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Kulttuurin kautta tutuiksi
K
ulttuuri kulkee mukana -hanke on juuri käynnistynyt Petosen Pyörön alueella. Toteuttajana on Kuopion kaupunki, joka on
saanut hankkeeseen avustusta Opetus-ja kulttuuriministeriöltä. Pyörö
on saanut alueelleen oman kummitaitelijan Anniina Aunolan, jonka
tehtävänä on olla taiteen sisäänheittäjänä. Tavoitteena on viedä taidetta ja
kulttuuria kansan pariin ja sen kautta
koota porukkaa yhteen.

Jalkautuminen =
männään immeisten luo
Aunolalle Pyörö on hyvin tuttua
aluetta ja siihen on syntynyt vuosien
mittaan kiintymyssuhde.
- Tämä alue on oivallinen, koska
täällä sijaitsee fyysisesti lähekkäin eri
ryhmiä, Aunola iloitsee.
Nimikkoalueensa kummina Aunola kiertelee jututtamassa kaikenikäisiä pyöröläisiä. Kummin tehtävänä
on selvitellä, minkälaista tekemistä
alueelle kaivattaisiin. Lähtökohta on,
että tekemisen kautta sellaisetkin
asukkaat, joita taide ja kulttuuri eivät
yleensä kosketa, innostuisivat lähtemään mukaan.
- Paikkoja, joissa tapaan ihmisiä,
voivat olla vanhusten palvelutalo,
kirjasto, kerhot ja lapsiperheiden kokoontumispaikat, asukastuvat ja yhdistykset. Tehtäväni on olla se välikäsi,
joka herättelee asukkaita ideoimaan,
vaikkapa yhteistä askarteluhetkeä tai
toritapahtumaa. Minä kirjaan ideat
ylös ja alan etsiä mahdollisia toteuttamistapoja ja tahoja, jotka lähtisivät
mukaan. Mahdollisuuksien mukaan
yritämme ankkuroida tekemistä alueella jo olemassa olevaan toimintaan,
Aunola selventää.
Jalkautuminen on myös sitä, että
kaupungin taide- ja kulttuurilaitoksetkin tulisivat lähelle asukkaita. Alueella voitaisiin järjestää konsertteja,
esittävää taidetta tai vaikkapa Kansalaisopistojen kurssilaiset voisivat ideoida projektin, jonka voisi toteuttaa
pyöröläisten kanssa.
- Kuopion museo ja tanssiteatteri

PÄÄKIRJOITUS

”

Minä siivet selkääni saan ja pyllyyni pitkän pyrstön, ja kohoon
korkeuksiin ylös”. Näin runoili
Esko, Aleksis Kiven Nummisuutaritnäytelmässä. Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää vietetään
meillä 10.10., mutta nykyään tämä
päivä tahtoo jäädä melko vähälle
huomiolle. Toisaalta, ei ole ihmekään. Harvalle taitaa avautua päivän
merkitys ja Aleksis Kiven teoksetkin
ovat monelle hankalasti lähestyttäviä.
Onhan niistä viimeisimmätkin kirjoitettu 1870-luvulla. Joka tapauksessa
tämä 38-vuotiaana menehtynyt, Suomen ensimmäiseksi ammattikirjaili-

Minimi ovatkin jo luvanneet lähteä
mukaan, kertoo Kuopion kaupungin
kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman.

Osallistaminen =
pyyvvetään mukkaan
Avainasemassa on se, että ideat toimintaan tulisivat pyöröläisiltä itseltään ja että he lähtisivät innolla mukaan toteutukseen. Väkisin on vaikeaa
saada mitään aikaiseksi, mutta kun into lähtee itsestä, sitoutuminen on ihan
toista luokkaa.
- Kerrankin eräs nuorisoryhmä sai
mahdollisuuden lähteä omasta toiveestaan kanssani volttimonttuun.
Pian tekeminen laajeni videoinniksi
sekä asujen ja kuvakulmien suunnitteluksi. Paikalle haluttiin aina uudestaan. Eräs nuori sitten havahtui itsekin ja totesi nauraen: ”Olet sinä aika
kiero muija, meidänhän pitäisi olla
kadulla notkumassa.” Sitä voisi sanoa
onnistuneeksi osallistamiseksi, Aunola hymyilee.
Yksi tärkeä tavoite on se, että keksityt ideat eivät jäisi vain yhden ryhmän sisälle, vaikkapa koululuokkaan,
vaan ne tuotaisiin ulos ryhmästä myös
muiden iloksi. Aunolalle on myös tärkeää tavoittaa ne hiljaiset ja huomaamattomat, jotka eivät ehkä muutoin
saisi mahdollisuutta saada ääntään ja
ideoitaan kuuluville.
- Ryhmästä ulostuomista voisi olla
esimerkiksi koulun pienluokassa tehty näytelmä, joka esitettäisiin vaikkapa joulutapahtumassa yleisölle, Aunola ideoi.

Törmäyttäminen =
kaekki vuan saman
pöyvvän iäreen
Tavoitteena on myös yhdistää eri
ikäluokkia ja erilaisessa elämäntilanteessa olevia.
- Sellaiset kohtaamiset, joissa vaikkapa äidit pienten lasten kanssa voisivat tehdä jotain yhdessä vanhusten
kanssa, ovat hyvin hedelmällisiä. Kädentaitojakin voisi opettaa oppipoika-mestari-tyyppisesti, sillä se antaisi

taitojen lisäksi molemmille osapuolille muutakin. Kun erilaiset ihmiset
tulevat tekemisen lomassa tutuiksi,
se hälventää turhia ennakkoluuloja ja
pelkoja, Aunola toteaa.

- Tätä hanketta ei arvioida suurilla
kävijämäärillä tai taideteosten pystyttämisellä, vaan sen onnistumisen
mittarit ovat aivan erilaiset. Ennakkoluulojen hälventäminen asuinalueella,
yhdessä tekeminen ja tutustumien ja
taiteen käyttäminen keinona näiden
saavuttamiseksi on hankkeen parasta
antia, Forsman kiteyttää.
- Voisin ajatella itselleni parhaimmaksi kiitokseksi palautetta, jossa
vaikkapa vanhus toteaisi oppineensa
tuntemaan alueen nuorisoa tai erityislapset saisivat positiivisen kokemuksen osallistumisestaan, Aunola jatkaa.

Mittee se taije on?
Kulttuuri ja taide ovat sanoina niin
hienolta kalskahtavia, että moni sivuuttaa aiheen jo sanan kuullessaan.
Kulttuuri-sana on aluksi tarkoittanut
maanviljelyä (cultura) ja myöhemmin
merkitys on siirtynyt hengen viljelyksi. Kuitenkin kaikki arkipäiväinen,
mitä teemme, on osa kulttuuriamme.
Miten puhumme, mitä syömme, millaisia astioita käytämme, kuinka käyttäydymme tai miten pukeudumme.
- Olemme kaikki kulttuurisia olentoja ja teemme koko ajan kulttuurisia
tekoja. Käsityökerho on kulttuurista
toimintaa, harrastaminen on kulttuuria. Taide voi kuulostaa kaukaiselle, eliitin harrastamalle asialle. Minä
näkisin, että taide näyttäytyy elämässämme hyvin eri tavoin. Se on kaikenlaista puuhailua, josta nauttii. Se
on kauneuden etsimistä ympäristöstä.
Taidetta voi olla vaikka perhonsidonta. Jokaisessa on luovuutta ja jokaisella on oikeus tunnistaa tuo luovuus
itsessään. Omakohtaisen kokemuksen
löytyminen on tämän hankeen tärkeä
tavoite, Aunola summaa.

Osallistu ideointiin ja
anna palautetta
Jotta kaikkien pyöröläisten on mahdollista tulla kuulluiksi, voi hankkee-

Anniina kartoittaa, millaisia toiveita ja ideoita pyöröläisiltä löytyy.

seen liittyviä toiveita jättää palautelaatikkoon. Sellaisen löytää Pyörön
kirjastolta, Kotikulman asukastuvalta
sekä Pinarilta.
Ideoita voi myös lähettää sähköpostitse kummitaiteilijalle anniina.aunola@kuopio.fi

- Ideoiden ja palautteiden jättäminen on vapaamuotoista, joten ei kannata pitää liian korkeaa kynnystä sen
tekemiseen, toivoo Forsman.

naimisiin. Tästä alkuasetelmasta alkaa kehittyä monisäikeinen ja hauska
soppa, jossa on yhtä monimutkaisia
juonenkäänteitä kuin nykyään parhaimmissa (tai pahimmissa) saippuasarjoissa konsanaan. Aleksis Kiven
tuotantoa voisikin vähän päivittää
nykyaikaan, jotta kirjallinen perintö
säilyisi jatkossakin ja lukijat jaksaisivat innostua. Toisaalta eivät kirjojen
tapahtumat nyt niin kaukana nykypäivästä ole. Jossain välissä etsitään
kumppania, välillä juopotellaan ja
välillä tapellaan. Hetkinen, kun katsoo television ohjelmatarjontaa, niin
sitä samaahan sielläkin on. Etsitään

kumppania, juopotellaan, tapellaan…

Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski

Tilulii tilulii
jaksi tituleerattu mies, kirjoitti ensimmäisiä lukuja meidän kirjallisuuden
historiaamme.
Ei sinänsä ihme, että Aleksis Kivi
ei ole hirmuisen suosittua luettavaa
nykyisille koululaisille. Ei se ollut sitä
aiemmillekaan. Ainakin omana kouluaikanani kaikkien oli luettava Seitsemän veljestä, joka tietysti kiinnosti 15-vuotiasta kuin se kuuluisa kilo
sitä itseään. Seitsemän hämäläisessä
pöpelikössä elävää veljestä ei tainnut
olla kyllin intoa herättävä aihe. Taisin
silloin vähän luistella kirjan lukemisesta, mutta innostuin teoksesta kyllä
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myöhemmin. Totesin sittemmin, miten paljon suomen kieleen on jäänyt
sanontoja Kiven kirjoista. Esimerkiksi sanonta ”Niin muuttuu maailma
Eskoseni” on Nummisuutareista lähtöisin. Kivi itse lainasi paljon sanontoja Raamatusta, siteerasipa hän myös
Shakespearea ja Homerosta.
Ja niin, se Nummisuutareiden Esko. Saakoon hänkin sijansa tässä
kirjoituksessa. Näytelmässä elettiin
aikaa ennen nettideittailua ja Tinderiä. Vanhemmilla on kova kiire, perintörahojen toivossa, saada hieman
yksinkertainen poikansa pikaisesti
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veljestä. Vähän petyin, kun myöhemmin ymmärsin, ettei näin ollutkaan
asian laita. Mutta kirjailija Aleksis Kivi kuoli nuorena, kuten monet aikalaisensa. 1872 uudenvuoden aattona,
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Aurinkorinteen koululaiset Rion tunnelmissa

A

urinkorinteen koulun pihalla velloo värikäs lippumeri.
Oppilaat ovat osallistuneet
valmisteluihin jo kuukauden ajan valmistamalla lippuja, maskotteja, karnevaalinaamioita ja olympiarenkaita.
Kaiuttimista kajahtaa olympiafanfaari
ja koulun omat kisat käynnistyvät.

Olympiamaat tutuiksi
Uuden opetussuunnitelman mukaisesti kouluissa toteutetaan oppiainerajat ylittävää ja kaikkia oppilaita osallistavaa toimintaa. Aurinkorinteen
koulun Reilusti Rioon -teemakuukauden aikana koululaiset ovat perehtyneet eri maiden kulttuuriin, historiaan, maantieteeseen sekä kieleen.
- Idea tapahtumaan lähti tutustues-

sa Olympiakomitean Reilusti Rioonnettisivuihin. Aiheesta järjestettiin
opettajille viime keväänä koulutusta,
jossa annettiin eväitä tapahtuman toteuttamiseen. Oppilaat saivat valita
luokalleen oman maan, jonka joukkuetta he edustavat koulun olympiakisoissa. Valittu maa on otettu mukaan
käsiteltäväksi eri aineiden oppitunneilla, kertovat Rio-työryhmän opettajat Ruut Sutinen ja Minna Antikainen.
Äidinkielen tunneilla on käsitelty
urheilukirjallisuutta, matematiikassa
on laskettu maiden etäisyyksiä ja väkilukuja sekä englannin tunneilla on
opeteltu urheiluun ja olympialaisiin
liittyvää sanastoa. Liikunnassa olympialaisia käsiteltiin kuukauden ajan
tutustumalla perinteisiin brasilialai-

siin urheilulajeihin sekä harjoittelemalla sambaa.

Rehtorilla on oma
kannustusjoukko
Aurinkorinteen koulun rehtori Esa
Miettinen osallistui Rion paralympialaisiin lajinaan pöytätennis. Kisojen innostamana oppilaat ovat päässeet testaamaan myös erityisryhmien
liikuntamuotoja. Maalipallon pelaaminen sokkona ja pyörätuolilla koripalloilu antoivat mahdollisuuden
samaistua erilaisen liikkujan arkeen.
Ennen olympialaisiin lähtöään rehtori esitteli omaa urheiluhistoriaansa
sekä itse paralympialaisia. Oppilaat ja
henkilökunta olivat tehneet rehtorille
tsemppikaulanauhan pingispalloista,

Aurinkorinteen koulun Reilusti Rioon -tapahtuma toteutettiin
syyskuun aikana ja kisatapahtuma pidettiin 30.9.2016.

joihin jokaiseen oli kirjoitettu tervehdyksiä luokittain.
- Oppilaat jännäsivät rehtorimme
kisoja Internetin välityksellä sekä tutustumalla sanomalehtikirjoitteluun.
Kakkosluokkalaiset pitivät aamuisin
”urheiluruutua”, jossa keskusradiosta
kuulutettiin Esan matseja sekä suomalaisten muuta kisamenestystä, Sutinen jatkaa.

Teemakuukauden
huipennus
Olympiafanfaarin saattelemana lavalle saapuivat Esa Miettinen ja hopeamitalisti Marjaana Heikkinen.
Kun kisat oli avattu, oppilaat siirtyivät
Lippumäen urheilukentän alueelle,
jonne oli pystytetty kuusi leikkimielistä urheilurastia. Lajeina olivat käpytornin rakentaminen, jonoviesti, puujalkakävely, frisbeegolf, tandemhiihto,
runoviesti sekä muunnelma Tarahumasa-intiaanien jalkapallopelistä
- Ykkös-ja kakkosluokkalaiset ovat
toimineet koulukummiensa kanssa,
kun on tarvittu isompien apua. Ystävyys, suvaitsevaisuus, reilu peli ja toisten kunnioittaminen olivat kuukauden teemana, mutta niitä pidetään yllä
jatkossakin. Ystävyysteemaa jatketaan
oppilaskunnan tempausten kautta koko lukuvuoden, Sutinen lisää.
Kisailu päättyi brasilialaistunnelmiin, kun oppilaat sambasivat yhdessä.
- Tapahtumaa oli valmisteltu ollessani kisoissa ja se tuli minulle mukavana yllätyksenä. Toivon, että osallistumiseni paralympialaisiin näyttää, että
urheilua voi jatkaa pitkällekin vammautumisesta huolimatta. Petosella

Marjaana Heikkinen ja Esa Miettinen
toivat terveiset Riosta. Mukana heillä
oli kisojen aito olympiasoihtu.
on niin hyvät olosuhteet kaikenikäisille liikkujille, että sohvan pohjalle
ei ole mitään syytä jäädä, Miettinen
rohkaisee.
Olympiamitalistin läsnäolo nostatti
tunnelmaa ja keräsi nimmarin pyytäjiä. Heikkistä ilahdutti nähdä lasten
yhdessä tekemisen ilo ja innostus:
- Lapsista näkee, että tämä on varmasti heille ihana ja erilainen päivä!
Teksti ja kuvat:
Pirjo Kiiski

Seuraava Petosen Lehti
ilmestyy 9.11.
Aineistot lehteen 1.11.
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Ukulele rantautui suosikkisoittimeksi

H

avaijilainen
perinnesoitin
ukulele on noussut yllättävän suosituksi instrumentiksi. Ukulelen juuret ovat alun perin
portugalilaisissa kitaraa muistuttavissa soittimissa ja ukulele onkin ulkonäöltään kuin minikokoinen kitara.
Ukulelessa on yleisimmin neljä kieltä
ja hauskan kuuloinen sointi. Moni on
innostunut ukulelesta sen helppouden
vuoksi ja onhan soitin lisäksi kätevän
kokoinen. Me Petosen Lehdessä tutustuimme tähän pieneen instrumenttiin
tarkemmin.

Antti Janka-Murros ohjaa Puijonsarven
koululla kokoontuvaa ukuleleorkesteria.

- Ukulelen virittäminen on se, jossa
tarvitsee yleensä jonkin verran apua.
Ukulelessa on myös tärkeää se, että
oppii tekemään asioita oikein alussa.
Aluksi kannattaa yleensä valita isompi ukulele, eli tenori tai konserttimalli.
Siinä on helpompi saada sormet oikeaan paikkaan, Heinosalmi opastaa.

Ei mikään lelu

”Rakas, ukulele soi”
Puijonsarven koululla kokoontuu
maanantai-iltaisin innokas ukulelensoittajaryhmä. Opettajana toimiva Antti Janka-Murros kertoo, että
ryhmä on uusi ja juuri syksyllä aloittanut. Ukuleleorkesterille oli syntynyt
kysyntää ja Kuopion kansalaisopisto
järjesti nyt alkaneen kurssin. Kurssi
on tarkoitettu ihan kaikille ukulelesta
soittimena kiinnostuneille ja kaikenlaisella taustalla voi tulla mukaan.
Viime kesänä järjestetyssä Siilifolkissa järjestettiin parin päivän mittainen ukulelen tehokurssi, johon kaikki ilmoittautuneet saivat osallistua.
Janka-Murros kertoo, että Kuopion
alueella on muutenkin aktiivista ukuleletoimintaa.
- Orkesteritoiminnan järjestämisestä oli puhetta jo viime keväänä ja kyllä tässä koetetaan kysyntään vastata,
Janka-Murros kertoo kurssin taustoista.
Kurssilla on tällä hetkellä 14 osallistujaa ja osa kurssilaisista on harrastuksessaan aivan alkumetreillä, ja toisilla
on jo jonkin verran taustaa muiden
soittimien kanssa. Janka-Murros itse
on soittanut ukulelea vajaat 10 vuotta
ja hän ryhtyi opettamaan kasvaneen
kiinnostuksen myötä. Turussa asuessaan Janka-Murros toimi oman yksityisen musiikkikoulunsa parissa.

Alkeista liikkeelle
Kurssilla on lähdetty liikkeelle aivan
perusteista ja aluksi kurssilla käytiin
hieman läpi osallistujien musiikillista
taustaa. Tämän perusteella on rakennettu kurssin sisältöä ja koska kurssi
on vielä alussa, saattaa mukaankin ehtiä. Lisäksi keväällä alkaa jälleen uusi
ukulelekurssi. Kovin suurta ryhmää ei

että musiikkikaupoissa on osaavaa
porukkaa ja näitä neuvoja kannattaa
kuunnella.

kuitenkaan enää ole mielekästä opettaa, koska kaikkia oppilaita ei ryhmäkoon kasvaessa enää ehdi neuvoa samalla tavalla.
Kaikilla orkesterin soittajilla on oma
soitin ja investointina ukulele ei ole
kallis. Ukulele on lisännyt suosiotaan
sen verran paljon, että musiikkikaupoista soittimia löytyy hyvin.
- Ukulelehan on siitä hyvä soitin
aloittelijalle, että se ei ole hirveän hintava verrattuna muihin soittimiin. Jos
ajattelee vaikkapa, että aloitan tästä
viulunsoiton ja sitten huomaa ettei se
ollutkaan oma juttu, voi ostetun soittimen hinta vähän harmittaa. Hyvän
soittoukulelen saa jo alle satasella,
Janka-Murros kertoo.
Orkesterikäyttöön tarkoitetut hieman kalliimmat ukuleletkaan eivät ole
kovin hinnakkaita, sellaisen hinta jää
pääsääntöisesti alle 300 euron. Lisäksi
kansalaisopiston kautta on mahdollisuus saada lainasoitin tarvittaessa.

Helppo ottaa haltuun
Janka-Murros kertoo, että ukulelen
suosiota selittää se, että perusteiltaan
soitin on helppo ottaa haltuun.
- Tästä löytää hyvin nopeasti jo sellaisia muutamia juttuja, joita pystyy
Ukulele on näppärän kokoinen soitin.

soittamaan ja ukulele on myös tietyllä
tavalla samalla viivalla kuin viisikielinen kantele. Eli jos soitinta vaan ryhtyy soittamaan, se kuulostaa ihan nätiltä, mitä ei taas voi sanoa esimerkiksi
viulusta, Janka-Murros naurahtaa.
Janka-Murros kuitenkin suosittelee
hankkimaan ensimmäiseksikin soittimeksi kunnollisen puisen soittimen,
joka soi hyvin. Hyvä soitin pitää taitojen karttuessa motivaation yllä.

tapahtuma, jossa Heinosalmi kertoo
ukulelen ja kitaran soiton harrastamisesta. Tapahtuman ideana on antaa
vinkkejä harrastuksen aloittamiseen
sekä siihen, kuinka pienemmälläkin
rahallisella panostuksella musiikkia
voi harrastaa. Heinosalmi antaa neuvoja muun muassa siihen, millaisia
soitonoppaita kirjastosta voi löytää
sekä siihen mistä netissä voi etsiä laadukkaita opetusmateriaaleja.

Porukassa aloittamisen
kynnys madaltuu

- Kirjastossa on paljon laadukkaita
materiaaleja, mutta niitä ei ehkä osata hyödyntää tarpeeksi hyvin. Samoin
netissä on laadukasta sisältöä, mutta
ne vähän hukkuvat sinne kaikenlaisen muun sisällön sekaan, Heinosalmi
harmittelee.

Syyksi ryhmämuotoiselle opiskelulle Janka-Murros kertoo, että kynnys
harrastuksen aloittamiselle on melko
paljon matalampi, kun paikalla on
muitakin. Lisäksi ryhmän etuna on se,
että jokaisella on mahdollisuus saada
omaan tasoonsa sopivaa soitettavaa,
koska osalle uudet asiat ovat helpompia ja osalle vaikeampia.
- Porukassa saa onnistumisen kokemuksia siitä, että pääsee soittamaan
yhdessä ja tekemään musiikkia, Janka-Murros kertoo ajatuksesta orkesterin taustalla.

Erilaiset ukulelet
Jos ukulele soittimena kiinnostaa
enemmän, saattaa törmätä erilaisiin
ja hieman eri kokoisiin malleihin.
Ukuleleja on erilaisia sen mukaan,
millainen ääniala niissä on. Sopraanoukulele on pienin ja bassoukulele
puolestaan sarjassa suurin. Sopraanoukulele on kuitenkin yleisin ja kansalaisopiston kurssillakin kaikki soittimet olivat sopraanoukuleleja.
Jos kitara soittimena on ennestään
tuttu, voi sointuotteissa törmätä samankaltaisuuksiin.
Janka-Murros
kertoo, että ukulele tukee myös hyvin kielisoittimen haltuun ottamisessa ja auttaa sointujen opettelemisessa.
Ukuleleorkesteri soittaa Puijonsarven koululla maanantaisin klo 19.0020.15.

Ukulele esittelyssä myös
Pyörön kirjastossa
Ari Heinosalmi lienee tuttu monelle
Petosella asuvalle. Hän on kitaristi ja
opettaa myös kitaran ja ukulelen soittoa Petosen alueella. Pyörön kirjastossa järjestetään tiistaina, 18.10. klo
17.30 ”Jokainen oppii soittamaan”-

Uusi nokkahuilu
Ukulelesta on tullut sen verran suosittu soitin, että niitä hankitaan tänä
päivänä paljon myös koulusoittimiksi. Heinosalmi toteaakin, että ukulele
on nykyään erityisesti nuorten juttu.
Hän kertoo, että yksinkin on mahdollista opetella soittamaan, mutta olisi
hyvä, jos joku neuvoisi harrastuksessa alkuun. Myös hyvä instrumentti
on tärkeä, eikä siinä ole oikea säästön
paikka. Ukulele on myös sen verran
edullinen, että kannattaa ostaa kerralla hyvä soitin. Heinosalmi kertoo,

Ukulelessa korostuu myös soittamiseen liittyvä perinne. Havaijilla on
omanlaisensa perinne, joka poikkeaa
paljon esimerkiksi USA:sta. Maailmalla on myös aivan huikeita ukuleleorkestereita, joiden soittajat ovat
todellisia taitureita. Jos haluaa perehtyä ukulelemusiikkiin, kannattaa laittaa nettiin hakusanaksi vaikkapa: The
Ukulele Orchestra of Great Britain.
Ukulelen soittaminen on siis aivan
oma maailmansa. Heinosalmea huvittaakin vanhemman polven suhtautuminen ukuleleen.
- Vanhempi väki luulee, että se on jokin lelu, kun se on niin pienikin.

Alkuun pääsee
kun jaksaa harjoitella
Vaikka ukulele on niin sanottu helppo instrumentti, vaatii soiton opettelu
silti pitkäjänteisyyttä ja harjoittelemista. Heinosalmi sanookin, että on hyvä
muistaa, ettei kukaan harjoittele puolestasi. On hyvä muistaa, että vaikka
itse opiskelemalla on mahdollista opetella soittamaan, ei paraskaan soiton
opas silti ole vastavuoroinen. Heinosalmi kertoo, että erityisesti alussa on
tärkeää oppia oikeanlainen tekniikka.
- Oppaat eivät auta, jos on ymmärtänyt jotain väärin. Erityisesti alkuvaiheessa olisi hyvä käydä tunneilla. Videota katsomalla ei välttämättä osaa
kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin,
Heinosalmi summaa.
Kaikin puolin jännä soitin tuo ukulele. Voi olla, että toimittajallakin on
kohta asiaa musiikkikauppaan.
Teksti ja kuvat:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
väliotsikko ”Rakas, ukulele soi”: Lapinlahden linnut

• Fysioterapia
• Akupunktio
•
Fysioterapia
• MDT- ja OMT-terapia • Kinesio• OMT/MDT-terapia
• Lymfa
teippaus
• Akupunktio • Hieronnat

• Lymfa/LYKO-terapia
• Hieronnat
Yrityksessämme
toimii ammatinharjoittajana
hieroja Reijo Taskinen.
• Työterveysfysioterapia
Tervetuloa!

Avoinna: ma-to 8-19, pe 8-15,
muina aikoina sopimuksen mukaan.
Pyörönkaari 3, 70820 Kuopio
Puh. 017 363 3377 / 044 986 8793
www.petosenfysioterapia.net

Olemme kesällä auki normaalisti!
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Tukikohdalla mennään yhdessä eteenpäin
T
ukikohta-seurakunta on tullut
varmasti tutuksi monelle Petosella asuvalle ja nyt seurakunnan vetämänä on alkanut Mennään
yhdessä eteenpäin-niminen hanke.
Hankkeen tarkoituksena on tarjota
tukea työikäisille ja siitä kertoivat tarkemmin projektityöntekijä Vuokko
Pitkänen ja nuorisopastori Lauri Sutinen. Hanke pyörähti käyntiin 14.9.
ja tiloina käytetään sekä Pyörönkaari
18:ssa olevia tiloja että Pömpelin tiloja
Alakatu 3:ssa.

Elämäntilanteiden
erilainen kirjo
Mennään yhdessä eteenpäin-hanke
on tarkoitettu heille, joilla on tarve
saada elämäänsä tukea ja ohjausta.
Ihmisten erilaiset tilanteet ja taustat
saattavat aiheuttaa sen, että suunta
elämässä hukkuu. Mennään yhdessä
eteenpäin-hankkeessa on tarkoitus

antaa ihmisille työkaluja omien voimavarojen löytämiseen ja mahdollisuus nähdä eteenpäin, joskus hankalassakin tilanteessa.

- Jos elämässä suunta on hukassa ja
näköala on kaventunut, tavoitteena on
että sitä saataisiin laajennettua, Vuokko kertoo.
Työttömyys, sairaus tai muu vastaava tilanne saattaa aiheuttaa elämässä suurenkin kriisitilanteen ja silloin
toisten apu uuden suunnan löytymisessä voi olla tarpeen.

Tuen ja avun tarve
näkyy arjessa
Tukikohdan ruokatyö tavoittaa paljon ihmisiä ja siellä on nähty tarve
myös muunlaiseen kuin aineelliseen
apuun. Hanketta ryhdyttiin miettimään jo muutama vuosi sitten, kun
heräsi kysymys siitä, mitä voisi vielä

tehdä ihmisten auttamiseksi.

- Monelle ihmiselle esimerkiksi työttömyys saattaa olla niin uusi tilanne,
että hän tuntee olevansa jollain tavalla
hukassa elämässään. Moni taas puolestaan kokee uupumusta ja yksinäisyyttä, Vuokko taustoittaa hankeen
syntymistä.

sin, jonka tarkoitus on löytää toimiva
malli voimaantumiseen ja elämäntilanteen parantumiseen. Suunnitelmissa on esimerkiksi liikkua yhdessä
luonnossa ja etsiä uusia mielenkiinnon kohteita vaikkapa kädentaitojen
parista. Uusien harrastusten kokeilemisen kautta pyritään vahvistamaan
toiminnan terapeuttista vaikutusta.

Tukikohta diakonia ry, joka on perustettu viime vuoden puolella, vastaa hankkeen toiminnasta ja vie sitä
eteenpäin. Hankerahoitus hankkeelle
on haettu ely-keskuksen kautta ja lisäksi Kuopion kaupunki on pieneltä
osin mukana rahoituksessa. Rahoitus
on nyt saatu vuodeksi eteenpäin ja
tarpeen mukaan, hanketta on tarkoitus jatkaa. Hankkeen tuloksena syntyvä ryhmätoimintamalli on myös
toiveissa siirtää eteenpäin, jotta siitä
olisi apua mahdollisimman monelle.
Syksyn ryhmän jälkeen tarkastellaan
tehtyjen asioiden toimivuutta ja tarpeen tullen toimintaa muokataan saatujen tulosten perusteella. Tukikohta
diakonia haluaa myös jatkaa aktiivista
yhteistyötä ja verkostoitumista alueen
eri toimijoiden kanssa.

- Tarkoituksena ei todellakaan ole
pelkästään istua, itse asiassa sitä on
varmaankin luvassa melko vähän.
Pelkkä puhuminen ei välttämättä
saavuta ihmistä samalla tavalla kuin
muut asiat, Vuokko ja Lauri toteavat.
Ryhmän koko on noin 10 henkilöä
ja se kokoontuu kerran viikossa neljän
kuukauden ajan. Ryhmä on suljettu eli
siinä tällä hetkellä olevat henkilöt on
valittu ja uusia jäseniä on tarkoitus ottaa uuteen ryhmään. Ryhmätapaamisten päätyttyä on tarkoitus myös miettiä jokaisen kohdalla jatkoa.

Ryhmässä etsitään
uusia voimavaroja

Ryhmän jäsenet on tavoitettu hankkeeseen pääosin etsivän työn kautta
ja osin myös yhteistyökumppaneiden
avulla. Osa on myös itse hakeutunut
mukaan, nähtyään ilmoituksen toiminnasta. Vuokko ja Lauri ohjaavat
yhdessä ryhmän toimintaa ja uusien
ryhmien tarvetta kartoitetaan parhaillaan.

Nyt alkanut hanke pitää sisällään
erilaista ryhmämuotoista toimintaa
ja keskustelujen lisäksi on tarkoitus
toteuttaa erilaisia toiminnallisen tuen
muotoja. Ryhmä käy yhdessä läpi tietynlaisen ennalta määritellyn proses-

- Toivottavasti ihmiset löytäisivät
uutta elämäänsä, tulisi rohkaistumista ja uskoa omiin kykyihin, että niitä
elämän kompastuskiviä pystyttäisiin
ylittämään, Vuokko toivoo.

- Uusia hakijoita otetaan jatkuvasti
ja uusia ryhmiä on tarkoitus aloittaa
mahdollisimman pian, Lauri muistuttaa.
Lauri on taustaltaan sosionomi
ja tällainen ihmisten kohtaaminen
työssä on hänen osaamisensa ydintä.
Vuokko puolestaan on tehnyt paljon
opetus- ja ohjaustyötä ja käynyt useita
koulutuksia. Erityisesti ryhmänohjaus
on hänelle läheinen asia.
Vuokko ja Lauri haluavat myös
muistuttaa, että jokainen on tervetullut mukaan toimintaan.
- Kenenkään ei tarvitse miettiä sitä,
voiko mukaan tulla vaikka kyseessä
on kristillinen seurakunta. Jokainen
voi tulla ryhmään omana itsenään ja
omalla
maailmankatsomuksellaan.
Kynnystä hakeutua ryhmiin ei ole ja
jokaisen näkemystä maailmasta ja
elämästä kunnioitetaan, Vuokko painottaa.
Jos kokee, että hanke olisi jotain,
joka voisi sopia omaan tilanteeseen,
yhteyttä voi ottaa Vuokko Pitkäseen,
puh. 0400 679 609.
Teksti ja kuva:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

Lue lisää mielenkiintoisia
juttuja netistä:
artikkelit.ppay.fi

Vuokko Pitkänen ja Lauri Sutinen ohjaavat yhdessä eteenpäin.

TULE
TULE
JAKAMAAN
Jynkän Apteekki

JAKAMAAN
JAKAMAAN
LEHTIÄ
LEHTIÄ JA
JA MAINOKSIA
MAINOKSIA
Soikkokuja 12
7 0 7 8 0

K U O P I O

Aukioloajat:
8:00–18:00 (ma-pe)

LEHTIÄ
LEHTIÄJA
JAMAINOKSIA
MAINOKSIA
Olemme avoinna aina
arkisin klo 8 - 18
ja autolla pääset
kätevästi oven eteen!
Lokakuun avainasiakastarjous
APOBASE CREME 200G
Apobase creme on jälleen saatavilla. Keskirasvainen, nopeasti
(9,35€) 34,50€/kg imeytyvä perusvoide kuivalle
iholle.

Haemme
Haemme tunnollisia
tunnollisia ja
ja reippaita
reippaita aikuisia
aikuisia
Haemme
tunnollisia
ja
reippaita
aikuisia
Haemme
tunnollisia
ja
reippaita
aikuisia
sekä
sekä tänä
tänä vuonna
vuonna vähintään
vähintään 14
14 vuotta
vuotta täyttäytsekä
tänä
vuonna
vähintään
14
vuotta
täytsekä
tänä
vuonna
vähintään
14
vuotta
täyttäviä
täviä nuoria
nuoria lehtien
lehtien ja
ja mainosten
mainosten jakajiksi.
jakajiksi.
täviä
jaja mainosten
täviä nuoria
nuoria lehtien
lehtien
mainosten jakajiksi.
jakajiksi.
Työn
Työn kesto
kesto noin
noin 2
2 -- 4
4 tuntia
tuntia keski-viikkoisin
keski-viikkoisin
Työn
kesto
Työn
kesto noin
noin 22 -- 44 tuntia
tuntia keski-viikkoisin
keski-viikkoisin
ja
ja lauantaisin.
lauantaisin. Jakelutyöstä
Jakelutyöstä saat
saat lisätienestiä,
lisätienestiä,
jataskurahaa,
Jakelutyöstä
saat
lisätienestiä,
jalauantaisin.
lauantaisin.
Jakelutyöstä
saat
lisätienestiä,
taskurahaa, hyötyliikuntaa
hyötyliikuntaa ja
ja mikä
mikä parasta,
parasta,
taskurahaa,
hyötyliikuntaa
ja
mikä
parasta,
taskurahaa,
hyötyliikuntaa
ja
mikä
parasta,
arvokasta
arvokasta työkokemusta.
työkokemusta.
arvokasta
arvokastatyökokemusta.
työkokemusta.
Suora
Suora Lähetys
Lähetys Oy
Oy on
on osa
osa valtakunnallista
valtakunnallista
Suora
Lähetys
Oy
on
osa
valtakunnallista
Suora
Lähetys
Oy
on
osa
valtakunnallista
SSM
SSM Suomen
Suomen Suoramainonta
Suoramainonta -ketjua.
-ketjua.
SSM
SSMSuomen
SuomenSuoramainonta
Suoramainonta-ketjua.
-ketjua.
Katso
Katso lisätiedot
lisätiedot ja
ja täytä
täytä hakemus
hakemus
Katso
lisätiedot
ja
täytä
hakemus
Katso
lisätiedot
ja
täytä
hakemus 2647 800
www.lisaduuni.fi
www.lisaduuni.fi tai
tai soita
soita (017)
(017) 2647 800
www.lisaduuni.fi
www.lisaduuni.fitai
taisoita
soita(017)
(017)2647
2647800
800
SSM SUOMEN SUORAMAINONTA | SUORA LÄHETYS OY
SSM SUOMEN SUORAMAINONTA | SUORA LÄHETYS OY
SSM
SSMSUOMEN
SUOMENSUORAMAINONTA
SUORAMAINONTA| |SUORA
SUORALÄHETYS
LÄHETYSOY
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Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
Pyörönkaari
19, 2. krs., 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
Puh.
044 718
5073
sähköposti:
petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Sähköposti:
petosen.asukastupa@kuopio.ﬁ
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/
Internet: http://www.puijola.net/asukastuvat-petonen/
Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Avoinna ma - pe klo 9 - 15
Petosen asukastuvalta
voi kysyä työllistymismahdollisuuksista joko
Neulekerhossa
hyväntekeväisyyteen
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
neulomista
perjantaisin klo 11.30-13.30.
työelämävalmennukseen
tai työharjoitteluun.
Tervetuloa!
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

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

Kohtaamispaikka Kotikulma

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
15.10. klo 10 - 16
17.10. klo 16.30
29.10. klo 10 - 16
7.11. klo 18.00
26.11. klo 18.00

Tervetuloa mukaan tapahtumiin ja toimintaan!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: puutarhakerho@netti.fi / puhelin 044 512 3137 / kotisivut: www.pitkalahdenpuutarhakerho.net

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Pinarin kahvioon

Jalkasenkatu 7,
puh. 050 372
7900,
avoinna ma-pe 8 - 14.
Korjausompelija
jälleen
tavattavissa.
Ilmaista leipää joka arkipäivä. Viikko-ohjelma: Ma pelivakiovuorot
peruttu
päivä,Kokoushuoneen
ti klo 10 tietovisa,
ke ja pe
klo 10kunnallisvaalien
bingo, to klo 10
ennakkoäänestyksen
vuoksi
17. klo
- 23.10.
maalausta. SPR:n terveyspiste ma 7.11.
10-12.

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
Askartelukerho torstaisin klo 11 - 14
Rivitanssi maanantaisin klo 10 - 12
Jumppa / Boccia maanantaisin klo 11.30 - 13.30
Sekasähly miehille ja naisille
sunnuntaisin klo 16 - 17.30

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
• Tukkee Jaksamiseen keskiviikkoisin klo 12 - 14
• Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisin klo 9 - 11

Petosen Ikinuoret ry
Kokoonnumme Pinarin kokoushuoneessa joka tiistai
klo 11.45 - 14.00. Tervetuloa entiset ja uudet jäsenet
iloiseen joukkoomme keskustelemaan, kahville,
pelaamaan, voimistelemaan ja ideoita tuomaan.

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

Avoinna: ma-pe 9.00 - 13.30

*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

KERAMIIKKAKURSSI 1. Jynkän Monarilla
NAISTEN ILTA Naistenvaateliike Katissa
Samalla tutustumme seinänaapurin tuotteisiin, Thai-myymälä.
KERAMIIKKAKURSSI 2. (jatkokurssi) Jynkän Monarilla
SYYSKOKOUS Petosen asukastuvalla
TEATTERIRETKI Varkauden Teatteriin hurmurimusikaaliin ”Poikamiesboksi”.

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. Työt alkavat marraskuussa tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ja lisätiedustelut toimisto@ppay.fi

Kerhoissa kokoonnutaan taas

S

yksyn mittaan Petosen vapaaaikatiloissa kokoontuvat kerhot
ovat availleet oviaan ja aloitelleet
toimintaansa. Tuttujen lisäksi Pinarilla on aloittanut pari uuttakin ryhmää.

Neuvokkaiden naisten
kestävät konstit
Tiistaisin klo 9-11 kokoontuvat neuvokkaat naiset! Kerho on suunnattu
eläkeläisille tai työelämän ulkopuolella oleville naisille. Ryhmä perustuu
ryhmätoimintamalliin, joka on parhaillaan kehitteillä Miina Sillanpään
Säätiön projektissa. Se toteutetaan
osana Miina Sillanpään säätiön projektia. Hanketta tukee RAY ja vapaaehtoistyöntekijänä kerhoa vetää Sari
Raitakari:
- Tarkoitus on yhdessä löytää voimavaroja arkeen. Pinari tarjoaa puitteet
ryhmälle, jossa keskustellaan hyvässä
hengessä. Yhdessä yritämme löytää
ratkaisuja arkisiin ongelmiin.
Keskustelua johdatellaan syksyn
aikana hyvinvointia edistävien teemojen mukaan. Ne voivat sisältää taloudellista toimeentuloa, terveyttä,
kulttuuria ja hyvän arjen rakennusaineita. Yhdessä voidaan lähteä vaikkapa liikkumaan tai johonkin tapahtumaan.
Ryhmässä on vielä tilaa uusillekin
kerholaisille!

Keskustelua ja vertaistukea
Tukkee jaksamiseen-keskustelukerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 1214 Pinarin kokoushuoneessa. Kerhon
järjestäjinä toimii Kuopion Eläkkeensaajat ry ja Kuopion Mielenterveyden
tuki ry. Kerhon vetäjänä toimii Pirjo
Nironen, jolla on pitkä kokemus vertaisryhmien parissa toimimisesta.
Kerhossa keskustellaan luottamuksellisesti hyvinkin henkilökohtaisista
asioista. Jokainen saa mahdollisuuden
puhua omista asioistaan sekä osallistua yhteiseen keskusteluun. Ryhmän
tarkoituksena on toimia vertaistukena
jäsenilleen.
- On tärkeää, että on mahdollista
puhua ulos tuntemuksiaan. Jos vaikkapa surua panttaa sisällään liian kauan, voi surutyökin viivästyä. Monella
on nykyään vähän tilanteita, joissa

Rivitanssiryhmä kokoontuu maanantaisin.
omia asioitaan voi kertoa luottamuksella. Läheisiä, vaikkapa omia lapsia,
ei haluta rasittaa liikaa omilla ongelmilla. Tämä kerho on nyt yksi mahdollisuus, jossa voi avautua asioistaan,
kertoo Niironen.
Luottamuksellisuus kerhossa on
erittäin tärkeää, jotta jokainen uskaltaa puhua pelkäämättä, että asiat leviävät seinien ulkopuolelle. Kerhon
tarkoituksena ei ole neuvoa sormi
ojossa, mitä pitäisi tilanteessa tehdä,
vaan jäsenet voivat kertoa vaikkapa
esimerkkejä, kuinka itse on jostain
asiasta selvinnyt tai mikä siinä on auttanut.

Riviin järjestäydy
Tutumpi kerho on maanantaisin klo
10-12 kokoontuva rivitanssiryhmä.
Jukka Pirinen vetää SENIO-rivitanssia noin 15 hengen porukalle Pinarin
peilisalissa.

- Pääsyvaatimuksia ei ole, aloitamme alkeista ja etenemme pikkuhiljaa.
Mukaan mahtuu vielä, rohkaisee itse
15-vuotta tanssia harrastanut Pirinen.
Rivitanssi on tutkitusti loistava tanssilaji myös ikäihmisille sen monipuolisuuden tähden. Muisti, ryhti ja tasapaino paranevat. SENIO-rivitanssi on
nimenomaan senioreille ja ikäihmisille kehitetty rivitanssin muoto. Alkeiskurssilla opetellaan perusaskelisto ja termistö helppojen ja hauskojen
tanssien avulla ilman pyörimisiä. Rivitanssissa et tarvitse paria. Tunnilla
riittää kevyt pukeutuminen, jalkineiksi käyvät matalakantaiset, liukaspohjaiset kävely- tai tanssikengät.
Muita harrastusvuoroja Pinarilla
löytyy Kuopion kaupungin tilatorin
sivuilta: https://www.kuopio.fi/web/
asiointi-ja-neuvonta/tilatori
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Petosen Pömpelissä (Alakatu 3)

17.– 18.10.2016
Olemme auki koko yön, tervetuloa!
Lisätietoja: 044 714 8009
http://asunnottomienyo.fi/

Petosen Lehti • Keskiviikko 12.10.2016

Kallaveden seurakunta

vakävelyä (omat sauvat mukaan). Mukana paikallisia urheiluseuroja mm.
Kuopion Reippaan Voimistelijat, Kalpa,
Pallokissat. Tule liikuntavaatteissa. Noin
klo 12.00 lounas, vapaaehtoinen ateriamaksu.
Myrskylyhtymessu su 6.11. klo 18.
Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila,
lähde-bändi, Pauli Voutilainen, hanuri,
lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä.
Kallaveden kirkko - Muuta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Koulusta kajahtaa virsi ! - virsipäivän
tapahtuma koululaisille to 13.10. klo
10-11 Virsitorstain tapahtuma koululaisille. Adventtina otetaan käyttöön
uusi virsikirjan lisävihko, Virsitorstai on
startti uusiin virsiin tutustumisessa. Mukana: tällä hetkellä 140 esilaulajaa alakouluista eri puolilta seurakuntaa sekä
Mari Vuola-Tanila, Marjukka Borgman
ja Veli Mäntynen.
Virsitorstai on toivoa täynnä to 13.10.
klo 18. Uusien virsien laulutilaisuus. Anna-Mari Linna.
Messu su 16.10. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Petteri Hämäläinen ja
kanttorina Rami Tuomikoski.
Arkinen Ateria keskiviikkoisin klo 1112 Aterian hinta: aikuinen 5 €, lapsi yli 4
v. 3 € ja alle 4 v. ilmaiseksi.
Messu su 23.10. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Matti Pentikäinen ja

kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Majataloilta la 29.10. klo 17. Matti
Pentikäinen, Petteri Hämäläinen ja Mari
Vuola-Tanila.
Messu su 30.10. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Sirpa Nummenheimo
ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
4-v. synttärit su 30.10. klo 16. Juha
Määttä, Tuula Hoffrén ja Richard
Nicholls.
Messu la 5.11. klo 10. Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna Veli Mäntynen
ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Pyhäinpäivän sävelhartaus la 5.11.
klo 18. Anni Tanninen, Matti Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.
Koko kansan kirkkopyhä - Liikuntakirkko su 6.11. klo 9-13 Klo 9 aamupuuro ja kahvit. Klo 9.45 aamuverryttely
10.00 messu; liturgia Matti Pentikäinen,
saarna: Petteri Hämäläinen, keskustelusaarnassa mukana Merja Naamanka,
Hannu Kapanen ja Mika Kojonkoski. Messun jälkeen toimintaa ulkona
ja sisällä mm. jumppaa, palloilua, sau-

Perheraamattupiiri su 2.10. ja 23.10.
klo 16.30-19 Kallaveden kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Tuula
Holmlund (tuula.holmlund@gmail.com.
Miesten sauna ja takkailta pe 14.10.
klo 17.30 Poukaman leirikeskuksessa,
Poukamantie 105. Iltaan kuuluvat sauna,
uinti/avanto ja iltapala. Illan aiheena
“Ymmärrämmekö Jumalan rakkauden
?”, Ari Huusko.
Miesten Raamattupiiri to 20.10. ja
3.11. klo 18.30-20 Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Piiristä vastaa
Veijo Olli p. 040 8275 304.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Ystäväpiiri varttuneille torstaisin klo
12-13.30.
Toiminnanmiehet perjantaisin klo 1315 Takkahuoneessa.
Pirkko Vesavaaran rukousilta pe
14.10. klo 18. Anni Tanninen.
Aamupala tiistaisin klo 9-10.30 Työttömille, pienituloisille ja toisten ihmisten
seuraa kaipaaville. Samaan aikaan diakoniatyöntekijän nonstop-vastaanotto ja
ajanvarausmahdollisuus.
Kuunteleva rukous ja armolahja
-koulutus la 15.10. klo 10-14 Koulutus
tarkoitettu erityisesti rukoustehtävissä

toimiville ja siitä kiinnostuneille. Antaa
valmiuksia esirukouspalvelussa toimimiseen rukoustapahtumissa ja esim Kutsu
yhteyteen -messujen yhteydessä. Päivään
sisältyy omakustanteinen keittolounas
hinta 5 €. Kouluttajana Anni Tanninen.
Llisätietoja ja ilmoittautuminen ti 11.10
mennessä anni.tanninen@evl.fi .
Kutsu yhteyteen messu su 16.10. klo
17. Juha Määttä ja Anni Tanninen.
Messu su 23.10. klo 17. Veli Mäntynen.
Lähetys
Lähetysaskartelut maanantaisin klo
18-20 Petosen srk-talolla, Pyörönkaari
21.
Diakonia
Vapaaehtoisten/lähimmäisten ilta ke
12.10. klo 18. Kallaveden kirkon koulutussalissa. Aiheena “Näkökulmia vaikeiden asioiden kohtaamiseen”. Sirpa Nummenheimo.
Turinatupa-avoin
kohtaamispaikka
kaikenikäisille
tiistaisin

klo 13-14.30 Ravintola Käskynkän
kabinetissa(Soikkokuja 12. sisäänkäynti
apteekin puoleiselta p-paikalta). Hörpi
päiväkahvit mukavassa seurassa.
Leväsen Kammari varttuneilla ma
24.10. ja 7.11. klo 13-14.30 Leväsentie 27, 2:n kerros.24.10. “Tämän runon
haluaisin kuulla”, ota mukaan oma mielirunosi ja tekstejä. 7.11. Virkistävää visailua ja leikkimielistä luovuutta, Arja
Mielikäinen.
Diakoninen syysleiri 28.-30.10. Rytkyn leirikeskuksessa Lähtö Kallaveden kirkolta pe 28.10 klo 17, (17.15
Pyörönkaari 26). Paluu su 30.10 klo
13.00 Kallaveden kirkolle. Osallistumismaksu: 10 €/henkilö(kerätään
leirin aikana). Varaathan ulkoilua varten sään mukaisen vaatetuksen. Leiri
on tarkoitettu ensisijaisesti Kallaveden
seurakunnan alueella asuville. Ilmoittautuminen http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/ilmoittautumiset? Mukaan mahtuu 25 ensiksi
ilmoittautunutta.

YSTÄVÄKURSSI
Tule mukaan ystävätoimintaan!

Tarvitsemme henkilökohtaisia
ystäviä yksinäisille vanhuksille
Kurssi järjestetään

pe 21.10 klo 17 - 21 ja la 22.10 klo 10 - 16
SPR:n toimistossa, Puijonkatu 9
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: Leena Närvänen, 050 540 6905

Supersyysloma Pinarilla
Maanantai 17.10.

Tiistai 18.10.

Keskiviikko 19.10.

Torstai 20.10.

Perjantai 21.10.

Leivontaa
• Klo 14.00 – 16.00

Seinäkiipeilyä
• Klo 14.00 – 15.30
• Klo 16.00 – 17.30
• Klo 18.00 – 19.30

Pokémon-päivä!

Jättihanskanyrkkeily
• Klo 14.00 alkaen

Koruja, nauhoja ja nyörejä
• Klo 14.00 – 16.00

Paintball-kokeilu
• Yli 12-vuotiaille
• Huom. Kokeiluun
tulee ilmoittautua
etukäteen!
• Klo 14.00
• Klo 16.00

Jalkapalloa ja muita
ulkopelejä
• Klo 14.00
• Klo 16.00

Lattialeffoja
• Klo 15.00 (K7)
• Klo 18.00 (K12)

Origamien tekoa
• Klo 14.00 – 16.00

Päiväkisa
• Klo 16.00

Päiväkisa
• Klo 16.00

Tölkin klipsuista
askartelua
• Klo 16.30 – 18.30

Valomaalausta
• 16.00 – 19.00

Overwatch-pajat
• Yli 10-vuotiaille
• Klo 14.00 – 15.30
• Klo 16.00 – 17.30
• Klo 18.00 – 19.30
• Käytössä 12
tietokonetta!

Pinari avoinna ma - pe:

Kierrätysaskartelua
näppäimistöistä
• 16.30 – 18.30
Leivontaa
• Yli 12-vuotiaille
• Klo 18.00 – 20.00

Luret Petosen seurakuntatalon stopilla
• Klo 14.00 – 17.00
Pelataan yhdessä Pokémon
Go:ta
• Klo 14.00
Pokémoneja kutistemuovista ja hamahelmistä
• Klo 14.00 – 18.30
Pokemon Do –pelit*
• Klo 15.00 & 17.00
Päiväkisa
• Klo 16.00
Pokémon-leffa
• Klo 16.30

Geokätköilyä*
• Klo 14.00
Kepparipaja
• Klo 14.00 – 16.00

Päiväkisa
• Klo 16.00

alakoululaiset klo 14.00 – 18.00 / yläkoululaiset klo 15.00 – 21.00
Tule viihtymään ja pelailemaan kavereiden kanssa!
Ilmoittautumalla varmistat paikkasi työpajassa!
.
Petosen Vapaa-aikatilat, Pinari
*Pokemon DO: Live-sovellus Pokémon GO:sta.
Pyörönkaari 19
Kerätään palloja, ratkaistaan tiiminä ongelmia ja metsästetään Pokémoneja!
Sähköposti: pinari@kuopio.fi
*Geokätköily: Kokoontuminen Pinarilla klo 14.00.
Puhelin: 044 718 2687
Harjoituskätköjä etsitään Pyörön koulun pihassa ja virallisia kätköjä
Instagram: petosenpinari
Facebook: Petosen Pinari
haetaan liikkuen pyörällä ympäri Petosta.

7

Tehdään yhdessä
terveellistä välipalaa
• Klo 15.00
Päiväkisa
• Klo 16.00
Glitterglobe-askartelua
• Klo 18.00 – 20.00

8
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PETOSEN HAMMAS

EDULLISTA

H A M M A S L Ä Ä K Ä R I A S E M A
- ihan tässä lähellä

PYSÄKÖINTIÄ
TORIPARKISSA

MEILTÄ KAIKKI
SUUNTERVEYDEN
PALVELUT

24/7

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

2 tunnin
pysäköinti

Kaikki Hammaslääkärimme ja suuhygienistimme palvelevat sinua
vankalla ja nykyaikaisella ammattitaidolla.

3€

NYT MYÖS
NETTIAJANVARAUS
Kokeile ja varaa aikasi netistä!
osoitteessa: www.petosenhammas.fi

- Helpotusta
hammashoidon kuluihin.

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi

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

Fressi on suomalainen hyvinvointikeskusten ketju. Toimimme Kuopion seudulla 3 eri pisteessä.

Kynnys on matala, lue lisää fressi.fi

ALOITA OSOITTEESSA FRESSI.FI

MILLAINEN KUNTOILIJA, SELLAINEN ALKU

Painon pudotus, lihasmassan kasvattaminen tai vaan hyvä
olo? Fressi Alku on sinua varten. Jätä yhteystietosi netissä tai
tule lähimpään Fressiin. Tutustutaan palveluihin ja jutellaan
tavoitteistasi!

Tavoitteet ovat tärkeitä ja treenaamisen pitää olla kivaa.
Fressi Alkuun kuuluu siksi myös treenaajaprofiilisi määrittely.
Saat myös laadukkaasta SECA-hyvinvointianalyysistä tärkeää tietoa kehosi nykytilasta.

ALKU

™

Pintaa syvempi tehostartti terveempään elämään!
LÖYDETÄÄN SINULLE SOPIVA TAPA LIIKKUA

TULE, JA LÄHDETÄÄN LIIKKEELLE!

Kiinnostaako sinua kuntosalitreeni, toiminnallinen harjoittelu,
tanssi tai kehonhuolto? Aiempi kokemuksesi on toissijaista. Me
opastamme sinut alkuun ja etsimme sinun profiiliisi sopivimmat tavat treenata.

Tilanteesi ja toiveittesi mukaan voit jatkaa Fressi Alun jälkeen
itsenäisesti tai mukavien Fressi Trainerien ohjauksessa. Fressissä
et jää tavoitteittesi kanssa yksin. Tervetuloa Fressiin ja uuden
elämäsi Alkuun!

Fressi Kuopio (Kauppakatu) • Fressi Lippumäki • Fressi kuntosali Savilahti

Helsinki • Espoo • Vantaa • Tampere • Oulu • Lahti • Mikkeli • Kuopio • Seinäjoki • Ylöjärvi

