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PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

NOUTOPIZZERIA PETONEN

Avoinna joka päivä
klo 10.30-21.00
puh. 044 - 363 3405

Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

tällä setelillä

TALON ERIKOINEN

KEBAB RIISI
KEBAB
voimassa 30.4.2016 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

tällä setelillä

KASVISRULLA

AURARULLA
KEBAB
voimassa 30.4.2016 asti
1 seteli / asiakas

9€

GRILLI
voimassa 30.4.2016 asti
1 seteli / asiakas

7€

KASVIS/KALA
voimassa 30.4.2016 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

5,5€

tällä setelillä

tällä setelillä

PANNUPIZZA
KANAHAMPURILAISATERIA 2:lla täytteellä

6€

GRILLI
voimassa 30.4.2016 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

FETASALAATTI
SALAATTI
voimassa 30.4.2016 asti
1 seteli / asiakas

5,5€

PIZZA
voimassa 30.4.2016 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

CHILI-TASKU
KEBAB
voimassa 30.4.2016 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. 044 - 363 3405 | info@noutopizzeria.com | www.noutopizzeria.com
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Petosen Pömpelillä riittää asiakkaita
A
lakatu 3:ssa sijaitsevan Pömpelin edessä on ruuhkaa.
Sisällä seurustellaan, koira
tarkkailee maailman menoa, ja puhe
pulppuaa. Täällä on tarjottu vuoden
2015 syyskuusta lähtien apua asiakkaille, jotka kaipaavat tukea elämäntilanteeseensa. Tiloissa toimii PPAY:n
Petosen Osallisuushanke ja Sirkkulanpuiston toimintayhdistyksen Miten
selvitä seuraavaan päivään -hanke.
Juttelemaan voi tulla ajanvarauksella
tai ilman. Tiloihin on muotoutunut
myös oleskelutila, jossa tavataan muita, kenties samassa elämäntilanteessa
olevia.

Parempaa mieltä seurassa
- Alunperin meillä oli tässä pieni
odotustila niille, jotka jonottivat kahdenkeskeiseen keskusteluun. Kun ihmisiä alkoi kerääntyä yhä enemmän,
halusimme tehdä odottamisesta miellyttävämpää. Niin alkoi muotoutua
tapaamistila. Samalla huomasimme,
kuinka paikalla alkoi tapahtua mielenkiintoisia kohtaamisia, Petosen
Osallisuushankkeen
hankeohjaaja
Anne Ruuskanen kertoo Pömpelin
tilaratkaisuista.
- Samassa talossa pitkäänkin asuvat
saattoivat ryhtyä ensimmäistä kertaa juttusille ja tutustua täällä meillä.
Huomataan, että tässähän me kaikki
oikeastaan ollaan samassa veneessä
erilaisuuksista riippumatta. Eri elämäntilanteissakin elävät huomaavat,
että juttukumppanista löytyy aina jotakin, mihin voi itsekin samaistua.
Markku sai Pömpelin esitteen terveyskeskuksessa asioidessaan. Paikasta on tullut tärkeä.
- Käyn täällä päivisin seuran vuoksi.
Yksinasuvalle tämä porukka ja huulenheitto on tärkeää. Tulee iloisempia
asioita päähän kuin kotona yksin ollessa.

tyvään ongelmaan. Kaivataan tietoa
omista oikeuksista ja velvollisuuksista
sekä ihan lakitietoutta. Me autamme
vaikkapa lähtemällä mukaan virastoihin asioimaan, Anne selittää. Apuun
on tultu tarvittaessa kotiin saakka.
- Jotkut asiakkaat haluavat tulla paikan päälle. Toiset taas kertovat asiansa
mieluummin kotiympäristössä. Kun
kipeä asia on ensin purettu kotona,
voi myöhemmin käydä niin, että asiakas haluaa hakeutua muiden seuraan. Monella asiakkaalla on erilaisia
pelkoja. Pelkona voi olla vaikkapa se,
mitä tapahtuu, jos tekee jotain väärin
asioidessaan viranomaisten kanssa.
Me otamme asiakkaan mukaan tilanteisiin, jotta hänelle tulee kokemus sii-

tä, kuinka prosessit etenevät ja kuinka
hän voi itse niihin vaikuttaa.

Anne arjen enkelinä

Ellu kuuli ensimmäisen kerran
Pömpelistä ja sen toiminnasta, kun
tiloja oltiin vasta remontoimassa. Toiminnan alkaessa hän hakeutui Annen
juttusille.
- Minut otettiin täällä vastaan avosylin. Tuntui, että nyt on viimein joku, joka ymmärtää minua ja huoltani
ihan oikeasti. Tärkeintä oli, että joku
ottaa tosissaan ja ymmärtää asiani
niin kuin toinen äiti ymmärtää toista
äitiä. Anne on ollut tukihenkilönäni
isoissa palavereissa ja puhunut puo-

Markulle muiden seura tuo sisältöä päiviin.

Pömpelin porukkaa näyttää yhdistävän huumori.
lestani, jos en ole siihen itse pystynyt,
Ellu selittää.
- Minua on auttanut suuresti jo se
tieto, että täällä on joku joka kuuntelee. Ei enää tarvitse stressata, että jää
yksin. Apua kyllä saa. Anne täällä on
ollut oikea enkelini.

Miten jatkossa?
Asiakkaita jututtaessa tuli vahva
tunne siitä, kuinka kiitollisia he ovat
tällaisen palvelun olemassaolosta.
Monelle jo yhden vaikean asian saaminen järjestykseen voi antaa sysäyksen siihen, että koko elämäntilanne
alkaa pikkuhiljaa muuttua parempaan
suuntaan. Jo pelkkä tietoisuus paikan
olemassaolosta ja avun saatavuudesta
voi kantaa eteenpäin. Pienillä resursseilla on saatu aikaan paljon hyvää.

Tukea asiointiin
Useimmat asiakkaat ovat löytäneet
Pömpelin puskaradion kautta. Informaatiota toiminnasta on jaettu myös
terveyskeskuksen, sosiaalitoimen ja
Kuopion psykiatrian keskuksen kautta.
- Yleisimmin haetaan apua johonkin
viranomaisten kanssa asiointiin liit-

PÄÄKIRJOITUS

T

ervehdys Petosen Lehden lukijat, taas on tullut kevät, ja tutut keskustelujen aiheet ovat
käynnissä. Yhtä harmittaa vietävästi,
kun pyörätien varressa näkyvät koiran pökäleet. Toinen on raivoissaan,
kun naapurin mirri käy vähän pissaamassa talon kulmalle. Piakkoin varmaankin kuulemme ja näemme keskustelupalstoilla taasen useampiakin
keskusteluja siitä, miten joku mopopoika on hurjastellut eturengas ilmassa jossain päin Petosta. Kesän tullessa
varmaankin haukutaan kaupungin
kukka-asetelmat ja istutukset.

- Palvelulle on selkeää tarvetta, ja
asiakkaita olisi tulossa koko ajan lisää.
Hanke on näillä näkymin päättymässä
elokuussa. Anne toivookin, että toiminnan jatkumisesta päättävät tahot
jalkautuisivat tutustumaan toimintaan paikan päälle.
- Tervetuloa katsomaan, mitä täällä
tapahtuu ja miksi.
Lopuksi Anne lähettää terveiset kaikille petoslaisille.
- Meillä on ihana asuinlähiö, jonne
me kaikki mahdumme elämään ja olemaan. Mitä paremmin tunnemme toisemme, sitä enemmän ennakkoluulot
toisia kohtaan hälvenevät.
Teksti ja kuvat:
Pirjo Kiiski

Kevättä ilmassa
Haiseehan se kissanpissi epämukavalta, eivätkä ne koirankakkaratkaan
niin kauniilta siellä tienpenkalla näytä. Mutta jos nuo asiat niin kovasti
häiritsevät, niin eikö sitten pitäisi tehdä jotain siivekkäille ystävillemmekin? Kenelle siitä pitäisi valittaa, kun
tuliterän Volvon konepeltiä koristaa
valkoinen muuttolinnun pyllystä lentänyt läntti, jonka keskustaa koristaa
musta kokkare? Varmaan pitäisi kaikki linnut ampua.
Jalankulkijan kannattaa myös kiertää kuralätäköt kaukaa. Toimistoomme asteli juuri herrasmies, jonka pääl-

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

le vierestä ajanut auto oli roiskuttanut
kuralätäkön vedet. Vai olisikohan autoilijoiden syytä ottaa myös jalankulkijat huomioon, vaikka kevätkiireet
ahdistavat ja jäästä vapautuvat kadut
aiheuttavat sen, että kaasujalkaa alkaa
kuumottaa.
Puistoparlamenttikin alkaa varmasti kohta kokoontua lämpötilan noustessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Toivottavasti he keräävät
pullot ym. roskat mukaansa palaverien päätyttyä. Ja toivottavasti nämä
kokoontumiset tapahtuvat hieman
syrjemmässä kuin lasten ja nuorten

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

silmien edessä.
Mitä mopopoikiin tulee, niin eivät
ne minua häiritse, kunhan päristelevät sellaisessa paikassa missä eivät ole
millään lailla vaaraksi muille kanssaihmisille. Keskusta- ja asutusalueille moinen toiminta ei kumminkaan
kuulu - ainakaan silloin kun muitakin
ihmisiä on liikkeellä.
Onko niin, että suurella osalla ihmisistä asiat ovat kuitenkin niin hyvin,
että heidän suurimmat ongelmansa
ovat elukoiden jätökset ja sitäkin pienemmät asiat? En sano, etteivätkö ne

saisi häiritä, mutta ehkä kumminkin
kannattaisi vaihtaa se pipo vähemmän kiristävään keväthattuun ja keksiä jotain muuta ajateltavaa.
Mutta yrittäkää koiranomistajatkin
käyttää niitä kakkapusseja. Ja mopopojat päristelkööt syrjässä. Yritetään
pärjätä toistemme kanssa.
Kevät on kaunista aikaa.
Jukka Kytöjoki
toimittaja

Ilmoitushinnat 2016: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 25.5.2016
aineistot viimeistään 17.5.2016

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Pitkälahden saha toi eloa ympäristöönsä
V
uoden 1910 tienoilla Kallaveden vesistön sahaustoiminta
järjestyi kokonaan uudelleen.
Iisvedellä puunjalostusta harjoittanut
Heikki Peura perusti Kuopion eteläpuolelle Pitkälahden aseman lähelle
uuden höyrysahan, joka käynnistyi
kesäkuussa 1911. Saha edusti Kuopion
maalaiskunnan teollista selkärankaa.
Ennen ensimmäisen maailmansodan
aiheuttamaan sahojen kriisiä Pitkälahden sahan tuotanto nousi 3000
standartiin vuodessa. Saha oli sodan
pahimman vaiheen pysähdyksissä ja
se käynnistettiin uudelleen vuonna
1918.
Peura omisti myös Haminalahden
kartanon vuodesta 1910 lähtien. Peura oli perustanut vuonna 1896 sahalaitoksen Iisvedelle sekä 1908 myös
rullatehtaan. H. Peura Oy:llä oli Iisvedellä näiden laitosten lisäksi mylly, tiilitehdas ja miilu puuhiilen valmistusta
varten. Peuran kuoltua H. Peura Oy
siirtyi Rauma-Repolan haltuun. Iisveden tehdaslaitoksien toiminta päättyi 1983. Iisveden sahan rakennukset
paloivat 1987, mutta alueella on vielä
jäljellä 1912 valmistunut punatiilinen
rullatehdasrakennus, siihen liittyvä
1920-luvulla valmistunut höyrykoneja kattilarakennus savupiippuineen
sekä puutavaran kuivausrakennus.
Peura oli jäsenenä Kansallis-OsakePankin hallintoneuvostosssa ja hän sai
kauppaneuvoksen arvon 1922.

Rautatie ratkaisi
sahan sijainnin
Pitkälahden sahahanketta suunniteltaessa toisena vaihtoehtona oli
ehdolla Väärälahti, joka sijaitsi pari
kilometriä Pitkälahdesta luoteeseen
Peuran omilla mailla. Sieltä valmiin
sahatavaran kuljetus olisi ollut hankalaa, joten Peura vuokrasi maata sahaa
varten aivan Pitkälahden rautatieaseman vierestä.
Saha käynnistettiin keväällä 1912,
ja alusta asti sen toiminta oli vireätä.
Tämä johtui siitä, että sahalta voitiin
kuljettaa lankut ja laudat vaivattomasti rautateitse Haminaan, jossa Peuralla
oli oma varasto pätevine hoitajineen.
Lastausta helpotti 1930-luvulla tapulivaraston kupeelle rakennettu oma
pistoraide. Sahaa laajennettiin vuosi-

Pitkälahden saha 1930-luvulla.
kymmenien kuluessa useita kertoja.
Siihen asennettiin 1920-luvulla uudet
pikaraamit ja 1960-luvun alkupuolella
sahalla suoritettiin täydellinen peruskorjaus.

Toista sataa miestä töissä
Noususuhdanteen aikana sahan
noin 400 tapulia käsittävästä varastosta lastattiin rautatievaunuihin
6000-7000 standartia lautatavaraa.
Kiireisimpinä aikoina Pitkälahdessa
työskenteli kolmessa vuorossa toista
sataa miestä, jotka olivat ennen muuta
sahan ympäristöstä, Haminalahdesta,
Kurkimäestä, Jynkästä, Mustinlahdesta ja Kuopiosta. Lisäksi oli tilapäistyövoimaa eri puolilta Suomea.

Uitot hevoskierron
voimalla
Pitkälahteen hinattiin alkuaikoina
tukit hevoskierrolla pitkienkin matkojen päästä. Hevoskierto toimi siten, että ponttoolle – tukeista kootulle
ponttonille – oli rakennettu vorokki
pystykela, jota pyöritti hevonen tai
kaksi. Hamppuköyden päässä oleva
varppiankkuri vietiin veneellä köyden

mitan päähän ja pudotettiin pohjaan.
Hevosen kiertäessä köyttä vorokille
siirtyi ponttoo ja sen perään kiinnitetty lautta eteenpäin kohti ankkuria.
Sama toistettiin lukemattomia kertoja, ennen kuin lautta oli vedetty perille. Tällaiset kehälautat olivat käytössä
aina 1940-luvulle saakka.

Hinaajia ja lotjia
Varmuutta ja nopeutta uittoihin toi
omien hinaajien hankkiminen. Iisvedeltä rahdattiin rautateitse 1930-luvulla Alli, joka muutettiin sahan
hinaajaksi. Se sai myöhemmin seurakseen Peura III:n sekä koivuhaloilla
lastatut lotjat Tolppi ja Junnu, joiden
lastit hupenivat matkan edistyessä hinaajien höyrykattiloihin. Nämä Peuran hinaajat olivat tuttu kesäinen näky
Kuopion ympäristössä ja ne puuskuttivat kohti Pitkälahtea kohti aina Nilsiän Syväriltä asti.

Sähköä koko Kuopiolle
Pitkälahteen muodostui vähitellen
oma yhteisö, jonka elämänsykkeen saha määräsi. Sahan viereen perustettiin
1920-luvulla sahausjätteillä toimiva

sähkölaitos, josta vedettiin linjat Haminalahden hoviin, Koivumäen kartanoon ja Rauhalahden kartanoon.
Peura teki myös Kuopion kaupungin
kanssa kymmeneksi vuodeksi sähkönjakelusopimuksen, jonka alkuvuosina
voimalan sveitsiläinen höyryturbiini
kehräsi sähköä koko Kuopion kaupungille.

Ovia ja ikkunoita
Sahan ja voimalan viereen kohosi
vuonna 1932 puusepänverstas, jonka tuotteet noin 40 vuoden ajan heijastivat maamme iloja ja murheita.
Englannin markkinat olivat aueneneet 1920-luvun lopulla ja tuotteita vietiin sinne. Sieltä ovat lähtöisin
myös monen kuopiolaisen talon ovet
ja ikkunat, joiden lisäksi verstaasta
valmistui erilaisia tilaustöitä. Yhtenä
erikoisuutena mainittakoon Helsingin
Messuhallin penkit, jotka valmistuivat
vuonna 1935 pidettyihin Kalevalan
100-vuotisjuhliin.
Pitkälahden vanha koulu perustettiin 1933 sahan työntekijöiden lapsien
vuoksi.

Sota-aikana sotatuotteita
Sota-aikana tuotanto käsitti muun
muassa suksia, sänkyjä, ammuslaatikoita, puukengänpohjia ja ruumisarkkuja. Työläisille rakennettiin toistakymmentä asuinrakennusta sekä
kauppa, josta sahalaiset saivat kätevästi välttämättömimmät tavarat.
Pitkälahden saha toimi vuoteen
1971 saakka. Entisessä tiilisessä saharakennuksessa on nykyisin autokorjaamo ja varastotoimintaa. Vuonna
2007 Pohjois-Savon ympäristökeskus
päätti Pitkälahden vanhan sahan aikaisen pilaantuneen maa-alueen puhdistamisesta ja peittämisestä suojakerroksella.
Teksti: Jukka Kytöjoki
Kuva: Pekka Falkenberg, Kuopion
kulttuurihistoriallinen museo
Lähteet:
Kuopion pitäjän kirja (toim. Antti
Rytkönen),
Kuopion historia 7 (toim. Mauri
Mönkkönen),
www.ammattilehti.fi,
www.asikkalanhistoriaa.fi.

Paikasta hampaaksi

P

yörittelen hempeän lilaa keraamista kuutiota käsissäni. Tästä
kappaleesta tulee joskus jonkun hampaanosa, kenties kokonainen
hammaskruunu. Violetti hymykö?
Miten ihmeessä?

Petosen Hampaan hammaslääkäri
Timo Heikkinen on luvannut kertoa
hammasalan uusimmista sovelluksista. Yritys on hiljattain hankkinut
käyttöönsä suunsisäisen ja -ulkoisen skannerin sekä ohjelmiston, jolla
skannattua kolmiulotteista tietoa käsitellään. CAD/CAM-jyrsin työstää automaattisesti suunnitellun kappaleen.
Näihin laitteisiin voidaan yhdistää
potilastietodata, joten kaikki laitteet
ja ohjelmistot ”keskustelevat” samaa
kieltä keskenään. Tämän yhteistyön
tuloksena työstetään vaikkapa hammaspaikka.

Keraaminen paikka on
yksi vaihtoehto
- Isokokoisen reiän paikkaamiseen

voi olla järkevintä valita kovaa kulutusta kestävä keraamipaikka, etenkin
jos reikä sijaitsee purupinnalla. Skannaamalla kuvaa potilaan hampaasta,
sen lähialueista ja vastapurennasta
saadaan dataa paikan suunnittelua
varten selventää Heikkinen ja jatkaa
innostuen:
- Ennen tähän työvaiheeseen käytettiin suurennuslasia, nyt kuva saadaan
näytölle ruudun kokoisena. Kuvaa
voidaan liikutella eri suuntiin ja suunnitella paikka äärimmäisen tarkasti.
Suunnitteluvaihe imaisee mukaansa
vähän photoshoppauksen lailla.

Kone ei korvaa ihmistä
Uusin teknologia tarjoaa hammaslääkäreille mahdollisuuden toteuttaa
asiakkaan hoitoa nopeammin, suurella tarkkuudella ja asiakkaalle parhaiten soveltuvalla tavalla.
- Ihmistä ja käsityötaitoa tullaan jatkossakin tarvitsemaan tässä työssä, eikä hammasteknikoidenkaan ammatti
ole katoamassa, toteaa Heikkinen.

- Suunulkoisella skannerilla kuvataan potilaan hampaiden kipsivaloksia. Itse valoksen sijasta lähetetään
kuvausdata hammasteknikolle, joka
toteuttaa proteesin tai oikomiskojeen
valmistuksen. Tällä tavoin sekä tiedonvälitys että tilauksen toimitusaika
nopeutuvat, Heikkinen selventää.

Asiakas on pomo
Uusia kuvantamismenetelmiä tullaan hyödyntämään oikomishoidon
tulosten seuraamisessa ja esteettisen hammashoidon toteuttamisessa. Esteettisellä puolella keraamisiin
kuorikoihin ja paikkoihin voidaan
jyrsinnän ja polton jälkeen maalata
asiakkaan toiveiden mukaan vaikkapa
pieniä hiushalkeamia luonnollisuuden lisäämiseksi. Suunnitelma hampaista voidaan tehdä hyvin yksityiskohtaisesti.
- Asiakas on aina pomo, jolla on
päätösvalta, mitä ja miten toteutetaan. Hammaslääkärin tehtävänä on
tarjota laajaa osaamista ja hoitovaih-

Timo Heikkisen vastaanotolla on käytössä uutta kuvantamistekniikkaa.
toehtoja eri hintaluokissa. Potilas tarvitsee realistista tietoa menetelmien
eduista ja mahdollisista huonoista
puolista, vaikkapa paikkausmateriaalia valittaessa. Jos asiakkaan ainoana vaihtoehtona on kokonaan hoidon ulkopuolelle jättäytyminen, ei se
ole kummallekaan osapuolelle kivaa,
Heikkinen toteaa.
Näin se siis käytännössä menee:

kuvantaminen, suunnitteluvaihe tietokoneella, datansiirto jyrsimeen ja
lila kuutio laitteen sisään. Vielä jyrsityn kappaleen paistaminen ja lila väri
muuttuukin hampaanväriseksi. Tarvittaessa viimeistelymaalaus. Lopuksi
ihka uusi hammaskruunu on valmis
ja pääsee sulostuttamaan asiakkaan
hymyä.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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Duo Violetta konsertoi Petosella

Petosen lehti myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

Duo Violetta konsertoi Pinarilla, Pyörönkaari 19, 26.4. klo 11.

Juttuvinkit osoitteeseen
petosenlehti@ppay.fi
Seuraava Petosen lehti
ilmestyy 25.5.
Aineistot lehteen 17.5.
KESÄPYÖRÄILYKAUSI LÄHESTYY!
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etosen Lehti kävi vierailemassa
Musiikkikeskuksella tutustumassa naisviulisteihin. Emäntinä olivat viulistit Laura Vilagi ja
Sanna Haverinen. He ovat tulossa
Petoselle Pinarille konsertoimaan.
Konsertti liittyy Musiikkikeskuksen
jalkautumiseen kansan pariin.
- Petosella on ajateltu semmoista
monipuolista kokonaisuutta. Kevyttä klassista, sitten ehkä vähän viihteellisempääkin. Saattaa tulla kenties
musikaalisävelmiäkin ja ehkä vähän
kansanmusiikkia. Siitä me räätälöidään sopiva kokonaisuus. Meillä on
aika paljon ohjelmaa. Jätetään vähän
vielä arvailujen varaan. Hauska päästä Pinarille näkemään uusia paikkoja,
Laura ja Sanna toteavat.
Lauralla ja Sannalla tulee olemaan
konsertteja monessa päiväkodissa.
- Tarkoitus on, että kierrokset keskittyvät toukokuun loppupuolelle, mutta
myös joulun aikaan on esityksiä.
- Meillä Lauran kanssa on esityksistä suurin osa huhtikuussa. Kirjastossa
ollaan soitettu Petosella, mutta päiväkodeissa ei olla soitettu. Se on uusi
juttu.
- Ja sitten on esiinnytty sellaisissa yritysten seminaareissa, joihin on
haluttu jonkinlaista musiikkiesitystä,
jatkaa Sanna.

Viulistit soittavat
kaupunginorkesterissa
Laura soittaa alttoviulua ja Sanna tavallista viulua. Alttoviulu on hieman
isompi viulu, jossa vähän matalampi
ääni kuin tavallisessa viulussa. Muuten ne ovat hyvin samankaltaisia soittimia. Alttoviulua soitetaan samalla
tavalla kuin tavallista viulua, ei niin
kuin selloa.
Laura ja Sanna soittavat kumpikin Kuopion kaupunginorkesterissa.
He harjoittelevat Musiikkikeskuksen
konserttisalissa.
- Meillä on yleensä päiväsaikaan
harjoitukset ja kerran viikossa konsertti, yleensä torstai-iltaisin, toteaa
Sanna.
- Tänään harjoiteltiin pelkästään
jousten kesken ilman kapellimestaria.
Se on vähän harvinaisempaa. Soitettaessa ilman kapellimestaria soittoa vie
konserttimestari, joka on ykkösviulisti ja äänenjohtaja. Ensi viikolla meillä
on jousikonsertteja, jatkaa Laura.
Sanna on soittanut kaupunginorkesterissa vuodesta 2011, Laura vuodesta
2008. Lauralla tulee kohta kuusi täyttä
vuotta.

- Välillä olin kaksi vuotta äitiyslomalla.

Konsertteja lähiöissä
Musiikkikeskuksella on runsaasti
muutakin toimintaa kaupunginorkesterin lisäksi. Vierailevia muusikoita käy paljon laidasta laitaan. Talossa
toimii myös kaksi musiikkioppilaitosta, Kuopion konservatorio ja SibeliusAkatemia.
- Niissä on paljon opiskelijoita, jotka soittavat ja opiskelevat. Heitä tietysti sitten opettajat ohjaavat, mutta
me keskitymme kaupunginorkesterin
toimintaan ja harjoitteluun. Meillä on
itsenäistä harjoittelua ja sitten yhteisharjoitukset, toteaa Sanna.
Musiikkikeskus on osa Kuopion
kaupungin hyvinvoinnin edistämisen
palvelualuetta. Kansalaistoiminnan
aktivointiyksikkö koordinoi kevään
esiintymiset lähiöiden asukastuvissa,
kouluissa, palvelutaloissa ja päiväkodeissa.
- Kamarimusiikkitoimintaa ollaan
tehty jo pidempään, mutta sitä tulee
vielä enemmän kuin aiemmin. Oli
tarvetta lisätä muusikoiden työmäärää jollain mielekkäällä tavalla, kertoo
Laura.
- Kyllä se varmaan tuli meidän esimieheltämme se idea, että laitetaan
koko porukka kiertämään. Jaettiin
kaikki pienryhmiin, että kaikille tulisi
tekemistä, säestää Sanna.

Muusikon ammatti
on monipuolinen
Laura on syntynyt Houtskarissa Turun saaristossa ja on tullut Kuopioon
työn perässä.
- Opiskelin aikanaan Turussa ja Helsingissä. Haaveena oli orkesteripaikka.
Samana keväänä, kun olin valmistumassa musiikin maisteriksi SibeliusAkatemiasta, kävin läpi kaikki vapaat
paikat, jotka olivat Suomessa sillä hetkellä auki. Kuopiossa sitten tärppäsi.
Nuorempana muutkin taidealat kyllä
kiinnostivat, kertoo Laura.
Lauran mukaan muusikon ammatin
hyvä puoli on monipuolisuus.
- Varsinkin täällä Kuopiossa meillä on hirveän vaihtelevaa ohjelmistoa
ja pääsen soittamaan paljon kamarimusiikkia. Se on tosi mukavaa. Huono puoli on, että pitkällä tähtäimellä
orkesterisoittajan työ on fyysisesti aika kuormittavaa. Täytyy koittaa pitää
hyvä huoli fyysisestä kunnosta. Välillä
täytyy löytää myös motivaatiota, varsinkin jos soitetaan viihteellisempää

TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!

ohjelmistoa, mikä ehkä ei klassisen
musiikin ammattilaiselle anna niin
paljon. Täytyy sitten yrittää nähdä asian hyvät puolet.
Lauran tulevaisuuden suunnitelmatkin ovat musiikin parissa, mutta monet harrastukset ovat alkaneet saada
tärkeää jalansijaa. Valokuvaus on tällainen uudempi innostava vastapaino.
Sanna on syntynyt Kuhmossa.
- Kuhmon kamarimusiikkifestivaali on varmasti vaikuttanut ammatinvalintaani, mutta minusta tuntuu,
että olen vähän niin kuin ajautunut
tälle alalle. Joskus pienenä haaveilin
enemmänkin jostain muusta. Muistan että eläinlääkäri oli sellainen haaveammatti. Koulussa pyrin musiikkiluokalle, ja samalla pääsykokeella
pääsi suoraan musiikkiopistoon. Sitä
kautta sain paikan musiikkiopistossa.
Mutta sitten kun aloitin viuluopinnot
Kuhmon musiikkiopistossa, ihailin
viulunsoiton opettajaani kovasti, ja
halusin viulunsoiton opettajaksi. Sitä
kautta ajauduin muusikoksi.

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

Sannan mielestä on hienoa, että saa
soittaa monenlaista musiikkia ja se on
kivaa, että on niin kansainvälinen porukka.
- Tosi paljon on eri maista tullut
soittajia. Esimerkiksi Japanista, Romaniasta, Espanjasta, Irlannista ja
Puolasta.

Konserttiaikataulut
Petosen Lehti kävi syksyllä Petosen
kirjaston avajaisissa katsomassa, kun
Laura ja Sanna soittivat jousikvintetissä. Toimittaja Jani Tossavainen totesi
palattuaan, että on todella kovia naisia
soittamaan viulua. Kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan Pinarin konserttia.
Duo Violettan konserttiaikataulu on
seuraava:
Perjantaina 15.4.
klo 9 Länsi-Puijon asukastupa
klo 11 Puijonlaakson asukastupa
klo 13 Särkiniemen asukastupa
Maanantaina 25.4
klo 11.30 Saarijärven asukastupa
Tiistaina 26.4.
klo 9 Neulamäen asukastupa
klo 11 Pinarin kahvio

14.4. klo 18.30
15.4. klo 18.00
klo 20.00
17.4. klo 10.00
19.4.
20.4.
21.4.
24.4.

klo 09.00
klo 18.00
klo 18.30
klo 11.00

Rukousilta
Warkit
Nuoret
Kevättapahtuma Martti Ahtisaaren
koululla (Kirpputori, lasten toimintapisteitä)
Rukousaamu
AO-piiri
Rukousilta
Jumalanpalvelus

Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

Pyörönkaari 18, Petonen
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Kamppailua itsensä kehittämiseksi

K

amppailulajien aktiiviharrastaja Teemu Rissanen päätyi
kamppailulajien pariin, koska
hän oli rasavilli.
- Pelasin myös jääkiekkoa pienenä,
mutta se ei ollut minun juttu. Kokeilin
sitten kamppailulajeja. Tuntui heti, että täältä se koti löytyi, kertoo Teemu.

Teemu Rissanen (oik.) on harrastanut kamppailulajeja 12-vuotiaasta lähtien.

Teemu meni 12-vuotiaana ensimmäisen kerran salille aikidoon. Siitä
hän jatkoi 15-vuotiaana hokutoryu
ju-jutsuun.
- Sillä tiellä ollaan vielä. Ju-jutsu oli
aikanaan kaikista kovin laji. Sen monipuolisuus kiehtoi. Siinä oli kaikki
kamppailun osa-alueet: lyöminen,
potkiminen, heitot, kuristukset ja lukot. Se kiehtoi heti.

Kahden lajin mustat vyöt
Teemu suoritti vuonna 1997 ensimmäisen danin mustan vyön.
- Siihen valmistauduin tosi kovaa.
Pelkästään sitä yhtä koetta varten
treenasin puolen vuoden jakson aikana joka päivä ainakin kerran. Saattoi
olla sekä aamutreenin lisäksi vielä iltatreeni. Kyllähän aika tiukkaa harrastamista oli. Ei siitä rahaa saanut, mutta hauskaahan se oli.
Nykyään Teemulla on neljännen danin musta vyö hokutoryu ju-jutsussa.
- Minulla on musta vyö myös kenjutsusta, jonka olen tässä vanhemmilla päivillä aloittanut. Sitä olen treenannut nelisen vuotta. Ju-jutsupohja
auttaa hirveästi. Siinä opetellaan japanilaisen miekan, katanan, käyttö ja
sen tekniikat ju-jutsun päälle.
Hokutoryu ju-jutsua Teemu on harrastanut myös kilpaurheiluna.
- Ennen armeijaa 1990-luvun alkupuolella olin kaksissa SM-kilpailuissa
ja molemmissa toisena, eli turpaan
tuli. Osanottajia oli useita kymmeniä.

18 vuotta turva-alalla
Kamppailulajiosaamistaan Teemu
on hyödyntänyt myös ammatissaan.
- Olen ollut pitkään vartijan hommissa ja tehnyt ovimiehen hommia
siinä samalla. Nyt olen ihan yrittäjänä
Juhlapesussa, mutta se on siellä taustalla. Kun on 18 vuotta turva-alalla ollut töissä, ei kaikesta ole selvinnyt puhumalla. Olen joutunut voimakeinoja
joskus käyttämään, mutta se on ollut
helpoin osa työtä. Jos asiakas on sille
puolelle halunnut mennä, niin häntä
on pitänyt palvella, toteaa Teemu sarkastisesti.
Kamppailulajien suhteen tulevaisuudensuunnitelmissa on se, että
eteenpäin on mentävä. Periksi ei voi
antaa.
- Kyllä sitä pitäisi aina jaksaa jotenkin lyllertää eteenpäin. Joka päivä oppii vieläkin jotakin uutta, kun jaksaa
treenata.

Kuopion Danit yhdistää
kamppailulajeja
Teemu on mukana myös Kuopion
Danit ry:ssä. Se on yli 20 vuotta vanha kattojärjestö kuopiolaisille kamppailulajien seuroille. Jäsenseuroja on
neljätoista. Henkilöjäsenillä on joko
oman lajinsa musta vyö, tai he ovat
muuten saaneet kamppailulajien valmentajan statuksen.
- Eri lajeissa on erilaisia systeemejä,
miten tullaan valmentajaksi. Ideana
on, että Kuopiossa saadaan järjestettyä yhden luukun periaate. Kaikki

tiedot harrastettavissa olevista kamppailulajeista löytyvät yhdestä paikasta,
kuopiondanit.com.
Kuopion Danien tavoitteena on
myös, että tehdään kamppailulajien
seurojen kesken enemmän yhdessä
asioita kuin toisia vastaan.
- Siinä mielessä kilpailua eri kamppailulajien kesken on ollut, että seurat
kilpailevat samoista ihmisistä harrastajina. Tarkoitus on, että saadaan reilu
tekemisen meininki, eikä oteta toistemme silmäkuopista vauhtia, vaan
tehdään yhdessä hommia, treenasipa
mitä lajia tahansa.

Feel Your Movement
-tapahtuma syksyllä
Teemu on ollut Kuopion daneissa eri
rooleissa. Jossain vaiheessa hän oli puheenjohtaja, mutta tällä hetkellä hallituksen rivijäsenen.
- Pääurakkani on pistää jo kuudetta
kertaa järjestettävä Feel Your Movement -tapahtuma taas pystyyn syksyllä. Se on tapahtuma, jossa kuopiolaisille esitellään yhden päivän aikana
harrastusmahdollisuuksia
omassa
kaupungissaan. Kuopiolaiset liikuntaseurat lajista riippumatta voivat esitellä lajiaan ja toimintaansa. Siellä on
esimerkiksi tanssia, ammuntaa, roller
derbyä ja kaikkea mahdollista. Kamppailulajit ovat myöskin mukana.
Viime vuonna Feel Your Movement
-tapahtumassa Kuopio-hallissa kävi
yhden päivän aikana 5000-6000 katsojaa. - Tänä vuonna odotetaan vielä
isompaa porukkaa mukaan. Meillä on
pieni hyvä tiimi, jolla on jo rutiinia tapahtuman järjestämiseen. Lisää tietoa
syksyn tapahtumasta löytyy internetistä osoitteesta www.fym.fi.

Uusia lajeja syntyy
Kamppailulajien suosio menee
yleensä aaltomaisesti. Joku laji on ensin suosiossa, mutta sitten se laantuu
noustakseen taas.
- Nyt tuntuu, että brasilialainen jujutsu ja vapaaottelu ovat olleet pitkään
suosikkilajit. En osaa sanoa, kuinka
pitkään. Vaikea sanoa, onko jokin laji erityisesti laskusuunnassa. Joskus ei
johonkin lajiin vaan tule uusia harrastajia. Sitten se lähtee jossain vaiheessa kasvamaan uudestaan. Tehdään
juniorityötä, ja sitä kautta se lähtee
nousuun. Tulee kenties joku innosta-

va henkilö, joka vetää porukkaa mukaansa.

Itsensä haastaminen
tärkeintä

Brasialainen ju-jutsu eroaa hokutoryu ju-jutsusta siten, että se painottuu
mattokamppailuun.
- Kamppailulajit syntyvät esimerkiksi siten, että joku kaveri ei ole tykännyt vaikkapa lyödä tai potkia, mutta
pärjää todella hyvin matossa. Hän
kehittää sitä hommaa. Sitten kun hän
on vääntänyt sitä tarpeeksi, todetaan
homman olevan niin erilainen kuin
muut, että siitä tulee uusi laji.

Nyrkkeily on myös kuulunut rakkaana lajina koko ajan Teemun lajikavalkadiin.
- Sitä olen harrastanut pienestä pitäen. En ole ollut kisoissa, mutta salin
kehässä olen saanut nokkaani monta
kertaa, muistelee Teemu.

Kamppailulajien lajikirjo on kasvanut valtavasti. Teemun aloittaessa jujutsu oli kovin laji, mutta esimerkiksi
vapaaottelusta ei tiedetty vielä mitään.
- Ju-jutsu oli ainut meillä tiedossa oleva laji, jossa oli täyskontaktia.
Valinnanvaraa on nykyisin paljon, ja
maailma on muuttunut. Ju-jutsussa
on linkki Japaniin. Tavat on otettu
sieltä, ja myös se, kuinka treenataan.
Osa lajeista on kehitetty kilpailumielessä. Niillä ei ehkä ole sellaista suurta
henkistä pääomaa.

Naisia joka lajissa
Toimittajan kysyessä, mitä kamppailulajia naiset harrastavat eniten, Teemu toteaa että on erilaisia naisia erilaisilla haluilla tehdä asioita.
- Osa naisista ei tykkää kontaktista
ja he ajautuvat lajeihin, joissa kontaktia ei oteta. Tällaisia lajeja ovat esimerkiksi taiji ja aikido. Ne ovat pehmeämpiä lajeja, mutta niissä pystyy
haastamaan ja kehittämään itseään.
Osa naisista tykkää ottaa ottelua siinä
missä miehetkin, ja enemmänkin. He
ajautuvat kovempiin lajeihin. Naisia
löytyy nyrkkeilystä, vapaaottelusta ja
kaikista lajeista. Naiset etsiytyvät sellaisen lajin pariin, joka heitä miellyttää ja joka heistä on mukavaa.

Kamppailua omilla
vahvuuksilla
Kamppailulajeissa
kamppaillaan
omilla vahvuuksilla.
- Joku voi olla nopea. Hän kehittää
tekniikkansa ja hyödyntää sitä omassa lajissaan. Jos joku puolestaan on
iso ja raskas, hän käyttää hyväkseen
massaansa. Jokainen kamppailee aina omilla vahvuusalueillaan ja pyrkii
kehittämään tekniikkaansa siinä, missä on hyvä. Tärkeää on myös kehittää
huonoja osa-alueita koko ajan.

Kilpailu ei ole koskaan ollut Teemulle se juttu, miksi hän harrastaa kamppailulajeja.
- Ihmisiä lähtee mukaan eri lähtökohdista. Joillekin kilpailu on tärkein
asia. Etenkin länsimaisessa kulttuurissa se on usein tärkeää. Minulle on ollut pääasia, että olen saanut koko ajan
haastaa itseäni. Olen joutunut esimerkiksi vyökokeissa sellaisiin tilanteisiin, missä minut on vedetty ihan piippuun, ihan äärimmilleen. On kysytty
henkistä kapasiteettia, että jaksaa vielä
eteenpäin. Kehittyminen siinä hommassa on ollut se minun juttuni aina.
Se on ollut kilpailua tärkeämpää.
Teemun henkisen puolen filosofia
kamppailulajien suhteen on se, että
nouset ylös aina kun sinut lyödään
maahan.
- Siitä se jatkuu. Päivä on huomennakin.

Harrastamaan
peruskurssien kautta
Kamppailulajeissa harjoitellaan Teemun mukaan yleensä siten, että ensin
otetaan alkulämmin. Siinä lämmitetään kroppa, että ei satu revähdyksiä.
Siihen kuuluu pieni venyttely, jolla
auotaan paikat. Sitten treenataan lajin perustekniikkaa. Sen jälkeen tulee
soveltava harjoitus ja otteluharjoitus.
Lopuksi on loppujumppa. Se parantaa
kuntoa ja kestävyyttä.
- Tarkoitus on aina, että hiki tulee.
Kuopiossa on useita kamppailulaji-

en harrastuspaikkoja. Eniten lajeja on
Suurmäentien väestösuojassa, missä
Teemukin treenaa. Osalla seuroista on
omia, yksityisiä saleja.

Kamppailulajien harrastaminen on edullista
Kamppailulajien pariin tullaan
yleensä peruskurssien kautta. Niistä
ilmoitetaan lehdissä. Yleensä ne alkavat syksyllä ja keväällä, mutta nykyisin
ne voivat alkaa muulloinkin.
- Kysymällä ja pistämällä sähköpostia seuralle saa infoa. Kamppailulajien harrastaminen on varsin edullista.
Normaali seuran jäsenmaksu on 100120 euroa puolivuosittain. Puku maksaa 150 euroa, ja sillä pärjää useita
vuosia, kertoo Teemu.
Rikoslainsäädännön mukaan kamppailulajien taitojen käyttö salin ulkopuolella voi jossain tapauksessa olla
rangaistusta korottava.
- Rikoslaki on kuitenkin kaikille
kansalaisille sama. Tosiasia on, että
sellainen ihminen ei tappele meidän
saleilla, joka tykkää tapella kadulla.
Hän lentää sieltä pois. Hän ei yksinkertaisesti sopeudu meidän sääntöihimme. Saleilla on tiukka kuri ja
hierarkia. Siellä kunnioitetaan vastustajaa ja touhutaan yhteistyössä. Jos joku särkee porukkaa tahallaan, hänelle
ei riitä harjoituskavereita. Ei mikään
seura sellaista katsele, vaan heittää hänet pihalle.
Petosen Lehden lukijoille Teemu
haluaa sanoa, että jos olet kamppailulajeista kiinnostunut, tule ihmeessä
katsomaan näytöksiä ja ilmoittaudu
mukaan. Yleensä lajia pääsee testaamaan pariksi viikoksi ilmaiseksi.
- Se on sellainen kokeiluaika, jolloin
voi katsoa, onko se sinun juttusi vai ei.
Sieltä voi löytyä oma harrastus.
Teksti: Jukka Kytöjoki
Kuva: Petteri Nupponen

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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Kari Vepsäläinen 30 vuotta yrittäjänä
N

este Matkuksen kauppias
Kari Vepsäläinen on ollut
yrittäjänä 30 vuotta. Hän on
alunperin Kuopion poikia, syntynyt
Riistavedellä 1964 ja muuttanut vanhempien mukana lapsena Lahteen.
Siellä hän aloitti yrityselämän ja tuli
paluumuuttajana kaksi ja puoli vuotta
sitten Ikean kauppakeskuksen viereen
Neste Matkukseen.

Yrittäjäperheen kuopus
- Synnyin yrittäjäperheeseen. Isä oli
kuorma-autoilija, perheessämme oli
neljä lasta – minä olin kuopus. Pienenä muutettiin Lahteen ja koulut kävin
siellä. Nuorena miehenä aloin yrittäjäksi. Olin 21-vuotias, kun aloitin. Kävin ammattikoulun ja luin kauppateknikoksi.
Kari oli huoltoasemalla töissä ilta- ja
viikonloppuhommissa.
- Sitten tarjottiin yrittäjän paikkaa
ja sillä tiellä ollaan. Nyt olen ollut 30
vuotta yrittäjänä. Aika on mennyt nopeasti. Helmikuun 16. päivä tuli virallisesti 30 vuotta täyteen.

Parhaimmillaan
kolme asemaa
Kaikki Karin yritykset ovat olleet
huoltoasemia. Hänen ensimmäinen
yrityksensä oli Lahdesta noin 10 kilometriä Kouvolan suuntaan, Villähteen
Shell, jota hän piti vuosina 1986-1992.
Sitten hän siirtyi 1992 joulukuussa
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Lahteen kauppiaaksi Suomen suurimpiin huoltoasemiin lukeutuvaan Kivistönmäen Finnoiliin.
- Toimintaa laajennettiin siten, että
asemia tuli lisää. Niitä oli kolme kappaletta Heinolassa ja Lahdessa, ja sitten oli vielä kahvila erikseen. Vuonna
2008 aloitin Kariston Motorestissa,
jossa olin neljä vuotta. Kun lopetin
sen toiminnan, vuoden päästä aloitin
täällä.

Kauppakeskus
kerää ihmisiä
- Matkuksen Neste on sijainniltaan
erittäin kiinnostava paikka. Tämä on
ensimmäinen iso liikenneasema etelästä Kuopioon saavuttaessa. Iso Ikean
kauppakeskus tekee sen, että tänne
tulee ihmisiä erittäin laajalta alueelta
käymään, ja minä olen palvelemassa
tässä, kertoo Kari.
Karilla on Lahdessa kaksi aikuista
poikaa.
- Kun on yrittäjä, se on vaatinut perheeltä erittäin paljon. On tullut tehtyä
pitkiä päiviä. Lapset, jotka ovat aikuisia miehiä, ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä, että he ovat saaneet matkustaa.
Kaikki vapaa-ajat olen käyttänyt perheelle. Perhe suhtautui positiivisesti
yrittäjyyteeni.
Tällä hetkellä hän seurustelee.
- En ole vapailla markkinoilla, toteaa Kari.

Huoltoasematoiminta
on muuttunut
- Huoltoasematoiminta on muuttunut siten, että aiemmin huollettiin
paljon enemmän autoja. Remontin
tarve autoissa on vähentynyt. Menee
niitä vieläkin rikki, mutta pääsääntöisesti nyt 2000-luvulla on huollettu
enemmän ihmisten syömistä. Syöminenhän täältä ei lopu koskaan.
- Yrittämisen kannalta suunnitelmissa on se, että koko ajan parannetaan
toimintoja. Kuunnellaan asiakkailta
hyviä vinkkejä. Halutaan tietysti tulla
Suomen parhaaksi palveluasemaksi.
Ei passaa olla liian tyytyväinen siihen,
missä mennään. Tietysti sellainen uudistus, kuten esimerkiksi Pancho Villa, on ollut menestyksellinen. Siitä on
hyvä petrata muuta toimintaa.
Petosen Lehden lukijoille Kari haluaa todeta, että Matkuksen Neste on
tässä erittäin lähellä.
- Täällä on monipuoliset ravintolapalvelut ja päivittäistavarakauppa
sekä Suomen nopein pikapesukatu.
Vastaan kaikista liikenneaseman toiminnoista.
- Kuopiossa on mukavia ihmisiä.
Tervetuloa tutustumaan paikkaan ja
antamaan rakentavaa palautetta, mitä
täällä saisi olla lisää, tai mitä tarvikkeita tarvitsisi enemmän.
Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

Viihdy Jynkässä,
ravintola Käskynkässä!
• lounas ma-pe klo 10-15
• à la carte ateriat
• pizzat
• hampurilaisateriat
• astiaston vuokrausta
• kesäterassi, A-oikeudet
• saunakabinetti
Vapunpäivän lounas noutopöydässä
1.5.2016 klo 12-16. Hinta 22 €/henkilö.
Äitienpäivän lounas noutopöydässä
8.5.2016 klo 11-16. Hinta 22 €/henkilö.
Suosittelemme pöytävarauksen tekemistä!
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PITOPALVELUA perhe- ja yritystilaisuuksiin,
ympäri maakunnan. Teemme juhlasi toiveesi
mukaan, myös ”avaimet käteen” -periaatteella.
Soikkokuja 12,
Jynkän palvelukeskus, Kuopio
www.kaskynkka.net
puh.
ma-to
pe
la
su

017 361 3411
10-20
10-23
12-22
12-21

keittiö 10-19
keittiö 10-21
keittiö 12-21
keittiö 12-20

Tilaisuuksissa ja perjantain
karaokeilloissa palvelemme -02 asti.
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Metsä heräilee taas

L

uonto vetää puoleensa, niin
kaupungin asukkaita kuin maaseudulla asuvia. Puistot ja pihat tuovat ensiapua viherkaipuuseen,
mutta eivät kuitenkaan korvaa aidon
metsän antamaa kokemusta. Metsän
tuoksut, äänet ja vaihtelevat maisemat
rauhoittavat stressaantunutta. Jokainen vuodenaika tarjoaa uutta tutkittavaa ja ihmeteltävää. Valon ja lämmön
lisääntyessä metsäluonto heräilee taas
hiljaiselostaan ja vuoden vilkkain
ajanjakso alkaa.

Terapeuttiset vaikutukset
Verenpaine ja elimistön stressihormonitaso alenevat luonnossa liikkuessa. Samalla kohoaa niin mieliala kuin
kuntokin. Luonto antaa haastetta liikunnallisesti eritasoisille kuntoilijoille. Maaston vaihtelevuus, puunjuuristot ja kivenlohkareet vaativat erilaisia
motorisia taitoja kuin tasaisella alustalla liikkuminen. Liikkujien ikä ja
kunto kannattaakin pitää mielessä,
kun suunnittelee retkeä esimerkiksi
perheen kanssa. Jätä kiire pois ja varaa
ulkoiluun riittävästi aikaa, niin ehdit
myös havainnoida kevätluontoa.

Luonto-Liiton
kevätseuranta
Kevään edistymisestä voi raportoida Luonto-Liiton sivustolle http://
www.kevatseuranta.fi.
Seurantaan
voi osallistua kuka tahansa luonnosta
kiinnostunut. Kaikkia seurantalajeja ei tarvitse tuntea, ja yksittäisetkin
havainnot ovat arvokkaita. Kevätseurannassa tarkkaillaan kahta asiaa: ensihavaintoja ja lajien runsastumista.
Tämän vuoden teemana ovat puut
ja pensaat. Ensihavaintoja voi kirjata
milloin vain. Lajien runsautta arvioidaan kaksiportaisella asteikolla seitsemänä kevätseurantaviikonloppuna.
Myös lapsille on oma kevätseuranta,
johon kuuluu 13 helppoa kevätlajia.
Ylen aamu-tv lähetyksissä kerrotaan
havainnoista ja kevään edistymisestä

jokaisen seurantaviikonlopun jälkeisenä torstaina n. klo 8.15.

Luonnossa
luonnon ehdoilla
Kunnon jalkineet ja säänmukainen
vaatetus tekevät retkestä miellyttävän. Nestettä ja evästä kannattaa varata reppuun, ainakin pitemmille lenkeille lähdettäessä. Kartanlukutaito
on eduksi, mutta hoidetuilla reiteillä
ei ole eksymisen vaaraa. Jos metsään
meno yksin pelottaa, kannattaa ottaa
ystävä tai koira kaveriksi mukaan.
Koirien kanssa tulee noudattaa kiin-

kannattaa muutenkin pitää mielessään jokamiehenoikeudet sekä yhteisten levähdyspaikkojen säännöt.

Hortoilua metsässä?
Marjojen ja sienien lisäksi luonto on
tulvillaan villivihanneksia ja -yrttejä
eli hortaa. Niitä voi kerätä ravinnoksi,
mausteiksi tai rohdoksiksi. Luonnonyrtit ovat usein myös ravintoarvoltaan
parempia kuin vastaavat viljellyt kasvit. Esimerkiksi nokkosen ja voikukan
lehtien vitamiini- ja kivennäispitoisuudet ovat selvästi suuremmat kuin

Metsässä saa:
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyörällä luonnossa
• oleskella tilapäisesti (esim. telttailla) riittävän kaukana asumuksesta
• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
• onkia ja pilkkiä

Metsässä ei saa:
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa
• vahingoittaa tai kaataa puita
• kerätä sammalta, jäkälää tai varpuja
• tehdä luvatta avotulta
• roskata
• ajaa moottoriajoneuvolla
• häiritä eläimiä
• kalastaa ja metsästää ilman tarvittavia lupia

• kalamajat ja laavut ovat avoimia ja tarkoitettu kaikkien vesillä ja luonnossa
liikkuvien tilapäiseen käyttöön (1-3 vrk kerrallaan)
• ensiksi tulleet antavat tilaa viimeksi tulleille
• jätä kuivat polttopuut seuraaville tulijoille
• siisti paikat poistuessasi, laita roskat niille kuuluvaan paikkaan tai vie mukanasi pois
• majoissa ja laavuilla on yleensä vieraskirja, älä sotke seiniä!

Suovun kodalle pääsee makkaranpaistoon ympäri vuoden.

peen laskevan puron varrella oleva
saniaislehto. Neulamäen laelle on kiipeämistä, mutta kallioilta avautuvat
maisemat palkitsevat vaivan. Reitti ei
sovi kovin huonokuntoisille.

Katiskaniemi
Katiskaniemen luontopolku alkaa
Rauhalahden hotellin takaa. Reitin
varrella on lehtoja ja komeat kalliomänniköt. Rannan vanhoissa haavikoissa voi hyvällä tuurilla bongata liito-oravan. Reitti on 2 kilometriä pitkä
ja sitä kulkiessa näkee laidunnettuja
perinnemaisemia sekä vanhan savottakämpän, Jätkänkämpän.

Suovu-Palosen ulkoilureitti

Laavujen ja kalamajojen säännöt:

nipito-ohjeita eli maaliskuun alusta
elokuun 19. päivään saakka koiraa
ei saa juoksuttaa luonnossa vapaana.
Säännöllä turvataan luonnoneläinten pesimisrauha. Metsässä liikkuvan

Kauniissa maisemassa mielikin rauhoittuu.

pinaatin ja salaatin. Ravinnoksi voi
käyttää horran lehtiä, kukkia, siemeniä, marjoja, juuria tai koko kasvia.
Kasvituntemus täytyy hortoilevalla olla hallussa, jotta ruokapöytään ei eksy
mitään haitallista.

Minne mennä?
Kuopiossa ja lähistöllä on useita ulkoilureittejä ja luontopolkuja jokaiseen makuun. Tässäpä muutama kokeilemisen arvoinen reitti:

Neulamäen kierto
Kolmisopen-Neulamäen
alueella
kiertelee kolmekin eri luontopolkua.
Reilun viiden kilometrin mittainen
Neulamäen kierto johdattaa Vuorilammen ja Tervaruukin kautta Suurelle Neulamäelle. Luontopolulla voi
tutustua muun muassa erilaisiin lehtoihin, joista näyttävin on Kolmisop-

Reitti on noin 16 kilometrin mittainen ja sen varrella on nuotiopaikkoja, neljä laavua ja telttapaikkoja. Reitti kulkee osittain polkuja ja osittain
metsäautoteitä pitkin. Reitin käyttäjät
voivat kalastaa länsiosassa olevassa
Naarajärvessä ilman vesialueen omistajan lupaa. Ulkoilualueen uusin taukopaikka, Suovun kota, soveltuu myös
liikuntarajoitteisten käyttöön ja sinne
pääsee autolla Länsirannantietä pitkin.

Haminalahden
kulttuuripolku
Polku alkaa Haminalahden leirikeskuksen pihasta. Lähtöpaikan läheisyydessä on laavu ja puucee. Reitti kulkee
aluksi kylätietä myöten ja sitten siirrytään metsään. Metso-logo opastaa 3,1
kilometrin lenkin, jonka varrelta löytyy kallioluola ja upeita näköalapaikkoja. Reitti on osittain melko haastava, eikä sovellu liikuntarajoitteisille.

Jynkänvuoren kierros
Ulkoilureitti on 6,2 kilometriä pitkä
ja sen varrella on mäntymetsää, vanhoja kuusikoita ja näköalapaikka, jolta
näkee Tuomiokirkon ja Puijon siluetin.
- Jynkänvuoren ulkoilureitistöä tullaan tulevina vuosina täydentämään

mm. yhteydellä Jynkänvuoresta Keilankantaan. Toteutus tapahtuu aikaisintaan 2017. Keilanrinteen kaupunginosan rakentumisen myötä kyseisen
suunnan reitit ja puistokäytävät täydentyvät osaksi ympäröivää reitistöä,
kertoo Kuopion kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhianen.

Veneilijöiden Vuorisalo
Uutta rantautumispaikkaa ollaan
parhaillaan tekemässä Pirttiniemen
edustalla olevaan Vuorisalon saareen.
- Siellä on uusi laavu, liiteri ja polttopuita. Keväällä rakennetaan vielä
kanoottilaituri ja puucee, Jauhiainen
jatkaa ja vinkkaa: Kuopion ulkoilupalveluista saa tietoa Metsähallituksen nettisivuostolla eli https://www.
retkikartta.fi/ sekä Pohjois-Savon retkeilyreitit sivustolta: http://infogis.infokartta.fi/infogis-psavo/

Vapaaehtoistyötä
metsässä
Mikäli haluat oleskella luonnossa
ja tehdä samalla hyvää, voi Metsähallituksen kautta päästä vapaaehtoistyöhön. Tapahtumiin ja talkoisiin
haetaan väkeä tekemään työtä suojelualueiden, uhanalaisten lajien ja
kulttuuriperinnön hyväksi. Kohteita
on ympäri Suomen kansallispuistoissa ja retkikohteissa. Metsähallituksen
luontopalvelujen
vapaaehtoisrekisteriin voi ilmoittautua: http://www.
luontoon.fi/vapaaehtoistoiminta
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: Jani Tossavainen
Lähteet:
https://www.kuopio.fi/fi/
http://www.metsakeskus.fi/jokamiehenoikeudet
http://www.kevatseuranta.fi
http://www.yrttitarha.fi/tietopankki/keruu/index.html
http://hortoilu.fi/

Petosen baaripilkki 26.3.2016 Kirveslahdella

P

etosen ravintoloiden yhteinen
baaripilkki houkutteli pilvisestä
säästä huolimatta paikalle noin
50 henkeä leppoisaan ja mukavaan
yhdessäoloon Kirveslahdelle. Tilaisuus oli ensimmäinen Petosen ravintoloiden yhdessä järjestämä tilaisuus,
ja baaripilkistä on tarkoitus tehdä jokakeväinen yhteinen tapahtuma.

Punnitukseen saakka saalista toi
17 pilkkijää. Kaikki pilkkijät palkittiin. Palkinnot jaettiin Cantinassa klo
16.30 alkaen.

Rannalla oli mukava ja rento tunnelma. Paikallaolijat nauttivat Suskin
tekemää hyvää soppaa, ja myös makkaraa paistettiin nuotiolla.

”Iltapilkit” jatkuivat Cantinassa,
Karhunpesässä ja Leopardissa.

Petosen ravintoloiden ensimmäisen
baaripilkkimestaruuspystin pokkasi
Vesa Hiltunen saaliilla 909 g. Onnittelut voittajalle!

Teksti ja kuvat: Markku Vottonen

Petosen Lehti • Keskiviikko 13.4.2016
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Kuopion
NYKYAIKAISIN
PESUKATU
Shine Tecs®
vahaus

29,-

PESU
-esipesuaine
-korkeapainepesu
-pehmoharjapesu

KUOPION KAUPUNGINORKESTERIN

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

MUSIIKKITERVEHDYS ASUKASTUVILLE
Duo Violetta: Sanna Haverinen, viulu - Laura Vilagi, alttoviulu

KUIVAUS
-kuivausaine
-puhallinkuivaus

PE 15.4.

MEILTÄ PARHAAT RENGASMERKIT

 klo 9.00 Länsi-Puijon asukastupa (Rypysuontie 68)
 klo 11.00 Puijonlaakson asukastupa (Sammakkolammentie 12, Puijonlaakson
palvelukeskus)
 klo 13.00 Katiska, Särkiniemen asukastupa (Rimpitie 2, Salen kiinteistö)
 klo 12.00 Vehmertupa, Vehmersalmi (Laivarannantie 1).
(huilukvartetti: Päivi Kukkonen, huilu/Elisabeth ST-Cyr, viulu/Mikko Väisänen,
alttoviulu/Peter Gospodinov, sello)
MA 25.4.
 klo 11.30 Koillistuuli, Saarijärven asukastupa (Saarijärventie 9, Salen alapiha)
TI 26.4.

Leväsen
Huoltamo
Laiturit Ay
(017) 2647 100
Mika Laituri
0400-372221

 klo 9.00 Neulastupa, Neulamäen asukastupa (Neulamäentie 8, toriaukio)
 klo 11.00 Pinari/kahvio (Pyörönkaari 19)
Vapaa pääsy!
Konserttikahvit ennen esityksiä.

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

www.kuopionkaupunginorkesteri.fi
#kuopionkaupunginorkesteri
#lupainnostua

Jouni Laituri
0400-671734

Kodin ja mielen raikastusta

K

evätaurinko paljastaa armottomasti tahmaiset ikkunat, leijuvat pölyhiukkaset ja sohvan
alle kiiruhtavat villakoirat. Paisuvat
tavarakasat ahdistavat. Valon lisääntyessä nuhjuinen kotikin kaipaa kevättuulahdusta. Monessa perheessä
lähestyvät valmistujaisjuhlat kasaavat
paineita kodin perusteelliseen siivoukseen. Kääritään hihat ja kysytään
ammattisiivoojalta vinkkejä, mitä kotona kannattaisi tehdä - ainakin kerran vuodessa.

tä juhlia edeltävälle päivälle jäisi vain
imurointi ja viimeistely, vinkkaa Halonen.

eikä lorauttaa ainetta pesuveteen näppituntumalla, opastaa Halonen.

Välineillä on väliä

Vanhat niksit
uusiokäyttöön

Ennen kuin urakan aloittaa, kannattaa tarkistaa omien siivousvälineiden
kunto. Käytännöllisimpiä pintojen
pyyhinnässä ovat pestävät mikrokuituliinat. Pehmeät sienirätit eivät
kestä pesua ja muuttuvat käyttökel-

Kodin perinteiset siivousaineet
on löydetty taas uudestaan. Ne ovat
edullisia, luontoystävällisiä ja kaiken
lisäksi tehokkaita. Ruokasoodaa voi
käyttää vaikkapa pesualtaiden puhdistamiseen,. Etikkavesiseos (1 osa

Tehoiskuja hyvissä ajoin
- Oma siisteystaso tietenkin määrittelee, kuinka tarkkaan koti siivotaan.
Ainakin suosittelisin ikkunoiden ja
saunan pesua sekä kalkin poistoa,
neuvoo siivoustoimenjohtaja Johanna
Halonen GG-siivouksesta.
Kodin kätköpaikkoja, joihin siivousliina harvemmin osuu, on esimerkiksi uunin takaosa. Se kannattaa
siis vetää esiin ja puhdistaa suursiivouksen yhteydessä. Astianpesukone,
pyykkikone, jääkaappi ja itse uunikin
tarvitsevat aika ajoin perusteellista
puhdistusta. Apteekista saatavalla sitruunahapolla puhdistuvat kalkkisaostumat kahvin- tai vedenkeittimestä.
Pakastimen sulatus ja puhdistus tulisi
myös tehdä vuosittain. Paras ajankohta sulatukselle on reilusti ennen uuden marjakauden alkua, kun pakastin
on tyhjentynyt. Ovien pielet, seinät,
valaisimet, lattiakaivot, kaapistojen
yläpinnat, kaakelit, wc-istuin ja pesualtaat; puhdistettavien kohteiden lista
venyy helposti. Siksi siivoukseen kannattaakin varata reilusti aikaa, jotta
juhlista selviäisi ilman stressiä.
- Itse ajoittaisin siivouksen niin, et-

saa kiiltämään käsittelemällä ne teen
ja veden seoksella. Kiehauta neljä litraa vettä ja 5-10 käytettyä teepussia.
Pyyhi seokseen kastetulla siivousliinalla. Luonnonmukaisia ilmanraikastimiakin löytyy. Kodin viherkasveista
ainakin kultaköynnös, muratti ja anopinkieli puhdistavat sekä kosteuttavat
huoneilmaa.

Valoa elämään
Likaisten ikkunoiden läpi suodattuu huomattavasti vähemmän valoa,
joten pelkästään ikkunanpesu raikastaa kodin ilmettä. Pesuaineeksi sopii
astianpesuaine ja kirkkautta voi lisätä etikalla. Käytettävät välineet jakavat mielipiteitä, toiset vannovat pesimen ja kuivauslastan nimeen, toiset
luottavat riepuun ja sanomalehteen.
Markkinoilla on myös erilaisia ikkunanpesukoneita. Kokeilemalla selviää,
mikä on itselle vaivattomin ja tehokkain tapa.
- Ikkunoita pestäessä kannattaa olla huolellinen. Korkealle kiivettäessä tulee olla tukeva jakkara tai kaveri
apuna, jottei tapaturmia sattuisi. Lapsiperheissä ikkunat kannattaa sulkea
heti pesun jälkeen, jotteivät ne houkuttelisi uteliaita lapsia, Halonen painottaa turvallisuusnäkökantaa.

Siivouksen teettäminen
vottomiksi pian. Pesuainevalikoima
on nykyään niin laaja, että oikeiden
aineiden valitseminen aiheuttaa päänvaivaa.
- Yleispesuaineella pärjää kodissa
pitkälle. Myös neutraali astianpesuaine on monikäyttöinen. Sillä voi puhdistaa keittiön pinnat, sillä se irrottaa
hyvin rasvaa. Kotisiivouksessa käytetään usein liian vahvaa pesuliuosta.
Annostelua kannattaa siis noudattaa

väkiviinaetikkaa/ 9 osaa vettä) on
ekologinen ja halpa yleispesuaine, jota
ei tarvitse huuhdella pois. Sokeripalalla voi puhdistaa pohjaanpalanutta
kattilaa tai likaantuneita keittolevyjen
reunuksia. Suolavedessä alumiinifolion päällä kodin hopeaesineet kirkastuvat. Pyykinpesussa voi käyttää
pesupähkinöitä. Sitruunaa voi käyttää kaakelilaattojen tummentumien
poistoon. Puiset lattiat ja huonekalut

Jos siivousurakan ajatteleminenkin
jo ahdistaa tai omat voimat ja aika ei
riitä, on ammattilaisten suorittama
siivous yksi vaihtoehto. Kotiin voi tilata omien tarpeiden mukaan perusteellisemman siivouksen tai vaikkapa
vain ikkunoiden pesun. Kotiin kutsuttavaa siivoojaa ei tarvitse jännittää.
Pöydälle saa jättää aamiaisen murusia
eikä siivoojaa varten tarvitse esisiivota. Työntekijä ei järjestele henkilökoh-

taisia tavaroita, mutta nostelee kyllä
tavaroita siivouksen tieltä pois.
- Siivousaika kannattaa varata hyvissä ajoin, mieluiten paria viikkoa
ennen haluttua aikaa, jotta voimme
mahduttaa ne parhaiten aikatauluihimme. Asiakkaina on niin lapsiperheitä kuin iäkkäämpää väestöä sekä
myös yksinasuvia reissutyöläisiä, Halonen kertoo.

KonMari-menetelmällä
mielenrauhaa
Japanilainen ammattijärjestäjä Marie Kondo on kirjoittanut kirjan, joka
opastaa kodin tavaroiden karsimiseen. Kirjaa on myyty maailmanlaajuisesti jo miljoonia. Menetelmän
mukaan kodin kaaoksen kimppuun
käydään järjestämällä tavarat sen mukaan, kokeeko ne itselle tärkeiksi ja
säilyttämisen arvoisiksi. Kun turhasta
tavarasta hankkiutuu eroon, kodinsiivouksen ja järjestyksen ylläpitäminen
helpottuu. Säilytettäviksi jäävät vain
rakkaimmat ja tärkeimmät tavarat, ja
siten siivous onnistuu jatkossa nopeasti ja helposti. Järjestys ja turhasta
roinasta vapautuminen tuovat energiaa, joka parantaa myös elämänlaatua. Kun tietää, mitä omistaa, ja missä
nämä tavarat kodissa sijaitsevat, välttyy ainaisen etsimisen stressiltä. Jotta
menetelmää pystyisi noudattamaan,
on omaksuttava uusi asenne. Kodista
ei saa tehdä varastoa, johon hankitaan
kaikkea tuplamäärin ihan varmuuden
vuoksi. Tavarat on opeteltava laittamaan heti oikeille paikoille, eikä jättää
niitä lojumaan. Jatkuvan järjestyksen
ylläpitäminen on palkitsevaa ja kasvattaa elämänhallinnantunnetta. Ei
kuin kokeilemaan!
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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NYT ON TYÖTÄ TARJOLLA!
PETOSELLE ON AVATTU
UUSI MYYNTITOIMISTO.
Työ on ilmoitusmyyntiä
kirjapainotuotteisiin.
Palkkaus: Pohjapalkka + provisio.

Soita 040 324 6250
niin jutellaan lisää.
Kari Risulainen

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

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Petosen lehteen

TOIMITTAJAA
Edellytyksenä oikeus työkokeiluun tai korkeimpaan palkkatukeen. Työtehtävinä mm.
lehtijuttujen suunnittelu ja kirjoittaminen, haastatteleminen, osallistuminen lehden
suunnitteluun sekä valokuvaaminen. Työntekijältä vaaditaan hyvää suomen kielen
taitoa, omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Kokemus toimittajan tehtävistä
katsotaan eduksi. Työ alkaa 1.6. tai sopimuksen mukaan. Työaika n. 25h/vko.
Vapaamuotoiset hakemukset ja lisätiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
23. – 24.4. klo 9.00 – 16.00 PAJUKURSSI Pinarin Toimelassa, Pyörönkaari 19.
27.4. klo 17.00 NAISTEN ILTA Naistenvaateliike Katissa. Ilmoittaudu.
1.5. KURPITSAKISA alkaa
14.5. OSTOSLAUANTAI PUIJON VÄRIN VIHERPIHASSA
18.5. VIERAILU RAUHALAN PUUTARHALLE Suonenjoelle. Lähtö klo 17.00 kimppakyydein. Ilmoittaudu.
22.5. klo 9.30 TAIMIEN PURKITUS Hirvilahdessa. Lähdemme ABC:ltä klo 9.00.
28.5. klo 8.00 – 14.00 TAIMIKIRPPIS Petosen torilla
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, opastus, sisäänpääsyt ja ruoka jälkiruokineen. Kaikki halukkaat ovat
tervetulleita matkalle mukaan! Ilmoittautumiset 1.5. mennessä. Yhteystiedot alareunassa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: puutarhakerho@netti.fi / puhelin: 044 512 3137 / kotisivut: www.pitkalahdenpuutarhakerho.net

Petosen englannin
asukastuvalta
voi kysyä
työllistymismahdollisuuksista
joko
Harjoita
taitoasi
rennosti
oikean amerikkalaipalkkatuella
(edellyttää
korkeimman
palkkatuen
oikeutta),
sen, TJ:n kanssa. Maanantaisin klo 11-12. Practice your
työelämävalmennukseen
taiamerican,
työharjoitteluun.
english skills
casually with a real
TJ! On Mondays from
11
a.m.
to
12
p.m.
Last
time
18.4.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
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
Ilmaista leipää
lähes joka päivä.vuoksi
Bingo17.ke
klo 10.
ennakkoäänestyksen
- 23.10.
SPR:n terveyspiste 2.5. klo 10 - 12.

28.5. klo 10-14 Pyörön torilla
Ohjelmassa mm.

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•

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!

Petosen Ikinuoret ry
Kerho jatkuu tiistaisin ja huhtikuu vielä aikaa
maksaa jäsenmaksu tälle vuodelle, eli se 15 €.
10.5. lähdemme Rytkylle perinteiselle äitienpäivälounaalle.
Hinta matkoineen 20 €. Ilmoittautuminen sihteerille
p. 050 341 9004. Lähdemme bussilla asukastuvan edestä klo
10.00. Vietetään mukava ja maittava päivä Rytkyllä, kevättä
rinnassa ja mielet aurinkoisina. Kerho loppuu kesäksi
kevättapahtuman jälkeen toukokuussa, joka on 28.5.
Mukavaa kesän odotusta kaikille ja tervetuloa taas syksyllä.
Hallitus

Liikuntaa lapsille, kirpputori ja taimikirppis,
musiikkia sekä vossikka– ja poniajelutusta!
Arpajaisissa pääpalkintona 300 euron
arvoinen lahjakortti urheiluliikkeeseen!
Tarjolla mm. hernekeittoa, kahvia ja pannukakkua!

Kirpputoripaikkojen varaus alkaa
maanantaina 2.5. kello 9.00.
Paikat varataan henkilökohtaisesti
Petosen asukastuvalta (Pyörönkaari 19 2. krs.)
Hinta 5€/paikka, joka maksetaan varaamisen yhteydessä.
Omat pöydät! Lisätietoa puh. 044 718 5073
Järjestäjänä:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Yhteistyössä mm. Niiralan Kulma, Kallaveden seurakunta, Pitkälahden
puutarhakerho, Pinari, Petosen asukastupa, Tukikohta srk, KSupermarket Petonen, S-Market Petonen, sekä Petosen apteekki
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Kallaveden seurakunta
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
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
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-

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

Avoinna ma-pe klo 9.30 - 13.30

*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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Tervetuloa Äitienpäivänä
KOKO KANSAN KIRKKOPYHÄÄN

8.5.2016 Kallaveden kirkolle,
Rauhalahdentie 21
Päivän ohjelmassa:

• klo 9-10 Aamupala
• klo 10-11.15 Messu,
Sirpa Nummenheimo, Juha Määttä,
Richard Nicholls ja KNOT nuorisokuoro
• klo 11.15 Toimintapisteitä
• klo 11.45-13 Lounas
• Äitien kukitus

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 klo 13.00-15.30. 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.

12

Petosen Lehti • Keskiviikko 13.4.2016
IPARKKI
TOR

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.

TERVETULOA
toriparkkiin!
Keskustan Toriparkkiin pääset vain viidessä
minuutissa moottoritieltä niin etelästä kuin
pohjoisesta. Toriparkista ja Kauppakeskus
Apajasta on suorat yhteydet keskustan
suurimpiin tavarataloihin ja kauppahalliin.

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

UUSI
NETTIAJANVARAUS
Kokeile ja varaa aikasi netistä!

Pysäköinnin lomassa voit samalla
nauttia maistuvan lounaan Apajassa, jolloin
saat 1 tunnin ilmaista pysäköintiaikaa!
Keskustan yritykset ovat palveluksessasi,
Tervetuloa keskustaan!

Nettiajanvarauksemme kautta voit varata ajan
yleisimpiin hammashoitoihin helposti, vaikka
mobiililaitteellasi.
Mene osoitteeseen www.petosenhammas.fi

- Helpotusta
hammashoidon kuluihin.

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

www.kuopionpysakointi.fi
facebook.com/kuopionpysakointi

Vielä on hyvin aikaa
päästä tavoitteisiin.
Kesän komein pyykkilauta,

alk. 57 €/kk!

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

Varmista
tulevan kauden
rantakunto

Fressissä!

