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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 31.5.2016 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

tällä setelillä

KASVISRULLA

AURARULLA
KEBAB
voimassa 31.5.2016 asti
1 seteli / asiakas

9€

GRILLI
voimassa 31.5.2016 asti
1 seteli / asiakas

7€

KASVIS/KALA
voimassa 31.5.2016 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

5,5€

tällä setelillä

tällä setelillä

PANNUPIZZA
KANAHAMPURILAISATERIA 2:lla täytteellä

6€

GRILLI
voimassa 31.5.2016 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

FETASALAATTI
SALAATTI
voimassa 31.5.2016 asti
1 seteli / asiakas

5,5€

PIZZA
voimassa 31.5.2016 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

CHILI-TASKU
KEBAB
voimassa 31.5.2016 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

Market

5€
7€

2

Petosen Lehti • Keskiviikko 25.5.2016

Toriparkkiin on helppo tulla

P

etosen Lehti kävi Kuopion torilla Salacavalassa tapaamassa
Kuopion Pysäköinti Oy:n toimitusjohtajaa Ari Pääkköä. Yhtiö vastaa Kuopion kadunvarsipysäköinnistä ja kolmesta pysäköintilaitoksesta:
Toriparkista, Haapaniemenkadun ja
Maaherrankadun pysäköintilaitoksesta, mutta lisäksi myös Kauppakeskus
Apajan toiminnasta ja vuokrauksesta.
Pysäköinti-info ja koko Kuopion Pysäköinti Oy:n henkilöstö muuttaa yhteisiin tiloihin Kauppakeskus Apajaan
kesäkuun alussa.

Käyttöaste on nousussa
Toriparkissa on 1280 pysäköintipaikkaa. Kun Toriparkki valmistui
vuonna 1991 pysäköintipaikkoja oli
700, ja kun laajennus valmistui vuonna 2013, niitä tuli nykyinen määrä.
Toriparkin käyttöaste on kehittynyt hyvään suuntaan. Vuonna 2014
Toriparkkiin pysäköityjä autoja oli
463000, ja viime vuonna 555000. Tänä vuonna ensimmäisen neljän kuukauden aikana on kasvua ollut 20 %
edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttöaste on tällä hetkellä tavoitteessa.
Tarkoitus on, että vuonna 2020 päästä
miljoonan auton pysäköintiin.

Opasteita on tullut lisää
Toriparkin sisälle on opasteita tullut lisää ja niitä yritetään edelleen
selkeyttää. Haastetta on, koska 1280
autopaikkaa sijaitsevat kolmessa kerroksessa.
- Mutta kun tulee käymään, niin
oppii. Eräs 72-vuotias eläkeläisrouva
kertoi, että hänellä meni 2-3 kertaa.
Sen jälkeen hän oppi ja liikkuminen
on ollut helppoa. Vuoden 2013 remontin yhteydessä saneerattiin myös
vanha osa. Tuolloin tehtiin vinoparkit, jotka viestivät, mikä on auton kulkusuunta. Haastavaa on, että toinen
kerros on matala. Opastekylttien laittaminen siten, että ne näkee, on hieman hankalaa. Kylttejä ei voida laittaa
kovin matalalle, koska ne tulisivat autojen tielle. Mutta kannattaa tulla vaan
rohkeasti. Pian talon oppii tuntemaan.

Pysäköinti on edullista
Pysäköinti on Kuopiossa edullista.
Esimerkiksi kahden tunnin pysäköin-

ti Toriparkissa maksaa 3 euroa.

- Kun Etelä-Suomesta tulee ihmisiä
tänne, he ihmettelevät, kuinka pysäköinti voi olla näin halpaa. Pysäköinnin hinta ei varmasti ole Kuopiossa
este, kun pääsee vielä ihan pääkallopaikalle.
Toriparkin osalta mietitään erilaisia
kampanjoita yritysten kanssa. Mietitään esimerkiksi, tehdäänkö lauantaihinnoille jotakin. Haasteena on,
että ihmiset saadaan tietämään näistä
kampanjoista. Hinnan suhteen tullaan
tekemään kampanjoita ja markkinoimaan niitä.
Yksityinenkin asiakas voi ottaa Toriparkista pitkäaikaispysäköinnin.
- Se on halpaa. 70 euroa arvonlisäveron kanssa kuukaudeksi. Sille, joka
käy keskustassa säännöllisesti, suosittelen. Se tekee keskustassa liikkumisen helpoksi. Toriparkissa on myös
automaattinen rekisteritunnistin, joka
nostaa automaattisesti puomin ylös
tunnistaessaan auton rekisterinume-

ron. Jatkossa Toriparkkiin on kenties
mahdollista saada oma rekisterinumerollinen paikka. Sitä suunnitellaan,
katsotaan mitä tulevaisuudessa tehdään, toteaa Ari.

Liikennesäännöt ovat
normaalit
Toriparkissa sattuu toki kolareitakin.
Siellä on normaalit liikennesäännöt ja
liikennemerkit. Niitä tulee noudattaa.
- Olipa mikä tahansa isompi pysäköintialue, niin vahinkoja tulee. Vakuutusyhtiöiden tilastojen mukaan
pysäköintipaikoilla tapahtuu lähemmäs 70 % tilastoiduista kolareista. Kolareita tulee aina välillä, mutta se on
autoilijan omalla vastuulla. On käynyt
niinkin, että on pikkuisen alamäkeä
ja joku on unohtanut laittaa käsijarrun päälle, jolloin auto on lähtenyt
liikkeelle. Liikennesääntöjen noudattaminen on aina jokaisen autoilijan
vastuulla. Esimerkiksi Toriparkissa on
20 km/h nopeusrajoitus, eivätkä kaikki aina noudata sitä. Ei noudateta liikennesääntöjä tai ajetaan liian kovaa.

- Kun muistaa sen alueen värin,
minne autonsa pysäköi, niin auto löytyy helpommin. Oleellisin asia on kuitenkin se, kun lähtee torille tai menee
Apajaan, että muistaa missä kerroksessa auto on. On käynyt niinkin, että
kun on etsitty asiakkaan kanssa autoa
1. kerroksesta se onkin ollut 3. kerroksessa. Tarvittaessa auto etsitään asiakkaan kanssa yhdessä. Iltaisin ja öisin
ei toki Toriparkissa ole ketään töissä,
mutta kyllä se auto aina löytyy sieltä.

- Kun kaupunki aikoinaan investoi
torinaluspysäköintiin, ideana oli varmistaa se, että kuopiolaiset ja Kuopion
talousalueen ihmiset tulevat jatkossakin keskustaan. Toriparkki mahdollistaa sen. Kuopion keskustahan on
aivan ainutlaatuinen. Aina kun meille
tulee vieraita ulkopaikkakunnalta, he
kehuvat Kuopiota ja kertovat, miten
hieno paikka tämä on. Tälläkin hetkellä tori on täynnä elämää ja autoja
on torinalus täynnä. Tervetuloa keskustaan autolla!

- Vuoden 2013 remontissa Toriparkkiin tehtiin uusi sisäänpääsy. Kun tulee
Tasavallankadun kautta, niin moottoritieltä menee 5 minuuttia, kun pääsee torin alle. Kun tullaan pohjoisesta,
menee 5-6 minuuttia riippuen liikennevalojen toiminnasta. Toriparkkiin
on helppo tulla, Ari jatkaa.

L

Toriparkistakin löytyy tapauksia, että asiakas on kadottanut autonsa. Arikin muistaa, kun hän meni ensimmäisen kerran Helsingin Forumiin. Auto
oli kateissa, ja hän joutui miettimään,
mihin jätti sen. Tätä tilannetta ehkäisemään Toriparkkiin tehtiin vuoden
2013 remontin yhteydessä muutoksia.
Sinne tehtiin väriohjaus ja pysäköintiruutuja levennettiin kymmenen senttiä.

Toriparkin eduiksi Ari toteaa, että sinne on helppo tulla, ja auton saa
helposti pysäköityä. Sieltä on helppo
poistua ja pääsee ihan Kuopion keskustaan hyvien kauppojen ja laadukkaiden ravintoloiden äärelle. Tori,
Kauppahalli ja Kauppakeskus Apaja
ovat ihan vieressä.

Toriparkin käyttöasteessa eri kuukausien välillä on eroja. Tammi- ja
helmikuu ovat hiljaisia. Sitten pysäköintejä alkaa tulla enemmän. Kesä on vilkas, ja joulukuu on kiireisin
kuukausi.

iikkeelle lähteminen on joskus
todella vaikeaa. Varsinkin pitkän liikkumattoman jakson jälkeen voi olla todella vaikeaa motivoida itseään lenkkipolulle. Tekosyitä on
aina helppo keksiä. Vaikka järki kertoisi edut, itse tekeminen lykkääntyy.
Suomalaisten
kansansairauksista
2-tyypin diabetes, korkea verenpaine,
veren poikkeavat rasva-arvot ja masennus ovat sairauksia, joiden oireita
voi helpottaa liikunnalla. Vaikka ongelmia ei vielä olisi ilmaantunutkaan,
niitä voi omalla aktiivisuudella ennaltaehkäistä.
Jos liikunnan tuomat edut voitaisiin

Väriohjaus remontin
yhteydessä

Keskusta on ainutlaatuinen

Toriparkin pysäköintimäärät ovat vahvassa kasvussa, toteaa Ari Pääkkö.

- Tänä vuonna tullaan menemään
todennäköisesti 650000-680000 pysäköintiin. Se on merkittävä kasvu, joka
tulee näkymään ostovoiman lisäyksenä keskustassa oleville kaupoille. 20
%:n kasvu tänä vuonna on aika kova.
Suunnitelmien mukaan on menty tänä vuonna.

PÄÄKIRJOITUS

Mutta ei niitä kolareita paljon satu.
Kolareissa ei ole yleensä muusta kysymys kuin siitä, että joku ei noudata liikennesääntöjä. Ilkivaltaa tai häiriökäyttäytymisiä ei Toriparkissa ole ollut.

Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

Lääkkeenä liikuntaa
puristaa pilleriin, olisi lääketehtailla takuuvarma myyntivaltti. Koska
tällaista lääkettä ei ole saatavilla, lääkärin kirjoittama liikuntaresepti on
tehonnut joidenkin asiakkaiden kohdalla. Tieto siitä, että voi välttyä kokonaan lääkitykseltä tai vähentää sen
määrää, on hyvä kannustin.
Vapaaehtoisuus on aina parempi
motivaattori kuin pakko. Liikunnan
jatkuvuuden kannalta olisi parasta
löytää itselleen sellainen liikkumisen
muoto, joka ei tunnu vastenmieliseltä puurtamiselta. Harrastukseen tulisi
lähteä hyvillä mielin, ja pitäen mielessä se tyytyväisyyden tunne jälkikä-

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

teen, kun on saanut jotain aikaiseksi.
Elimistön endorfiiniryöppy voi olla
hyvinkin koukuttavaa.
Haastavaa on tehdä pysyvä elämäntapamuutos, johon liikunta kuuluu
osana arkea. Asettamalla itselleen tavoitteita askel kerrallaan, ei uusien
tapojen omaksuminen tunnu liian
suurelle urakalle. Jos ei ole aikaa liikkua kodin ulkopuolella, myös arkinen
hyötyliikunta tai vaikkapa jumppaaminen kotona on ihan yhtä hyödyllistä kuin ohjattu liikunta. Imurin varressa ja ostoskasseja kantaessakin
kuluttaa kaloreita.
Liikuntatottumukset muovautuvat

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

jo lapsena, joten tenavat on hyvä tutustuttaa ja totuttaa eri liikuntamuotoihin jo pienestä pitäen. Lapsi nauttii oman kehon hallinnasta ja uusista
haasteista. Perheen antama esimerkki
rakentaa pohjaa myöhemmille liikuntatottumuksille.
Metsän vaikutusta terveyteen ei pidä väheksyä. Jo pelkkä metsässä oleskelu rauhoittaa mieltä. ”Metsälajeista”
vaihtoehtoja perinteiselle vaeltamiselle ovat vaikkapa geokätköily tai airsoftaus.
Petosen kevättapahtumassa on tänä vuonna teemana ”Liike on paras
lääke”. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen järjestämä, ja useiden
paikallisten liikkeiden sponsoroima

tapahtuma pidetään Pyörön torilla
lauantaina 28.5. klo 10-14. Ohjelmaa
on tarjolla ohjelmaa kaikenikäisille.
Lapset pääsevät mm. kokeilemaan
uusia ulottuvuuksia sumopainijan
asussa tai testaamaan taitojaan liikuntaradalla. Poniratsastuksesta voi
saada kipinän uudelle harrastukselle.
Jos onnetar suosii, voi arpajaisissakin
voittaa liikkumiseen kannustavia palkintoja.
Tervetuloa mukaan!
Pirjo Kiiski
toimittaja

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 22.6.2016
aineistot viimeistään 14.6.2016

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 28. vuosikerta
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Huom! Kirpputoripaikkoja
tapahtumaan on vielä jäljellä
- käy varaamassa
Petosen asukastuvalta!

Uutuus!

Nordica Matt
täyshimmeä talomaali
Alk.

98

90

Pinari
Petosen asukastupa
Tukikohta Srk

Valtti-Color
Alk.

74

Kalusteryhmä Åre
Sis. kaksi tuolia ja pöydän
Tuolit ja pöytä kokoontaittuvat
Värit: musta ja valkoinen

90

9 l (8,32/l)

9 l (10,99/l)
Ultra Classic
Alk.

98

90

109

9 l (10,99/l)

Uula Petrooliöljymaali
Alk.
Väri-Kallen puuöljy
Väritön ja ruskea
Alk.

24

3

90

119

00

9 l (13,22/l)

00
ryhmä

Falu Vapen
Punamultamaali

27

90

10 l (2,79/l)

2,7 l (9,22/l)

Väri-Kallen Ulkomaali
Alk.

79

90

18 l (4,44/l)

27.4.-4.6.2016
2 x pinssit!

Hiiligrilli 11430
Grillausala 57 x 42 cm

219

00
kpl

Iisalmi: Karjalankatu 36, puh. (017) 550 2670 Palvelemme: ma–pe 8–17, la 8–14
Kuopio: Tehdaskatu 8 Puh. (017) 550 2600 Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15
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Yhteiset olohuoneemme
suunnattuja kuntoiluvälineitä ja pelialueita, sama puisto houkuttelee eri
sukupolvien edustajia paikalle. Peikkometsän, Eino Leinon ja Lippumäen
kaltaiset lähiliikuntapaikat ovat tästä
hyviä esimerkkejä, Andronoff selittää.
Rautaniemeen ollaan parhaillaan
rakentamassa uutta leikkialuetta, joka otetaan käyttöön tulevana kesänä.
Uusien puistojen suunnittelussa pyritään pysymään ajan hermolla, ja toteuttamaan ne lapsia ja mielikuvitusta
kiehtoviksi ympäristöiksi. Kuopiossakin on toteutettu esimerkiksi muumi-,
viidakko- ja intiaaniteemaa.

Leikkivälineet valvotusti
laadukkaita

Kari Andronoff huolehtii, että puistot
pysyvät asianmukaisessa kunnossa.

K

aupungin liikunnalliset leikkipuistot tarjoavat parhaimmillaan tekemistä kaiken ikäisille.
Kuopion kaupunki on sijoittanut lähiliikuntapaikkoja siten, että ne palvelisivat mahdollisimman monia alueen
asukkaita. Suunnittelussa on otettu
huomioon asuinalueen ikärakenne,
ja sijoituspaikassa se, että puistoon ei
olisi kohtuuttoman pitkä matka tulla
vaikka kävellen.

Leikkimään, liikkumaan
ja uimaan
Kuopion kaupungin leikkipuistojen
ja uimarantojen valvoja Kari Andronoff kertoo, että nykyään suuntaus
on rakentaa suurempia liikuntaleikkipaikkoja pienten leikkipisteiden sijaan.
- Kun isompaan puistoon keskitetään pienemmille ja isommille lapsille
sopivia välineitä sekä myös aikuisille

Puistojen varustus on tarkkaa puuhaa. EU-säännökset asettavat kriteerit laitevalmistajille, ja vain kuluttajaturvallisuuslain
määritelmät
täyttävät tuotteet kelpuutetaan puistoihin. Alustojen on oltava iskua vaimentavaa materiaalia, yleensä hiekkaa tai turva-alustoja, jotta voidaan
vähentää putoamisesta aiheutuvia
vammoja. Puistojen turvallisuutta
seurataan säännöllisesti, ja toimenpiteistä pidetään kirjaa. Puistot kierretään säännöllisesti läpi, roskat kerätään pois ja samalla tarkastellaan
silmämääräisesti sekä toiminnallisesti, että laitteet ovat kunnossa.
- Meille ei ole tullut palautetta, että
leikkivälineissä olisi sattunut tapaturmia. Sattuneet vahingot ovat yleensä
olleet käyttäjästä itsestään johtuvia,
ei leikkivälineiden kunnosta aiheutuneita haavereita, Andronoff selventää
tilannetta.

Kirveslahden rannalla on mahdollisuus harrastaa mm. beach-volleyta.

Alueen uimapaikat
Petosen alueella on mahdollista uida sekä Kirveslahden että Pitkälahden
uimarannoilla. Pirttiin on valmisteilla
uusi uimaranta. Pulahtamaan pääsee
myös Saaristokaupungin ja Saunaniemenkadun uimapaikoilta.
Kirveslahden uimaranta on Kuopion toiseksi suurin ranta Väinölänniemen jälkeen kävijämäärällä mitattuna.
Kirveslahdella on tasaisesti syvenevä
hiekkaranta, ja paikalta löytyvät wc
ja pukukopit. Talvisin Petosen talviuimarit ylläpitävät siellä avantouintipaikkaa.
Kirveslahdessa ja Pitkälahdessa on
viemäröidyt kuivalla maalla sijaitsevat mattojen pesupaikat. Maton peseminen pitäisi aina tehdä niin, että
vesi imeytyy maalle eikä huuhtoudu
suoraan järveen. Auton peseminen on
ehdottomasti kiellettyä.

Roina kaatopaikalle,
ei järven pohjaan
Kirveslahden uimarannan laiturin
mystinen katoaminen kesäksi on puhuttanut lukijoita. Talvisin laituri on

paikallaan, mutta kesällä uimarit eivät
pääse siitä polskimaan.
- Kyse on puhtaasti turvallisuudesta.
Valitettavasti laituri on osoittautunut
romunupotuspaikaksi. Polkupyöriä ja
muuta rompetta on viskattu järveen.
Jos tällaiseen paikkaan sukeltaa, voi
teloa itsensä vakavastikin. Vaikka laituri on poistettu kesäksi, sukeltajat
löytävät edelleenkin pohjasta hukutettua romua Andronoff harmittelee.
Ilkivaltaa on esiintynyt sekä puistoissa että uimarannoilla. Töhrimistä,
roskaamista ja paikkojen rikkomista
esiintyy kausiluontoisesti. Tietynlainen kansalaistottelemattomuus tuntuu valitettavasti lisääntyneen. Rantoja siivotaan säännöllisesti, pukukopit
maalataan ja rantahiekkaa lisätään.
Alueiden käyttäjät luovat kuitenkin
omalla käytöksellään niistä turvallisia
tai turvattomia.
- Kunnioitetaan yhteistä omaisuutta, huolehditaan roskat omille paikoilleen ja pidetään alueet viihtyisinä,
Andronoff toivoo käyttäjiltä yhteisvastuullisuutta.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: Pirjo Kiiski, Jukka Kytöjoki

Petonen on aktiivisten ihmisten
kaupunginosa

OMA KOTI, paras paikka
Käytännöllisiä ja
avoimia
pohjaratkaisuja!

Petonen on yhteisöllinen kaupunginosa, jossa asuu tavallista
aktiivisempaa väkeä. Petonen on virkeä yhteisö, josta tämä
alueen oman asukasyhdistyksen lehti kertoo. Yli 10 000
asukkaan Petonen on niin opiskelijoiden, perheellisten kuin
varttuneemmankin väen suosima asuinalue.

Petosella
palveluiden
vieressä!

As Oy Kuopion Karhuntori on kuin kotiKeidas keskellä kaikkea.
Petosen runsaat palvelut ovat lyhyen kävelymatkan päässä
kotoa. Kotikulmilta löytyvät myös muut huoletonta elämää
tukevat palvelut, kuten päiväkodit ja koulut sekä kirjasto ja
terveysasema. Myös varttuneemman väen elämä on huomioitu
hyvin Petosen palvelu-tarjonnassa.
Tervetuloa uuteen Kotiin!

Huoneistoesimerkkejä (II kerros):
30 m2 Mh. 37960€ Vh.94900€
44,5m2 Mh. 53560€ Vh.133900€
3h,k,s
55 m2 Mh. 67560€ Vh.168900€

ASUNTO OY Kuopion Karhuntori 1h,k
Pyörönkatu 2A , 70820 Kuopio. 2h,k,s

Rakentaja:

3h,k,s 55 m2

2h,k,s 44,5 m2

Esittelyt:
K-Supermarket Petonen (kaupan edessä
katoksessa)
Torstaina 26.5.2015 klo 16-18 ja
Lauantaina 28.5.2016 klo 10-14

Myynti:
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Musiikki on pääomaa

5

mahdollisuudet keskittyä bändisoittamiseen, sillä yhdistyksen ansiosta
jokaisella luokalla on käytössään oma
soitinsetti, eikä raskaita välineitä tarvitse raahata luokasta toiseen. Mikrofoniin laulaminen on yksi opetuksen
pääpainotteista. Musiikkiluokat harjoittelevat paljon keskenään ja myös
muiden koulujen musiikkiluokkien
kanssa on pidetty yhteisiä konsertteja.

Konserteissa oppilaat saavat harjoitusta yleisölle esiintymisestä.

Suhde musiikkiin
kantaa elämässä
Konserttia varten valmistauduttiin
pitkin vuotta. Kappaleita harjoiteltiin
jo ennen kuin ne valittiin esityslistalle.
Esimerkiksi Mikkola-Grandströmin
”Hetken tie on kevyt” ja Adele-Kurstin ”Hello” olivat oppilaiden itsensä
valitsemia. Esitysten välillä kerrattiin
musiikkiluokkien alkutaivalta ja Pyörön Nuorisomusiikki ry:n historiaa.
20-vuoteen on mahtunut paljon oppilaita ja valtava määrä musiikkia.
- Petonen on mainettaan parempi
asuinalue, ja täällä kasvaa hienoja lapsia ja nuoria. On hienoa näyttää, että
kyllä me myös täällä Petosella osataan,
kehuu Väisänen oppilaitaan.
Monelle nuorelle musiikin opiskelu antaa kipinän jatkaa alan opintoja tai vaikkapa perustaa oma bändi.
Tärkeintä kuitenkin on, että musiikki
antaa läpi elämän iloa ja hyvää meininkiä, Väisänen korostaa musiikin
moniulotteista merkitystä.
- Kaupunkikohtaisen painotuksen
päättyminen on todella harmillinen.
Musiikki antaa paljon eväitä elämään,
harrastuksena ja tunteiden käsittelyn
välineenä.

Markus Väisäsellä on pitkä kokemus
musiikkiluokkien ohjaamisesta.

toiseen instrumenttiin. Vuokraus on
taannut sen, että vanhempien varallisuudesta riippumatta oppilas on pystynyt harrastamaan, opettaja Markus
Väisänen kiittelee yhdistyksen toimintaa.

Bändiharjoittelua

P

yörön koululla pidettiin musiikkipainotteisten
luokkien
kevätkonsertti 21.4.2016. Musiikkiluokkien perustamisesta tuli
20 vuotta täyteen. Esiintyjinä konsertissa oli Pyörön musiikkiluokkien
3.-6.-luokkalaisia sekä 7.- ja 8.-luokkalaisia.
Uusien opetussuunnitelmien myötä
Pyörössä ei jatku kaupunkikohtainen
musiikinpainotus. Koulu tarjoaa jatkossa musiikkipainotteisuuden koulukohtaisena luokilla 3-6. Luokilla 7-9
musiikin tuntimäärä kasvaa kaikilla
yhdellä tunnilla ja valinnaisaineena
oppilaat voivat jatkaa musiikin opis-

kelua luokilla 8-9.

Instrumenttien
hankintaa tuettu
Kuopiossa kaupunkikohtainen musiikkipainotus jatkuu Haapaniemellä,
Rajalassa sekä Pohjantien koulussa.
Näissä kouluissa keväisin musiikkiluokille pyrkivät tokaluokkalaiset suorittavat valintakokeen. Se sisältää
laulua sekä rytmi- ja sävelkokeita.
Koulukohtaiseen Pyörön musiikkipainotukseen haetaan jatkossa samoin soveltuvin testiperustein.
Monet oppilaista harrastavat vapaaajallakin jonkin instrumentin soittoa.

He käyvät opiskelemassa musiikkikonservatoriossa tai yksityisten opettajien tunneilla. Myös koulussa on
ollut mahdollista keskittyä mieluiseen
instrumenttiin.
- Meillä on käynyt kiertäviä musiikinopettajia ohjaamassa vaikkapa viulunsoittoa opiskelevia. Pyörön
Nuorisomusiikki ry:n kautta olemme
saaneet oppilaille lahjoituksena instrumentteja. Olemme myös voineet
vuokrata yhdistyksen kautta oppilaalle vaikkapa viulun, jota oppilas on
halunnut kokeilla. Näin on vältetty
se tilanne, että vanhemmat joutuvat
ostamaan kalliin soittimen, ja oppilas haluaakin myöhemmin vaihtaa

- Poiketen muista Kuopion musiikkiluokista, me olemme keskittyneet
kevyeen musiikkiin, solistilauluun
sekä bändisoittamiseen. Olemme harjoittaneet toki kuorolauluakin, mutta
musiikin pääpaino on ollut kevyessä
musiikissa ja bändisoittimissa, kertoo
Pyörön alakoulun 6C-luokkaa opettava Väisänen.
Hän on koulutukseltaan luokanopettaja ja erikoistunut opinnoissaan
musiikkiin. Kitara on vienyt miehen
sydämen ja sitä tulee soitettua työn
ohella paitsi omaksi iloksi myös keikkaillen. Entisiä oppilaita tapaa silloin
tällöin näissä musiikkipiireissä, sillä
Väisänen on toiminut opettajana jo 16
vuotta.
Pyörön koululla on erittäin hyvät

Teksti ja kuvat: Pirjo Kiiski

Kuopion
NYKYAIKAISIN
PESUKATU
Shine Tecs®
vahaus

29,-

PESU
-esipesuaine
-korkeapainepesu
-pehmoharjapesu

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

Sebamed pesuneste sopii koko
perheelle päivittäiseen käyttöön.

Hyvänmakuinen d-vitamiinitabletti,
makuina sitrus, mansikka tai persikka-vadelma

Tarjoukset voimassa 30.6.2016 asti.
Avoinna:
Ma-pe 8-19
La 9-16

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

KUIVAUS
-kuivausaine
-puhallinkuivaus

MEILTÄ PARHAAT RENGASMERKIT

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

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734

6

Petosen Lehti • Keskiviikko 25.5.2016

Savon radan hohto ei laannu

S

avon rata Kuopioon avattiin virallisesti lokakuussa 1889. Sen
valmistuttua monet alkoivat
käyttää junaa kaupunkimatkoillaan.
Kesäisin Kuopioon jalan matkaavat
joutuivat ylittämään vesistöjä. Siksi mm. rytkyläiset pitivät veneitään
Haminalahdessa, josta he soutivat
lahden yli ja kulkivat metsäpolkuja
pitkin kaupunkiin. Vaihtoehtona oli
soutaa Haminalahden pohjukkaan ja
kävellä Pitkälahteen, josta pääsi junaan. Monet jalankulkijat taivalsivat
radan vartta, mistä ratavartija aina
huomautteli.

Onnettomuuksia jo
rakennusvaiheessa
Kuopion eteläpuolelle rakennettiin
Pitkälahden ja Kurkimäen asemat.
Niiden välillä oli vaikeita kallionleikkaustöitä. Nämä leikkaukset löytyvät
Matkuksen kauppakeskuksen takaa.
Tämä ”Matkusjärwen tunneli” oli vaarallinen paikka. Asukkaat eivät olleet
tottuneet varomaan junia, eikä säännöllinen liikenne ollut vielä alkanut.
Hämäläinen-lehden 27.10.1888 uutisessa kerrottiin kuolemantapauksesta. Paikaksi mainittiin ”Matkusjärwen
tunneli”. ”Siinä oli kompuroinut Koivumäen vanha ruotiukko mennäkseen radan yli. Ukko luuli ehtiwänsä
tien poikki, mutta weturi tulikin pikemmin ja raappasi miehen keskestä
poikki.”
Toukokuussa 1889 törmäsi 15-vaunuinen työjuna radalle jätettyyn rullavaunuun. Kuusi junanvaunua suistui
kiskoilta.
Heinäkuussa 1889 uutisoitiin, kuinka Karttulasta kotoisin oleva suutari Kolehmainen oli ”kuleksinut Sawonradan läheisyydessä” ja kerrottiin
”hänen ostaneen kaupungista kannun
wiinaa, jonka kanssa hän eleli parhaansa mukaan ja sitten kuoli junan
alle.”
Syyskuussa 1889 tuli yksi Matkusjärven uhri lisää, kun työmies Mustosen
hevonen oli radalla syömässä, ja junaa
paetessaan se kompastui jääden alle.

Kurkimäen asemamiljöö
on säilynyt
Kurkimäen-Pitkälahden välillä seisakkeita on aikojen saatossa ollut Pellesmäessä, Pihlajamäessä, Lapinmäessä, Korsunmäessä ja Liukossa, sekä
Pitkälahden-Kuopion välillä Väärälahdessa, Sahinsillalla, Pilpanlahdessa, Leväsellä, Särkisopessa, Iloharjussa, Rättimäessä ja Puijonkadulla.
Vuoteen 1934 saakka Kuopion rautatieasema sijaitsi Maljalahden pohjukassa.
Kurkimäen asema valmistui vuonna 1889. Asemalla oli asemarakennus
sekä ratapiha kahdella raiteella ja yhdellä pistoraiteella. Vuonna 1904 asemapäälliköllä oli asuntona kaksi huonetta ja keittiö asemarakennuksessa.
Kurkimäessä asui myös ratamestari.
Kurkimäen ja Pitkälahden välille tehtiin kolme vahtitupaa. Pitkälahden
eteläpäässä oli myös vahtitupa.
Bruno Granholm laati Kurkimäen
aseman laajennussuunnitelman, joka
toteutettiin 1906. Rakennuksen ulkoasu on säilynyt. Aseman ympäristössä
on säilynyt asuin- ja piharakennuksia,
makasiinirakennuksia, vesitorni ja
asemapuisto, jossa kasvaa lehtikuusia
ja lehmuksia.
Joulukuussa 1917 asetettiin komitea pohtimaan ratojen rakentamista.

Ehdotuksia tehtiin linjauksista Kurkimäestä tai Suonenjoelta Pihtiputaan
kautta joko Haapajärvelle tai Sieviin
Pohjanmaan radalle. Risteysasemaksi
tuli kuitenkin Iisalmi, josta rata rakennettiin Ylivieskaan vuonna 1925.

Nopea rautatieyhteys Kuopioon sekä
maantieyhteys Karttulaan kasvattivat
Kurkimäkeä. Asemalla oli matkakoti
ja ravintola. Omavaraisuudesta olivat
osoituksena osuuskauppa, meijeri ja
mylly.
Kurkimäen asemaa käyttivät talvisaikaan Sourun rautatehdas ja Syväniemen rullatehdas, jotka kesällä
käyttivät Iisveden laivoja ja asemaa.
Kurkimäestä vietiin puuraaka-ainetta
ja halkoja. Kurkimäen aseman kautta
välitettiin Karttulaan elintarvikkeita ja
rehuja. Kurkimäen aseman merkitys
Karttulalle oli suuri aina 1920-luvulle asti. Sen jälkeen yhä suurempi osa
tavarasta kuljetettiin kuorma-autoilla.
Kurkimäki menestyi vuoden 1959
Valtionrautateiden ratapihakilpailussa
ollen koko Suomen toiseksi kaunein
pieni liikennepaikka. Asema-aluetta
hallitsi huoliteltu suoraviivaisuus ja
sopivin etäisyyksin istutetut lehtipuut.
Asemalaituri ja nurmikko oli erotettu
pienillä tolpilla ja siimalla. Matalaa
koristepensasta oli istutettu koko pituudelle lähelle nurmikon rajaa. Laiturille asetettu istuinpenkki täydensi
kokonaisuuden.
Radanoikaisun yhteydessä 1970-luvulla asemarakennus jäi hivenen sivuun radasta, ja vanhaa rataa uuden
länsipuolella alettiin käyttää kuormausraiteena. Samalla henkilöliikenteen pysähtymispaikka siirrettiin noin
50 metriä pohjoisemmaksi. Kuormausalue poistettiin käytöstä ylikulkusillan rakennustyön yhteydessä
1998 ja uusi rakennettiin radan itäpuolelle.
Kurkimäen asemanseudusta kasvoi
Kuopion maalaiskunnan eteläosan
merkittävin asutuskeskus. 1960-luvulle tultaessa taajamassa asui 400
henkeä. Nykyisin Kurkimäki on 900
asukkaan taajama Kuopion läheisen
sijainnin ja hyvien maantieyhteyksien
ansiosta.

Pitkälahti luonnonihanassa maisemassa
Pitkälahden asema sijoitettiin Karttulan ja Leppävirran maanteiden risteykseen. Asema sijaitsi luonnonihanassa maisemassa Kallaveden lahden
rannalla. Pitkälahdesta tuli merkittävä
sahatavaran lastauspaikka, kun sen
pohjukkaan perustettiin saha vuonna
1911. Pitkälahdesta etelään oli jatkuva
nousu: Kurkimäen asema oli peräti 75
metriä korkeammalla. Kuopioon päin
mentäessä Särkisopen ja Rättimäen
kohdalla oli vahtituvat.
Vuonna 1889 valmistunutta asemarakennusta laajennettiin vuonna
1902. Ratapiha oli vaatimaton: yksi
sivuraide. Henkilökuntaa oli vain ensimmäinen kirjuri ja asemamies.
Pitkälahden sahayhteisö syntyi Haminalahden, Hiltulanlahden ja Leväsen kylien rinnalle. Toisen maailmansodan jälkeen omakotialueita alkoi
nousta sahayhteisön ulkopuolelle. Yhteistoiminta naapurikylien kanssa oli
vähäistä erilaisten yhteiskunnallisten
näkemysten takia. Aseman ja sahan
ympärille muodostui tiivis asutuskes-

kus, jossa asui 1960-luvulle tultaessa
400 henkeä. Pitkälahden sahan toiminta lakkasi kokonaan vuonna 1971.

Kuopion esikaupunkiasutus levisi voimakkaasti etelään 1980- ja
1990-luvuilla. Nykyisin 14000 asukkaan Petosen kaupunginosa on kiinni Pitkälahden asemakylässä. Pitkälahden alue on jäänyt rautatien ja
moottoritien pilkkomaksi, ja vanhalle sahan varastoalueelle on kohonnut
automarket. Vanha rata haarautui
asemalta Puolustusvoimain varikolle
vuoteen 2005 saakka.

Pitkälahdesta vaunulasteittain sahatavaraa

Matkalaisia Pitkälahden asemalla vuonna 1906. Kuopion kulttuurihistoriallinen
museo.
Kurkimäen ja Pitkälahden välillä kuljettiin ”Matkusjärwen tunnelin” läpi.

Vuonna 1930 Pitkälahdessä valvottiin liikennettä ympäri vuorokauden.
Vuorossa oli vähän tekemistä. Lepoaikaa jäi klo 23:00-4:15. Naapuriasema Kurkimäki heräsi viiden jälkeen.
Vuonna 1931 Kurkimäessä oli jo sähkövalo, mutta ei vielä asemalla. Pitkälahden asemalla sähkövalo oli jo, sillä
asema oli Peuran sahan sähkölaitoksen vieressä.
Pitkälahdesta lähtevä tavara oli pääasiassa Peuran sahan puutavaraa, jota
lähetettiin päivittäin 4-10 vaunulastillista. Vuoden 1931 Rautatiehakemiston mukaan Pitkälahdessa oli ”yksi
mitätön kauppa ja oppikoulut Kuopiossa, jonne hyvin sopivat koulujunat.”
Kurkimäestä kerrottiin, että ”vuorokaudessa kulkee 12 vakinaista junaa,
ensimmäinen klo 5.18 ja viimeinen
klo 22.26. Asemalla on sekä valtion,
että yleinen puhelin ja yksi lennätinkone. Sähkösanomia vuodessa 700800 kpl.”
Elokuussa 1953 avattiin liikenteelle
Leväsen seisake Pitkälahden ja Kuopion välissä. Se sijaitsi Kolmisopenlammen eteläpäässä.

Ratalinjan oikaisuja
ja kauko-ohjaus
Vuoden 1970 paikkeilla Kurkimäessä ratalinja käännettiin kulkemaan
leikkauksessa läpi Pienen Varkaanmäen. Pätkä vanhaa ratalinjaa jäi raakapuujunien käyttöön. Pitkälahden ja
Kurkimäen välille, Korsujärvelle, tehtiin pitkä kallioleikkaus vuonna 1971.
Vanha linjaus kaarteli idyllisen järven
yli. Korsunmäen vanha seisake jäi sivuun uudesta radasta.
Pitkälahden ja Kuopion välille avattiin vuonna 1977 avattiin uusi tunneli.
Rata lyheni 2,8 kilometriä. Vanhalle
linjalle jäivät Leväsen, Pilpanlahden ja
Väärälahden seisakkeet. Pohjoispäässä Särkilahdesta erkani vaneritehtaan
raide.
Lipunmyynti loppui Pitkälahdesta
vuonna 1978. Kauko-ohjaus Pieksämäki-Kuopio -välillä otettiin käyttöön
tammikuussa 1983. Asemia hoitaneita henkilöitä koulutettiin muihin
tehtäviin. Kurkimäen aseman oveen
ilmestyi tiedote, jossa kerrottiin lipunmyynnin lakkaavan 1.1.1983, ja
lippuja saa jatkossa konduktööriltä.
Toukokuussa 1983 Pitkälahden asema
lakkautettiin lopullisesti. Kesäkuussa
2002 Kurkimäen asema lakkautettiin
pysyvästi.
Pitkälahden asemanseutu koki valtavat myllerrykset, ja myöhemmin katosi kokonaan jäätyään vuonna 1990
moottoritietyömaan alle. Asemarakennus purettiin ja siirrettiin Vihtiin.

Vanhan ratalinjan
tunnelmia
Yksi suloisimmista vanhoista ratalinjoista sijaitsee Kurkimäen ja Pitkälahden välillä, jossa on jyhkeä penger
ja sen laaksossa kaunis Korsujärvi Sulunniemen ranta-asutuksineen. Penkereeltä pohjoiseen sukelletaan huikeisiin kallioleikkauksiin, joiden
välissä voi kuvitella junien äänen kaikuneen, ja samalla ymmärtää, miksi tätä paikkaa kutsuttiin 1800-luvun
loppupuolella ”Matkusjärwen tunneliksi”.
Leikkauksen pohjoispuolella uusi aika hyökkää silmille Matkuksen uuden
kauppakeskuksen ja teollisuustonttien
hävittämän Pitkälahden asema-alueen muodossa.
Pienen

Neulamäen

kilometrisen

tunnelin länsipuolta kaartaa Valkeisenjärven viertä Kallaveden rantaan
linja, joka on paikoin muuttunut vaikeakulkuiseksi. Suurin osa siitä on
kuitenkin soratietä, ja reitiltä voi haeskella merkkejä liikenteen aikaisista
seisakkeista. Kannattaa varata aikaa ja
mennä itse paikalle – hengittää Savon
radan historiaa.
Teksti: Jukka Kytöjoki
Kuvat: Kuopion kulttuurihistoriallinen museo ja Jukka Kytöjoki
Kartta-aineisto: Maanmittauslaitos
Lähteet:
Petri P. Pentikäinen: Savon Rautatie.
Jussi Iltanen: Radan varrella.
Mauri Mönkkönen (toim.). Kuopion
historia 7.
Antti Rytkönen (toim.). Kuopion pitäjän kirja.
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Airsoftaus on väkivallaton laji

J

os kaipaat harrastusta, jossa liikutaan luonnossa ja käytetään vahingoittamattomia aseita, voi airsoftaus olla sinun lajisi.
- Tärkeintä tässä ei ole kilpailuhenkisyys vaan elämyksellisyys. Metsässä
saa hyvän huilihetken arjesta ja näkee
kavereita, kertoo Kuopiosoft ry:n puheenjohtaja Toni Jääskeläinen.
Japanista lähtöisin oleva peli on syntynyt maan tiukan aselainsäädännön
takia. Koska oikeiden aseiden käyttö
on hyvin rajattua, kehiteltiin kuulapyssyaseet. Ne ovat tarkkoja kopioita
oikeista aseista. Pelin ideana on kilpailu kahden joukkueen välillä. Pelin
alustuksena voi olla jokin tarina tai
vaikkapa jokin historiallinen taistelutapahtuma. Joukkueet voivat kilpailla
tietyn ajan raameissa, jolloin hävinnyt
joukkue on miehistöltään pienin. Kilpaa voidaan käydä myös viimeiseen
mieheen tai voittajajoukkue ryöstää
lipun vastustajan puolelta. Harrastus
tapahtuu rajatuilla metsäalueilla, joilla
järjestetään viikonloppuisin yhteisiä
pelejä.

Kunnon silmäsuojat tärkeät
Aloittelija pääsee harrastukseen
mukaan investoimalla silmäsuojiin ja
kunnon kenkiin. Aseet maksavat 50
eurosta ylöspäin, halutessaan voi satsata jopa tuhansia euroja.
Peleihin ei pääse mukaan ilman silmäsuojia, ei edes peliä seuraamaan.
- Hammassuojat on myös hyvä olla
olemassa, ja pukeutumisella suojaudutaan kuulan iskuilta. Osumat eivät
varsinaisesti satu, mutta mustelmia
voi tulla, kertoo Kuopiosoft ry:n rahastonhoitaja Joona Parkkinen.
6 mm kuula aiheuttaa osuessaan
1-3 joulen energian. Tämä voi saada
aikaan tuhoa silmän herkissä kudoksissa tai vaurioittaa hammasta. Kasvot
kokonaan peittävää suojamaskiakin
voi käyttää tai vaihtoehtoisesti puoliverkkomaskia, joka suojaa suuta ja
nenänaluetta. Suojien pitävyys tarkastetaan tarvittaessa ennen pelialueella
pääsyä ampumalla suojaa lähietäisyydeltä.

Käyttäytyminen
avainasemassa
Softauksessa ei ole taustalla minkäänlaista aatteellista periaatetta, vaan
samassa porukassa voi olla mukana
niin aseistakieltäytyjiä kuin armeijan
käyneitä, metsästäjiä ja luonnonsuojelijoita. Mukana peleissä on miehiä,
naisia, nuorisoa ja lapsia. Tavallisella
peruskunnolla pärjää mainiosti.
Koko laji perustuu rehellisyydelle ja
hyville käytöstavoille. Pelaajat käyttäytyvät niin, että haittaa ei aiheudu
luonnolle eikä kanssaihmisille. Roskia ei jätetä maastoon, ja biohajoavia
kuulia käytetään mahdollisuuksien
mukaan. Pelit järjestetään vain niille

Pelin tiimellyksessä adrenaliini kohoaa ja tunnelma tempaa mukaansa.
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maan yhdistyksellemme vastuuvapauslomakkeen. Tällä tavalla varmistetaan, että heidän huoltajansa ovat
tietoisia lapsensa harrastuksesta. Peleissämme on aina täysi-ikäisiä mukana, ja joukkueet sekoitetaan pelejä
pelatessa sillä tavalla, että molemmille
puolille tulee sekä junnuja että vähän
vanhempia. Siinä tarvittaessa nuoremmat pystyvät kokeneemmilta neuvoja
ja apuja kyselemään. Tämän lisäksi
nyt kesällä järjestämme ”junnupelejä”,
joissa tarkoituksena on opastaa juurikin alle 18- vuotiaita sekä aloittelijoita
lajin saloihin, lisää Parkkinen.
- Mitään vähimmäisvaatimusta ammuntatarkkuudelle ei ole asetettu. Yhdistykseemme ja sääntöihin voi tutustua foorumillamme kuopiosoft.com.
Jos kiinnostusta on, niin tervetuloa
vaan rohkeasti mukaan, Jääskeläinen
toivottaa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: Pirjo Kiiski, Joona Parkkinen

varatuilla alueilla, joita Kuopiossa on
Petosella ja Sorsasalossa. Pelialueiden
ulkopuolella ei heiluta oikeita aseita
muistuttavien pelivälineiden kanssa.
Aseet kuljetetaan pelipaikalle huomaamattomasti suojapusseissa. Aseilla ei saa leikilläkään osoitella suoraan
toista ihmistä eikä raaka tappamiseen
tai sotimiseen liittyvä kielenkäyttö ole
sallittua.

lan osumisesta ilmoitetaan rehellisesti huutamalla ”osuma” ja poistumalla
välittömästi alueelta käsi ylhäällä. Joskus käytössä on ”raatoliina” eli oranssi
merkkiliina, jotta pelialueelta poistuvaa ei enää tähdättäisi. Osuma tarkoittaa aina ”kuolemaa” osumapaikasta
riippumatta, ”haavoittumisia” ei ole.
Kerran osuman saanutta ei saa enää
tähdätä.

Osuma poistaa pelistä

Uudet pelaajat tervetulleita

- Keski-Euroopassa ja Amerikassa
touhu on mennyt sen verran villiksi,
että peleissä on oltava tuomarit. Myös
suuremmissa pelitapahtumissa on aina käytössä tuomarointi, Jääskeläinen
kuvailee.
- Olin viime kesänä Ruotsissa Berget-nimisessä tapahtumassa, joka
pidetään vuosittain Ruotsin Härnösandissa. Suuren kansainvälisen
pelitapahtuman pelijaksot kestävät
useampia päiviä ja alueella on mahdollista myös yöpyä. Matkaa metsässä
kertyy käveltäväksi noin 8 kilometriä
päivässä, joten pelialueet ovat laajoja.
Tänäkin kesänä on tarkoitus osallistua, Parkkinen suunnittelee.
Isoihin tapahtumiin saatetaan panostaa myös pukeutumalla teeman
mukaisiin asuihin. Airsoftauksen lisäksi Bergetin tapahtumaan kerääntyy
myös larppaajia eli live-roolipelaajia,
jotka esiintyvät pelialueella siviileinä
ja kyläläisinä.
- Bergetin kaltaisissa tapahtumissa
korostuu yhteisten pelisääntöjen ja
niiden noudattamisen merkitys. Myös
kuntoa vaaditaan enemmän kuin tavallisissa viikonloppupeleissä.
Epärehellisesti voisi toimia tilanteissa, joissa on saanut osuman, mutta
haluaisikin jatkaa peliä. Pelissä kuu-

Kuopiosoft ry järjestää viikonloppupelejä, joihin voi osallistua ilman

maksua. 1-3 kertaa vuodessa järjestetään suurempi tapahtuma, joissa satsataan tarjoiluun ja pukeutumiseen
sekä tarinan ideointiin. Näihin tapahtumiin voidaan periä osallistumismaksu.
Seurassa on jäseniä noin viisitoista,
mutta viikonloppupeleihin osallistuu
porukkaa myös sen ulkopuolelta. Nämä keräävät osallistujia 15-30 henkeä.
Peleistä ilmoitetaan yhdistyksen
foorumilla. Pelin alussa käydään säännöt läpi, ja jos omaa asetta ei ole, niin
yhdistyksellä on yksi laina-ase.
- Jokainen alaikäinen joutuu tuo-

Petosen
Lehti
tabloidikoossa jo
vuodesta
1990

Petosen vapaa-ajantilat, Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 040 462 7068

Avoinna: ma-pe 9.00 - 13.30

Toni Jääskeläinen ja Joona Parkkinen ovat
aktiivisia toimijoita Kuopiosoft ry:ssä.

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

Meillä käy vain käteinen.

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

kahvio.ppay.fi
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Pyörön kirjasto
remonttiin kesän ajaksi

Hyvät pyörien päällä liikkujat
Pitkän talven jälkeen lenkkipolkuni varrelta on alkanut löytyä taas
uudenlaisia tuoksuja. Ne ovat minulle tärkeitä uutisia ja tutkin niitä mielelläni. Valitettavasti olen isäntäni kanssa huomannut, että
joillakin pyörillä liikkuvilla kaksijalkaisilla tuntuu olevan valtavan
kiire. Välillä viestien lukeminen on keskeytynyt kaulasta tempaisuun, kun taluttajani yrittää vetää minut turvaan. Joskus minun on
vaikea hahmottaa, kummalle puolelle tietä minun pitäisi kiiruhtaa.
Jos isäntäni on toisella reunalla ja minä toisella, myös pyöräilijälle
voi käydä huonosti.
Ne pienemmätkin ihmisolennot ovat monesti kiiruhtaneet väärään
suuntaan, kun pyöräilijä hidastamatta rimpauttaa kelloaan.
Törmäykset ovat olleet todella lähellä.
Ennakoi ajoissa. Soita kelloa hyvissä ajoin. Ota huomioon myös
meidät matalammalla liikkujat ja se, että voimme joskus tehdä äkkinäisiä liikkeitä.
Turvallista ulkoilua kaikille!

Toivoo, Koiraystävänne

P

set, joiden noutopaikka on Pyörön
kirjasto, noudetaan pääkirjastosta.
Pyörön kirjastossa ei ole palautusluukkua.

mukaan normaalisti. Kaikkien toimipisteiden osoitteet ja aukioloajat löytyvät kirjaston verkkosivuilta kirjasto.
kuopio.fi.

Pyörön kirjastosta lainatuilla kirjoilla on eräpäivä vasta remontin jälkeen.
Kirjoja voi halutessaan palauttaa muihin kirjaston toimipisteisiin. Varauk-

Kirjastoauto pysähtyy Pyörön kirjaston vieressä kesäkuussa 6.-30.6. ja
elokuussa 1.-11.8. maanantaisin ja
torstaisin klo 12-13. Muut Kuopion
kaupunginkirjaston toimipisteet palvelevat asiakkaita kesäaukioloaikojen

Löydät kirjastomme verkkosivuilta
myös kesälukemista. Siellä on e-kirjoja, e-lehtiä sekä musiikkia.

yörön kirjasto on suljettuna
23.5.-15.8. kirjaston remontin
takia. Kirjastosta remontoidaan
lastenosaston siipi. Lattiapäällysteet
uusitaan, paikkoja maalataan ja tehdään muitakin peruskorjauksia.

Teksti ja kuvat: Jukka Kytöjoki
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Tennis on nousussa Kuopiossa

P

etosen Lehti vieraili Puijo Tennis Teamin valmentajan Nikko
Jokisen vieraana. PTT:n kotipaikka on Kuopion Tenniskeskuksella. Seurassa on noin 240 jäsentä.

vitaan erilaiset pohjat kuin sisäkentillä. Lisäksi tarvitaan pallo, maila ja
juomapullo. Ne, jotka tulevat uusina
harjoituksiin saavat seuran puolelta
lainamailan, toteaa Nikko.

- Olen itse pelannut tennistä pikku
muksusta asti. Aika aikaisessa vaiheessa aloitin kilpailemaan säännöllisesti. Nuorempana harrastin myös jalkapalloa ja jääkiekkoa, mutta ne jäivät
pois. Keskityin sitten ihan täysillä tennikseen, ja sen myötä syntyi rakkaus
lajiin. Halusin sitten päästä myös valmentamaan. Olin aluksi tuntiohjaajana oman kilpailemiseni lisäksi. Oma
ura kävi huipulla, kun pääsin SMliigaan asti ja pärjäsin hyvin kansallisissa kisoissa. Sen jälkeen ei ollut enää
hirveästi tavoitteita omalle peliuralle. Keskityin valmentamaan ja kävin
Suomen Tennisliiton auktorisoimia
koulutuksia. Kun sain lisää tietämystä
valmentamisesta, sain myös lisää virtaa. Olen valmentanut nyt 6,5 vuotta
ja siitä 2,5 vuotta olen ollut päätoimisena päävalmentajana, kertoo Nikko.

Monien lajien
Tenniskeskus

- Valmennettavani ovat laidasta laitaan. Pienimmät ovat nelivuotiaita ja
vanhin on yli 60-vuotias. Eli vauvasta
vaariin. Nyt meillä on hyvä kilpapelaajaporukka. He käyvät kansainvälisissä kisoissa ja ovat ihan Suomen huipulla. Kansainväliset kisat ovat Tennis
Europe Junior Toureja ja niitä on vähän siellä sun täällä: Keski-Euroopassa, Baltian maissa ja Venäjällä.

Tennistä aamusta iltaan
Nikko opiskeli Savonlinnassa. Siinä
ohessa hän valmensi viikonloput Kuopiossa ja myös Savonlinnassa koulupäivien jälkeen Savonlinnan Verkkopalloseuran nuoria.
- Tennis vei minut mukaansa, koska
tunsin itseni hyväksi siinä. Pärjäsin
heti kilpailuissa, ja siinä näki oman
kehityksensä. Monipuolinen pallopelitausta auttoi minua. Nyt kaikki
päivät kuluvat tenniksen parissa. Kävin tänäkin aamuna valmentamassa
aamutreenejä jo puoli kahdeksalta.
Illalla olen taas tenniksen parissa töissä. Seuraan tennistä aktiivisesti myös
televisiosta.
- Tennis on huippuharrastus, joka
sopii kenelle tahansa. Jos tenniskärpänen puraisee, ja tykkää kilpailemisesta, niin saman tasoinen vastustaja
löytyy saman tien. Varusteina ovat
oikeanlaiset kengät riippuen missä
pelataan. Ulkona massakentillä tar-

Kuopion Tenniskeskuksessa Rauhalahdessa on kaksi tenniskenttää, ja
takana olevassa kuplahallissa on toiset
kaksi. Itse Tenniskeskuksessa toinen
puoli on varattu yleensä sulkapallolle.
Kuka tahansa voi varata vuoroja riippumatta siitä, onko seuran jäsen. Seuran jäsenet, jotka käyvät pelaamassa omatoimisesti, saavat alennusta.
Kenttävuokran hinta vaihtelee riippuen siitä, mihin aikaan tulee. Tenniskeskuksessa voi pelata myös salibandya. Otetaan vain tennisverkko pois,
niin saadaan täysimittainen kaukalo.
Squashkopit löytyvät myös. Pingistä
voi pelata, ja sulkapallon voi muokata
minitennikseksi, mikä on lapsille sopivaa.
Aloitteleville tennispelaajille järjestetään alkeiskursseja.
- Kesällä on alkamassa aikuisten ja
lasten alkeiskurssi. Kaikki lähtevät
samalta viivalta. Kun ryhmässä on samantasoisia pelaajia, sitä on hyvä viedä eteenpäin.
- Tennis on hieman miesvaltainen
laji. Miehiä on enemmän kuin naisia,
ja poikia on enemmän kuin tyttöjä.
Senioreita on myös aika paljon. Junioreita on noin puolet kaikista seuran
jäsenistä. Seuraan voi liittyä nettisivuillamme puijotennisteam.fi. Siellä on ilmoittautumislomake. Kun sen
täyttää, niin otan yhteyttä. Sitten katsotaan, haluaako vain käydä hieman
halvemmalla pelaamassa, vai haluaako hypätä heti treeniryhmiin mukaan,
kertoo Nikko.
- Kesäisin pelataan myös Väinölänniemen tenniskentillä. Siellä on kuusi
kenttää. Puitteet ovat tosi hienot. Olen
monta tenniskenttää kiertänyt, ja voin
todeta, että Väinölänniemellä on yksi
Suomen hienoimmista alueista ja parhaimmat kentät. Pelien jälkeen pääsee
heti virkistäytymään uimalla.

Junioreille neljä
SM-mitalia
Junioreille riittää kisoja lähes joka
viikonlopuksi. Tärkeimpiä kilpailuja
ovat junioreiden SM-kisat pääsiäise-

Kuopion Tenniskeskuksella voi pelata erilaisia mailapelejä.

nä.
- Pyrin siihen, että vanhempien ei
tarvitse lähteä mukaan SM-kisoihin,
vaan kerään porukan, ja lähden mukaan huoltajaksi ja valmentajaksi.
Nyt pääsiäisenä oltiin Helsingissä Talissa pelaamassa. Siellä oli 12-, 14- ja
16-vuotiaiden SM-kisat. Tuomisina
oli seuran historian paras menestys,
neljä SM-mitalia yhdestä turnauksesta. Janne Airaksinen sai hopeaa
16-vuotiaiden poikien nelinpelissä.
12-vuotiaiden sarjassa Asta Miettinen
voitti loput kolme mitalia: kaksinpelistä hopeaa, sekanelinpelistä hopeaa,
ja tyttöjen nelinpelistä pronssia. Asta
on myös Suomen nuorten maajoukkueessa, toteaa Nikko.
- PTT:n joukkue pelasi aikaisemmin SM-liigaa vähän kokeneemmalla kaartilla. Sen jälkeen olen antanut
vastuuta nuoremmille pelaajille ja
omille valmennettavilleni. Nyt talvikaudella pelattiin kolmosdivisioonaa,
ja oli yhden gamen päässä, että pojat
olisivat nousseet kakkosdivisioonaan.
He voittivat oman lohkonsa ja nousukarsinnoissa nousu jäi pienimmästä mahdollisesta erosta kiinni. Ensi
kaudella juniorit ovat taas vuotta vanhempia, ja suunta on koko ajan ylöspäin.
Kilparyhmissä pelaajat ovat Nikon
mukaan 11-17 -vuotiaita. Pelaajia on
yli kymmenen, ja he käyvät treenaamassa tosi aktiivisesti.
- He ovat hyvillä sijoilla Suomen
rankingissa. Aiemmin ei ole ollut tilannetta, että meillä on näin laajasti
pelaajia eri ikäluokissa Suomen kansallisen rankingin kärkipäässä. Meillä
on tulossa niin hyviä tyttöjä, että ilmoitin nyt kesäkaudelle PTT:n joukkueen naisten kakkosdivisioonaan
joukkueen. Saman tien pitäisi olla hyvät mahdollisuudet sarjanousuun.

Työsarkaa riittää
Tenniksen valmentaminen on yksilövalmennusta. Nikko järjestää myös
yksityisopetusta. Moni tavoitteellisesti harjoitteleva kilpapelaaja haluaa
treenata ryhmän lisäksi kahdestaan
Nikon kanssa. Tenniskentällä Nikko
viettää viikossa 32-34 tuntia tenniskentällä. Sen lisäksi hän hoitaa hallinnolliset asiat, tapahtumat, kisat,
laskutukset, yhteistyön eri seurojen
ja Suomen Tennisliiton kanssa, joten
työtä riittää.
- Yläasteella olevat
muksut käyvät Tenniskeskuksessa
aamutreeneissä ja menevät sitten kouluun.
Koulun jälkeen on
normaalit treenit. Lisäksi järjestän kaikille
kilpapelaajille talvella
kaksi ja kesällä neljä kertaa viikossa fysiikkatreenit. Yhdelle
pelaajalle saattaa tulla kahdeksan tuntia
tennistä viikossa, ja
fysiikkatreenit siihen
päälle. Lisäksi painotan sitä, että omatoimisestikin pitää tehdä
työtä, jos haluaa olla
hyvä, kertoo Nikko.
- Koska harjoitus-

Nikko Jokinen on Puijo Tennis Teamin päätoiminen valmentaja.

määrät ovat suuria, omalla ajalla tehtävä kropan huolto tärkeää, ettei tapahdu loukkaantumisia. Kentällä ei
pystytä ihan kaikkea tekemään. Kropan huoltoon kuuluvat venyttelyt,
erilaiset jumpat ja lämmittelyt ennen
urheilusuorituksia. Meillä on oma
alku- ja loppuverryttelyohjelma. On
myös ohje, jonka avulla voi kotona
tehdä erilaisia tenniksenomaisia liikkeitä, jotta kroppa pysyy hyvin kunnossa.

- Olen käynyt kilpailunjohtajan
koulutuksen sen vuoksi, että pystyn
järjestämään kansallisia kilpailuja.
Viime kädessä kilpailunjohtaja tulee
paikalle ja ratkaisee tilanteen. Tennis
on herrasmieslaji, ja pelaajat ymmärtävät sen. Tosi harvoin kilpailunjohtajan täytyy puuttua tilanteeseen, toteaa
Nikko.

Valmentajakoulutus
on järjestelmällistä

Petosen Lehden lukijoille Nikko haluaa sanoa, että moni kuvittelee, että
mailapelien kuningas tennis on vaikeaa.

PTT:ssä on kesäkaudella Nikon lisäksi kaksi apuvalmentajaa, MikaMatti Töyry ja Roope Airaksinen.
Suomen Tennisliiton järjestämä valmentajakoulutus on järjestelmällistä.

- Näin ei ole. Palloja on monia erilaisia nuorille, vasta-aloittaneille, aikuisille ja muille. Kenttää voi myös
pienentää. Heti pystytään pelaamaan
mielekästä tennistä.

- Olen käynyt tennisohjaajakoulutuksen. Se on ensimmäinen pykälä.
Sen jälkeen kävin seuravalmentajakoulutuksen. Se on jo vaativampi
koulutus. Siihen vaaditaan, että on ollut vuoden tenniskentällä töissä. Tehtävien parissa meni noin 150 tuntia,
ja lisäksi muutamana viikonloppuna
lähijakso Pajulahden urheiluopistolla.
Näiden koulutusten lisäksi olen käynyt kilpavalmentajakoulutuksen, joka
on tarkoitettu tavoitteellisille valmentajille, jotka valmentavat kilpajunioreita. Tulevaisuudessa on mahdollista
suorittaa valmentajan ammattitutkinto. Se on tarkoitettu ihan lajin kuin
lajin valmentajille. Lisäksi olemme
hankkineet Itä- ja Pojois-Suomen tennisseurojen kanssa yhdessä ammattilaisia ulkomailta vetämään opetusviikonloppua, josta yritetään imeä tietoa
lisää.

Suuri Mailapelikoulu
kesäkuussa

Tuomaritoiminta tenniksessä on järjestetty siten, että Suomen Tennisliitto
järjestää tuomarikoulutusta. Kansallisissa kilpailuissa ei ole tuomareita. Jos
seura haluaa, se voi järjestää ns. tuomaripantin, että pelaajat voivat tuomita toisten pelaajien otteluita, mutta
pääsääntöisesti kisoissa pelaajat tuomitsevat kumpikin oman puolensa.

Tenniksessä järjestetään myös paljon tapahtumia. Vappuna Nikko oli
Pajulahdessa PTT:n ja Espoon Tennisseuran kilpapelaajien yhteistyöleirillä.
- Siellä pelattiin pitkää päivää tennistä ja muita pallopelejä, ja käytiin
seikkailupuistossa. Lapset tykkäsivät
kovasti.
Kesäkuun 6.-10. päivä klo 9-15 järjestetään Suuri Mailapelikoulu Kuopion Tenniskeskuksessa. Nikko toimii
koulun rehtorina. Tähän mennessä on
tullut jo saman verran ilmoittautumisia kuin viime vuonna oli yhteensä.
Suuressa Mailapelikoulussa harjoitellaan tennistä, golfia, sulkapalloa ja
squashia lajivalmentajien johdolla.
Lisäksi pelataan muita joukkuepelejä.
Ruokailu on myös Tenniskeskuksessa.
Mukaan ehtii vielä hyvin ja ilmoittautua voi PTT:n kotisivuilla toukokuun
loppuun asti.
Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki
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Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
Pyörönkaari
19, 2. krs., 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
Puh.
044 718
5073
sähköposti:
petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Sähköposti:
petosen.asukastupa@kuopio.ﬁ
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/
Internet: http://www.puijola.net/asukastuvat-petonen/
Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Avoinna ma - pe klo 9 - 15
Petosen asukastuvalta
voi kysyä jatkuu
työllistymismahdollisuuksista
joko
Neulekerho
kesätauolla,
elokuussa.
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

Joka päivä ATK-ohjausta ja -neuvontaa.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen

Kohtaamispaikka
Kotikulma
puh. 044 718 1099,
jouko.eskelinen@puijola.net

Jalkasenkatu 7, puh. 050 372 7900, avoinna ma-pe 8 - 14.
Neulekerho
perjantaisin
12.30ke
- 14.30.
Ilmaista leipää
lähes joka
päivä. klo
Bingo
klo 10.
Vuokrataan soutuvenettä 4 €/vrk.
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
Yhdistyksen
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233

Kaikki asukasyhdistyksen järjestämät
avoimet toiminnot ja kerhot jäävät
tauolle kesäkuun alusta alkaen,
biljardi jatkuu 16.6. asti normaalisti.
Kiitokset osallistujille ja toimintojen vetäjille.
Toiminnot jatkuvat taas syksyllä,
tarkemmat ajankohdat elokuun lehdessä.

PITKÄLAHDEN PUUTARHAKERHON

PERINTEINEN TAIMIKIRPPIS Petosen torilla
lauantaina 28.5. klo 8.00 – 14.00.
Tule hankkimaan hyvät taimet istutuksiisi!

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

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

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Pinarin kahvioon

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten valmistus sekä
muut kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.
Edellytyksenä oikeus työkokeiluun tai korkeimpaan palkkatukeen.
Työaika n. 25 h / viikko. Hakemukset ja tiedustelut toimisto@ppay.fi

Lämmöllä muistaen
Meille kaikille hyvä ystävä, oikea ja aito ikinuori,
kaikessa mukana ollut Aili Heikuri nukkui pois 27.4.2016.
Osanottomme omaisille ja haikeudella Ailia muistelemme.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Petosen Lehteen

Petosen Ikinuoret ry

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. Työaika n. 25h/vko. Vapaamuotoiset hakemukset ja lisätiedustelut
sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Tämän kevään kerhot ovat loppuneet. Kiitos kaikille kuluneesta.
Jatkamme syyskuulla ja päivä ilmoitetaan lehdessä.
Oikein ihanaa, mukavaa ja lämmintä kesää teille kaikille.
Nauttikaa kesän lämmöstä. Iloisella mielellä taas sitten tapaamme.

Hallitus

Petosen Lehti myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
Juttuvinkit osoitteeseen
petosenlehti@ppay.fi

TOIMITTAJAA

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

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

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 22.6.
Aineistot lehteen 14.6.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

ILMOITUSTILAA!

Edellytyksenä on oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun.

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

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Työtehtävinä mm. asiapapereiden käsittelyä, sähköposti- ja puhelinliikenteen hoitoa,
laskutusta, postitusta sekä Petosen lehden ilmoitusmyyjän ja toimituksen avustavia
tehtäviä. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, atk-taitoja, omatoimisuutta sekä halua kerätä työkokemusta mukavassa työyhteisössä. Työaika n. 25h/vko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi
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Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Varikko-Parisuhdeilta
kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina alkaen 5.6.
klo 16.30-18 Aiheena mm. sinun, minun
ja meidän vahvuudet, lapsuuden koti,
rakkauden kielet ja kommunikaatio. Illoissa järjestetty lastenhoito ja iltapala.
Petosen kesäseurat to 23.6. klo 18. Sirpa Nummenheimo ja Eveliina Modinos.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Juhannuskirkko la 25.6. klo 13. Anni
Tanninen ja Rami Tuomikoski.

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 29.5. klo 10. Liturgia Sanna
Alanen, saarna Sirpa Nummenheimo ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 5.6. klo 10. Raili Rantasen
lähtösaarna, liturgia Matti Pentikäinen
ja kanttorina Richard Nicholls. Kirkkokahvit.
Messu su 12.6. klo 10. Liturgia Petteri Hämäläinen, saarna Mia-Maria Pesonen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Päivärippikoululaiset palveluvuorossa.
Messu ja Viitakko-rippileirin konfirmaatio su 19.6. klo 10. Liturgia Petteri
Hämäläinen, saarna Terhi Vesterinen ja
kanttorina Richard Nicholls.
Päivärippikoulun
konfirmaatiomessu su 19.6. klo 14. Liturgia Petteri
Hämäläinen, saarna Marjukka Borgman
ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Juhannuksen messu la 25.6. klo 10.

Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Anna
Ojala ja kanttorina Rami Tuomikoski.
Messu ja H1 konfirmaatio su 26.6. klo
10. Liturgia Risto Huotari, saarna Anni
Tanninen ja kanttorina Mari VuolaTanila.
H2 konfirmaatiomessu su 26.6. klo
14. Liturgia Risto Huotari, saarna Panu
Pohjolainen ja kanttorina Mari VuolaTanila.
Kallaveden kirkko - Muuta
Miesten sauna ja takkailta ke 15.6.
klo 18. Sotkan Onnissa. “Mistä apu kärsimykseen”, Markku Virta. Iltapala.
Lauluilta ke 15.6. klo 18. Niemisjärven kylätalon rannassa, sateen sattuessa
sisällä, kahvit. Matti Pentikäinen ja Valtteri Tuomikoski.
Kesäseurat Eemilän kotimuseolla su
19.6. klo 16. Anneli ja Martti Sikasella,
Humalajoki 28. Matti Pentikäinen ja
Richard Nicholls.

Päivä Pinarilla yhtä juhlaa

Pupun ja Peikon ohjaama laululeikki tempaisi pienet juhlijat mukaansa.
Esityslistalla oli paljon mediastakin tutuiksi tulleita kauniita säveleitä.

P

ikkuiset supersankarit ja prinsessat kuoriutuivat esiin ulkovaatteista ja saappaista, kun
avoimen päiväkodin lapset saattajineen tulivat viettämään naamiaisia
Pinarille 26.4. Vappua ennakoivissa
tunnelmissa leikittiin ja tanssittiin.
Paikalta bongattiin ainakin PuuhaPete, Hulk, Batman, useampi Spiderman, pupu ja prinsessoja.
Lounaan yhteydessä nautittiin elävästä musiikista. Pinarin kahviossa

järjestettiin musiikkitervehdyksenä
Kuopion Kaupunginorkesterin duo
Violettan konsertti. Viulistit Laura
Vilagi ja Sanna Haverinen esittivät
tunnettuja klassisia kappaleita ruokailijoiden iloksi. Tällaiset poikkeavat
ohjelmat keskellä arkea tuovat mukavaa piristystä, jollaista kaivattaisiin
vaikka useamminkin.
Teksti ja kuvat:
Pirjo Kiiski, Pasi Louhelainen

Diakonia
Kallaveden seurakunnan diakoniatyön
päivystykset:
seuraavasti
Kallaveden kirkon diakoniatoimisto
(Rauhalahdentie 21) maanantaisin klo
10-11 p. 040-4848 332, (Jynkkä, Levänen, Läntinen maaseutu) Petosen
diakoniatoimisto (Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21) maanantaisin
klo 10-11 p. 040- 4848 333 ( Petonen,
Pirtti, Pitkälahti, Rautaniemi, Savolanniemi, Eteläinen maaseutu), Diakoniatyöntekijä tavattavissa ilman
ajanvarausta tiistaisin klo 9-10.30.
Maaningan
diakoniatoimisto
(Maaninkatalo, Maaningantie 32,) torstaisin klo 9-11 p. 040- 4848 372 Karttulan diakoniatoimisto, (Karttulan seurakuntakoti, Kissakuusentie 14), torstaisin
klo 9-11 p. 040-4848 539. Voit jättää viestin puhelinvastaajaan. Meidät tavoitat
FACEBOOKISSA: https://fi-fi.facebook.
com/KallavedenSeurakunnanDiakoniatyo, täällä tietoa toiminnastamme.

Perhetyö
Kesäkahvila perheille klo 9.30-13
Jynkänvuoren kerhohuone ke 8.6. ja ke
15.6. Karttulan seurakuntakoti to 9.6.

ja to 16.6. Maaninka-talo ma 6.6. ja ma
13.6. Petosen seurakuntatalo to 9.6. ja
to 16.6. Vehmasmäen kappeli ke 8.6. ja
ke 15.6.
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PALVELUA HYMYSSÄ SUIN

EDULLISTA

- ihan tässä lähellä

Palvelumme perustuvat pitkään
kokemukseen ja ajanmukaisiin
hoitomenetelmiin. Kattava palvelutarjontamme sisältää kaikki aina
yleishammashoidosta vaativiin purennankuntoutuksiin.

PYSÄKÖINTIÄ
TORIPARKISSA

24/7

Kaikki Hammaslääkärimme ja suuhygienistimme palvelevat sinua
vankalla ja nykyaikaisella ammattitaidolla.

2 tunnin
pysäköinti

PETOSEN HAMMAS

3€

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

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi

- Helpotusta
hammashoidon kuluihin.

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

Kokeile 3 päivää
veloituksetta!
www.fressi.fi

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!

