan laajuiseksi saakka.

Perheen oma verkosto
mukana auttamassa
Diakoninen perhetyö on tarkoitettu
Saaristokaupungin ja Petosen alueen
lapsiperheille. Syitä, miksi tämänkaltaista apua haetaan, on monia;
- Vauvaperheen vanhemmilla voi
olla väsymystä, yksinhuoltajuutta.
Yhdessä on laitettu keittiötä kuntoon,
siivottu, käyty lapsen kanssa puistossa, leikitty, ihan tällaista peruselämää.
Paavilainen listaa millaista apua on jo
annettu.
Mukaan voi hakea omatoimisesti
diakoniin yhteyttä ottamalla. Vaikka
alue onkin rajattu Kallaveden seurakunnan alueelle, ei Paavilaisen mukaan ketään ole käännytetty pois. Yksi hyvä tapa ottaa yhteyttä on vaikka
tekstiviestillä. Myös sähköpostilla tavoittaa.
Yhteistyötä tehdään neuvoloiden ja
tarvittaessa perheen kanssa jo yhteistyössä olevien viranomaisten kanssa.
Tällä tähdätään kokonaisvaltaiseen
apuun ja verkosto tuleekin aina tapauskohtaisesti mukana. Kirjasto on
myös mukana tukemassa diakonista
perhetyötä tarjoamalla mm. mahdollisuutta perhetyöntekijän ”lainaami-

seen”.
- Tähän ei kuitenkaan tarvita kirjastokorttia, pelkästään puhelinnumero!
Paula nauraa.

Kirjastosta lainaksi
perhetyöntekijä
Petosen kirjastossa järjestetään
3.11.2015 infopäivä diakonisen perhetyön toiminnasta. Päivä alkaa 9:30
satutunnilla välittämisestä ja huolenpidosta. Infopäivän aikana tehdään
mm. pieniä kulkusrannekkeita, joita
helistämällä voi ilmoittaa perheessä,
että ”hei minäkin tarvitsen huomiota”.
- Jokainen meistä tarvitsee joskus
huolenpitoa. Paavilainen muistuttaa.
Ympäristönä kirjasto on neutraali ja
mahdollistaa ihmisten tutustumisen
palveluun rauhassa. Kirjasto on keskeisellä paikalla ja sillä on hyvät aukioloajat. Kirjastoon on mahdollista
jättää yhteydenottopyyntö, joka välitetään diakonille. Paula ottaa sitten
yhteyttä perheeseen ajan sopimiseksi.
Tällä tavoin siis voi kirjastosta ”lainata” perhetyöntekijää.
Lopuksi Paavilainen vielä lähettää
terveiset Petosen lehden lukijoille:
- Aina kannattaa hakea apua! Ei kannata jäädä odottamaan, että asiat menevät solmuun.
Diakoniseen perhetyöhön saa yhteyden:
http://www.facebook.com/KallavedenSeurakunnanDiakoniatyo,
sähköpostitse paula.paavilainen@
evl.fi,
puhelimella 040 4848 377
Teksti ja kuvat: Jani Tossavainen

Diakoni Paula Paavilainen avasi diakonisen perhetyön toimintamallia.
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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.

Petosen vapaa-ajantilat, Pinari,
Pyörönkaari 19, puh. 040 473 1728
Avoinna: ma-pe 9.30-13.30
Meillä käy vain käteinen.

Ateria:

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-13.00

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

To 15.10.2015
Porsaanleike

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

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

Kohtaamispaikka Kotikulma

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

Kahvi ja omenapiirakka 1,50 €

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

Tarjous voimassa 30.10. saakka

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233

•
•
•
•

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

Suostunko syksyyn

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
•

Tilauksesta täyte- ja voileipäkakut ym. leivonnaiset

Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 14
Rivitanssi maanantaisin klo 10 - 12
Askartelukerho torstaisin klo 11 - 14
Jumppa / Boccia sunnuntaisin klo 12 - 14
Äijäsähly sunnuntaisin klo 17 - 18.30

Tervetuloa tutustumaan!

Asunnottomien yön tapahtuma Kuopiossa
17.10.2015 klo 11-15

Suostunko syksyyn
vaiko vastaan kapinoin
kun varjon alla vaellan
ja sade piirittää
sadoin tuhansin pisaroin.
Huomaanko murretun kauneuden
värisävyissä syksyn lehtien
vai kuljenko laput silmillä
kesän perään haikaillen.
Pelkäänkö etten kestä
synkkyyttä sysipimeän
vai löytyykö siitä olotila seesteinen
sytyttäisinkö kynttilän.
Liekki lämpöä luo
loihtii hoitavan hämärän
tahtia hiljennän
- suostun sittenkin syksyyn.

Pyörön kauppakeskuksen piha-alueella
Tietoa köyhyyden ja syrjäytymisen
sekä asunnottomuuden
ehkäisemiseksi tehtävästä työstä

Live-musiikista vastaa:
Trubaduuri Jopi
sekä Niko Nova

Sisko Hentunen

Marisa - kukkia ja lahjatavaroita Saaristokaupungista

S

aaristokaupungissa avasi toukokuunsa ovensa kukkakauppa Marisa, jota pyörittää Riitta
Saali. Riitta on opiskellut aikuisiässä
ensin kukkamyyjäksi, suoritti floristiopinnot, teki töitä kukkakaupassa
ja sitten hänelle tuli tilaisuus perustaa
oma liike. Tila löytyi Matkusniemenkatu 1:stä Keilankannasta.
- Tähän on helppo löytää, kun Saaristokadun pääväylä kulkee tuossa
ihan vieressä. Asiakkaat ovat löytäneet Marisan sen jälkeen, kun aukaisin liikkeen toukokuussa. He ovat kivoja, mukavia ja kannustavia. On ollut
ilo palvella heitä. Heidän kanssaan voi
vaihdella muitakin kuulumisia, toteaa
Riitta.
Riitalle oli oikea ratkaisu lähteä yrittäjäksi. Tuntuu hyvältä, kun saa tehdä
asiat omassa tahdissa ja omalla tavalla.
Kukkakauppiaalla on vuoden mittaan useita sesonkikausia.
- Seuraavat ovat isänpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu ja sitä rataa. Toimin
itsekseni, mutta minulle on tulossa
opiskelija marraskuussa harjoittelemaan. Hän on töissä joulun yli ja auttaa minua sesonkien yli. Hän tulee
varmasti tarpeeseen.
Riitan erikoisosaamista ovat floristiset taidot.
- Kaikki sidonnat teen varmasti ammattitaidolla ja persoonallisesti saajan
tyylin mukaisesti. Ja tekstaaminen,
jota tehdään hautavihkoihin, osaan
kirjoittaa kauniisti. Asiakaspalvelu on

minulle tärkeää.
Marisassa myytävät lahjatavarat
Riitta hankkii jopa Ruotsista asti. Kasvit hän tilaa Kuopion tukuista ja käy
hakemassa ne kaksi-kolme kertaa viikossa tarpeen mukaan ja sen mukaan,
mitä asiakkaat toivovat.
- Eniten menee kasveista leikkokukkia ja kukkakimppuja. Ihmiset ostavat, kun menevät kylään tai itselleen
kotiin. Lahjatavaroista on mennyt
lyhtyjä ja kynttilöitä aika paljon. Myös
kortit ovat myös olleet aika suosittuja,
kertoo Riitta.
- Toivoisin, että ne ihmiset, jotka
eivät vielä ole löytäneet Marisaan,
löytäisivät tänne. Ja että Saaristokaupungin ihmiset käyttäisivät näitä Saa-

ristokaupungin omia palveluja, jotta
palvelut pysyisivät täällä. Toivon, että
jokainen tulee käymään ja näkee itse
Marisan. Uskon, että on ihan positiivinen kokemus. Pidän kukat tuoreina,
laadukkaina ja hyvinä ja jos niistä on
jotakin valittamista, kannattaa tulla aina heti tänne sanomaan, niin voidaan
jotain asialle tehdä. Tuossa vieressä on
kampaaja, joka osaa morsiuskampaukset ja minulta saa kukkaseppeleet.
Ne voidaan tehdä yhteistyössä. Tervetuloa tänne ostoksille tai keskustelemaan kukista. Minä kerron mielelläni
kukkien hoidosta tai kasveista. Ja voi
tulla juttelemaan ihan muutenkin.
Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

Saaristokaupungin kukka ja sidonta Marisa sijaitsee Matkusniemenkatu 1:ssä.

Petosen Ikinuoret ry
Kokoonnumme tiistaisin klo 11.45 asukastuvalla.
Bocciaa pelataan maanantaisin klo 12.00-14.00.
Tervetuloa entiset ja uudet jäsenet iloiseen joukkoomme.

Milla kaksi vuotta yrittäjänä Petosen R-kioskilla

M

illa Turunen on ollut kaksi
vuotta Petosen R-kioskilla
yrittäjänä. Lokakuun alusta
pitkäaikainen työntekijä Linda lähti
pois, ja entinen työntekijä Jaana tuli
tilalle. Tämän vuoksi 5.10. tarjottiin
kahvit asiakkaille. Kioskilla työskentelee myös Sirpa. Eli Lindan lähtö-,

Jaanan tulo-, ja 2- vuotissyntymäpäiväkahvit yhdellä kertaa.
- Meillä on ihan paras asiakaskunta.
Eihän tätä muuten olisi jaksanutkaan,
ihan ihanat asiakkaat, kertoo Milla.
- Kiitos kaikille!
Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki
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Kallaveden seurakunta

na Veli Mäntynen, kanttorina Richard
Nicholls, Nuorten bändi ja lauluryhmä,
Tuulia Tanila, viulu.
Rauhanyhdistyksen iltamessu su
1.11. klo 18.
Messu ja Sirpa Nummenheimon
virkaan siunaaminen su 8.11. klo 10.
Liturgia Matti Pentikäinen, saarna sirpa
Nummenheimo ja kanttorina Mari Vuola-Tanila, sudanilaisten lauluryhmä.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Raamatun maailma arkiologian
valossa -luentotilaisuus la 17.10. klo
10-17 Luennoimassa Eero Junkkaala
Suomen Raamattuopistosta.
Messu su 18.10. klo 10. Liturgia Petteri Hämäläinen, saarna Eero Junkkaala,
kanttorina Richard Nicholls ja Dolce.
Kirkkokahvit ja Raamattuopiston jälkitilaisuus.
Messu su 25.10. klo 10. Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna Sanna Alanen ja
kanttorina Anna-Mari Linna ja seniori-

kuoro.
Myrskylyhtymessu su 25.10. klo 18.
Kipparina Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä, Lähde-bändi, Pauli Voutilainen,
hanuri ja Tuulia Tanila, viulu.
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo
10. Liturgia Juha Määttä, saarna Matti
Pentikäinen ja kanttorina Mari VuolaTanila.
Pyhäinpäivän sävelhartaus la 31.10.
klo 18. Anni Tanninen ja Anna-Mari
Linna.
Messu ja koko kansan kirkkopyhä su
1.11. klo 10. aamupala klo 9. Messu klo
10, liturgia Sirpa Nummenheimo, saar-

Kutsu yhteyteen -messu su 18.10. klo
17. Juha Määttä ja Anni Tanninen.
Rukousilta Pirkko Vesavaara pe
23.10. klo 18. Anni Tanninen.
Aikuisten takkailta ke 4.11. klo 18-20
takkahuoneessa. Yhteyshenkilö Alvar
Savallampi puh: 040-7363 421.
Mukulamessu su 8.11. klo 17. Matti
Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro, Petosen päivä- ja iltapäiväkerho,
Jynkänvuoren ja Rytkyn päiväkerhot.
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta pe
6.11. klo 18-20. Petosen seurakuntalolla.
Vapaa pääsy. Lisätietoja www.donkki.
net tai Cecilia Kurkinen p. 050-381
4459.Järjestäjänä Kansanlähetys.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15

Tukikohta palaa juurilleen

P

yörönkaarella neljä vuotta sitten toimintansa aloittanut Helluntaikirkon jäsenseurakunta
Tukikohta on hankkinut uudet tilat
osoitteesta Pyörönkaari 18. Muuton
taustalla oli erityisesti edellisen tilan
vaikeudet kokoontumisluvan kanssa. Nyt luvat ovat kunnossa ja uusissa tiloissa saa kokoontua 60 ihmistä.
Haastattelussa ollut Tukikohdan pastori Mikko Jokisaari summasi sijainninvalintaa seuraavasti:
- Halutaan olla seurakunta, joka on
keskellä ihmisiä.

Uudessa osoitteessa tämä toteutuu
mainiosti. Tilat ovat kotoisasti sisustettu ja haastattelussa kävi ilmi, että
tarkoituksellisesti on haettu kahvilamaista ilmettä, että kynnys käydä
peremmälle on mahdollisimman matala. Suunnitteilla on myös nuorille
mahdollisuus esimerkiksi pelaamiseen. Tukikohtaan ovatkin tervetulleita juttelemaan ja tutustumaan kaikki
kulttuuriin, sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihinkään muuhun katsomatta.
- Ensisijaisen tärkeää ei ole, että ih-

Pastori Mikko Jokisaari ja nuorisotyöntekijä Lauri Sutinen kertoivat Tukikohdan
uusien tilojen toiminnasta

70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Olotilatorstai to 15.10. klo 11.30-13.
Martti Olsen.
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 13.
Sanna Alanen ja Anna-Mari Linna.
Vehmasmäen kappeli - Muuta
Esikoislestadiolaisten seurat su
18.10. klo 16. Vehmasmäen kappelissa.
Kirkkokahvit. Järj. Esikoislestadiolaiset.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
71650 Hirvilahti
puh. 044 275 7936
Pyhäinpäivän messu la 31.10. klo 15.
Sanna Alanen ja Richard Nicholls.
Syvänniemen kirkko, Karttula Muuta
Hautausmaan siivoustalkoot to
22.10. klo 8. Syvänniemen hautausmaalla. Talkoolounas kirkkopihalla.
Diakonia
Diakoniatyö tarjoaa nokipannukahvit ke 21.10. klo 11-13 Petosen kauppakeskuksella.
Kuopion ev.lut. seurakuntien lähimmäispalvelun peruskurssi 23.-25.10.
Pyhän Johanneksen kirkolla, Kellolah-

dentie 8. Lisätietoja Maarit Kirkinen p.
040-4848 369. Ilmoittautuminen 12.10.
mennessä seurakuntien vaihteeseen,
mirja.poutiainen@evl.fi tai (017) 158
111.
Kuopion.ev.lut seurakuntien yhteinen lähimmäispalvelun peruskurssi
pidetään 23.-25.10. Pyhän Johanneksen
kirkossa. Kellolahdentie 8, Ilmoittautumiset 12.10 mennessä seurakuntien
vaihteeseen,
mirja.poutiainen@evl.fi
tai p. 017-158 111 klo 8-16. Ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä. Lisätietoja
Maarit Kirkiseltä p. 040 4848 369.
Aamupuuro tiistaisin klo 9-10.30
Työttömille, pienituloisille ja toisten ihmisten seuraa kaipaaville. Petosen seurakuntatalon kahviossa. Kanssasi aamupuurolla on seurakunnan työntekijä.
Vapaaehtoinen ruokamaksu.
Valoa pimeyteen” -syysleiri Rytkyn
leirikeskuksessa 30.9.-1.11. Sinulle, joka
olet työikäinen ja koet itsesi yksinäiseksi. Ohjelmassa hiljentymistä, ulkoilua,
yhdessäoloa, saunomista. Omavastuu 10
€/hlö. Ilmoittautumiset 16.10. mennessä
Kallaveden srk:n diakoniatoimistoon
p. 040-4848333 ma ja ke klo 10-12 tai
paula.paavilainen@evl.fi
Perhetyö
Taidetiistai ti 20.10. ja 27.10. klo 9.3011.30. tai 13-15 Tervetuloa koko perhe
taiteilemaan Kallaveden kirkon kerhotiloihin (Rauhalahdentie 21). Ota mukaan
taiteiluun sopivat vaatteet ja omat eväät.

Tukikohta siirtyi Pyörönkaaren varrelle.

miset tulevat juuri meidän seurakuntaan, vaan että ihmiset löytävät itselleen seurakunnan, jossa kasvaa ja elää
ja voi oppia tuntemaan Jumalaa. Jokisaari kiteyttää.

Ruokajakelu säilyy
Koppelonkujalla
Tukikohdan järjestämä ruoka-avun
jakaminen säilyy ainakin vuoden
loppuun vanhassa osoitteessa Koppelonkuja 1:ssä. Jatkossa ennen jakoa
järjestetään hartaushetki perjantaisin
klo 12 Pyörönkaaren tiloissa. Koppelonkujalla järjestetään ruoka-avun
siunaaminen ennen jakoa.
Ruoka-apua jaetaan osoitteessa
Koppelonkuja 1 neljänä viikonpäivänä tiistaista perjantaihin alkaen klo
13.
Tukikohdan verkkosivuilta käy ilmi,
että säännöllisesti ruokaa hakevalle
annetaan kortti, joka antaa etuoikeuden jonossa joko tiistaina, keskiviikkona tai torstaina. Perjantaina ruokaa voivat hakea kaikki tasapuolisesti,
riippumatta siitä onko heillä korttia.
Tukikohta järjestää tutustumispäivän Tukari tutuksi sunnuntaina
18.10.2015 klo 13-15, Tervetuloa mukaan!
Lisää tietoa Tukikohdan toiminnasta
http://www.tukikohta.info
Teksti ja kuvat: Jani Tossavainen

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

ILMOITUSMARKKINOIJAA
Edellytyksenä oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun. Työ
on puhelimitse, sähköpostitse sekä face-to-face tapahtuvaa myyntiä
asiakkaille. Toivomme hakijalta kokemusta markkinointityöstä,
asiakaspalveluhenkisyyttä, yhteistyökykyisyyttä sekä iloista ja positiivista
asennetta. Ajokortti ja oma auto tulee olla käytettävissä.
Hakemukset ja lisätiedustelut toimisto@ppay.fi
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
hakee Pinarin kahvioon

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
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
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PALVELUA HYMYISSÄ SUIN
– ihan tässä lähellä.
Palvelumme perustuvat pitkään kokemukseen
ja ajanmukaisiin hoitomenetelmiin. Kattava palvelutarjontamme sisältää kaikki toimenpiteet aina yleishammashoidosta vaativiin purennan kuntoutuksiin.
Tarjonnastamme löydät myös esteettiset hoidot,
keinojuuret ja oikomis -sekä nukutushoidot.
Kaikki hammaslääkärimme ja suuhygienistimme
palvelevat Sinua vankalla kokemuksella ja
nykyaikaisella ammattitaidolla.

Tervetuloa palveltavaksi!

Pyörönkaari 3 E
70820 Kuopio
puh. 017 363 4757
asiakaspalvelu@petosenhammas.fi
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Treenaa alk.

49 €
/kk!

Sanna, -35kg.

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

