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Talvista iloa Lippumäessä
T
ammikuun viimeisenä sunnuntaina järjestettiin Lippumäen lähiliikunta-alueella KalPan ulkojäätapahtuma erinomaisissa
olosuhteissa.

Matalan kynnyksen
tapahtuma
KalPan markkinointipäällikön Paula Seppäsen mukaan ulkojäätapahtuma järjestettiin nyt neljännen kerran.
- KalPalle on tärkeää, että meillä on
ottelutapahtumien ja maksullisten pelien lisäksi myös matalan kynnyksen
tapahtumia, ja jalkaudumme sinne,
missä ihmiset ovat. Yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa tehdään muun
muassa koulukierroksia ja muita
isompia tapahtumia. Ulkojäätapahtuma on lisä niiden rinnalla ja tilaisuus
tuoda KalPaa lähemmäksi kuopiolaisia.

Aiemmin ulkojäätapahtuma järjestettiin myös keskustassa Hapelähteenpuistossa, mutta kävijämäärä ei ollut
niin suuri kuin Petosella.
- Lippumäessä on ollut tosi hyvä kävijämäärä, ja tämän vuoksi järjestetään vain yksi iso tapahtuma siellä.

KalPan pelaajat mukana
Saaristokaupungissa on todella aktiivinen asukasyhdistys, joka toimi
KalPan yhteistyökumppanina tapahtuman järjestämisessä. Mukana oli
myös Juniori-KalPa, josta tuli liikunnanohjaajia, jotka ohjasivat tapahtuman kiekko- ja luistelukoulun tapaan.
KalPan pelaajat tulivat edustusjoukkueen puolelta. He toimivat lisäohjaajina.
Hulinaa oli todella paljon.
- Tämänvuotinen tapahtuma oli
suosituin ulkojäätapahtuma, mitä on

Luistelukopilla kävi kuhina, kun
valmistauduttiin jäälle menoon.

T

ervetuloa. Pieni ja tärkeä sana,
jolla voi olla hyvin kauaskantoiset vaikutukset. Jokainen
meistä on joskus aloittanut uudessa
työpaikassaan opiskelijana, työharjoittelijana, työntekijänä, yrittäjänä, TET-jaksolaisena, kuntoutujana,
työkokeilijana tai vuokratyöläisenä.
Se, miten muu henkilökunta ottaa
työpaikalle vastaan, ei ole ihan vähäpätöinen asia. Aika moni muistaa
ensimmäisen työpäivänsä vielä vuosienkin kuluttua. Se, mitä ensimmäisenä päivänä varsinaisesti teki, unohtuu, kun taas kohdatut henkilöt ja
heidän asenteensa painuvat mieleen.

koskaan ollut. Arvioimme, että 500600 henkilöä oli paikalla. Paljon ihmisiä kävi vain piipahtamassa ja väkeä
tuli koko ajan lisää, ja sen vuoksi lopullisen kävijämäärän arvioiminen on
haastavaa, mutta todella paljon perheitä oli liikkeellä, toteaa Paula.
Osanottajia oli laidasta laitaan. Perheet olivat lähteneet hyvin porukalla liikenteeseen. Oli rattaissa olevaa
pientä alle vuoden ikäistä nassikkaa ja
siitä ylöspäin. Oli myös vanhempia ja
isovanhempiakin mukana.
- Tosi monenlaista väkeä. Ehkä eniten lapsia ja nuoria, jos ajatellaan yhtä
väkiryhmää.

Ruusteri erityisen suosittu

Ottelun alkuhuutoa harjoiteltiin Ruusterin johdolla.

PÄÄKIRJOITUS

KalPan pelaajat olivat opastamassa junioreita.

Jäällä oli ohjattua luistelua ja kiekkokouluopetusta. Kaukalon puolella oli
mailalliset jaettu kahteen eri porukkaan. He tekivät erilaisia harjoitteita.
Kaukalon ulkopuolella oli luistelukouluopetusta.
- Lopuksi pelattiin matsi, joka oli
selkeästi lasten mieleen. Juniorit voittivat KalPan edustusjoukkueen pelaajat 3-2. Todella iso määrä pieniä junnuja oli pelaamassa KalPan pelaajia
vastaan, ja sitten oli vielä nimikirjoitustilaisuus, kertoo Paula.
KalPan edustusjoukkueesta olivat mukana Jesse Mankinen, Mikko
Nuutinen, Jonne Tammela, Jyri Junnila ja Joni Nikko. Mukana oli myös
KalPan maskotti Ruusteri, joka oli ta-

pahtumassa erityisen suosittu.

Tapahtuman konsepti
toimii
Ulkojäätapahtumasta on tullut perinne, ja sitä on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina.
- Ajankohta katsotaan KalPan pelien mukaan sillä tavalla, että pelaajat
pääsevät paikalle. Peliohjelma on aika haastava, mutta kyllä jokin sopiva
viikonloppu löydetään. Tapahtuman
konsepti on nykyisellään aika hyvä.
Olimme iloisia, kun niin paljon väkeä
oli paikalla. Ihmiset olivat iloisia, kun
me jaoimme KalPan julisteita, pelaajakortteja ja heijastimia ilmaiseksi. Se
varmasti madaltaa kynnystä osallistua
tapahtumaan, kun tapahtuma on ilmainen. Tapahtumaa pystytään vielä
ehkä hieman laajentamaan, jos saa-

daan enemmän yhteistyökumppaneita mukaan järjestämään tapahtumaa,
visioi Paula.
Kioskipistettä pyöritti Juniori-KalPan paikallinen 08-ikäluokan joukkue. Eurolla sai kahvia, makkaraa ja
muuta. Rahastuksesta ei näissäkään
hinnoissa ollut kyse, vaan pääasia oli,
että kaikille jäi hyvä mieli.
Palautetta on tullut Paulan mukaan
KalPan ja Saaristokaupungin Facebook-sivulle ja Instagramiin.
- Tapahtumaa on kiitelty kovasti.
Moni sanoi olleensa ensimmäistä kertaa paikalla, ja että lapset olivat aivan
innoissaan. Positiivista palautetta tuli
myös siitä, miten aidosti KalPa:n pelaajat olivat mukana tapahtumassa.
Hekin oikeasti nauttivat tapahtumasta. Tunnelma oli lämmin ja mukava.
Teksti ja kuvat: Jukka Kytöjoki

Jääkiekkoilijan alku antaa vauhtia kiekolle.

Laita tervehdys kiertämään
Ensimmäisen vaikutelman tekemiseen menee kuulemma kuusi sekuntia. Evoluutio on muokannut ihmislajia suojellakseen tavan, jolla uudesta
tilanteesta voi tehdä nopeasti johtopäätöksen. Onko tilanne turvallinen
vai ei, pitääkö paeta vai jäädä aloilleen? Samalla kaavalla tulkitsemme
sekunneissa uuden henkilön sanattomista viesteistä, onko henkilö luotettava vai epäaito. Puhuuko kehonkieli
eri kieltä sanojen kanssa? Ensi vaikutelma tulee selkäytimestä sekunneissa
ja sitä on valitettavan vaikeaa muuttaa
jälkikäteen.
Ensimmäinen työpäivä on uutena

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 11 000 kpl.

yhteisöön tulevalle hetki, jolloin saa
ensikäsityksen työpaikan ilmapiiristä,
positiivisista tai negatiivisista jännitteistä. Kuinka työyhteisö suhtautuu
uuteen jäseneen? Onko kaikilla niin
kiire töihinsä, että parin sanan vaihtaminen jää väliin? Onko työpaikalla
ylipäätään muistettu, että tänään uusi
työntekijä aloittaa?
Tervetulleeksi toivotettu työntekijä tuntee itsensä tarpeelliseksi ja
odotetuksi. Perehdyttäminen lähtee
mukavasti käyntiin, kun sille on varattu henkilö ja tarpeeksi aikaa. Olipa työntekijän rooli työpaikalla mikä
tahansa, jokainen on ansainnut tul-

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 044 729 5233
petosenlehti@ppay.fi • http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittajat: Jukka Kytöjoki p. 040 475 9262
Pirjo Kiiski
p. 041 709 8662

la huomioiduksi. Lyhyeksikin ajaksi palkattu sijainen tai opiskelija voi
jossain vaiheessa ollakin pysyvä työkaveri, joten nuiva suhtautuminen
voi olla lyhytnäköistä. Nuori rakentaa
käsitystä työelämästä harjoitteluista ja
kesätöistä saamistaan kokemuksista.
Työyhteisön jäseneksi ottaminen on
tärkeä osa oppimiskokemusta.
Vaikka työpaikallasi ei olisi tapana
tervehtiä tai vaihtaa kuulumisia, sinä
voit olla muutoksen tekijä. Hymyllä
on tapana tarttua, joten laita infektio
alulle. Kohtele muita niin, kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Tärkeää on
olla joustava ja antaa toiselle mahdol-

lisuus, vaikka ensivaikutelma ei olisi
ollutkaan myönteinen. Vaikutelmaa
voi muuttaa vain tutustumalla toiseen
kunnolla.
Aloitin tammikuun puolessa välissä
Petosen Lehdessä uutena työntekijänä. Minut on toivotettu tervetulleeksi, perehdytetty tehtäviin, ja työkavereiden apu on tarvittaessa saatavilla.
Lähden hyvin eväin varustettuna tekemään uusia juttuja lehteen.
Pirjo Kiiski
toimittaja
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Petosen vapaa-aikatilat, Pinari
Pyörönkaari 19, 040 462 7068

Avoinna ma-pe klo 9.30 - 13.30

Torstaina 11.2.
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

kahvio.ppay.fi

Kotikulman Ritva on mummona monelle

P

etosen Kotikulman asukastuvan ovi käy tiuhaan kirpakasta
pakkassäästä huolimatta. Sisälle
toivottaa tervetulleiksi ihana kahvin
tuoksu ja iloinen tervehdys. Kodikas
tupa toimii olohuoneena, jonne voi
tulla lukemaan lehtiä, käyttämään internetiä tai vain tapaamaan ihmisiä.

Koko kansan
kohtaamispaikka
Petosen asukastupa on toiminut
vuodesta 1998. Mukavan yhdessäolon
ja juttuseuran lisäksi tuvan vuoropäälliköt Ritva Ritvanen ja Heidi Daavitsainen auttavat asiakkaita vaikkapa

tietokoneen käytössä ja tulosteiden
printtaamisessa. Viikoittain pelataan
yhdessä bingoa sekä muita yhteispelejä. Tärkeä toimintamuoto on myös
leivänjakelu.
- Leipää on jaossa joka päivä, joskus
pullaakin. Tänne ovat tervetulleita
ihan kaikenlaiset ihmiset. Meillä käy
perheitä ja yksinäisiä, eri kansalaisuuksien edustajia iältään laidasta laitaan, Heidi täsmentää.

Tupa toisena kotina
Tuvan nuorin asiakas on ollut äidin kanssa vieraileva vauva, joka nyt
kasvaessaan on alkanut kutsua Ritvaa

Ritva (vas.), Ali Al-Badri ja Heidi pitävät huolen,
että päivän aikana leipä jaetaan ja kahvia riittää.

mummokseen. Parempaa tunnustusta
oman roolin tärkeydestä saa hakea.
- Vakiovierailijat ovat tulleet vuosien
varrella läheisiksi. Heidän kanssaan
on jaettu monet ilot ja surut. Pidän
heitä ihan perheenjäseninäni. Monet
heistä, niin nuoremmat kuin vanhemmat, kutsuvat minua mummokseen.
Tupa on toinen kotini ja tänne ikävöin
vapaalla ollessani, Ritva kertoo.
Yksi tuvan päivittäisistä kävijöistä
on jo vuosia tuvalla asioinut Nuppu
Halonen.
- Tulen tänne ihmisten ilmoille hakemaan seuraa. Asun yksin, ja tämä
tuo vaihtelua päivään, Halonen toteaa.

Ohjelmaa muokataan
tarpeen mukaan
Tuvalla on ollut ohjelmassa yhteislauluja, askartelua ja kävelyretkiä. Asiakkaiden toiveita kuunnellaan ja ideoita toivotaan.
- Uutta ohjelmaa ja tekemistä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan,
Ritva rohkaisee tupalaisia kertomaan
ohjaajille toiveistaan.
Yhteisestä kevätretkestä on tullut jokavuotinen perinne. Tupalaiset ovat
vierailleet mm. Valamossa ja Varkaudessa. Tänäkin vuonna retkelle lähdetään, mutta kohdetta ei ole vielä
päätetty. Pienempiä lähiretkiä on tehty talvisinkin laavuille makkaranpaistoon.
- Syksyllä makkaraa paistettiin tuvan
ulkopuolella ovenpielessäkin. Kesällä
voi tehdä omatoimiretkiä ja vuokrata
tuvan kautta soutuvenettä Kirveslahdella, Heidi vinkkaa.

Terveydenhoitaja paikalla
kuukausittain
Jokaisen kuukauden ensimmäisenä
maanantaina paikalla on terveydenhoitaja. Hän tekee verenpaineen ja
-sokerin mittauksia. Terveydenhoita-

Olipa sää millainen tahansa, Nuppu
Halonen piipahtaa tuvalla päivittäin.
jalle voi kertoa myös mieltä askarruttavista terveysasioista, ja saada tarvittaessa ohjausta jatkohoitoon. Tämä
on osoittautunut matalan kynnyksen
mahdollisuudeksi hakea apua terveysongelmiin. Aikaa hoitajalle ei tarvitse
varata etukäteen.
Teksti ja kuvat: Pirjo Kiiski

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

P

etosen Lehti sai vieraakseen
Petosella asuvan pitkän linjan
jalkapallovaikuttajan
Pertti
”Speedy” Nissisen. Hän pelasi 127
pääsarjaottelua ja teki niissä 33 maalia. Nuorten maaotteluita kertyi hänelle yhdeksän. Speedy on tehnyt pitkän päivätyön myös valmentajana.
Speedyn ura alkoi vuonna 1973 Keravan Pallokerhossa (myöhemmin
Keravan Pallo-75).
- Keisalon Matti, liikunnanopettajani, iisalmelainen legendaarinen futisihminen, vei minut treeneihin. Ensimmäisissä treeneissä satoi vettä, ja
minulla oli kumisaappaat. Sanottiin,
että ensi kerralla otat futiskengät.
- Jukka Vakkila oli valmentajana
C-junioreissa. Voitimme tuolloin SMpronssia.
B-juniori-ikäisenä Speedy siirtyi
HJK:hon.
- Moni nauroi, kun lähdin HJK:hon,
mutta kehityin nopeasti, ja itseluottamus kasvoi. Kaksi vuotta myöhemmin
olin HJK:n A-junioreissa ja B-junioreiden Suomen mestari.

Tuplamestaruus HJK:ssa
Vuonna 1980 Speedy pelasi ensimmäisen SM-sarjaottelunsa.
- Kuuselan Martti laittoi minut yllättäen aloitukseen Lahden Reipasta
vastaan. Peli meni päin prinkkalaa,
kun jännitin. Aulis Rytkönen oli nostanut minut A-junnuista edellisellä
kaudella edustusjoukkueen rinkiin.
HJK:n muut hyökkääjät olivat A-maajoukkuetasoa: Jari Parikka, Atik Ismail ja Pasi Jaakonsaari. Juniorin oli
vaikea murtautua kokoonpanoon.
- Kun aloin saamaan peliaikaa, joka
minuutti tuntui hyvälle.
Speedyn aika HJK:ssa huipentui
vuonna 1981 Suomen mestaruuteen
ja Suomen Cupin voittoon.
- Toiseksi viimeisessä pelissä Ilvestä
vastaan tein kaksi maalia, kun voitettiin 4-3. Juha Dahllund ja Atik Ismail
olivat aiemmin idoleitani. Nyt olin samassa joukkueessa. Nuoremmassa
osastossa oli muun muassa Jallu Rantanen.
Vuonna 1982 Speedy pääsi nuorten
maajoukkueeseen.
- Siellä pelasi itseluottamukseltaan
Suomen ylivoimainen ykkönen Miika
Juntunen. Kuopiolaisista olivat mukana Kari Laukkanen ja Mika Vidgren.
Jukka Vakkila houkutteli Speedyn
Valkeakosken Hakaan kaudeksi 1983.
- HJK:n aikana olin armeijassa. Molemmat vanhempani kuolivat vähän
ajan sisään. Mulla oli siihen aikaan
vaikeuksia. Mutta Hakan aika oli parasta aikaani. Ihmiset oli mukavia ja
joukkue hyvä. Olin silloin nuori ja
vauhdikas.

”Pidä toi Platini kiinni.”

Cupvoittajien cupissa Haka pääsi
kaudella 1983-1984 3. kierrokselle Juventusta vastaan. Juventuksessa pelasi kahdeksan edellisten MM-kisojen
maailmanmestaria. Haka hävisi sekä
vieras- että kotipelin 1-0.
Hakan kotipeli pelattiin talven vuoksi Strasbourgissa.
- Michel Platini ja Paolo Rossi olivat maailman huippuja. Vakkila sanoi
mulle, että pidä toi Platini kiinni. En
ollut ikinä vartioinut ketään, mutta se
meni ihan hyvin. Platini sanoi pelin
jälkeen haastattelussa, että kaveri, joka piti minua, pelasi hyvin. Tosin hän
väsyi lopussa, mutta niin väsyin minäkin, kertoo Speedy.
Haka oli Speedyn aikana vahva
joukkue.
- Mestaruutta ei voitettu, mutta Eurocupin menestys oli historiallinen.
1983 otettiin pronssia ja 1984 voitettiin runkosarja, mutta jäätiin neljänneksi. Suomen Cup voitettiin 1985.
- Olli Huttunen oli maalilla. Kuopiolaisille tuttu Mark Dziadulewicz
oli vauhdissa. Endre Kolár oli huippujätkä, ja Ari Valvee. Teuvo Vilen
ja Esko Ranta olivat pakit. Ranta oli
maajoukkueessa ja sillä oli valtava
vasuri.

Speedy kaipasi Helsinkiin, ja kaudeksi 1986 hän siirtyi I-divisioonan
Finnairin Palloon.
- Pelasin loistavasti, ja olin pääsemässä A-maajoukkueeseen. Sitten tuli
paha nivusloukkaantuminen, ja maailmani romahti. Kun viisi lääkäriä oli
käyty läpi, arvostettu kirurgi Sakari
Orava katsoi röntgenkuviani ja totesi,
että täähän on pieni leikkaus. Kuuden
kuukauden päästä loukkaantumisesta
olin kunnossa.
Speedy pelasi II-divisioonan Vantaan Pallossa kauden 1987. Kaudet
1988-1992 hän pelasi I- ja II-divisioonaa Grankulla IFK:ssa. Syksyllä 1992
tapahtui Speedyn uran toinen dramaattinen loukkaantuminen.
- Olkavarsi meni poikki ja tuli puolen vuoden tauko. Tuli kilojakin aika
paljon. Tuntui, että ura on ohi.

Uusi nousu Veikkausliigaan
Kaudeksi 1993 Speedy muutti vaimonsa perässä Kuopioon.
- KuPS oli pudonnut Veikkausliigasta. Keijo Voutilainen on mennyt KuPS:iin valmentajaksi. Keijo
oli yrittänyt saada minut jo vuonna
1982 Kuusysiin. Soitin, voinko tulla
harjoituksiin, ja Keijo innostui. Tein
talven kovaa duunia, ja lunastin paik-

(s. 13.6.1962 Viitasaari)

1980–82
1983–85
1986
1987
1988–92
1993
1994
1994
1995–99
2000
2001

HJK
Haka
FinnPa
VanPa
GrIFK
KuPS
KuPS
FinnPa
NP-H
PK-37
KiuPa

Maaottelut: Suomi U21 - 9 ottelua
Junioriseurat:

1973–74 KPK
1975–77 KP-75
1978–80 HJK

Seurat valmentajana:
SM-sarja
SM-sarja
I-divisioona
II-divisioona
I- ja II div.
I-divisioona
Veikkausliiga
Veikkausliiga
Kakkonen
Kakkonen
Kakkonen

KMF:n ja Pallokissojen
valmentajana

Loukkaantuminen Amaajoukkueen porteilla

Pertti ”Speedy” Nissinen
Seurat pelaajana:

taa viikkoon. Jorma Naakka oli maalivahtina vahva persoona. Ja kaikkien
aikojen alasarjojen paras kymppipaikan pelaaja Airaksisen Tomppa. Oltiin sarjan kärkipäässä koko ajan.
Kaudeksi 2006 Speedy siirtyi Tampereelle Ykköseen Peli-Pojat-70:n
päätoimiseksi valmentajaksi.
- Päätoimisena voi rauhassa miettiä asiat, mutta Tampereen olosuhteet
olivat surkeat. Pirkka-halli oli ainoa
hyvä paikka, ja siellä oli koko ajan
muita tapahtumia. Futsal oli häiriötekijä. Meillä oli pelaajia, joille se oli tärkeämpää kuin jalkapallo. Sarjapaikka
kuitenkin säilyi. Sain palkkaa, mutta muut luvatut edut jäivät saamatta.
Lähdin kesken pois.
Tämän jälkeen Speedy liitettiin sopupelijupakkaan ja hän sai toimitsijakiellon. Kuopion Mimmi-Futiksesta
oltiin kuitenkin yhteydessä, ja tarjottiin valmentajan pestiä. Speedy lupasi
tulla heti, kun pääsee.

1992
1997–99
2000–01
2002
2003–05
2006
2010–11
2012
2013–15
2016–

GrIFK (apuv.)
NP-H
KuPS
KuPS (apuv.)
Warkaus JK
PP-70
KMF
Pallokissat
SiPS
SaPa

II-divisioona
II-divisioona
A-jun. SM-sarja
Veikkausliiga
Kakkonen
Ykkönen
Naisten Liiga
Naisten Liiga
Kolmonen
Kolmonen

Speedy Nissinen ulkoiluttamassa Olga-koiraa Pinarin pihassa.
kani KuPS:n joukkueessa kahdeksassa kuukaudessa loukkaantumisesta ja
ylipainosta. Se oli kova suoritus. KuPS
nousi takaisin Veikkausliigaan. Joukkue oli todella hyvä, ja olin iskussa.
Pöyhösen Kimmon kanssa toimi hyvin. Vine Raatikainen oli alakerran
lukkona. Mutta se joukkue hajosi.
Speedylle ei tarjottu sopimusta kaudelle 1994, kunnes Voutilaisen Keijo
ärähti, että nyt pitää saada Nissinen
takasin.
- KuPS:n taustat olivat heikot. Henkilöt eivät olleet ajan tasalla. Korvauksia ei tullut. En saanut penniäkään rahaa. FinnPa kysyi minulta sitten, että
tulisinko heille. Lähdin. Kun pelasin
KuPS:in joukkueessa, edellisestä pääsarjapelistäni oli lähes vuosikymmen.
KuPS putosi samalla kaudella. Se oli
huonosti hoidettu ryhmä, ja putoaminen oli sen seuraus.
Speedy kävi pelaamassa FinnPa:n
pelit Kuopiosta käsin.
- Ensimmäinen peli TPS:aa vastaan
Turussa voitettiin 0-1, ja tein maalin.
Mutta pelikuntoni loppui vähitellen.
- Kävin Zulimanien ja FC Kuopion
treeneissä. Minun olisi pitänyt päästä
treenaamaan FinnPa:n kanssa.

Pelaajavalmentajaksi
Nilsiään
Kaudeksi 1995 Speedy siirtyi Kakkoseen Nilsiän Pallo-Haukkoihin.
- Ensimmäisen kauden jälkeen
tehtiin Ruotsalaisen Arton kanssa
4-vuotinen
pelaajavalmentajasopimus. Hän sanoi pankinjohtajallekin,
mitä lukuja lainaehtoihini piirretään,
korot ja kaikki. NP-H:ssa Jani ”Hevi”
Hartikainen, KuPS:in tuleva kapteeni
oli huippujätkä. Ari Jungman ja Juha
”Mopo” Rissanen olivat Kuopiosta.
Yhden kauden oli Pöyhösen Kimmokin. Tultiin kolmanneksi vuonna
1997. Se on NP-H:n historian paras

sijoitus. Nilsiässä on erityisen hieno
kenttä. Loistava nurmi, järvi ja vesitorni vieressä, innokkaat katsojat, ja
hyvä jengi.
Kauden 2000 Speedy pelasi Kakkosta Iisalmessa Pallokerho-37:ssä. Viimeinen pelivuosi 2001 meni Kakkosen Kiuruveden Pallossa.

Mestaruus ja KuPS:n
pelastusoperaatio
Vuosina 2000 ja 2001 Speedy valmensi myös KuPS:in A-junioreita.
- Kalle Parviainen oli suosikkini.
Parhaiten menestyi KuPS:in ex-kapteeni Pietari Holopainen.
Vuonna 2000 KuPS:n A voitti Suomen mestaruuden.
- Valmensin samaan aikaan urheilulukion oppilaita. Kolmesti viikossa oli
aamutreenit, ja 9-10 KuPS:in pelaajaa
mukana. Urheilulukiota käyvien pelaajien kehitys on valtaisaa, jos pelaajat osaavat levätä tarpeeksi.
Vuonna 2001 Esa Pekonen valmensi
KuPS:ia.
- KuPS oli sarjassa viimeisenä. Peksa on hyvä jätkä, mutta hän oli taustan
mielestä liian tiukka. Minut pestattiin keventämään tunnelmaa. Käytiin
vakoilemassa vastustajia, ja me oltiin
hyvä pari. Pian alkoi tulemaan tasuria
ja voittoa. Säilyttiin selkeästi sarjassa.
Se oli mahtavaa. Kauden jälkeen tuli
murhaava uutinen. Peksa sai kenkää,
ja tilalle tuli Pyykölän Jari. Se oli mielestäni pahimpia KuPS-historian virheitä.

Varkauteen ja Tampereelle
Kaudelle 2003 Speedy siirtyi Kakkoseen Warkauden Jalkapalloklubin valmentajaksi.
- Kuopiolaisia pelaajia WJK:ssa oli
Salmiheimon Esa ja Jussi Markkanen. Kävimme siellä kolme-neljä ker-

Kausi 2010 KMF:n kanssa oli selviytymistaistelua.
- Säilyimme sarjassa voittamalla vieraissa pronssijoukkueen Åland Unitedin pelissä, josta oli pakko saada pisteitä. Se oli mahtavaa. Kaudella 2011
joukkue pysyi selkeästi sarjassa. Kaudeksi 2012 KMF luovutti sarjapaikkansa Pallokissoille, ja Speedy pyydettiin siihen valmentajaksi.
- Sarjassa oltiin kuudes ja Suomen
Cupin finaalissa hävittiin 2-1 liigamestarille PK-35:lle. Se oli toinen kerta, kun kuopiolaisjoukkue oli naisten
cup-finaalissa. Koparit hävisi vuoden
1983 loppuottelussa 1-4 Puotinkylän
Valtille.
KMF:n pelaajista Speedylle jäi mieleen Anna Auvinen.
- Hän on Naisten Liigan kaikkien
aikojen maalintekijätilaston kärjessä.
Emilia Iskanius oli mahtava kapteeni. Katarina Naumanen oli loistava
pelaaja.
- He ja muutkin tytöt hoitivat sekä
koulun että jalkapalloilun esimerkillisesti. Naispelaajien pelikäsitys on hyvä, mutta pallon toimittaminen tiettyyn paikkaan ei onnistu yhtä hyvin
kuin miehillä. Naisfutiksen ongelma
on se, että kun tytöt lopettavat koulun,
tulevat työ ja perhe tärkeiksi. Naisfutis
on kuitenkin mennyt huimin harppauksin eteenpäin.

”Kai hautaan
asti valmennan.”
Kaudet 2013-2015 Speedy valmensi
Kolmosen Siilinjärven Palloseuraa.
- Kestin Kari kysyi, tulisinko heille.
Ensimmäinen ajatus oli, että ei. Mutta
jo minuutin jälkeen päätin, että lähden. SiPS:issä oli joukkueenjohtajana
Mauri Roivainen, joka oli myös apuna valmennuksessa, vaikka hänellä ei
ollut koulutusta siihen.
- Ilman häntä homma ei olisi toiminut.
Speedyn valmennusura jatkuu ensi kaudella pieksämäkeläisessä Savon
Pallossa.
- Futisihminen kun olen, niin kai
hautaan asti valmennan.
Petosen Lehden lukijoille Speedy
haluaa kertoa:
- Oli hienoa tehdä tuttavuutta tähän
taloon, Pinariin. Lippumäki on myös
huikea paikka. Täällä on mahdollisuudet harrastaa lähes kaikkia lajeja.
Jos joku ei tiedä paikkoja, ottakaa selville. Petosen Lehtikin on aika hyvä.
Teksti ja kuvat: Jukka Kytöjoki
PS. Lue pidempi juttu www.ppay.fi
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Punaisia poskia Pakkasjuhlilla

S

ää oli kuin tilauksesta aurinkoinen ja muutaman asteen pakkasen puolella, kun Pakkasjuhla
järjestettiin toista kertaa Petosen toriaukiolla 29.1. Tapahtuma oli osa Pakkaspäivät-viikkoa, jota on järjestetty
kuopiolaisille jo lähes 20 vuoden ajan.
Tällä kertaa tapahtuma oli porrastettu
osallistujien iän mukaan. Päiväkotiikäisten ohjelma alkoi heti aamusta,
koululaisille pari tuntia myöhemmin.
- Alle kouluikäisiä on ennakkoon
ilmoittautunut mukaan 150 ja koululaisten ryhmä tuli ihan täyteen. Myös
kotihoidossa olevat lapset olivat tänä
vuonna tervetulleita mukaan. Olemme varautuneet, että alueella mahtuu
hyvin touhuamaan 200 lasta kerrallaan, Kuopion kaupungin kulttuurisuunnittelija Elina Prepula kertoi ennen tilaisuuden alkua.

Värilippu lennähti ilmaan yhteisvoimin.

Opiskelijat ohjaimissa

Köydenvedossa testattiin töppösten pitävyyttä.

Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogian opiskelijat olivat suunnitelleet lapsille tekemistä, ja
he ohjasivat leikkejä paikan päällä.
- Kuopion kaupunki on tilannut
meiltä ohjelman, jonka toteuttivat ensimmäisen vuosikurssin oppilaat osana elämänkaari- ja kasvu opintojaksoa, selittivät lehtorit Juha Oksanen ja
Piia Myllynen.
- Tarkoituksena on käytännössä toteuttaa kullekin ikätasolle sopivaa oh-

Jäämies kaappasi varomattomat kainaloonsa.
jausta, Myllynen jatkaa.
Torialueelle oli pystytetty temppuratoja ja leikkimielisiä kisailupaikkoja.
Lajeina oli pulkkaviestiä, mäenlaskua,
keppihevosten esterataa, polttopalloa
ja köydenvetoa.

Ensiapuvalmiudessa
Liukastumisiin, nyrjähdyksiin tai
muihin pikkuhaavereihin olivat varautuneet Savonia-ammattikorkeakoulun ensihoitaja-opiskelijat.
- Tällaisissa tapahtumissa päivystäminen on hyvää harjoitusta tulevan
ammatin kannalta ja kuuluu osana
opintojamme, kertoilivat toista vuottaan opiskelevat Iiro Puustinen ja Jani Korhonen.

Tuohitaidetta Pyörön kirjastolla

P

etosen Lehti kävi Pyörön kirjastolla tutustumassa tuohitaiteilija Antero Kärnään ja hänen
tuohitöihinsä. Mukana oli myös Kuopion kaupunginkirjaston Pyörön lähikirjaston johtaja Helena Pohjolainen.

Suomalaisuuden juurilla
Antero on tuonut tuohitöitä nähtäville kirjastoon. Näyttely kesti tammikuun loppuun.
- Tässä ollaan tavallaan suomalaisuuden juurilla. Suomessa on osattu
aina tehdä tuohitöitä. Ajattelin tuoda
käteni taitoja esille. Opin nämä taidot
vierailemalla erään sukulaismieheni
50-vuotisjuhlilla 1990-luvulla. Olen
tehnyt näitä nyt vajaa 20 vuotta. Pyörön kirjaston kirjojen avulla sain alkuopin. Lainasin kirjoja, aloin harjoittelemaan, ja tekemällähän sen lopulta
kuitenkin oppii, toteaa Antero.
Helena kertoo, että Pyörön kirjastosta löytyy oppaita tuohitöiden tekemiseen.
- Itse asiassa ihmisiä on käynyt hirveän paljon katsomassa näyttelyä, ja
he ovat ihailleet Anteron teoksia. Erityisesti nuo otukset, liskot ovat herättäneet monen kiinnostuksen, kun ne
ovat niin upeita. Ihmiset todella ovat
pysähtyneet ja katselleet niitä hyvin
tarkkaan.
Näyttely päätyi Pyörön kirjastoon,
koska Antero oli itse aloitteellinen.
- Ajattelin, että en pidä taitojani piilossa, vaan tuon ne esille. Monilla ihmisillä on vaikka minkälaisia taitoja,
mutta he harrastavat niitä ainoastaan
kotona.

Tuohia ei saa kerätä luvatta
Tuohen keräämisessä pitää olla tarkkana.
- Työ alkaa tuohen ottamisesta metsästä. Lähtökohta on se, että tuohenkeruu ei ole jokamiehen oikeus. Siihen pitää olla aina maanomistajan
lupa. Tuohta saa oman metsän lisäksi
metsänhoitoyhdistyksen tai metsäyh-

tiöitten kautta. Ne ovat aina neuvoneet eteenpäin ja olen aina saanut riittävästi raaka-ainetta, kertoo Antero.
Antero ottaa tuohen pystypuusta
nauhana, ja tekee siitä tuohipallon eli
sommelon.
- Toinen tapa on ottaa levytuohta
niin korkealta kuin pystyy. Esipuhdistus tehdään metsässä, pintaroskat
ja sammalet poistetaan. Sen jälkeen
tuohet kuivatetaan katoksessa. Itse
otan nauhaa sellaisten terien läpi vetämällä. On tärkeää, että nauha on tasalevyistä.
Tuohi otetaan aina kesällä ns. tuohikuussa kesäkuun puolivälistä heinäkuun puoliväliin. Silloin tuohi on
irti, niin sanotusti röpöllään ja lähtee
puhtaana irti.
- Menneinä vuosina otin paljonkin
tuohta talteen, ja se säilyy vaikka sata vuotta. Se ei mene miksikään, kun
säilyttää sitä sateelta suojassa ulkovarastossa, jatkaa Antero.

Nopeus, taito ja työn laatu kulkevat
Anteron mukaan käsi kädessä.
- Lopputulos ratkaisee. Jos tuloksena
on nätti käyttöesine, se antaa lisäarvoa
tuotteelle. Käsityö on enemmän kuin
pikku esine.
Näyttelyssä on myös pikkuinen tuohikontti.
- Perinteinen iso tuohikontti on
melko isotöinen. Näyttelyssä olevasta
tuohiliskosta minulla on 3,5-metrinen
versio kotona. Jos on taito ja valmiit
tuohinauhat, niin sellaisen tekemiseen menee kolme-neljä päivää. Ennen kaikkea kannattaa kiinnittää huomio lopputuotteen laatuun, että se on
nätti ja kestää arvostelun. Huonommat voi käyttää saunan kiukaan sytykkeenä. Tässä harrastuksessa ei ole koskaan ihan valmis, tässä kehittyy koko
ajan ja aina oppii uutta.

Matkapuhelinkoteloita,
huiluja ja liskoja

Antero on kotoisin Kainuusta, Kuhmosta.
- Tämä on vähän sukuvika. Ukkini
oli jatkosodan aikana Rukajärvellä.
Komppanianpäälliköltä oli mennyt
pistoolikotelo rikki, ja hän ihmetteli,
mistähän mahtaisi uuden saada. Ukkini oli sanonut, että jos minä teen
tuohesta. Hän oli sitten tehnyt sen, ja
komppanianpäällikkö oli käyttänyt sitä jonkin aikaa.
Tuohitöillä on ollut taloudellista
merkitystä vielä 1940- ja 1950-luvuilla. Sitten tuli monen vuosikymmenen
tauko. Mutta tänä päivänä internet
avaa maailman tuotteille, jos tykkää
tuohitöistä ja intoa riittää.
Antero on ottanut osaa myös alan
Suomen mestaruuskilpailuihin, joissa
hän voitti vuonna 2012 hopeaa.
- Nykyisin alan harrastajat ovat aika
vähissä ja ikääntyneitä. Kilpailuihin ei
tahdo saada enää kilpailijoita. Se takia
tuon myös näitä töitäni esille, että jos
joku nuori tästä innoistuisi.

Antero kertoo, että tuohesta pystyy
tekemään vaikka mitä. Ennen tehtiin
esimerkiksi tuohikontteja.
- Uusin tuotteeni on matkapuhelinkotelo. Jos olisi nettikauppa, niin luulen, että näitä saattaisi mennä kaupaksi. Minä itse pidän tätä harrastuksena.
Tuon tuliaisiksi ja teen pikku lahjoiksi. Teen tuohitöitä sitä mukaa, kun
ideoita syntyy. Ideani ovat vapaasti
kopioitavissa. Tarkoitus on, että uusi
sukupolvi innostuisi tuohitöistä.
Tuohi käy myös raaka-aineena vaikkapa huilun valmistukseen.
- Näyttelyssä on pan-huilu. Se on
c-duuriin säädetty. Sillä voi soittaa
vaikka minkälaisia kappaleita. Huilun valmistuksessa täytyy olla tietyn
vahvuinen ja -pituinen tuohiputki, ja
sitten pitää säätää se toisella huilulla
oikeaan nuottiin ja painaa tappi tuohiputken pohjaan. Sitten putket laitetaan riviin ja eikun opetellaan soittamaan.

Tuohityöt Anteron
sukuvika

Lopuksi Antero kiittää Pyörön kir-

Kuka pelkää jäämiestä?
Eniten naurunkikatusta taisi hersyttää lapsia saalistava jäämies. Opiskelija Markus Ruotsalainen karvaisen
puvun sisällä pysyi loistavasti lasten
vauhdissa mukana, ja asu olisi varmaan pitänyt lämpimänä kovemmallakin pakkasella.
Vaikka pakkanen ei täysillä paukkunutkaan, oli mehutiskille välillä pitkät
jonot. Lämmintä hörpättyään lapset jatkoivat suuren värikkään lipun
lennätystä ja hernepussiviestiä. Hymysuista pikkuväkeä oli ilo katsella.
Riemusta päätellen ohjelma oli erittäin onnistunut.
Teksti ja kuvat: Pirjo Kiiski
Tuohitöiden osaaja Antero Kärnä
esittelemässä tuotoksiaan.

jastoa:
- Kiitoksia kirjastolle, kun otitte minun näyttelyni.
- Kiitoksia sinulle erinomaisesta yh-

teistyöstä, kiittelee Helena takaisin.
Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

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

PERUSHUOLTO

70€ (85€)

KULJETUSPALVELU HUOLTOON 10 € (20 €)
Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.
Tarjous voimassa 15.03.2016 saakka.

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

PETOSEN PYÖRÄHUOLTO
Valmuskakuja 4, 70800 Kuopio
puh. 0440 170 919
seppo.mielikainen@dnainternet.net
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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 - 15

Petosen asukastuvalta
voi kysyä työllistymismahdollisuuksista
joko
UUTTA!
Harjoita englannin
taitoasi rennosti oikean
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
amerikkalaisen,
TJ:n kanssa. Maanantaisin klo 11työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

12. Practice your english skills casually with a real
Yhteystiedot:
Asukastupaohjaaja
american,
TJ! On Mondays
from Jouko
11amEskelinen
to 12pm.
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

Neulekerho perjantaisin klo 11.30 - 13.30.

Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
Joka päivä
ATK-ohjausta ja -neuvontaa.

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
JÄSENILTA 18.2. klo 18.00 Pinarin Toimelassa, Pyörönkaari 19. Puutarhuri Sanna Kalilainen pitää
esitelmän aiheesta ”Luomuviljely”. Jäsenet ja ei jäsenet ovat TERVETULLEITA tilaisuuteen!
KEVÄTKOKOUS 3.3. klo 18.00 Petosen asukastuvalla, kokoushuone. Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
Kokouksen jälkeen puutarhuri Maija Rouvinen kertoo uutuus-yrteistä ja opastaa siemenvalinnoissa.
ULKOILURETKI PÖLHÖN LAAVULLE 19.3. klo 12.00.
Keitetään nuotiokahvit. Mahdollisuus paistella makkaroita samoilla tulilla. Säävaraus!
SOKKOMATKA 18.6. Lähdemme Pitkälahden ABC:ltä linja-autolla klo 9.00 ja palaamme n. klo 18.30. Matkan hinta
on 50€ / henkilö. Hintaan sisältyy: kuljetus, sisäänpääsyt ja ruoka jälkiruokineen. Matka on tarkoitettu kaikille halukkaille!
Ilmoittautumiset ja maksut 1.5. mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
Puhelin: 044 512 3137 / Sähköposti: puutarhakerho@netti.fi / Tilinumero: FI40 4787 4020 0053 88
Anna yllättää itsesi ja lähde mukaan!

Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Kohtaamispaikka Kotikulma

Jalkasenkatu
7, avoinna
ma ja pe
8.30 kunnallisvaalien
- 13, ti-to 8.30 - 14
Kokoushuoneen
vakiovuorot
peruttu
ennakkoäänestyksen
- 23.10.
Ilmaista leipää
lähes joka päivä.vuoksi
Bingo17.ke
klo 10.

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

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.
Työaika n. 25 h / viikko. Hakemukset ja tiedustelut toimisto@ppay.fi

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•
•

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

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 tiistaisin klo 11.30 - 13.30
Sekasähly miehille ja naisille
sunnuntaisin klo 16 - 17.30

TOIMINNANOHJAAJAA
Edellytyksenä oikeus korkeimpaan palkkatukeen.
Haemme henkilöä joka omaa mm. hyvät sosiaaliset taidot ja on joustava ja
vastuuntuntoinen. Toiminnanohjaaja vastaa PPAY:n toiminnan suunnittelusta ja
organisoinnista sekä sos. työllistämisen tehtävistä, mm. työllistettyjen ohjaamisesta ja
siihen liittyvistä toiminnoista. Työaika n. 25h / viikko.
Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostilla toimisto@ppay.fi

Petosen Ikinuoret ry
Oikein mukavaa ja iloista alkanutta vuotta 2016. Kerhot jatkuvat entiseen
tapaan tiistaisin klo 11.45 - 14.00 ja boccia maanantaisin klo 12-14.

Hallitus vuodelle 2016
Pasi Louhelainen, puheenjohtaja
Marjut Ronkainen, varapuheenjohtaja
Kalle Lillinen sihteeri, taloudenhoitaja
Markku Vottonen, hallituksen jäsen
Mika Pesonen, hallituksen jäsen
Anne Ruotsalainen, hallituksen jäsen
Pekka Hämäläinen, hallituksen varajäsen
Pekka Puurunen, hallituksen varajäsen

Kuuset karisteltiin kunnolla

K

uopion Eläkkeensaajat viettivät Kuusenkaristajaisia neljännen kerran Pinarilla. Ohjelmassa oli ruokailu, arvanmyyntiä,
huutokauppaa, kuorolaulua, haitarinsoittoa, karaokea ja tanssia. Paikalle

oli saapunut peräti 74 henkilöä eli tupa oli täynnä. Tunnelma oli mahtava
ja porukka tyytyväistä.
Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

Tervetuloa joukolla mukaan entiset ja uudet jäsenet! Tiistaina 16.2. klo 12 kerhoomme tulee
ikäneuvolasta palveluohjaaja Outi Piirainen esittelemään ja kertomaan Ikäneuvolan toiminnasta,
vanhusten hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä. Tilaisuus on voimavarainen, noin tunnin
kestävä tilaisuus. Toivotaan runsasta osanottoa. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Marrakesh Shop avattu Pyörönkaarella

P

yörönkaari 26:een on avattu uusi päivittäis- ja lahjatavaroiden
erikoisvähittäiskauppa Marrakesh Shop. Myytävänä on muun muassa lihaa, papuja, kanaa, broileria ja
säilykkeitä.
Nuori yrittäjä on nimeltään Ali AlEidani. Ali täyttää pian 19 vuotta, ja
hän on asunut Kuopiossa 18 vuotta.
Hän on kotoisin Irakista. Tuotteensa

hän hankkii tukkumyymälöistä Helsingistä ja Ruotsista. Eniten menee
lihaa ja kanaa. Asiakkaina on käynyt
kaikenlaisia ihmisiä: suomalaisia ja
maahanmuuttajia. Pakolaisia ja burmalaisiakin on käynyt.
Ali päätyi perustamaan Marrakesh
Shopin Pyörönkaarelle, koska asuu
itse Petosella ja löysi vapaana olevan
liikehuoneiston.

- Ajattelin, että miksi en ottaisi sitä ja
katsoisi, miten pitkälle tällainen liike
menestyy.
Ali toivottaa kaikki Petosen Lehden
lukijat tervetulleiksi tutustumaan liikkeeseensä ja kokeilemaan rohkeasti
erilaisia tuotteita.
Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

Ali Al-Eidani on avannut Marrakesh Shopin Pyörönkaari 26:ssa.
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Kallaveden seurakunta

Mukulamessu su 28.2. klo 17. Anni
Tanninen, Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro, nuoret soittajat, Jynkänvuoren ja
Kallaveden kirkon päiväkerholaiset ja
Petosen päivä- ja iltapäiväkerholaiset.
Kutsu yhteyteen messu su 13.3. klo
17. Anni Tanninen.
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta pe
19.2. klo 18-20. Petosen seurakuntalolla.
Vapaa pääsy. Lisätietoja www.donkki.net
tai Cecilia Kurkinen p. 050-381 4459.
Järjestäjänä Kansanlähetys.
Vehmasmäen kappeli - Muuta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Partiomessu su 14.2. klo 10. Juha
Määttä, Marjukka Borgman ja Richard
Nicholls.
Konsertti ma 15.2. klo 18. Barokki,
soitinyhtye Kuopion konservatoriolta ja
lauluyhtye Sibelius Akatemialta. Vapaa
pääsy.
Virsilauluhetki ke 17.2. klo 10.30.
Richard Nicholls. Vapaa pääsy.
Soikoon virsi riemuiten -konsertti
ke 17.2. klo 19. Jaana Turunen, AnnaMari Linna, Richard Nicholls ja Pekka
Kilpeläinen. Vapaa pääsy.
Kauneimmat hengelliset laulutyhteislaulutilaisuus pe 19.2. klo 18.
Mari Vuola-Tanila, flyygeli ja nuorten
lauluryhmä. Juonto Heikki Tanila.
Kansanlaulukirkko su 21.2. klo 10.
Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Sirpa
Nummenheimo, kanttorina Mari Vuola-Tanila, flyygeli, lapsikuoro, Kaisla
Karjalainen, kantele, Joona Kujanpää,
rumpu ja Tervon Pelimannit.
Messu su 28.2. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Matti Pentikäinen,

kanttorina Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro.
Messu su 6.3. klo 10. Liturgia Johanna
Porkola, saarna Sanna Alanen ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Messu su 13.3. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Matti Pentikäinen ja
kanttorina Richard Nicholls.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Petosen messu su 14.2. klo 17. Veli
Mäntynen ja Matti Puustinen.
Konsertti ti 16.2. klo 17. Nuorisobändi
Ps5M. Vapaa pääsy.
Varikko-Parisuhteen
Palikoita
lapsiperhe(aikuisille) su 21.2. klo
16.30. Puhun ja kuuntelen, Tarja Liinamaa Elämme yhdessä, mutta emme
lue ajatuksia. Siksi osaamme puhua.
Silti puhuminen on joskus vaikeaa. Tarja
Liinamaa pohtii puhumisen esteitä ja
auttaa vapauttamaan kielenkantoja. Sanojen kautta voi löytyä aivan uusi yhteys
kumppaniin.
Kutsu yhteyteen messu su 21.2. klo
17. Anni Tanninen.

Hartaus ja Yhteisvastuutapahtuma
su 21.2. klo 13. Valoharjussa. Sanna
Alanen, Anna-Mari Linna, Vehmasmäen
ja Kurkimäen päiväkerholaiset.

kanssa. Leirin hinta 40e/aik ja 16e/lapsi.
Maksualennusta voi tiedustella alueensa
diakoniatoimistosta. Ilmoittautuminen
netissä
www.kuopionseurakunnat.fi/
kallavesi 7.2. mennessä. Etusija ensikertalaisilla ja Kallaveden srk:n alueella asuvilla. Leirille pääsystä ilmoitetaan vkolla
6 Lisätietoja Katri Heikkinen, katri.heikkinen@evl.fi.
Piirit
Olotilatorstai to 11.2. klo 11.30-13.
Niemisjärven kylätalossa. Ystävänpäivä,
Matti Pentikäinen.
Rytkyn kylän lähetyspiiri ti 23.2. klo
18. Annikki Sopasella Pirttilässä. Petteri
Hämäläinen.
Puutossalmen Lähetyspiiri pe 26.2.
klo 13. Irja Hyvärisellä, Puutossalmentie
1179. Arpajaiset. Sirpa Nummenheimo.
Haminalahden työseura ma 29.2. klo

18.30. Hiekkalassa, Karttulantie 495.
Kinkerit
Kurkimäen kinkerit pe 12.2. klo
18.30. Leena Tenoviralla, Kurkimäentie 425 as.1. Veli Mäntynen ja Richard
Nicholls.
Vehmasmäen kinkerit ma 15.2. klo
18.30. Mirja Roposella, Humalajoentie 61. Matti Pentikäinen ja Richard
Nicholls.
Airakselan kinkerit to 18.2. klo 18.
Marita Mankisella, Rauhalantie 4. “Rakkauden laki”, Matti Pentikäinen ja Anne
Keränen.
Hiltulanlahden kinkerit ke 24.2. klo
18.30. Vesa Linnanmäellä, Niittyahontie
18. Veli Mäntynen ja Richard Nicholls.
Rytkyn kinkerit ti 1.3. klo 18. Erkki
ja Kirsti Oinosella, Poikkimäki 6. Sanna
Alanen ja Anna-Mari Linna.

Diakonia
Ystävänpäivä pe 12.2. klo 12. Petosen
seurakuntatalolla (Pyörönkaari 21).
Lounas (vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuukeräykselle), ohjelmaa ja leivoskahvit. Järjestää Kallaveden seurakunnan
diakoniatyö. Lämpimästi tervetuloa!
Hyvän hoidon päivä ke 24.2. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon
p. 040-4848332 ma klo 9-10. (Voit ilmoittautua myös jättämällä viestin vastaajaan).
Puhu Jeesukselle -sielunhoitoretriitti
26.-28.2.2016. Neulamäen kirkolla. Ilmoittautuminen www.puhujeesukselle.
fi-sivujen kautta 25.1.2016 mennessä.
Lisätietoja WWW-sivuilta, tiedustelut
Riitta Reima p. 040 4848 370.
Perhetyö
Viikonloppu perheille Hirvijärvellä
26. - 28.2. Ulkoilemme, leikimme,
askartelemme, saunomme ja hiljennymme yhdessä toisten perheiden

11.2. klo 18.30
12.2. klo 18.00
klo 20.00
14.2. klo 11.00
klo 15.00
16.2. klo 18.00
17.2. klo 18.00
18.2. klo 18.30
21.2. klo 11.00

Rukousilta
Warkit (Pöytälätkäturnaus)
Nuoret
Jumalanpalvelus
Ystävänpäivän PerheJumis Pinarilla
APT-piiri
AO-piiri
Rukousilta
Jumalanpalvelus

Pyörönkaari 18, Petonen
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Tunnetko tämän
Tunnetko tämän
liikennemerkin?
liikennemerkin?
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ⴀ 椀栀愀渀 琀猀猀 氀栀攀氀氀

倀愀氀瘀攀氀甀洀洀攀 瀀攀爀甀猀琀甀瘀愀琀 瀀椀琀欀渀
欀漀欀攀洀甀欀猀攀攀渀 樀愀 愀樀愀渀洀甀欀愀椀猀椀椀渀
栀漀椀琀漀洀攀渀攀渀琀攀氀洀椀椀渀⸀ 䬀愀琀琀愀瘀愀 瀀愀氀瘀攀ⴀ
氀甀琀愀爀樀漀渀琀愀洀洀攀 猀椀猀氀琀 欀愀椀欀欀椀 愀椀渀愀
礀氀攀椀猀栀愀洀洀愀猀栀漀椀搀漀猀琀愀 瘀愀愀琀椀瘀椀椀渀 瀀甀ⴀ
爀攀渀渀愀渀欀甀渀琀漀甀琀甀欀猀椀椀渀⸀

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!

䬀愀椀欀欀椀 䠀愀洀洀愀猀氀欀爀椀洀洀攀 樀愀 猀甀甀ⴀ
栀礀最椀攀渀椀猀琀椀洀洀攀 瀀愀氀瘀攀氀攀瘀愀琀 猀椀渀甀愀
瘀愀渀欀愀氀氀愀 樀愀 渀礀欀礀愀椀欀愀椀猀攀氀氀愀 愀洀洀愀琀琀椀ⴀ
琀愀椀搀漀氀氀愀⸀

倀䔀吀伀匀䔀一 䠀䄀䴀䴀䄀匀
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唀唀匀䤀
一䔀吀吀䤀䄀䨀䄀一嘀䄀刀䄀唀匀

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
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礀氀攀椀猀椀洀瀀椀椀渀 栀愀洀洀愀猀栀漀椀琀漀椀栀椀渀 栀攀氀瀀漀猀琀椀Ⰰ 瘀愀椀欀欀愀
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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,

ⴀ 䠀攀氀瀀漀琀甀猀琀愀
栀愀洀洀愀猀栀漀椀搀漀渀 欀甀氀甀椀栀椀渀⸀

䬀唀伀倀䤀伀∠ 倀礀爀渀欀愀愀爀椀 ㌀ 䔀 ∠ 㜀 ㌀㘀㌀㐀㜀㔀㜀 ∠ 瀀攀琀漀猀攀渀栀愀洀洀愀猀⸀⸀

Esimerkiksi:

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

LIITY FRESSIN
LIIKKUVAAN YHTEISÖÖN!
Saat avuksesi Fressi Trainer -palvelut edulliseen aloitushintaan fressi.fi

Kokeile
3 päivää
ilmaiseksi!
fressi.fi
FRESSI KUNTOSALI SAVILAHTI, Savilahdentie 14, Kuopio, puh. 010 850 9018, www.fressi.fi/savilahti
FRESSI KUOPIO, Kauppakatu 33, Kuopio, puh. 017 261 7474, www.fressi.fi/kuopio
FRESSI LIPPUMÄKI, Rauhalahdentie 68, Kuopio, puh. 010 850 9040, www.fressi.fi/lippumaki

