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Mistä on pienet pääsiäispuput tehty?

K

ristillisen pääsiäisen viettoon
kuuluu paljon tapoja ja symboleja, joiden alkuperää emme
tiedä. Miksi oikeastaan koristelemme
pääsiäisen rairuohot pupusilla ja tipuilla? Ja miksi pääsiäisenä värjätään
kananmunia tai annetaan suklaamunia lapsille?

keisari Tiberiuksen kanssa. Marian
kerrottua Jeesuksen ylösnousemuksesta, keisari sanoi epäuskoisena, ettei kukaan voi nousta kuolleista, eikä
kananmuna voi muuttua punaiseksi.
Välittömästi tämän jälkeen ateriamunat muuttuivat kirkkaan punaisiksi.
Ortodoksit värjäävät yhä pääsiäismunia sipulinkuorella punertaviksi.
1800-luvun Venäjältä siirtyi varakkaisiin perheisiin tapa koristella munat
värikkäästi ja taidokkaasti. Fabergen
kaltaiset kultaseppämestarit loivat koristepääsiäismunista upeita taideteoksia, joiden koristelussa ei jalokiviä ja
kultaa säästelty. Myöhemmin kananmunien värjääminen levisi koko yhteiskuntaan ja teollistumisen myötä
Fazerin makeistehdas alkoi valmistaa
onttoja, kiiltäviin papereihin kiedottuja suklaamunia vuonna 1908.

Pääsiäispupun syntymä

Sotkan munasta Fabergeen
Esikristillisistä ja pakanallisissa perinteissä linnunmunaa pidettiin hedelmällisyyden ja uuden alun symbolina. Kalevalainen maailma syntyi
sotkan munasta. Kristillinen käsitys
munasta on, että se kuvaa Jeesuksen
ylösnousemista. Rikkoutuva muna
edustaa hautakiven särkymistä ja tipu Jeesuksen uutta syntymää. Munien värjäyksen alkuperästä kerrotaan
tarinaa, jossa Magdalan Maria aterioi

Keski-Euroopassa palvottiin hedelmällisyyden jumalatar Ostaraa toisella
vuosisadalla. Jumalattaren pyhä eläin
oli jänis. Tarina kertoo, että Ostara
törmäsi kauniina kevätpäivänä pieneen lintuun, joka oli vahingoittanut
siipensä pahasti. Ostara halusi auttaa
lintua, mutta siipeä ei voinut parantaa lentokelpoiseksi. Niinpä jumalatar
päätti muuttaa linnun jänikseksi, joka yllättäen säilytti munimiskykynsä.
Kiitollinen jänis maalasi munimansa
munan iloisen kirjavaksi ja antoi sen
lahjaksi jumalattarelle. Jumalatar ilahtui tästä niin, että toivoi koko ihmiskunnan jatkavan munien värjäyksen
ja lahjoittamisen perinnettä. Tämä

tarina on kulkenut vuosisatojen läpi
vaihtelevin versioin. Nykyajan suklaamunia jakeleva pääsiäispupu on
siis jumalatar Ostaran lemmikin jälkeläinen.

Kukkokin munii
Sveitsissä suklaamunat lapsille tuo
käki, ja Saksan joissakin osissa kettu,
haikara tai hanhi. Saksalaisten ja englantilaisten pääsiäiskorteissa esiintyy
munien lahjoittajana myös erehdyttävästi joulutonttuja muistuttavia pikkumiehiä. Suomessa muniva kukko
on pääsiäiskukon ja aapiskukon sekoitus, joka on erikoistunut suklaamunien lisäksi pääsiäiskaramellien munintaan. Tätä poikkeuksellista urosta ei
tunneta joka puolella Suomea, mutta
sen väitetään olevan esimerkki meidän tasa-arvoajattelustamme. Koska
kanalla on luonnollisten munien tuottajana vahva rooli pääsiäisenä, myös
kukolle on tahdottu antaa oma asemansa.

Uuden alun symbolit
Useissa eri kulttuureissa nopeasti
lisääntyvät eläimet ovat kevään ja hedelmällisyyden symboleja. Kanit, jänikset, pesivät kevätlinnut, kissanpojat sekä runsas kevätkukkavalikoima,
pajunkissat, versovat koivunoksat ja
rairuohot koristavat kotejamme tuoden tuulahduksen tulevasta kesästä.
Kevättä kuvataan pääsiäiskorteissa
myös lapsukaisilla, rakastuneilla pareilla ja nuorilla tytöillä, jotka toimivat onnen ja toivon symboleina.
Lampaat ja karitsat taas symboloivat
Kristuksen uhrilampaan asemaa.

vapaammissa merkeissä. Trulleina pidettiin usein yhteisöstä syrjäytyneitä
naisia, joiden uskottiin olevan katkeria parempiosaisille. Apuna noidan
karkotuksessa käytettiin niin teräaseita kuin virsikirjoja, pentagrammeja ja
ristinmerkkejä. Vahvasti uskottiin, että tihutöissä oleva trulli pystyi muuntautumaan heinätalikoksi ja katoamaan näkyvistä

Virpominen
Nykyajan virpomisperinne on tullut
meille siirtokarjalaisten mukana idästä. Virpomisella varmistettiin talon
väen terveys ja neitojen naimaonni
tulevalle vuodelle. Palkkioksi virpojat
saivat kananmunia. Itse virpominen
tapahtui palmusunnuntaina, mutta palkka haettiin vasta pääsiäisenä,
koska paaston aikana ei saanut syödä
palkkiomunia. Alkuperäiset virpojat
eivät olleet noita-asuisia, vaan nykyiseen tapaan on yhdistetty Länsi-Suomen trullit ja idän oksilla virpominen.
Nykyajan pikkunoidat vaativat palkkansakin heti mukaan, ja suklaiset
munat tai kolikot menevät arvoasteikossa kananmunien edelle.

Muinaissuomalaisia
pääsiäistapoja
Keväällä uuden kasvukauden alkaessa oli tärkeää varmistaa seuraavan
satokauden onnistuminen. Kylvettäviä siemeniä ja karjaonnea varmistettiin erilaisilla riiteillä. Kiirastorstaina
karkotettiin talosta ja eläinsuojista
muinaissuomalainen pahantahtoinen

taruolento eli Kiira. Puhdistukseen
käytettiin suojaavia elementtejä, kuten tulta, rautaa, tervaa ja lehmän kellojen kilinää. Emäntä saattoi juosta
talon ja navetan ympäri yllään kaikki
talon rautaesineet ja lehmänkello kaulassaan pahaa karkottaakseen. Karjalaiset ja hämäläiset tekivät kodissaan
kiirastorstaina suursiivouksen. Risaiset ja likaiset vaatteet heitettiin pois, ja
päivä oli mitä otollisin hiusten, parran
tai kynsien leikkaamiselle. Tarkoituksena oli puhdistaa kaikki talven jäljiltä
ja valmistautua uuteen hedelmälliseen
kauteen.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: PD.
Lähteet:
h t t p : / / w w w. t a i v a a n n a u l a .
org/2013/03/22/paasiainen/
http://yle.fi/uutiset/paasiaisen_symbolit_kertovat_uudesta_elamasta/5538460
http://www.ortodoksi.net/index.
php/Pääsiäismuna
http://www.vau.fi/Perhe/Yhteiskunta/Lasten-pakanapaasiainen/

Noidat ja trullit
Länsi-Suomen trullit olivat pahantahtoisia olentoja, jotka halusivat
vahingoittaa karjaa. Uskottiin, että
etenkin kotieläimet olivat alttiina pahuudelle pitkäperjantain ja lankalauantain välisenä yönä. Noitien karkottamiseksi sytytettiin pääsiäiskokkoja
korkeille paikoille ja pelloille. Niissä
poltettiin tervatynnyreitä ja olkilyhteitä, jotta väkevä katku estäisi noidan
lennon. Väki kokoontui valkeiden
äärelle leikkimään, ja etenkin nuoret
saivat mahdollisuuden tavata tosiaan

PÄÄKIRJOITUS

Otetaan selvää

Mitenkä ne kalat voi talvella uida,
kun järvikin on jäässä?” Siinäpä
pikkumiehellä oli mietittävää, ja
siitä lähdettiin ottamaan selvää koko
perheen voimin. Pilkkivarusteet mukaan, eväät reppuun, kaira olalle ja
menoksi. Käytännön kautta selvisi,
ettei järvi olekaan pohjiaan myöten
jäässä. Ja kalojakin siellä on. Kaikkein
suurin ihmetyksen aihe oli kuitenkin
purkki, jossa kihisi pieniä punaisia
toukkia:
- Mistä madot ovat oikein tulleet ja
miksi ne on niin punaisia?
Lasten luova kyky pohdiskella asioita pistää aikuisenkin miettimään

omia luutuneita käsityksiään. Niin,
eikö muka voisi olla mahdollista lentää paikasta toiseen menemällä lentokoneella tarpeeksi ylös taivaalle ja
odottamalla, että maapallo pyörii alhaalla oikeaan paikkaan? Omia tietovarastojaan ja perusteluja asioille
saa kaivella tämän tästäkin. Onneksi
tukea voi hakea internetin ihmemaailmasta.
Tiedonhaku on nykyään niin helppoa, että helposti unohtuu kerrotun
tarinan kallisarvoisuus. Arvokkainta
tietoa on se, jonka joku on itse kokenut ja tuntenut. Terveysinfon ravintoluentoa kuunnellessaan sota-ajan

”

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 12 200 kpl.

kokenut herra kommentoi nykyajan
punaisen lihan syönnin rajoituksia:
- Sitä syötiin silloin kaikkea, mitä
kiinni saatiin.
Vetää hiljaiseksi ja antaa vähän perspektiiviä meidän hyvinvoinnin keskellä asetettuihin rajoituksiin.
Toimittajan arki on palkitsevaa, kun
saa ihan työnkin puolesta ottaa asioista selvää. Viikoittain törmää uusiin
asioihin ja ihmisiin. On kiehtovaa
ryhtyä selvittelemään jotain aihetta
perusteellisemmin, haastatella ja lopulta työstää aiheesta artikkeli.
Petosen Lehti esittelee lukijoilleen
eri aihepiirien makupaloja: paikalli-
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sia tapahtumia, mielenkiintoisia harrastuksia, paikallishistoriaa ja henkilöhaastatteluja. Yritämme koota joka
kuukausi monipuolisen lukupaketin,
jossa jokaiselle löytyisi jotain kiinnostavaa. Tämän kuukauden lehdestä
löydät vastauksen, miksi pääsiäispupu tuo lapsille munia, mistä Lippumäki on saanut nimensä sekä mitä
tekemistä Pyhällä Andreaksella on
pilkkimisen kanssa.
Otamme toimituksessa mielellään
vastaan lukijoiden juttuvinkkejä.
Mistä aiheesta juuri sinä haluaisit lehdessä lukea? Mistä aiheesta haluaisit
tietää?

Niin, ja ne toukat. Suomessa toimii
kolme ammattimaista kärpäsentoukkien viljelijää. Toukat syövät elintarvikeväreillä värjättyjä silakoita, jonka
myötä saavat itsekin pintaansa kirkkaan värityksen. Tämän kevään uudet trendivärit toukilla ovat keltainen,
vihreä ja sininen. Tiesitkös sen?
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Jynkän taistelu 15.3.1808

J

ynkän taistelusta on kulunut
208 vuotta. Taistelumaasto talviteineen, kaivantoineen ja nuotiosijoineen on jäänyt voimakkaan rakentamisen alle.
Kerrotaan, että Lippumäki on saanut nimensä siitä, että siellä on ollut suomalaisten etuvartio. Lippumäki on alkuperäiseltä nimeltään
Suolammenmäki, jolla sijaitsee pienialainen Lakumäki. Se on kalliokumpare, joka kohoaa noin 8 metriä
ympäristöään ylemmäksi. Sen edessä
nykyisen Pelastusopiston suuntaan
aukeni 1800-luvun alussa kaskimaisema, missä talvitie kulki. Lakumäeltä
oli hyvä tarkkailla lähestyvää vihollista. Laku on savolaisväännös ruotsin
kielen sanasta flagg (=lippu).
Pelastusopiston pihan kohdalla oli
opiston rakentamiseen saakka siirtolohkare, jossa oli metrinen halkeama.
Tähän halkeamaan venäläiset hautasivat kaatuneitaan. Tästä johtuen kivi
oli paikallisten asukkaiden keskuudessa pelätty Kummituskivi.

Muistomerkki Kallaveden
kirkon pihassa
Jynkän taistelun muistomerkki pystytettiin 27.4.1994 Kallaveden kirkon
pihaan. Se koostuu kolmesta paadesta,
joiden kivet on tuotu Sulkavalta, Kerimäeltä ja Kuopiosta. Kivet muistuttavat paikkakunnista, joiden miehistä
koostui valtaosa Jynkän taistelun savolaisista sotureista.
Suurin kivi, Dunckerin kivi, on
Kuopion dioriittia ja edustaa Jynkän
taistelualuetta. Tummaa pintaa elävöittävät vaaleat raidat. Sulkavan kivi
eli Burmanin kivi, on sulkavalaista
granaatti-gneissiä, jonka tummassa
pinnassa on vaaleita silmäkkeitä ja
punertavia granaattikiteitä. Kolmas
kivi eli Malmin kivi, on Kerimäen
vaaleata kalkkikiveä. Kivien sijoitus
on sama kuin Jynkän taistelun joukko-osastojen: Duncker keskellä, Burman ja Malm sivustoilla.
Muistokivien ympäristön laatoitus
on Kuopion ja Nilsiän kvartsiittia. Sen
vaaleaa pintaa sävyttävät punertavat ja
ruskehtavat värit, jotka symbolisoivat
talvista Jynkänlahden hankea, johon
taistelu on jättänyt jälkensä.

Taustalla eurooppalainen
valtataistelu

käyden kohti Pohjanmaata. Pitkälti
suomalaisista ruotujoukoista muodostuneen armeijan oli määrä odottaa
ruotsalaisjoukkoja ja sitten yhdessä
ajaa venäläiset pois maasta. Venäläiset
hyökkäsivät kolmena osastona, joista
ensimmäinen pyrki Viaporin linnoituksen ja Turun valtaamiseen. Toinen
osasto meni kohti Hämeenlinnaa ja
kolmas kohti Savoa. Venäläiset valtasivat Etelä-Suomen nopeasti.

Jynkän taistelun
alkuasetelma
Kun Savon prikaati Carl Johan
Sandelsin johdolla perääntymismatkallaan 13.3.1808 saapui Kuopioon,
jätettiin kapteeni Joachim Zachris
Dunckerin (1774-1809) johtama osasto, 320 miestä (joista 20 ratsumiestä)
ja tykki, Jynkänlahden perukkaan
johtavan talvitien varteen Pikku-Petosenlammen ja Jynkänlahden väliselle
kannakselle viivyttämään perässä tulevia venäläisiä. Etuvartio oli kaskiaukean laidassa Lippumäellä. Tällainen
ryhmitys johtui siitä, että Kuopioon
johtava talvitie kulki Hulkonlahdelta
Pitkänlahdensuon kautta Petosenlammelle ja siitä jäätä myöten Jynkän kylän kautta Jynkänlahden jäälle. Jynkän
kylä on sijainnut tuolloin Jynkänlahden perukassa.
Viivytyspaikkana Jynkkä oli ihanteellinen. Kapea, pitkä korkeiden
rantojen reunustama lahti suukapeikkoineen, johon vihollisen oli pakko
ahtautua, oli maastollisesti hyvä puolustettava.

Taistelut Jynkänlahdella
ja Kallavedellä
Venäläisten hyökkäys tapahtui
15.3.1808. Hyökkääjiä oli ainakin
3000, jotka etenivät kenraali Nikolai
Aleksejevitš Tutškovin (1761-1812)
johdolla. Suksilla liikkuvia venäläispartioita oli edennyt myös Jynkänlahden jäälle nykyisen Kivenkulmantien
alapuolella olevaa notkelmaa pitkin.
Ensimmäinen viivytystaistelu Jynkänlahden perukassa oli menestyksellinen. Suomalaiset pitivät puolensa
koko aamupäivän. Vasta kun venäläisten hiihtopartiot pääsivät suomalaisten selustaan, aloitettiin puolen
päivän aikaan taistellen vetäytyminen jäätä myöten toiseen viivytysasemaan Jynkänlahden suulle, missä käytiin Jynkän taistelun suurin ja verisin

Nikolai Aleksejevitš Tutškov (1761-1812) hyökkäsi yli
3000 miehen voimin Dunckerin osaston kimppuun. PD.

kamppailu.
Jynkänlahden suulla taistelu ei kestänyt kauan. Venäläiset saivat nopeasti 300 ratsumiestä eteen. Ensimmäinen ryntäys torjuttiin. Venäläiset
menettivät parikymmentä ratsua ja
saman verran miehiä. Toiseen hyökkäykseen he ottivat avukseen neljä
tykkiä. Niiden tulitusta yhdistettynä
ratsuväen hyökkäykseen suomalaiset
eivät kestäneet. Alkoi vaikea yli kilometrin mittainen vetäytyminen avaran jäänselän yli Kärängänniemen ja
Pölhönsaaren väliseen salmeen, missä salmen kymmenkunta pikkusaarta
tarjosivat hyvät viivytysasemat.
Taistelua kolmannessakin viivytysasemassa leimasi ratsuväen voimakas käyttö. Suomalaiset joutuivat perääntymään tästäkin asemasta vasta,
kun venäläiset ottivat tykit avukseen.
Duncker sai ilmoituksen, että Savon
prikaati oli vetäytynyt Kuopiosta Toivalaan. Tämä tieto heikensi suomalaisjoukkojen taistelutahtoa.
Vetäytyminen
KärängänniemenPölhönsaaren viivytysasemista Kuopioon suoritettiin yli avaran järvenselän. Maihin noustiin Kuopionlahden
perukassa Väinölänniemen tyvessä.
Tämänkin vaarallisen vetäytymisoperaation Duncker suoritti onnistuneesti. Kuopiossa Duncker ryhmitti osastonsa uudelleen ja aloitti vetäytymisen
jäätietä pitkin Itkonniemen rantoja
seuraten kohti Ranta-Toivalaa, jossa
oltiin iltapäivän lopulla.

Duncker keskellä, Malm
ja Burman sivustoilla
Luutnantti Burman kuvaa Jynkänlahden suun päätaistelua seuraavasti:
”Syvä lumi esti vihollista käyttämästä
koko voimaansa, mutta kun sen hiihtäjät työntyivät selustaamme, joukkojemme oli pakko vetäytyä taaksepäin
ja ryhmittäytyä kovan tulen alla jäällä.
Samanaikaisesti vihollisen ratsuväki
ryhtyi valmistautumaan ryntäykseen.
Kapteeni Malm komensi vasenta sivustaa, joka tukeutui jyrkkään vuoreen. Minä komensin oikeaa sivustaa
ja kapteeni Duncker, joka oli samalla
tämän erillisosaston päällikkö, keskustaa. Vihollisen ryntäys kohdistui
päin vasenta sivustaa. Jää oli kaikkialla ¾ kyynärän (n. puoli metriä)
paksuisen lumen peittämä. Se haittasi
kaikkia liikkeitä, myös vihollisen ratsuväkeä.

60 askeleen etäisyydellä rintamastamme tervehdittiin vihollista ensimmäisen rivin yhteislaukauksella,
mistä johtuen 15-20 hevosta ja miestä kaatui, ja loput kääntyivät takaisin. Sitten vihollinen veti esiin neljä
kahdeksan naulan haupitsia, ja alkoi
ampua Dunckerin osastoa kartesseilla, ja Dunckerin oli pakko vetäytyä.
Kun vihollinen huomasi tämän, levittäytyi ratsuväki uuteen hyökkäykseen. Duncker järjestäytyi uudelleen
ja torjui ratsuväkihyökkäyksen oikealla sivustalla, mikä lyötiin minun
osastoni toimesta samalla tavalla kuin
ensimmäinenkin. Heti kun vihollinen
kääntyi ympäri, iskivät suomalaiset 20
rakuunan voimalla ja ottivat vangiksi
yhden husarin.”

Unohtuiko kenttävartio
Lippumäkeen?
Joidenkin
lähteiden
mukaan
Dunckerin osastolle unohdettiin ilmoittaa, että Savon prikaati vetäytyy
Kuopiosta Toivalaan taistelutta. Kun
prikaatissa huomattiin, että kenttävartiosto oli jäänyt tulematta, lähetettiin
sinne adjutantti, luutnantti Brusin.
Adjutantin tavattua Dunckerin käytiin seuraava keskustelu:
- Ken on käskenyt herra kapteenin
lähteä paikaltaan, tiedusteli adjutantti.
- Vihollisen liike, vastasi Duncker.
- Saan kertoa, että prikaati on marssinut pois. Herra kapteeni saa nyt

Suomen sodan 1808-1809 syttyminen liittyi eurooppalaiseen valtataisteluun. Ranskan keisari Napoleon
Bonaparte ja Venäjän keisari Aleksanteri I solmivat Tilsitissä vuonna 1807 rauhansopimuksen, jonka
mukaan Aleksanteri lupasi taivuttaa
Ruotsin ja Tanskan Englannin vastaiseen kauppasaartoon.

Kapteeni Johan Zachris Duncker (17741809) johti suomalaisosastoa Jynkän
taistelussa. PD.

Taistelu oli merkittävä
Jynkän taistelu oli ensimmäinen
huomattava Suomen sodan taistelu.
Se aloitti taistelutapahtumien sarjan,
joka muutti historiankulun ei vain
Savossa vaan myös koko Suomessa.
Se on osanottajamäärältään kautta aikojen merkittävin taistelutapahtuma
Kuopiossa. Taistelussa venäläiset menettivät kaatuneina 60 miestä. Suomalaisten tappiot olivat 7 kaatunutta ja 22
vankia.
Jynkän taistelu on myös lujittanut
merkittävästi Suomen kansan isänmaallista mieltä. Ennen muita on
muistettava kansallisrunoilijamme J.
L. Runebergin lisäksi kirjailijat Kyösti Wilkuna ja Tito Colliander, jotka
ovat kirjoittaneet taistelusta.

Sodan lopputulos
Vaihtelevan sotamenestyksen jälkeen Venäjän armeija pääsi voitolle.
Marraskuun 19. päivänä 1808 solmittiin Olkijoella aselepo. Sopimuksessa
sallittiin pääarmeijan vetäytyä Ruotsin puolelle. Haminassa solmittiin
lopullinen rauha 17.9.1809. Suomi
liitettiin osaksi Venäjää, ja alue sai autonomian.

Ruotsin kuningas Kustaa IV Aadolf
ei myöntynyt Aleksanterin vaatimuksiin. Aleksanteri ei halunnut aloittaa
sotaa, mutta Napoleon painosti häntä.
Englantilaiset puolestaan vakuuttivat
Ruotsille, että liitto heidän kanssaan
olisi edullinen. Lopulta Ruotsi ajautui
sotaan Venäjän kanssa.

Vapaasti mukaeltu lähteistä: Lauri Teivainen, 1993: Jynkän taistelu.
Kuopio.; Hugo Schuman 1909: Taistelu Suomesta 1808-1809. Porvoo.;
fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sota.

Venäjä hyökkää Suomeen
Suomen sota alkoi 21.2.1808, kun
Venäjä hyökkäsi Suomeen.
Ruotsin sotataktiikkana oli vetäytyminen: siirryttiin viivytystaisteluja

pelastaa kenttävartioston miten parhaaksi näkee.
- Niin aionkin, vastasi Duncker tyynesti, minkä jälkeen taistelua jatkettiin.

Teksti: Jukka Kytöjoki
Kuva: Jukka Kytöjoki
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Vireä Etelä-Kuopio kutsuu ulkoilemaan
selkeä. Etelä-Kuopio on suosittu etenkin nuorten lapsiperheiden keskuudessa ja varsinkin Hiltulanlahteen on
kaavoituksen jälkeen alettu rakentaa
paljon uutta.

Simo Räty toimii aktiivisena puuhamiehenä
tapahtumien järjestelyissä.

Kyliä kokoava yhdistys

E

telä-Kuopio on kaunis maaseutumainen alue, jota pohjoisessa
rajaa Pitkälahti, etelässä Leppävirta, lännessä Savon rata ja idässä
Kallavesi. Alueella on 4 kylää: Hiltulanlahti, Puutossalmi, Kurkimäki ja

Vehmasmäki. Vehmasmäkeen kuuluvat myös Pellesmäki, Ritisenlahti ja
Sotkanniemi. Kylät sijaitsevat parinkymmenen kilometrin päässä Kuopion keskustasta. Alueella asuu muutama tuhat asukasta, ja kasvusuunta on

Sekä lapsiperheet että iäkkäämpikin
väestö on kaivannut yhteistä puuhapaikkaa, jossa voisi liikkua jokaisena
vuodenaikana.
- Kun Etelä-Kuopion kylät ry perustettiin vuonna 2004, tarkoituksena oli
koota kaikilta alueen kyliltä edustajia,
joiden kanssa yhdessä tuumin miettisimme kehittämisen kohteita. Ensimmäisenä projektina oli yhteinen
liikunta-alue, yhdistyksen puheenjohtaja Simo Räty kertoo.
Yhdistyksen johtokunnassa toimii
tällä hetkellä 6 henkilöä. Tämä porukka ideoi ja toimittaa alueella jaettavaa
Eteläkuopiolainen-tiedotuslehteä. Tapahtumia suunnitellaan porukalla ja
ne toteutetaan talkoovoimin.
- Kesällä meillä on ollut romunkeräystä ja toripäivä Ilveskasinolla. Talkoolaisjoukossa pyörii noin 15 hengen ryhmä. Yllättävän moni kaltaiseni
ruuhkavuosiaan elävä on löytänyt aikatauluistaan sopivaa rakoa myös
yhdistystoimintaan ja talkoolaisena
toimimiseen. Innokkaita osallistujia

tarvitaan aina, joten asiasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan, Räty toivottaa.

Riemurinteestä iloa
ympäri vuoden
Riemurinteen rakentaminen ja kunnostaminen käynnistyi EU:n tukemana Hiihtomaa-projektina. Ilman
talkoolaisten runsasta panosta se ei
kuitenkaan olisi toteutunut. Hiihtomaan nimi muutettiin myöhemmin
Riemurinteeksi.
- Alueella on jo pitempään ollut
hiihtoladut, joiden pohjana on pururata lenkkeilijöille. Maanmuokkauksen jälkeen valmistui pulkkamäki ja
rinne, jossa voi harjoitella laskettelua
tai lumilautailua. Talvisin rinne on
valaistu. Laavu rinteen huipulla on
näköalapaikalla, ja sen makkaranpaistopaikka on vapaasti käytettävissä.
Ilkivallantekijöiden vierailun jälkeen
ilmaisia halkoja ei ole enää saatavilla,
vaan ne täytyy retkeilijän tuoda tullessaan paikalle, Räty harmittelee tihulaisten aikaansaannoksia ja jatkaa:
- Yhteishenkeä Riemurinteellä on
luotu järjestämällä erilaisia liikuntatapahtumia. Puijon Hiihtoseuran
opettajat ovat käyneet ohjaamassa
mäkihypyn alkeita, ja laskiaisrieha
tarjoiluineen on järjestetty talkoovoi-

min jo useampana talvena.

Frisbeegolfia upeissa
maisemissa
Mäenlaskun ja hiihdon lisäksi alueella voi harrastaa frisbeegolfia. Radalla on yhdeksän väylää. Viisi ensimmäistä on sijoitettu aukiolle, josta
avautuu hienot näkymät savolaiseen
maalaismaisemaan. Neljä viimeistä väylää on sijoitettu kuusimetsään.
Väylät ovat pituudeltaan 55-111 metriä. Radan par-tulos on 27. Autoilijat
voivat pysäköidä Vehmasmäen koulun pihan parkkipaikalle, josta rinteelle on noin 200 metrin kävelymatka. Ulkoilualueelta löytyy wc.
- Kuopiossa on aika vähän pitkiä,
kunnon pulkkamäkiä. Tänne kannattaa tulla tutustumaan koko perheen
voimin. Petoselta Riemurinteelle on
vain 15 kilometrin matka. Otamme
mielellään vastaan palautetta, ja omia
parannus- tai tapahtumaideoita voi
vapaasti esittää, vaikkapa Riemurinteen Facebook-sivujen kautta, Räty
vinkkaa.
https://www.facebook.com/riemurinne/
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Parhain pilkkiaika on meneillään

A

hvenen vonkaleet ja mehevä
matikkasoppa mielessä, on
siis aika suunnata jäälle. Harrastuksen alkuun pääsee pieninkin investoinnein.
- Pilkkimiseen ei tarvita kalastuslupaa toisin kuin verkkokalastukseen,
kertoo Joonas Tikkanen Kalastusväline Rialinnasta ja jatkaa:
- Tarvittavat välineet, joilla alkuun
pääsee, ovat vapa, siima, pilkki ja tietysti syötit. Reiän tekeminen onnistuu terävällä kairalla ja sohjokauhalla
avanto puhdistetaan.

Jään paksuutta arvioidessa tulee kuitenkin olla paikallistuntemusta, sillä
virtauskohdat heikentävät jään paksuutta merkittävästi.
- Olen liikkunut niin paljon jäillä,
että tietynlainen näppituntuma kestävyyden arviointiin on vuosien varrella
tullut. Pilkkimisen aloitin isän kanssa,
kun olin sen kokoinen, että saappaat
pysyivät jalassa. Tuuralla jään kokeilu
tai koekairaus antaa paljon tietoa, ja
tietysti naskalit on oltava aina mukana, innokas pilkkijä Lasse Hokkanen
selventää.

ta eettisempään pilkkikalastukseen.
Mikäli saalis ei ole ruokakalaa, sitä voi
käyttää täkyinä tai tarjota vaikkapa
kissalle.
- Nykyään yhä useampi pilkkijä
hyödyntää saaliinsa, eikä nostele kalaa
vain kalastamisen ilosta. Itse lopetan
pyynnin, kun kalaa on tarpeeksi. En
halua jättää jäälle ketunruokaa, Hokkanen naurahtaa jatkaen:
- Jos saisin valita, niin kuhaa ja isoja
ahvenia mieluiten ottaisin. Itse kalastettu saalis on mitä parhainta lähiruokaa.

Jään paksuus sanelee
harrastuskauden pituuden

Ahdin antimet

Kalaonni kadoksissa?

Useimmiten pilkkiavannosta nousee
ahvenia, kiiskiä ja särkiä. Verkoilla kalastettaessa talvella käytetään suurisilmäistä, mutta ohutlankaista verkkoa,
jolla havitellaan täysmittaista kuhaa,
haukea, taimenta ja järvilohta. Mateen
kalastus on siitä erityistä, että sitä pyydetään pimeän aikaan. Sen pyynti on
siirtymässä madeharoilla kalastukses-

Miten se oikea kalastuspaikka sitten
löytyy? Mitä tehdä, kun kaveri vetää
kalaa naapurireiästä, mutta omasta ei
edes nykäise?
Kaikuluotaimet ja GPS auttavat kalaisan paikan valinnassa tai suuren kalan metsästyksessä.
- Itsekin tekniikkahulluna olen juuri hankkinut kannettavan kaikuluotai-

Puhdas ja kiinteä jää, eli teräsjää,
kantaa yksin kulkevan ihmisen, jos
jään paksuus on viisi senttiä. Karkeasti arvioiden jää paksuuntuu 2 mm
vuorokaudessa pakkasastetta kohden. Kun pakkasta on 10 astetta, jäätä
muodistuu 2 cm vuorokaudessa, jos
jäällä ei ole lumikerrosta eristeenä.

Rialinnan Joonas Tikkanen ja myynti-edustaja Lasse Hokkanen menevät pilkille
aina, kun aikataulut antavat myöten.
men, joka ilmoittaa jään alla uivasta
saaliista Bluetoothin kautta älypuhelimeen tai tablettiin. Laitteen tarkkuus
on niin hyvä, että morrin tai värikoukun liikekin erottuu, Tikkanen ihmettelee.
Syötti kannattaa valita saalistettavan
kalan koon mukaan. Kärpäsen- tai
surviaisentoukkaa pienille kaloille,
kalanpaloja ja syöttitahnaa isommil-

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

PERUSHUOLTO

85€

KULJETUSPALVELU HUOLTOON 20 €
Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.

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

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

le. Jos toukan koukkuun laittaminen
tuntuu vastenmieliseltä, on olemassa
myös keinosyöttejä.
Jos nykyajan konstit eivät vakuuta,
voi kalaonneaan parannella vanhan
kansan tapaan sylkäisemällä syöttiin
ja lukemalla päälle loitsun jolla pyydetään apua kalastajien suojeluspyhimyksiltä Pyhältä Andreakselta ja Pyhältä Pietarilta:
Anna, Antti, ahvenia,
Pekka, pieniä kaloja.

Pakkanen on
pukeutumiskysymys

Kevään ja
kesän juhliin
esäksi

Iho k

kuntoon

- kasvohoidot Nyt uutena:
- jalkahoidot ja neulaton mesoterapia yht.
Radiofrekvenssihoito
- ripsien
pidennyksetvähintään 3x sarja -20%.
Sarjahoitona

70 €

Hoito kiinteyttää ihoa, vähentää juonteita, parantaa ihon kimmoisuutta,
rauhoittaa.
Soveltuu ikääntyvälle iholle sekä mm. aknen hoitoon.
sekä muut

kosmetologin hoidot

Radiofrekvenssi selluliitin hoitoon 50 €/h.
Kestopigmentointi
Katso hinnasto kulmakarvoille 3D-menetelmällä:
Kuusi ensimmäistä asiakasta harjoitteluhintaan.
www.hyvanolonsalonki.fi
Pyörönkaari 1, 70820 Kuopio, puh. 044 355 5730
www.kauneushoitokuopio.ﬁ

Kaikille pilkkijöille saalis ei ole se
tavoiteltavin asia harrastuksessa. Ulkoilma, luonto ja hiljaisuus toimivat
mainiona stressinkarkottimina. Pakkanenkaan ei ole este jäälle menolle.
Kerrospukeutumisella tuulenpitävineen kuorikerroksineen pärjää pitkälle, eikä vanhaa kunnon karvahattuakaan kannata unohtaa hyllylle.
Petosella on erinomaiset mahdollisuudet talvikalastukseen. Kallavesi
kiertää ympärillä ja lampiakin löytyy.
- Minulle tämä harrastus on paras
keino nollata pää työkiireistä. Suosittelen tätä myös koko perheen yhteiseksi puuhailuksi. Eväät mukaan ja
makkaranpaistoon porukalla, Hokkanen rohkaisee myös naisia ja lapsia
mukaan.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

6

Petosen Lehti • Keskiviikko 16.3.2016

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
kysyä työllistymismahdollisuuksista
Harjoita
englannin voi
taitoasi
rennosti oikean ame- joko
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
rikkalaisen,
TJ:n kanssa. Maanantaisin klo 11-12.
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.
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.
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Kohtaamispaikka Kotikulma

Jalkasenkatu
7, puh.vakiovuorot
050 372 7900,
avoinna
ma-pe 8 - 14.
Kokoushuoneen
peruttu
kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen
- 23.10.
Ilmaista leipää
lähes joka päivä.vuoksi
Bingo17.ke
klo 10.
SPR:n terveyspiste 4.4. ja 2.5. klo 10 - 12.

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

•
•
•

19.3. klo 12.00 ULKOILURETKI PÖLHÖN LAAVULLE
Keitetään nuotiokahvit. Mahdollisuus paistella makkaroita samoilla tulilla. Säävaraus!
2.4. klo 9.00 - 14.30 PUUTARHAPÄIVÄ KOTIPUUTARHUREILLE Kuopion kansalaisopistolla, Puistokatu 20.
Luennoitsijana on huippusuosittu yliagronomi Bertalan Galambosi aiheenaan uutuusyrtit ja niiden käyttö.
Lisäksi neuvontaa, erilaisia myyntipisteitä, kahvila, arpajaiset… Ilmainen sisäänpääsy. TERVETULOA!
23. - 24.4. PAJUKURSSI Pinarin Toimelassa. Huom. Muuttunut ajankohta!
18.6. SOKKOMATKA 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. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita
matkalle mukaan! Ilmoittautumiset mahdollisimman pian. Yhteystiedot alareunassa.
Oletko halunnut nähdä ihastuttavan Visbyn? Muutama paikka on vielä vapaana. Matka aika on 17. – 19.7. ja hinta
330 euroa sisältää kuljetukset Kuopio - Kuopio, B2-hytin, puolihoitopaketin laivalla, Gotlannin kierroksen bussilla
sisäänpääsymaksuineen ja päiväkahveineen. Pikaiset ilmoittautumiset! Yhteystiedot alareunassa.
Yhteystiedot ja tiedustelut:
sähköposti: puutarhakerho@netti.fi / puhelin: 044 512 3137 / kotisivut: www.pitkalahdenpuutarhakerho.net

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Pinarin kahvioon

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233
•

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 14
Rivitanssi maanantaisin klo 10 - 12
Jumppa / Boccia tiistaisin klo 11.30 - 13.30
Sekasähly miehille ja naisille
sunnuntaisin klo 16 - 17.30

Askartelukerho jatkuu normaalisti torstaisin klo
11 - 14 kaikille avoimena toimintana - tervetuloa!

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

Petosen lehti
myös netissä:

Petosen Ikinuoret ry
Ihanaa kevättä ihan kaikille kesää odotellessa.
Pidämme tiistaina 22.3. sääntömääräisen kevätkokouksen klo
11.45 alkaen. Tulkaahan kaikki mukaan ja vaikuttamaan.

petosenlehti.ppay.fi

Kahvitarjoilu.
T. Hallitus

Tyytyväisyys elämään auttaa pysymään terveenä

P

etosen Pinarilla kokoontuva
Ikinuorten kerho sai vieraakseen Ikäneuvolan sairaanhoitajan Outi Piiraisen, fysioterapeuttiopiskelija Jaakko Uhlbäckin sekä
preventiivistä hoitotiedettä opiskelevan Tiina Häyrisen. Keskustellen
käytiin läpi senioreiden elämään vaikuttavia asioita. Kun perusasiat, kuten
riittävä uni, tasapainoinen ravinto,
liikunta ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ovat kunnossa, oma olo on
vireämpi, ja elämä maistuu.

naista ja unen laatu vaihdella. Huolehtimalla makuuhuoneen sopivasta
valaistuksesta, puhtaista vuodevaatteista, raikkaasta huoneilmasta sekä
miellyttävästä lämpötilasta, voi unta
houkutella tulemaan helpommin.
- Jos yöuni jää vähiin, unenpuutetta
voi korvata päiväunilla, neuvoo Piirainen. Unilääkkeitä ei suositella, koska
niiden käytöstä saattaa seurata suurempia ongelmia kuin hetkellisestä
unettomuudesta. Jotkut ovat saaneet
apua nukahtamisongelmiin yöhormoni melatoniinista.

Ikärajaa kuntoilulle ei ole
- Hyvä lihaskunto auttaa pärjäämään arjen toiminnoissa. Rappujen
kiipeäminen ja sängystä ylösnousu
vaativat voimaa, kertoo Uhlbäck ja
jatkaa:
- Vesijumpat, vesijuoksu ja uinti
ovat erinomaisia lajeja, jotka sopivat
etenkin nivelvaivoista kärsiville. Lihasvoimaa kasvattavaa liikuntaa, kuten kuntosaliharjoittelua, kannattaisi
harjoittaa pari kertaa viikossa. Pientä
tärähtelyä aiheuttava liikunta, kuten
kävely, vahvistaa luustoa. Kun lihaskunto kohenee, se vaikuttaa myös
tasapainon hallintaan ja ehkäisee
kaatumisia. Torin alla Kauppakeskus
Apajassa sijaitsevasta Terve Kuopio
-kioskista saa tarvittaessa ohjeistusta
sopivan liikuntamuodon löytämiseen
ja aloittamiseen.

Ei laihduttamista
Ikää omaava tarvitsee ravinnossaan

Virikkeitä aivoille

Tiina (vas.), Jaakko ja Outi jakoivat monipuolisesti vinkkejä hyvän elämänlaadun edellytyksiin.
etenkin proteiinia ja kalsiumia. Monella seniorilla on ongelmana liian
vähäinen ravinnon saanti tai imeytymishäiriöt. Tällöin on hyvä lisätä
ravintoon energiaa, vaikkapa ruokaöljyn tai kerman muodossa. Lisäravinteiden käyttökin on vähän syövälle
ihan suositeltavaa, ja kaikki tarvitsevat
päivittäisen D-vitamiinilisän. Nesteen
tarve on diureetteja käyttävillä suurempi, joten täytyy muistaa myös juoda tarpeeksi päivän aikana, ainakin

1,5-2 litraa. Säännöllisen ateriarytmin
ylläpitäminen säilyttää verensokerin
tasaisena, ja auttaa pysymään vireänä.
- Iäkkäämmät ihmiset eivät saisi laihduttaa ollenkaan, koska se voi
helposti heikentää peruskuntoa ja aiheuttaa aliravitsemustilan, painottaa
Piirainen.

Unihygienia kuntoon
Iän myötä uni saattaa olla katko-

Aivoille kannattaa antaa päivittäin
pientä haastetta. Ristikot, kirjojen lukeminen, käsityöt, uutisten seuraaminen, keskustelu ja tapahtumien
muistelu antavat aivoille tekemistä.
Kaikenlainen puuhastelu, joka tuottaa
iloa, edistää terveyttäkin.
- Teatterissa tai konserteissa käynti tai ihan vain lähteminen kotoa ihmisten ilmoille piristää. Joka päivä
pitäisi pyrkiä poistumaan kotoa. Seniori-ikäinenkin haluaa tuntea olevansa tarpeellinen. Läheisten olisi hyvä
kannustaa omaistaan vaikuttamaan
itse asioihinsa, ja olemaan aktiivisesti
mukana elämässä, Piirainen vinkkaa.

Ikäneuvolasta saa apua
Kuopion kaupungin Ikäneuvola toimii Petosella Pyörön palvelutalossa
keskiviikkoisin klo 8-11. Asiakkuus
on suunnattu yli 65-vuotiaille. Vas-

taanotolle voi tulla juttelemaan ilman
ajanvarausta ihan mistä tahansa mieltä askarruttavasta aiheesta.
- Yleensä keskustelemaan hakeudutaan stressaavassa elämäntilanteessa.
Meille voi tulla juttelemaan vaikka
oman puolison tai naapurin kanssa,
jos ei halua tulla yksin. Muutokset läheisen käytöksessä, ja eristäytymisen
halu ovat hälyttäviä merkkejä, joten
myös huolestuneet omaiset voivat tarvittaessa ottaa yhteyttä, Piirainen rohkaisee hakemaan apua.
- Asioiden ei kannattaisi antaa paisua liian suuriksi, vaan solmut pitäisi avata heti niiden ilmaannuttua.
Mikään ongelma ei saisi tuntua liian
vähäpätöiselle puheeksi otettavaksi,
Häyrinen lisää.

Ryhmässä on voimaa
Ikäneuvolan lisäksi apua voi löytää
vertaistuesta. Osallistumalla erilaisiin
kerhoihin tai liikuntaryhmiin tapaa
muita samassa elämäntilanteessa olevia. Ikinuorten ryhmäläiset olivat tyytyväisiä päivän antiin.
- Iloinen yllätys oli, että syödä saa.
Uutta oli, että nestemääriin lasketaan
myös ruokien sisältämä neste. Liikuntaa on tullut harrastettua uinnin, vesijuoksun, boccian ja kävelyn merkeissä, ja aivoja vaivataan neulomalla sekä
muilla käsitöillä, kertovat Orvokki
Vepsäläinen ja Liisa Hämäläinen.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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Kallaveden seurakunta

Veijo Olli p. 040-8275 304.
Perheraamattupiiri su 3.4. ja 17.4. klo
16.30-19 Kallaveden kirkon alakerrassa.
Raamattupiiristä vastaa Tuula Holmlund
(tuula.holmlund@gmail.com.
Miesten sauna ja takkailta pe 8.4. klo
17.30. Poukaman leirikeskuksessa. “Jumalan siunaus kansakunnan yllä” , Olli
Seppänen. Saunailtaan kuuluvat sauna,
uinti/avanto ja iltapala.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Varttuneen väen Ahtikirkko ke 23.3.
klo 12. Matti Pentikäinen, Maarit Kirkinen, Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.
Kahvitarjoilu.
Kiirastorstain messu to 24.3. klo 19.
Juha Määttä, Sanna Alanen, Richard
Nicholls ja Dolce.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 25.3. klo 10. Liturgia Anni Tanninen, saarna Juha Määttä, kanttorina
Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.
Pääsiäisyön messu la 26.3. klo 23.
Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Petteri Hämäläinen, kanttorina Anna-Mari
Linna ja kirkkokuoro. Iltapala.
Pääsiäispäivän messu su 27.3. klo
10. Liturgia Sirpa Nummenheimo,
saarna Juha Määttä, kanttorina Richard
Nicholls ja Gospelkuoro.
Pääsäisen ylistystapahtuma su 27.3.
klo 16. Anni Tanninen.
2. Pääsiäispäivän perhemessu ma
28.3. klo 16. Juha Määttä, Mari VuolaTanila, lapsikuoro, Isla-Eerika Launonen
ja Friida Palm, huilu ja Joona Kujanpää,

rumpu.
Messu su 3.4. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Petteri Hämäläinen, kanttorina Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro ja
nuorten lauluryhmä. Kirkkokahvit.
Koko kansan kirkkopyhä su 10.4. klo
10. Liturgia Juha Määttä, saarna Petteri Hämäläinen ja kanttorina Richard
Nicholls ja Nuorisobändi Ps5M.
4-vuotis synttärit su 10.4. klo 16. Juha
Määttä, Tuula Hoffrén, Mari Vuola-Tanila ja Silja Lehtelä, laulu.
Messu su 17.4. klo 10. Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna Sanna Alanen ja
kanttorina Richard Nicholls ja nuorten
musiikkileirin laulajat ja soittajat. Kirkkokahvit.
Kristel-kuoron iltamusiikki la 23.4.
klo 18.
Kristillisen eläkeliiton kevätmessu su
24.4. klo 10. Liturgia Juha Määttä, saarna
Matti Pentikäinen ja kanttorina Richard
Nicholls.
Kallaveden kirkko - Muuta
Miesten Raamattupiiri to 31.3. ja
14.4. klo 18.30-20 Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Piiristä vastaa

Aamupala tiistaisin klo 9-10.30 Työttömille, pienituloisille ja toisten ihmisten
seuraa kaipaaville.Samaan aikaan diakoniatyöntekijän nonstop-vastaanotto ja
ajanvarausmahdollisuus.
Messu su 10.4. klo 17. Anni Tanninen.
Kutsu yhteyteen -messu su 17.4. klo
17. Anni Tanninen.
Messu su 24.4. klo 17. Anni Tanninen.
Diakonia
Senioripysäkki - keskusteluryhmä
alkaa syksyllä 2016 Ryhmässä on mahdollisuus jakaa omia ajatuksia ja tunteita.
Tavoitteena on yksinäisyyden, masennuksen ja ahdistuksen lieventäminen.
Ryhmä kokoontuu 15 kertaa. Soita
rohkeasti ryhmän ohjaajille ja kysy
lisää! Lisätietoja Tiina Halonen p. 040
556 3586, tiina.halonen@psmuisti.fi tai
Maarit Kirkinen p. 040 484 8369, maarit.
kirkinen@evl.fi.
Hyvän hoidon päivä ke 30.3. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa
omaishoitajille, hoidettaville ja kuljetuspalvelun piirissä oleville. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon p. 040 484
8332 ma klo 10-11 (Voit jättää myös viestin vastaajaan).
Hyvän hoidon päivä ke 20.04. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa
omaishoitajille, hoidettaville ja kuljetuspalvelun piirissä oleville. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon p. 040 484

8332 ma klo 10-11 (Voit jättää myös viestin vastaajaan).
Lähimmäistyössä toimivien virkistyspäivä la 23.4. klo 11-16 Rytkyn
leirikeskuksessa. Järj. Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymä ja SPR:n ystävätoiminnan vapaaehtoiset. Yhteiskuljetus
kaupungintalon takaa Maljalahdenkadun pysäkiltä klo 10.15. Ilmoittautuminen 11.4. asti www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/
ilmoittautumiset. Lisätietoja antaa
Maarit Kirkinen p. 040 484 8369.
Perhetyö
Taidetiistai ti 29.3. , 5.4., 12.4. ja 26.4.
klo 9.30-11.30 ja 13-15 Taidetiistai on kierrätykseen ja ekologisuuteen ohjaavaa
taidekasvatusta lapsille ja aikuisille.
Taidetiistaihin kokoonnutaan tiistaisin klo 9.30 -11.30 ja 13-15 Kallaveden
kirkon alakertaan. Ota mukaan luovaa
ajattelua, rennot vaatteet ja omat eväät.
Turvallisuuden takia on tärkeää, että aikuinen huolehtii lapsesta toiminnan aikana. Aikuisena voi olla oma vanhempi,
isovanhempi tai vaikka kummi.
Perhekerhot jatkuu seuraavasti: Vehmasmäki, kappelin perhekerho on tauolla toistaiseksi. Kallaveden kirkko, keskiviikkoisin klo 9.30-11 Jynkänvuoren
kerhohuone: (Isännäntie 22) keskiviik-

7

koisin klo 9.30-11, Kurkimäki, Kurkipirtti: keskiviikkoisin klo 9.30-11 Rytkyn
leirikeskuksessa parillisen viikon keskiviikkona, klo 9.30-11, Petosen seurakuntatalo: torstaisin klo 9.30-11 Vauvaperhekerho maanantaisin Petosen
srk-talolla klo13.00-15.30. Karttulan
seurakuntakodilla tiistaisin klo 9.30-11
Syvänniemen pappilassa keskiviikkoisin klo 9.30-11 Maaninka-talo tiistaisin
klo 9.30-12
Piirit
Haminalahden työseura ma 4.4. klo
18.30. Inkeri Koposella, Korvaharju 287.
Veli Mäntynen.
Rytkyn kylän lähetyspiiri ti 5.4. klo
18. Elvi ja Esko Miettisellä, Pirttimäenrinne 45. Veli Mäntynen.
Haminalahden työseura ma 18.4.
klo 18.30. Sirkka ja Väinö Savolaisella,
Pyörönkaari 22 B 40. Sanna Alanen.
Rytkyn kylän lähetyspiiri ti 19.4. klo
18. Irma Tiihosella, Matomäki 29. Juha
Määttä.
Olotilatorstai to 21.4. klo 11.30-13.
Niemisjärven kylätalolla, Niemisjärventie 763. Lähetysasiaa,arpajaiset. Veli
Mäntynen.
Puutossalmen Lähetyspiiri pe 29.4.
klo 13. Ritva Heikkisellä, Koljonniemenpolku 13. Sanna Alanen.

KOKOUSKUTSU
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n KEVÄTKOKOUS
pidetään Pinarin kokoushuoneessa (Pyörönkaari 19)
tiistaina 31.3.2016 klo 17.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
HUOM! Kaikki Petosen asukkaat ovat
asukasyhdistyksen jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Petosen vapaa-aikatilat, Pinari
Pyörönkaari 19, 040 462 7068

Avoinna ma-pe klo 9.30 - 13.30

Maanantaina 21.3.

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

kahvio.ppay.fi
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PALVELUA HYMYSSÄ SUIN
- ihan tässä lähellä

Palvelumme perustuvat pitkään
kokemukseen ja ajanmukaisiin
hoitomenetelmiin. Kattava palvelutarjontamme sisältää kaikki aina
yleishammashoidosta vaativiin purennankuntoutuksiin.
Kaikki Hammaslääkärimme ja suuhygienistimme palvelevat sinua
vankalla ja nykyaikaisella ammattitaidolla.

PETOSEN HAMMAS
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I A S E M A

Tarjoamme nyt hampaiden valkaisun
Maaliskuun ajan hintaan:
VASTAANOTTO
VALKAISU

249 €

Valkaisuajan varanneille
hampaiden puhdistus
hintaan: 49 euroa.

norm. 399 €

- Helpotusta
hammashoidon kuluihin.

KUOPIO• Pyörönkaari 3 E • 017 3634757 • petosenhammas..

FRESSI OLO
-VIIKKO 14.–19.3.!

AVOIMET OVET KOKO VIIKON
Viikon teemat liikuntakeskuksissa:
Ma 14.3.
Ti 15.3.
Ke 16.3.
To 17.3.
Pe 18.3.
La 19.3.

LES MILLS
TANSSI
VOIMA
SISÄPYÖRÄILY
KEHON JA MIELEN HUOLTO
PERHE

Tarkempi ohjelma netissä ja keskuksessa.

FRESSI KUOPIO, Kauppakatu 33, Kuopio, puh. 044 057 8777, www.fressi.fi/kuopio
FRESSI LIPPUMÄKI, Rauhalahdentie 68, Kuopio, puh. 010 850 9040, www.fressi.fi/lippumaki
FRESSI KUNTOSALI SAVILAHTI, Savilahdentie 14, Kuopio, puh. 010 850 9018, www.fressi.fi/savilahti

