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PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT
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

KANAKEBAB
RIISILLÄ
KEBAB
voimassa 31.12.2016 asti
1 seteli / asiakas

TALON ERIKOINEN

6€

tällä setelillä

TROPICANA
PERHEPIZZA
PIZZA
voimassa 31.12.2016 asti
1 seteli / asiakas

10€

GRILLI
voimassa 31.12.2016 asti
1 seteli / asiakas

9€

tällä setelillä

TONNIKALAPITA

KASVIS/KALA
voimassa 31.12.2016 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

5€

tällä setelillä

KERROSATERIA

6€

GRILLI
voimassa 31.12.2016 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

tällä setelillä

PIZZA BOLOGNESE
PIZZA
voimassa 31.12.2016 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

KATKARAPUSALAATTI

PEKONIRULLA

SALAATTI
voimassa 31.12.2016 asti
1 seteli / asiakas

KEBAB
voimassa 31.12.2016 asti
1 seteli / asiakas

7,5€

TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN KLO 20.30 SAAKKA (KULJETUKSISSA KÄY MYÖS VISA ELECTRON)

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30 -21.00 | Pyörönkaari 7 | Petonen, Kuopio | puh. 044 - 363 3405 | info@noutopizzeria.com | www.noutopizzeria.com
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Joulun kukat tuovat väriä juhlaan

”

Suosituimmat joulukukat vuodesta toiseen ovat ehdottomasti
joulutähti, hyasintti ja ritarinkukka eli amaryllis. Vain väritys vaihtuu
oman mieltymyksen mukaan”, kertoilee Pyörön Kukka ja Lahja-liikkeen
omistaja Lea Koivisto.

myrkyllisiä.

Myymälän tarjonnasta löytyy kaunistusta niin
perinteiseen kuin modernimpaan joulukotiin.

Jouluruusun kasvattaminen kestää
puolitoista vuotta, joten se kuuluu
hieman arvokkaampien joulukasvien
joukkoon. Kasvi kannattaa sijoittaa
valoisaan ja mieluiten viileään paikkaan, jossa sen kukinta saattaa kestää
neljästä kuuteen viikkoon.

Joulukuu on kukkien myynnin
huippukausi. Vuodesta toiseen suosikkeina pärjäävät ne tutut kasvit,
joita on totuttu näkemään lapsuuden
kodeissa.

Kuivattuja juurakoita on käytetty
aikoinaan rohdoksina. Jo pienetkin
annokset aiheuttavat limaneritystä ja
aivastelua, mistä johtuvat kasvin aiemmat nimet musta pärskäjuuri ja
aivastusjuuri. Jouluruusua on käytetty
myös erilaisten mielisairauksien lääkkeenä. Siksi sitä kutsutaan yhä joillakin alueilla Ranskassa riivattujen kasviksi.

- Tämän suhteen ihmiset ovat todella traditionaalisia. Tietty väri ja
kasvi tekevät sen oikean joulun tunteen. Nykyisin on tosin paljon vaaleita koteja, ja niihin halutaan kukatkin
valkoisina. Myös kaikenlainen kimallus sekä kasveissa että koristeissa on
suosittua. Platinan värinen suihke on
hopeaa lämpimämpi sävy ja sitä suositaan tänä jouluna, esimerkiksi koristehirssiin tai käpyihin suihkutettuna,
Koivisto jatkaa.

Jouluruususta on kukkivaa iloa vielä
keväälläkin, sillä kasvi on monivuotinen perenna, jonka voi istuttaa ulos
pakkasten mentyä.

Joulutähti mainettaan
vaarattomampi

Vanhan ajan tyyliin
Ennen joulutähtien ja ritarinkukkien yleistymistä, pidettiin joulukukkina kieloja ja syreenejä. 1900-luvun
alussa ei ollut käytössä nykyistä tekniikkaa, valoja ja lämpimiä kasvihuoneita. Jouluksi valittiin kasveja, jotka olivat tehneet kukkansa valmiiksi
edellisen kesän aikana. Ne asetettiin
talvilepoon ja herätettiin uniltaan sopivasti jouluksi.
Kielon juurakoita kerättiin syksyllä
ja ne tuotiin ajoissa lämpimään kehittymään. Kansalliskukkamme ehtivät jo välillä syrjäytyä lähes kokonaan
valikoimista, mutta nykyään niitä taas
hyödetään jouluksi kukkaan. Valkoiset kukat luovat juhlatunnelmaa ja
niiden tuoksu antaa lupauksen tulevasta keväästä. Kielot tarvitsevat runsaasti vettä ja ne säilyvät pitempään,
jos ne voi siirtää yöksi viileään.
Syreenin kukittaminen jouluksi vaatii paljon työvaiheita, samoin pienten kukkivien ruukkuomenapuiden,
joita suosittiin joulukukkina etenkin
1900-luvun alussa. Useat työvaiheet
nostavat kukat kalliiseen hintaluokkaan. Muut lajit ovat syrjäyttäneet kie-

lon ja syreenin helppohoitoisuutensa,
kestävyytensä ja sitä kautta edullisemman hintansa vuoksi.

kasvin ympärillä, josta se ottaa vettä
ja mineraaleja. Valkomarjaisia oksia
käytetään joulukoristeena.

Se ei ole kartiomaisen kuusen mallinen vaan muistuttaa enemmän katajaa.

Joulun marjatertut

- Meille voi esittää toiveita ja mahdollisuuksien mukaan tilaamme liikkeeseen myös erikoisuuksia. Viikkoa
ennen kuin tilaa, niin saa varmasti
ajoissa, Koivisto vinkkaa.

- Sypressit vaativat paljon kastelua ja
pitävät myös sumuttamisesta. Jos ne
pääsevät kuivahtamaan, kasvi alkaa
karista. Hyvin hoidettuina kasveista on iloa pitkään, ja jotkin lajikkeet
voi myös istuttaa kesällä ulos, neuvoo
Koivisto.

Muuten vihreän kasvin näyttävät
marjat tekevät orjanlaakerista ja ardisiasta jouluun soveltuvia koristeita.
Orjanlaakeri on toiselta nimeltään
piikkipaatsama. Nimensä mukaisesti
sen lehtien reunoilla on terävät piikit. Lehdet ovat paksut, nahkamaiset
ja kiiltävän tummanvihreät. Orjanlaakeri on liitetty aina jouluun, sillä
kasvin taikavoimien uskottiin olevan
voimakkaimmillaan juuri talvipäivänseisauksen aikaan. Orjanlaakerin
oksia käytettiin talojen koristeluun,
sillä niiden uskottiin tarjoavan keijuille turvapaikkoja. Orjanlaakeri kasvaa
pieneksi puuksi, kuten myös ardisia,
joka sekin on kestävä joulunajan kasvi. Tämän kasvin marjat voivat olla
punaisten lisäksi myös valkoisia.
Misteli on se kasvi, jonka alla perinteisesti suudellaan. Misteli elää isäntä-

PÄÄKIRJOITUS

Sydämen joulu

Joulu tulla jollottaa, olokilyhe
olalla, sian sorkka kainalossa”.
Joulun odotus on monelle ihanaa aikaa, mutta yhtä monelle se on
stressiä ja krääsää. Nyt kun maassa on
vihdoin jo valkoista, saa joulumieli
viimein kohota kattoon tämänkin toimittajan mielessä. Tiedän, on luvattoman paljon perheitä, joissa joulun
vietto ei todellakaan ole itsestäänselvyys. Jos raha ei riitä edes peruselämiseen, kuinka laittaa joulu lahjoineen ja ruokineen. Mutta jos joulusta
riisuu kaiken sen kaupallisuuden ja
odotukset täydellisyydestä, jäljelle jää
se joulun ydin, joka minulle tarkoit-

taa ennen kaikkea lämpöä, rakkautta
ja läheisyyttä. Vaikka ympärillä olisi
kaikki joulukoristeet mitä kaupasta
saa ja miljoona lahjaa, tunnetta ei voi
ostaa rahalla.

”

Jouluna saan kerätä ympärilleni kaikki rakkaat. Lapsuuskodissani
herään aattoaamuna isän keittämän
kahvin tuoksuun. Joulupuuro syödään aamulla ja mantelista käydään
tuttu keskustelu. ”No niin, en saanut
mantelia, en kyllä syö puuroa loppuun!” Syödään silti. Joulukuusen
koristelussa on ne tietyt koristeet,
jotka aina täytyy saada ripustaa. Joku

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

Lamosalal eli koristepuolukka punaisine marjoineen sopii myös erinomaisesti
joulukukka-asetelmiin.
Kasvi viihtyy viileässä, ja sen voi siirtää pyhien jälkeen vaikkapa kuistille.

Havukasvit
Pienten kotien joulukuusina suositaan havukasveja, jotka muistuttavat
joulukuusta muodoltaan. Sypressit ja
pienet kartiovalkokuuset ruukuissaan
ovat helppoja sijoitettavia, ja ne voi
halutessaan myös koristella ja valaista.
Sypresseissä on raikas, jouluinen ominaistuoksu. Valesypressi eli hernesypressi on vaihtelua kaipaavalle hieman
erilainen väriltään ja olemukseltaan.

niistä ihanista puisista linnuista, joita
on montaa väriä, se punainen suuri
sydän ja ajan patinoima tiuku. Kuusen valot ovat aina solmussa ja niiden
ripustaminen menee hieman pieleen,
mutta mitäpä pienistä. Pienet haluavat katsoa aamuohjelmia, Lumiukkoa
ja joulupukin kuumaa linjaa. Siinä
sohvalla istuessa, rinnallani rakkaat,
mielessä jo poisnukkuneet. Illalla
heillekin laitetaan terveiset kynttilän
muodossa haudoille. ”Täällä ollaan!
Taas on uusi joulu.”
Joulussa ei tarvitse olla kyse siitä,
kuinka paljon on varaa ostaa lahjoja.
Eikä sen tarvitse olla hiki päässä ryntäilyä kaupoissa ja ruokien laittamista

Julkaisija/toimitus:
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Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
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Toimittajat: Pirjo Kiiski
p. 041 709 8662
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
			
p. 040 371 0987

Huonekuusi eli Norfolkin aurarkaria viihtyy erityisesti viileillä ja valoisilla kuisteilla, ei suorassa auringon
paisteessa. Kuusimainen muoto säilyy, kun kasvia ei leikata latvuksesta.
Oksat eivät kestä painoa, joten kovin
raskaita koristeita ei ainakaan kannata
ripustella.

Jouluruusu eli
aivastusjuuri
Nimestään huolimatta jouluruusulla
ei ole muuta yhteyttä ruusuihin kuin
sen ruusumaiset kukat. Jouluruusut
ovat kaikkien leinikkikasvien tapaan

yömyöhään saakka. Se voi olla myös
rauhoittumista kiireisen vuoden jälkeen. Valon ja ilon vastaanottamista pimeän talven keskelle, perinteiden vaalimista ja kiitollisuutta niistä
omista läheisistä. Jokaisella meistä on
oma tapa laskeutua jouluun ja jokainen tapa on juuri se oikea. Jos joulu
on sinulle jonninjoutavaa hömpötystä
ja lukitset itsesi kotiin, sanot sähkösopimuksen irti ja haluat olla rauhassa
niin hyvä. Jos taas haluat, että joulu
on lahjojen, kuusten, kinkkujen, ja
karamellien tykitystä, hyvä niinkin.
Joulu on joka tapauksessa siellä kalenterissa.
Meillä täällä toimituksessa tämäkin

- Asetelmissa suositaan kestäviä mehikasveja, jotka säilyvät pitkään hyvännäköisenä. Niitä voidaan värjätä ja
käsitellä vaikkapa jäisen lumitähden
näköiseksi, kuvailee Koivisto nykytrendiä.
Peikonpähkinäpensaan oksat ovat
vuodenajasta riippumatta näyttäviä koristeita. Sellaiseen voi ripustaa
vaikka kristalliprismoja ja suihkuttaa
oksille kimalletta. Haudoille viedään
usein leikkotulppaaneja ja havuja,
jonkin verran kranssejakin.
- Amaryllis sopii hyvin myös allergikoille. Joulutähti ei maineestaan
huolimatta ole niin myrkyllinen kuin
yleisesti luullaan. Kasvia pitäisi syödä
paljon, ennen kuin oireita tulee. Sen
sijaan jouluruusun kanssa pitää olla
varuillaan lapsi- ja lemmikkiperheissä. Sidotut kimput tekevät joulunaikaan hyvin kauppansa. Itsekin haluan
joulukotiin ainakin amarylliskimpun
ja joulutähden, hymyilee Koivisto.
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski

vuosi on vierähtänyt kuin siivillä. Tämän vuoden lehtiin olemme halunneet koota juttuja mahdollisimman
monipuolisesti. Meille toimittajille on
oikeasti tärkeää, että teemme laadukkaita juttuja ja kun mietimme aiheita, ajattelemme aina kaikkia lukijoita.
Ilmeisesti olemme melko hyvin onnistuneet, koska huonoa palautetta
emme ole juuri saaneet. Kiitostakin
on välillä tullut ja se lämmittää aina
mieltä. Koko porukalla haluamme
toivottaa kaikille lukijoillemme, lähellä ja kaukana, ihanaa ja sydänlämpöistä joulua ja uusia seikkailuja uuteen vuoteen!
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 15.2.2017
Aineistot viimeistään 7.2.2017

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Rauhaisaa
joulun aikaa
ja onnea
vuodelle 2017
Toivovat:
Hellu, Hanne,
Emilia ja Sanna
Soikkok uj a 12
70 780 K uopi o
Puh. 0 4 0 1 60 8 989
Ta

Joulun
odotukseen
Joulun
odotukseen
Kariniemen

Kananpojan
fileesuikaleet

maustamaton n. 1,5 kg
tai pintamaustettu n. 1 kg

4€

Porsaan ulkofilee

maustamaton n. 1,5 kg
tai pintamaustettu n. 1 kg

495

Saarioinen

kg

350-400 g (4,98-5,69/kg)
lanttu, porkkana ja peruna

Kananpojan
fileesuikaleet

PLUSSA-KORTILLA

-37-42%

250-300 g (6,67-8,00/kg)

kg

Laatikot

Kariniemen

250-300 g
ei pintamaustetut,
Ilman korttia 3,19-3,49 rs (10,63-13,96/kg)
myös UUTUUS lime-korianteri
Klementiinija HK
laatikko

495
Atria

-37-42%

Rypsiporsaan
fileesuikaleet

Porsaan ulkofilee

2

Rypsiporsaan
2,3 kg (1,30/kg)
Espanja
fileesuikaleet

rs

250-300 g (6,67-8,00/kg)

40,85
€

Saarioinen

Glögijuoma

Boksit

320-350 g (11,24-12,30/kg)

2

PLUSSA-KORTILLA

rs

-16%

Boksit

rs

tlk

PLUSSA-KORTILLA

rs

21099€

Vip

1l

Ilman korttia
4,69 rs (13,40-14,66/kg)
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2,3 kg (1,30/kg)
Espanja

kpl

Glögijuoma

320-350 g (11,24-12,30/kg)

350-400 g (4,98-5,69/kg)
lanttu, porkkana ja peruna

Aco-joulupakkaus

Klementiinilaatikko

1l

Ilman korttia
4,69 rs (13,40-14,66/kg)

Fazer

Laatikot

299
kpl

Vip 3,19-3,49 rs (10,63-13,96/kg)
Ilman korttia
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1,99
11,80 3
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Lelukaupan joulu
Partasen kauppias Minna Kunnasluoto toivottaa
Petosen Lehden lukijoille leikintäyteistä joulua!

ua!
Kevään ja
Hyvää Joul
kesänJouluviikolla
juhliinglögitarjoilu asiakkaille
Tervetuloa lahjakorttiostoksille!
Hyvän Olon Salonki
Jouluviikon aukioloajat: ma - to 9-17, pe 10-15
Pyörönkaari 1, 70820 Kuopio, puh. 044 355 5730
www.kauneushoitokuopio.fi

KOLUMNI

Pitääkö luvata?

J

oulu on erityisesti lasten ja lapsenmielisten juhla ja mikä ihanampaa kuin käydä tutustumassa
lelukaupan runsaisiin jouluvalikoimiin. Me Petosen Lehdessä saimme
käydä Lelukauppa Partasen hyllyjen
äärellä ihmettelemässä, mitä kaikkea
sitä joulupukin apurit voivatkaan pukinkonttiin löytää. Kauppias Minna
Kunnasluoto kertoi lelukaupan jouluun valmistautumisesta ja kauden
hittileluista.

Joulun suunnittelu alkaa
joulun jälkeen
Lelukaupassa joulun suunnitteleminen alkaa jo joulun jälkeen, jolloin
mietitään miten edellinen joulu meni
ja kuinka seuraavaan jouluun valmistaudutaan. Tammikuussa järjestetään
Nϋrnbergissä kansainväliset lelumessut, joilla uusimmat lelut ovat esillä ja
maaliskuussa tehdään suurimmat ostot. Kaupassa jouluun valmistautuminen näkyy toki myöhemmin ja marraskuussa myymälä saa pikkuhiljaa
jouluisen ilmeen. Näyteikkunoihin ilmestyy jouluisia asioita ja myymälässä
on runsaasti ostettavaa.
Kun kyselimme tulevan joulun suosikeista, Minna kertoi, että tänä vuonna Pikku Kakkosen myötä suureen
suosioon noussut Paw Patrol eli Ryhmä Hau on suosittu sekä tyttöjen että
poikien keskuudessa. Myös Frozenelokuvaan liittyvät lelut jatkavat suosiotaan, samoin perinteiset Legot ja
lautapelit.
- Ehkä perinteisistä jutuista se Afrikan tähti on kaikkein suosituin, se on
vuodesta toiseen myydyin lautapeli,
Minna kertoo.
Eri tuoteryhmien sisällä on myös aina uusia suosikkeja, kuten esimerkiksi
uudet Barbiet.
Suomalaisiakin leluja on vielä olemassa, näistä Plasto on suosittu valmistaja ja muoviautoja valmistava
Emek. Lautapeleissä kotimaisia ovat
Pelikon pelit. Myös Kuopiossa valmistettuja puuleluja löytyy, mikä oli piristävä yllätys. Tosin nykyään muovilelut
ovat ohittaneet puiset suosiossa.

Ennustaminen on vaikeaa
- Lelujen suosion arvioinnissa mennään paljon yrittäjän mutu-tuntumalla ja työntekijöiden vinkeillä.
Kristallipalloa meillä ei kuitenkaan
valitettavasti ole, jolla voisi varmasti
tietää, mitä leluja tänä vuonna me-

nee eniten. Perustuotteita täytyy kuitenkin aina olla, kuten muun muassa
pikkuautoja ja vauvojen leluja, Minna
kertoo lelukaupan yrittäjän arjesta.
Elokuvilla on myös vaikutusta siihen, millaisia leluja kauppaan hankitaan, mutta niiden suosiossa on todella paljon eroja.
- Frozen-elokuvan suosio räjähti käsiin ja yllätti valmistajat ja maahantuojat. Kysyntää tuotteille oli todella
paljon, mutta tavaraa ei oikeastaan siinä vaiheessa ollut. Joissain elokuvissa
puolestaan odotukset suosion suhteen
ovat kovat, mutta se ei vaan lähdekään
lentoon, Minna selvittää.
Joululahjoja hankittaessa on hyvä
muistaa myös paristojen tarve, jotta
leikin ilo ei jää lyhyeksi. Partanen on
mukana tänä vuonna Joulupuu-keräyksessä, jossa voi antaa joululahjan
heille, jotka muutoin jäisivät ilman
lahjaa. Partaselta ostetuista Joulupuuleluista saa kahdenkymmenen prosentin alennuksen ja se on voimassa
myös verkkokaupan puolella.

Partasen pitkät perinteet
Kauppiaana Minna on ollut 50-vuotiaassa lelukaupassa nyt neljä vuotta.
Edelliseltä omistajalta, Heikki Vartiaiselta, yrityksen ostanut Minna ehti
käydä myös Oulussa asumassa, mutta
lelukauppa toi takaisin kotipaikkakunnalle.
- Me lelukaupassa mitataan aikaa
jouluissa eli tämä on nyt minulle viides joulu, nauraa Minna.
Yksityisenä lelukauppana on etu,
kun päätökset voi tarvittaessa tehdä
nopeasti. Myös kaupan oma erityispiirre eli pitkät perinteet ja erilainen,
runsas valikoima, tuo asiakkaita Partaselle jo useammassa polvessa. Moni
tulee kauppaan lastenlasten kanssa tai
haluaa käydä lapsuudesta tutussa paikassa aina Kuopiossa käydessään.
- Mehän ollaan ihan turistikohde eli
kun tullaan toiseen kaupunkiin, niin
ei välttämättä haluta asioida niissä
samoissa liikkeissä, joita löytyy joka kaupungista, vaan halutaan käydä
niissä erilaisissa, Minna toteaa ja jatkaa että Partasella on ihan oma paikkansa kuopiolaisten sydämessä.

Lelukauppa ei ole
pelkkä tavarataivas
Lelukauppa on ennen kaikkea myös

elämyskauppa, jossa on tärkeää ottaa
huomioon asiakkaat aivan pienimmistä alkaen. Siksi kaupassa onkin
säännöllisesti erilaisia tapahtumia,
muun muassa satuhahmojen vierailuja. Minna kertoo myös, että valikoimissa on paljon sellaistakin tavaraa,
joka sopii nykyään suosituille kaverisynttäreille ja lahjan ei aina tarvitse olla valtavan kallis. Jos pieni asiakas on
vaikkapa säästänyt viikkorahoistaan,
voi sillä pienelläkin rahalla saada jo
monta kivaa juttua.
Nykyään leluissa otetaan huomioon
todella tarkat turvamääräykset, mutta
lähtökohtaisesti lelumessuille tulevat
lelut täyttävät jo tiukat vaatimukset.
Ympäristökysymykset näkyvät muun
muassa lelupakkausten pienentyneessä koossa, mutta usein pakkaukset
ovat vieläkin varsin järeästi varusteltuja. Vauvalelut eivät ole niin trendiherkkiä ja niissä vanhat klassikot pitävät hyvin pintansa vuodesta toiseen.
- Purulelu, palikkalaatikko ja erilaiset äänilelut ovat aina suosittuja.
Juhani Partanen, kaupan alkuperäinen omistaja on ollut aikanaan hyvin
tunnettu persoona, joka muun muassa jakoi lapsille karamellia kutsuen sitä hammassäryksi.
- Jo se, että jossain kaupassa jaettiin
karkkia, oli itsessään elämys, koska sitä ei juuri tehty muualla. Se ajatus elämysten tarjoamisesta on säilynyt ihan
sieltä alkuajoilta, Minna juttelee.
Lelukauppiaan oma joulu valmistuu
yrittäjän kiireiden lomassa.
- Täytyy tässäkin asiassa todeta, että suutarin lapsilla ei ole kenkiä. Ehkä meillä se lelu ei ole niin suuri juttu, mutta kuitenkin tärkeä osa juhlaa.
Meillä lapset toivovat usein yllätyksiä.
Minä teen lahjavalmistelut sitten aaton aattona, Minna nauraa.
Teksti: Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
Kuva: Pirjo Kiiski

K

un vuosi vaihtuu, tuntuu
sille, että samalla saa uuden
mahdollisuuden aloittaa asioita puhtaalta pöydältä. Näin ainakin, jos on uskomista naistenlehtien
lukuisten, juuri vuodenvaihteen aikaan ilmestyvien otsikoiden. Juuri
silloin kerrotaan olevan otollisinta
aloittaa elämänmuutos, olipa kyse
sitten laihduttamisesta, kuntoilusta, tupakoinnin lopettamisesta tai tipattomasta tammikuusta.
Miksi juuri uutenavuotena pitäisi tehdä lupauksia? Ennen ajateltiin
tuollaisen tärkeän muutoksen ajan,
kuten vuodenvaihteen, olevan taianomainen hetki. Silloin ennustaminen, taikojen tekeminen ja sopimusten solmiminen oli voimallisempaa
kuin tavallisena arkena. Aikana,
jolloin lähes kaikkien tulevaisuus
riippui seuraavan sadon onnistumisesta, oli tärkeää tehdä sato-onnea
varmistavia taikoja. Tulevaisuuteen
kurkkaaminen on aina kiehtonut ihmismieltä ja edes pieni vinkki siitä,
että odotettu asia toteutuisi, on rohkaissut ennustusleikkeihin.
Kaivetaanpa vanhat konstit käyttöön. Tinan valamisen uutenavuotena tietää jokainen. Metallin valaminen ja valoksesta ennustaminen
on muinoin ollut käytössä muinakin aikalaisille tärkeinä ajankohtina, kuten pääsiäisyönä ja kekrin aikaan. Tinan lisäksi on valettu lyijyä
ja valoksia on tehty kaikille suvun
jäsenille ja jopa talon saunatontulle. Myös mehiläisvahaa tai sinettivahaa on käytetty samaan valoksesta ennustamiseen. Vahavalosta voi
tarkastella kynttilänliekkiä vasten ja
tulkita syntyneitä kuvioita.
Valamisen tilalle voisi ottaa kerrankin mallia ruotsalaisista ja leikkiä kahvikuppileikkiä. Kuppien alle
piilotetaan pieniä esineitä, sekoitetaan järjestys ja valitaan umpimähkään oma kuppi. Esineestä pitäisi
sitten päätellä, mitä vuosi tuo mukanaan. Tutti tuo perheenlisäystä,
sormus kumppanin, kolikko rahaa,
neula riitoja, avaimet uuden kodin
ja niin edespäin.
Vanhoista taioista mielenkiintoi-

nen on isännän viinapään kyky määrittää tulevan vuoden varallisuus.
Nuokkuva isäntä ennusti raskaana
nuokkuvaa viljaa, siis nykypäivään
käännettynä tulevaa rahaa. Sammunut isäntä taas tiesi huonoa onnea,
eli ei tuloja. Myös talossa tarjottavien juhlapöydänantimien määrän
uskottiin olevan suoraan verrannollista tulevan vuoden varallisuuteen.
Kumppania etsivien kannattaa
ottaa maagisesta uudestavuodesta kaikki irti. Tulevan puolison voi
nähdä keskiyöllä kynttilän valossa,
kun katsoo olkansa yli peiliin. Tinan
jäähdytysvedessä kasteltu liina tyynyn alla tuo partnerin esille unessa.
Näkymiä voi sitten vaikka seuraavana aamuna tarkastaa seuranhakupalveluista, josko siellä tuttu naama
esiintyisi.
Kun juuri vuoden alussa halutaan luvata ryhtiliikettä elämään,
tavallaan rangaistaan omaa itseä
menneen vuoden mässäilystä, laiskottelusta ja paheista. Valitettavasti
rangaistus ja itsesyytös motivaattoreina eivät ole kovin tehokkaita.
Vaikka muutoksen ajankohtana olisi
maaginen uusivuosi, usein hyvin alkanut projekti tekee takapakkia viimeistään maaliskuussa.
Mitä jos tulevana vuonna ottaisikin toisenlaisen lähestymiskulman
lupauksiin. Voisi luvata itselleen olla armollisempi omaa kehoaan kohtaan. Pitää huolta siitä, että elämässä
on myös ilonaiheita. Sanoa joka aamu peilikuvalleen, että olet muuten
aika mahtava tyyppi. Nauraa ääneen
ja hymyillä vastaantulijalle. Ehkäpä
nämä lupaukset kantavat parempaa
hedelmää ja ovat helpommin toteutettavissa.
Kaikenlaisiin tyhjiin lupauksiin
kyllästyneet voisivat ottaa oppia japanilaisista. Heille uuden vuoden
tarkoituksena on vanhojen huolien
ja kaunojen unohtaminen!
Teksti: Pirjo Kiiski
Lähde: http://www.rantapallo.fi/
kulttuuri-nahtavyydet/uuden-vuoden-taiat-maailmalta

Petosen Lehti myös netissä:
http://petosenlehti.ppay.fi
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Joulu on kerran vuodessa vaan
sellaista, joka miellyttää koko laajaa
juhlijajoukkoa. Kaikki perinteiset herkut on muistettu ottaa mukaan, mutta
myös jotain uutta ja raikasta on keksitty pöytään. Sun sataa sorttia ja kauniisti aseteltuna.
Vaara: Yksi on dieetillä ja tekee sen
kaikille selväksi. Kysyy, onko maito rasvatonta ja ei kai laatikoihin ole
lisätty voita? Toinen on vegaani ja
kuvailee joulupöydässä näkemiään
eläinsuojeluvideoita. Käly on allerginen omenalle, mutta syö ison annoksen rosolliin piilotettuna. Närästää,
vääntää ja kääntää. Kukaan ei lopulta
jaksa syödä emännän vaivalla väkertämiä konvehteja, marmeladeja ja muita
jälkiruokia. Perheen koira ahmii lattialta kaiken ylimääräisen ja oksentaa
ulos kymmenkertaisen määrän tavaraa.

Oi kuusipuu, oi kuusipuu
Tavoite: Kuusi hankitaan yhdessä ja
tuodaan tupaan aattoaamuna. Koko
perhe kokoontuu koristelemaan joululaulujen säestämänä.

J

oulun alla uppoudutaan haaveilemaan täydellisestä jouluidyllistä. Edellinen juhlinta on sopivasti pyyhkiytynyt mielestä pois, ja nyt
suunnitellaan revanssia, jossa kaikki
on yhtä harmonista ja onnellista kuin
amerikkalaisessa virvoitusjuomamainoksessa.
Juhlapyhille lastataan kovia paineita.
Kaiken pitäisi mennä nappiin, vaikka
joulunviettoon sisältyy paljon odottamattomia muuttuvia tekijöitä. Niin
monessa asiassa vaan voi mennä pieleen.

Nyt kiiruhtaa, tontut saa,
lahjoja pulkassaan
Tavoite: Lahja on loppuun asti mietitty, persoonallinen ja mieluiten sellainen, jonka hankkimiseen on joko

nähty vaivaa (=itse tekemällä) aikaa,
(=ei löydy ihan joka lähikaupasta) tai
sitten ei olla pihistelty kustannuksissa
(=törkeän kallis).
Vaara: Lahjus on liian iso, liian pieni,
liian halpa, liian kallis, liian omatekoinen, vääränvärinen, vääränmerkkinen, tuoksuu pahalle tai on liian äänekäs. Kun sanotaan, ettei tänä vuonna
tarvitse hankkia mitään, varaudu, että
sillä tarkoitetaan juuri päinvastaista.
Kun neulomasi lahjavillasukka mahtuu päähän, voisi alkaa miettimään,
josko sittenkin jättäisi käsityöt sikseen.

Jouluruokaa tarjoo
kunnon väki
Tavoite: Joulupöydässä on tarjolla

Vaara: Joulufiilistelijä haluaa kuusen
sisälle jo marraskuussa. Lapsuusmuistojen kultaama joulukuusi oli latvakuusi, koristeltu olkikoristein ja elävin
kynttilöin. Lapset haluavat amerikankuusen, tuuhean ja ulkomailla kasvatetun. Koristeeksi bling blingiä. Vaimo taas haluaa valkoisen tekokuusen,
jonka koristeet ovat mustia, niin kuin
viimeisimmässä sisustuslehdessä
Kun kuusi on koristeltu, kissa ottaa
hepulikierroksia ja karauttaa kuusen
latvaan. Koko komeus rojahtaa lattialle ja antiikkiset lasipallot särkyvät.

Valkoparta, vanha ukki
Tavoite: Ihana ja odotettu valkoparta saapuu sovittuna aikana lahjasäkin
kera. Jokainen osaa iloita saamastaan.
Vaara: - Missä se oikein viipyy? Oliko osoite nyt varmasti annettu oikein?
Lasten innostus alkaa muuttua hysterian kautta itkupotkuraivariksi. Aikuisilla alkaa armoton pukinmetsästys, jossa käydään kaikki kännykästä
löytyvät numerot läpi. Viimein pukki
tulee kaksi tuntia myöhässä, silmälasit
parrassa ja reikä naamarissa.

Mikä muuttuu vuonna 2017

V

uosi 2017 tuo mukanaan monenmoisia muutoksia tavallisen tallaajan arkeen. Hallituksen esityksen mukaan eduskunta
on tehnyt päätöksiä, jotka vaikuttavat
muun muassa eläkeikään, työttömyysturvaan sekä verotukseen. Kokosimme yhteen suurimpia, merkittävästi
päivittäiseen elämään vaikuttavia uudistuksia.

Eläkeikä nousee,
työttömille keppiä
Eläkeuudistus tuo tullessaan monelle tiedon siitä, että eläkepäivät ovat
yhä kauempana. Vanhuuseläkkeen
alarajaa nostetaan siten, että vuonna
1955 syntyneistä, eläkkeen alaikäraja
nousee kolmella kuukaudella jokaista ikäluokkaan kohden, kunnes vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta.
Vuonna 1965 syntyneet ovat siis ensimmäinen ikäluokka, joilla eläkeiän
alaraja on tuon 65 vuotta.
Työttömille uudistukset tarkoittavat sitä, että TE-toimistot haastattelevat työttömiä poikkeuksetta kolmen
kuukauden välein. Asiakkaille tehtävä

velvoittava työllistymissuunnitelma
on entistä tarkemman syynin alla ja
mahdolliset sanktiot otetaan käyttöön
täysimääräisesti. Ansiosidonnaisen
työttömyysturvan kestoa leikattiin sadalla päivällä ja siihen liittyvää omavastuuaikaa pidennettiin seitsemään
päivään. Pitkään työuraan liittyvä
korotettu päiväraha poistuu, koeajan
kestoa pidennetään kuuteen kuukauteen ja pitkäaikaistyöttömän voi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen
ilman perusteita.
Työn vastaanottamista pyritään
kuitenkin helpottamaan alentamalla päivähoitomaksuja ja lyhentämällä
viiveitä esimerkiksi sovitellun päivärahan maksamisessa. Subjektiivista
päivähoito-oikeutta tosin rajoitetaan
ja lapsilisiin tulee indeksijäädytys.
Työkokeilun käyttöä laajennetaan ja
ulosottoon liittyviä kannustinloukkuja pyritään purkamaan. Työntekijäpuolella ei ole myöskään odotettavissa palkankorotuksia ja palkansaajan
eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut
nousevat. Palkasta perittävää veroa
kevennetään ja tällä pyritään ostovoiman parantamiseen.

Toimeentulotuki
siirtyy Kelalle
Perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelan tehtäväksi ensi vuoden alusta
lähtien. Tammikuun toimeentulotukea varten saa Kelasta lomakkeita
1.12.2016 alkaen ja verkkoasiointi
avataan 12.12.2016. Tuen hakemista
pyritään yksinkertaistamaan, eivätkä
tuen myöntämisperusteet muutu. Sosiaalitoimisto hoitaa edelleen ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen.

- Perheen pienin kysyy: Miksi pukilla on ihan samanlainen ääni kuin naapurin sedällä?

Miss` sypressit tuoksuu
nyt talvellakin
Tavoite: Ilmassa leijailee se ainutlaatuinen sikermä, jonka vain joulu saa
aikaan. Tuore kuusi, kynttilät, jouluruuat ja leivonnaiset. Joulukukat ja
appelsiiniin tökityt neilikan kukinnot.
Glögi porisee liedellä ja mausteiset
tuoksut herauttavat veden kielelle.
Vaara: Piparipellillinen kärähti ja
palohälytin pärähti soimaan. Tuoksukynttilä on todellakin tuoksuva, oikea
esanssipommi. Hyasintit aiheuttavat
migreenin. Ovikello soi ja naapuri tuo
jouluntoivotuksena kuudennen.

Hiljaa, hiljaa,
joulunkellot kajahtaa
Tavoite: Suomen Turku julistaa joulurauhan ja sitä kokoonnutaan teeveen ääreen katsomaan. Virittäydytään porukalla joulutunnelmaan.
Vaara: Joulumusiikista on tullut
yliannostus jo paria viikkoa ennen
joulua. Joku päätti ostaa lapsukaiselle
kaupan kovaäänisimmän paloauton ja
rumpusetin. Jouluaattoa rytmittävät
tasaiset piippaukset, kun joulukortin
lähettämisen unohtaneet kuittaavat
sinun lähettämäsi omatekoisen tervehdyksen tekstarilla.

Arkihuolesi kaikki heitä
Tavoite: Ollaan yhtämielisiä siitä,
missä joulua vietetään. Sovitellaan yhteen tapoja pyhien viettoon niin, että
Teksti:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
Kuva: Pixabay

Tänä vuonna voimaan tuli muutoksia myös lääkkeiden Kela-korvauksiin. Omavastuuosuus on nykyään
50 euroa ja lääkkeiden korvausprosenteissa on tapahtunut muutoksia.
Ensi vuodelle on myös tulossa lisää
muutoksia lääkkeiden korvattavuuteen. Lisäksi yksityisistä lääkärikäynneistä maksettava korvaus pienenee ja
matkakorvausten omavastuu ja maksukatto nousevat. Asiakasmaksuja
nostetaan ja sosiaalietuuksiin kohdistetuilla leikkauksilla hallitus tavoittelee 440 miljoonan euron säästöjä.

jokainen on tyytyväinen. Ei aseteta
tiukkoja aikatauluja.
Vaara: Kaikki herkut on ehdottomasti tehtävä itse, puolivalmis on fuskausta. Kuusenkoristelu kannattaa ehdottomasti jättää vasta aattoaamuun.
Joululle tehdään minuuttiaikataulu,
koska kaikki sukulaiset ja ystävät on
ehdittävä käymään läpi kolmen päivän aikana. Tervehdyskäynnit suoritetaan pikaisesti, lahjat vaihdetaan
ovensuussa ja kiiruhdetaan seuraavaan paikkaan. Kaikki traditiot täytyy
toteuttaa: joulusauna, haudoilla käynti, Samu Sirkan joulutervehdyksen
katsominen. Hyvin ehtii, jukolauta!

Päättyy joulu, vaik
ei kenkään sois
Tavoite: Joulunjälkeen on levätty ja
rentouduttu. Irtiotto arjesta on täydellinen ja loma tuntuu jälkeenpäinkin pitemmälle kuin oikeasti olikaan.
Kauniit muistot kantavat arjessakin,
lahjat lämmittävät mieltä.
Vaara: Pyhien jälkeen voi huokaista
helpotuksesta. Taas kerran on selvitty urakasta. Väsyttää. Pitäisi kaivella
kuitteja esiin ja lähteä lahjojen palautus- ja vaihtokierrokselle kauppoihin.
On ähky ja housun vyötäröä kiristää.
Aletaan laskea päiviä seuraavaan lomaan. Haaveillaan seuraavasta joulusta, joka vietetään pierukalsareissa erätuvassa jossain jumalan selän takana.
Niin se vaan on, että toiset on jouluihmisiä ja toiset ei.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: Pasi Louhelainen

Kuopiossa säästetään
rankalla kädellä
Koska kilpailukykysopimus pienentää kuntatalouden tuloja, kuntien
on sopeutettava omaa toimintaansa.
Kuopiossa säästetään sosiaali- ja terveyspalveluista ensi vuonna yli yhdeksän miljoonaa euroa. Leikkaukset
kohdistuvat rankimmin vanhuksiin ja
vammaisiin. Lisäksi hoitajamitoituksiin kohdistuvilla tarkistuksilla odotetaan suuria säästöjä. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että potilasta kohden
hoitajia on entistä vähemmän. Lisäksi
säästölistalla ovat muun muassa mielenterveys- ja päihdepalvelut, erikoissairaanhoito, lapsiperhepalvelut sekä
aikuissosiaalityö.

Autoilu on edelleen kallista
Liikenteen verotusta korotetaan mikä tarkoittaa polttonesteiden valmisteveron nostoa. Bensalitran hintaan
korotus toisi 2,5 senttiä lisää. Ajoneuvoveroa on tarkoitus nostaa vajaalla
40:llä eurolla vuodessa. Veneille ja kevyille moottoriajoneuvoille on tulossa
kokonaan uusi vero toukokuun alussa
ensi vuonna.
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Jynkän Apteekki
Soikkokuja 12
7 0 7 8 0

Toivottaa Apteekin väki

K U O P I O

Aukioloajat:
8:00–18:00 (ma-pe)

Olemme avoinna aina
arkisin klo 8 - 18
ja autolla pääset
kätevästi oven eteen!

Joulukuun avainasiakastarjous
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Uusi fysioterapiayritys Saaristokaupunkiin
S
aaristokaupungista, Luoderannankadulta, löytyy nykyisin fysioterapiayritys nimeltään Fysioterapia Tasapaino. Yrittäjä Annakaisa
Kolehmainen kertoi Petosen Lehdelle
uuden yrityksen toiminnasta ja palveluista. Kaksi vuotta Saaristokaupungissa perheineen asunut Annakaisa
avasi oven yrittäjäksi aivan hiljattain
ja yritys toimii osoitteessa Luoderannankatu 11 B.

alaselästä. Hyvä istuma-asento rakennetaan alaselästä lähtien ja jos ryhti
pettää alhaalla, sitä on vaikea korjata
yläselän puolella.

Innostus fysioterapiaan
syttyi jo lukiossa

Näyttöpäätetyötä tekevän kannattaa, jos mahdollista, tehdä osan aikaa
työstä seisten. Jos seisten työskentelyn
mahdollistavaa sähköistä työpöytää
ei ole käytössä, kannattaa nousta työpöydän äärestä jaloittelemaan säännöllisin väliajoin.

Annakaisa on valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 2006 ja ammattiin
syttyi kiinnostus jo lukioaikana.
- Lukion toisella syttyi ajatus siitä,
että se on se minun alani. Ehdottomasti hoitoala kiinnosti ja sitten tietysti liikunta, Annakaisa kertoo.
Kesätöissä aikanaan paljon perushoitotyötä tehnyt Annakaisa kertoo,
että tässä työssä hän voi yhdistää hoitoalan ja kiinnostuksen liikuntaan.
- Parempaa alaa ei ole kyllä tullut
mieleen ja parasta työssä on, kun saa
asiakkaan luottamuksen ja hyvän vuorovaikutussuhteen kautta autettua asiakasta. Se on tämän työn suola, ja siksi
tätä teen, Annakaisa juttelee.

Yrittäjäksi pitkän
työkokemuksen kautta
Savonia-ammattikorkeakoulussa
opiskellut Annakaisa on vuodesta
2007 saakka toiminut ammatinhar-

- Se on sitä muistuttelua itselle, koska keskittyessä muihin asioihin ryhti
tahtoo lysähtää. Pieni pyyherulla selän takana voi auttaa tukemaan asennon hyväksi, eikä asento romahda
niin äkkiä, Annakaisa vinkkaa.

Annakaisa Kolehmainen tarjoaa sekä
kehon että mielen tasapainoa.
joittajana toisen palveluksessa. Kun
vuonna 2013 Annakaisa ryhtyi perheensä kanssa rakentamaan taloa
Saaristokaupunkiin, tuli samalla ajatus toimitilojen sijoittamisesta kodin
yhteyteen. Nyt, kun omat tilat ovat
valmistuneet, oli aika hypätä yrittäjäksi. Kymmenen vuoden työkokemus erityisesti tuki- ja liikuntaelinasiakkaiden parissa on tuonut paljon
osaamista, muun muassa nivelten ja
selkärangan hoitoon.
Yrityksen toiminta on lähtenyt käyntiin pikkuhiljaa ja nyt suunnitelmissa
on asiakaskunnan kasvattaminen ja
yrityksen tunnetuksi tekeminen alueella. Aiemmin toiminimenä ollut
fysioterapia Annakaisa Kolehmainen
on nyt fysioterapia Tasapaino. Palveluvalikoima kattaa perinteisten fysioterapiahoitojen ohella myös asiakkaan
ohjausta.

- Jos jossain nivelessä on vaikkapa
liikerajoitteita, sitä käsitellään mobilisoimalla liikkeitä auki. Lisäksi annan
asiakkaalle liikeharjoitteita ja kontrollikäynneillä voidaan seurata, miten
tilanne etenee. Hyvin pienilläkin harjoitteilla voidaan auttaa paljon asiakkaan tilannetta. Työskentelytapaani
kuuluu vahvasti myös asiakkaan kannustaminen osallistumaan aktiivisesti
hoidon toteutukseen. Kun sekä fysioterapeutti että asiakas itse ovat sitoutuneita hoitoon, tuloksia saadaan nopeammin ja ne ovat pysyvämpiä.
Liikeohjausta ja neuvontaa ei pidä
säikähtää, sillä tarkoituksena ei ole
piiskata ketään tekemään harjoitteita
tuntitolkulla. Muutaman minuutinkin päivittäinen harjoite voi olla tehokas ja riittävä. Toimistotyötä tekevillä
ergonomia on tärkeää ja Annakaisa
kertoo, että hyvä ergonomia lähtee

Nalle Kirppis Petoselle

P

etosenmutkassa monelle tutuksi tullut punatiilinen rakennus
on pitkästä aikaa saanut elämää
tiloihinsa. 10.12. tilassa aloittaa uusi
itsepalvelukirppis, jota luotsaa yrittäjäpariskunta Olli ja Natalija Matinvuori. Aiemmin pitkään lounasravintola Lipstikan yrittäjinä Männistössä
toiminut pariskunta on aloittanut tilojen kunnostamisen kirpputorikäyttöön ja Petosen Lehden vieraillessa
paikan päällä, tiloissa alkoikin jo olla
valmista. Avajaiset kirppiksellä ovat
10.12.
Ollilla itsellään on takana pitkä ja
monipuolinen työura ja hän on ehtinyt toimimaan jos jonkinlaisessa ammatissa aina rakennusalalta ravintola-alaan. Yrittäjyyttäkin on takana jo
vuosikymmeniä. Vaimo Natalija on
kotoisin Venäjältä ja Olli on itse ollut
pari vuotta töissä Pietarissa.
- Työntekijä Antti sai oikeastaan
puhuttua yrittäjäksi, se oli oikeastaan
kokonaan hänen ideansa, Olli juttelee.
Kirppiksen käyttöön tuleva tila on
ollut pitkään tyhjillään ja koska vastaavaa toimintaa ei alueella ole, lähti
pariskunta kokeilemaan kirpputoria.
Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja
sekin vaikutti asiaan.
- Ollaan sellaista palautetta saatu
asukkailta, että lähellä olisi mukava
asioida. Lapsiperheillä kaupunkiin
lähteminen on aina oma vaivansa.
Tiloihin on tehty pientä pintaremonttia ja myös pienimuotoista kahvilatoimintaa on tarkoitus harjoittaa.
Lapsille on tulossa leikkitila, jossa

voi vaikkapa piirrellä. Tässä tilassa
myös seinään piirtäminen on sallittu!
Myyntipaikkoja tulee 162 ja myyntipaikan voi vuokrata maksimissaan
kuukaudeksi. Käytäville on jätetty tilaa lastenvaunujen kanssa liikkuville.
Kirppikseltä toivotaan, että myyntiin
tuotaisiin hyvää, vaihtokelpoista tavaraa. Roskat kuuluvat kaatopaikalle.
Niin sanottuja ammattijobbareita ei
niin ikään juurikaan toivota, koska
kirppiksen ajatuksena on kuitenkin
tavaroiden vaihtuminen kohtuullisella hinnalla.
Huonekalukauppa jää toiminnan
ulkopuolelle aivan yksinkertaisesti tilan puutteen takia. Huonekalut eivät
myöskään siinä määrin mene kaupaksi, että niitä kannattaisi kirpparilla myydä. Tulevasta asiakaskunnasta
voi arvella jotain alueen asukkaiden
ikärakenteen perusteella. Nuoret perheenäidit ja yleensä nuoret harrastavat paljon kirppiksiä. Nalle Kirppiksellä on ajatus myös laittaa oma osasto
miehille, jossa olisi heitä kiinnostavaa
tavaraa.
Nalle Kirppiksen henkilökuntaan
kuuluvat yrittäjäpariskunnan lisäksi
yksi vakituinen työntekijä.

taman tunnin.
Kuten uudella yrityksellä aina, toiminnan käynnistymisen vaihe on
aluksi tilanteen seuraamista ja uusien
asioiden opettelua.
- Tervetuloa katsomaan millainen
paikka ollaan tänne saatu pystyyn.
Meillä palvellaan suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, muistuttaa Olli vielä.

Hoito tarjoaa lepoa
arjen kiireissä
Tarvittaessa Annakaisa tekee myös
kotikäyntejä. Fysioterapiaan voi tulla
lääkärin lähetteellä tai ilman ja lähetteellä fysioterapiahoidoista saa Kelakorvausta. Yleisimmin fysioterapiaan
tullaan Annakaisan kokemuksen mukaan juuri niska-hartiaseudun vaivojen takia sekä yläraajaongelmien, kuten olkapään vuoksi. Toinen suuri syy
on alaselän erilaiset vaivat.
Annakaisa toivoo, että asiakkaat saisivat hänen hoidossaan hetken itselleen ja rauhoittumiselle.
- Yrityksen nimikin on Tasapaino ja
se viittaa sekä fyysiseen tasapainoon
että kehon ja mielen tasapainoon.
Olen täällä asiakasta varten ja asiak-

kaalle haluan hoidon olevan lepoa arjen keskelle.
Tulevaisuudessa Annakaisan tarkoituksena on lisätä palveluihin muun
muassa akupunktiota ja kuumakivihierontaa.

Luottamus on
hoidossa a ja o
Asiakkaan kohtaamisessa fysioterapeutin työ vaatii erityisesti hienovaraisuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.
- Ensi hetkestä lähtien on tärkeää
saada potilaan luottamus ja luotua
välitön tunnelma. Tietysti hoitajana
myös muistutan itseäni, että jollekin
käynti voi olla ensimmäinen, eikä
niin jokapäiväistä. Silloin korostuu
potilaan olon tekeminen luontevaksi
ja kohtaamisen tekeminen mahdollisimman mukavaksi, Annakaisa kertoo.
Annakaisan omiin liikuntaharrastuksiin kuuluu kuntosali, jota hän on
harrastanut yläasteiästä saakka sekä
ulkoilu aina sään mukaan. Jonkin verran hän käy myös ohjatuissa jumpissa.
- Kuntosalilla ei tarvitse liikoja ajatella, siellä voi vaan tehdä ja tietää, että
tämä tekee minulle hyvää, naurahtaa
Annakaisa. – Tottahan sitä tulee välillä taukoja, jos vaikkapa lapset sairastavat.
Teksti ja kuva:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

Nalle Kirppiksen porukka toivottaa tervetulleeksi Petoselle!

Lisätietoa kirppiksestä löytää Facebookista sekä Nalle Kirppiksen omilta nettisivuilta osoitteesta http://www.
nallekirppis.fi. Facebookista löytyy
myös hauska hälytysporttien testausvideo, kannattaa käydä katsomassa!

Iloista Joulua
Ja Onnellista
Uutta Vuotta 2017!

Teksti ja kuva:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen

- Tarpeen vaatiessa voidaan sitten
ottaa pari harjoittelijaa, vielä ei tiedetä miten toiminta lähtee käyntiin, Olli
kertoo.
Joulun tuloon kirppiksellä ottaudutaan tilanteen mukaan.
- Joulupäivänä ja itsenäisyyspäivänä
kirppis on kiinni, mutta jouluaattona
ja tapaninpäivänä olemme auki muu-

EINI LAPPALAINEN
Pyörönkaari 15
Puh. 017-363 3042
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Kyläkauppa keskellä Petosta

K

-supermarket Petonen on tullut tutuksi kauppapaikkana,
ja tuttu on myös käytävillä
kiiruhtava kauppias Vesa Immonen.
Hän on palvellut asiakkaita jo vuodesta 1992, ensin lihamestarina ja viimeiset 15 vuotta kauppiaana.
- Välillä kävin pitämässä Tuusniemellä kyläkauppaa, mutta veri veti
takaisin Petoselle. Minulle tämä alue
ja asukkaat ovat tärkeitä ja haluankin,

että kaupassamme on tietynlainen kyläkauppameininki, Immonen kertoilee.
Tuon tunnelman luo se, että asiakkaat ja henkilökunta ovat oppineet
tuntemaan toisensa. Asiakkaita palvellaan yksilöinä eikä liukuhihnasysteemillä. Ollaan jopa ystävystytty. Jotkut asiakkaat ovat käyneet ostoksilla
jo silloin yhdeksänkymmentäluvun
alussa ja tulevat edelleen kauppaan,

Mainostuulahdus 90-luvun alkupuolelta.(Kuva Vesa Immosen arkistosta).

vaikka asuisivat jo muualla.
- Olen ”vanhan liiton” miehiä ja haluan, että meillä pysyy oma palvelutiski, jossa palvellaan henkilökohtaisesti. Aina on aikaa vaihtaa kuulumisia.
Tiskillä toiminen vaatii hyvää sosiaalista pelisilmää, sillä asiakkaat ovat
erilaisia ja eri elämäntilanteissa. Kärjistetysti voisi sanoa, että samalle päivälle voi sattua, että jollakulla on suruaika ja seuraava asiakas taas on saanut
lapsen. Asiakaspalvelijan täytyy osata
suhteuttaa käytöstään tilanteen mukaan, Immonen korostaa.

Kutsumusammatissa
Kauppiaan työpäivät venyvät ja aukioloaikojen muutosten myötä melkein jokainen päivä on työpäivä. Vesa
ja Ulla Immonen näkevät etuna sen,
että puoliso on mukana työpaikalla.
Kauppiaana toimiminen vaatii tietynlaista kutsumusta ja on oikeastaan elämäntapa.
- Kun ollaan vapaalla ja kotona, ei
puhuta työasioista ollenkaan, sillä
niitä ehtii käydä läpi työajalla. Emme
myöskään halua rasittaa lapsia viemällä työasioita kotiin, kauppiaspari
selventää.
Työn suola on ihmisten parissa työskentely. Iloa tuo esimerkiksi se, että on
nähnyt pienten petoslaisten kasvavan
ja asioivan nyt itse aikuisina liikkeessä. Vuosien varrella alueen väkiluku,
itse asuinalue ja sen yritysten lukumäärä on kasvanut. Immonen on tyytyväinen siihen, että on omalta osaltaan voinut olla kehittämässä Petosta
ja sen palveluja. Liikkeen tiloissa toimiva postin toimipiste mahdollistaa,
että palveluja on lähialueen asukkaille
tarjolla jatkossakin. Asiakkaat voivat
myös kätevästi hoitaa apteekissa asioinnin ruokaostoksien lomassa.
- Olemme saaneet ajoittain kritiikkiä pitkistä jonoista postipisteellä. Jos
ajatellaan asiaa siltä kantilta, että vaih-

Immoset toivottavat hyvää joulua Petosen Lehden lukijoille!
toehtona on vaikkapa hakea lähetys
keskustasta bussilla matkustaen, on
jonotus kuitenkin vähäinen vaiva, Immonen toivoo kärsivälllisyyttä.

Aina sesonkia edellä
Elintarviketeollisuudessa
eletään
aina hieman edellä aikaansa. Joulun valmistelu on käytännössä alkanut jo kesällä, kun asiakkaat nuolivat jäätelöitään. Kesäkuussa tehdään
tukkuliikkeille tilaukset kinkuista ja
joulumakeisista. Kun hyllyjä aletaan
pikkuhiljaa täyttää joulutuotteilla,
kauppiaan on jo pitänyt miettiä, mitä
pääsiäismakeisia tilataan.
- Kuluttajien toiveista joulua ei tuoda esiin liian aikaisessa vaiheessa. Joulukuun alussa aletaan tunnelmoida
ja 10.12. järjestetään joulutapahtuma
pukkeineen ja glögeineen, kertoo Immonen.
Jos kauppakassit tuntuvat painavan
liikaa, ja haluaa helpottaa joulustres-

siään, ostokset voi tilata valmiiksi
keräiltyinä ja pakattuina. Kotiinkuljetuspalvelukin onnistuu. Tällaisen
palvelun olemassaolo voisi arkenakin
helpottaa kiireisen tai liikuntarajoitteisen elämää. Tuskin ruuhkavuosiaan
elävä lapsiperhekään pahastuisi tämän
kaltaisesta lahjasta.
Myyvin jouluartikkeli K-supermarketissa on; yllätys,yllätys; joulukinkku! Siitä suomalaiset eivät tingi edes
silloin, kun arkena täytyy elää säästeliäästi ruuankin suhteen.
- Vaikka Suomen taloudellinen tilanne vetää monen kukkaronyörejä
kireälle, joulua halutaan juhlia. Materian sijaan halutaan syödä hyvin ja
viettää aikaa yhdessä läheisten kanssa.
Tätä pidän itsekin tärkeimpänä, jouluna annetaan perheelle aikaa, Immonen päättää.
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski

Anna
lahjaksi
rentouttava
hoito!
Fysioterapeutti Sirkka Kurppa, Kivikaari 7, 017 363 2790

Joulun iloa ja Onnellista Uutta Vuotta!

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

Avoinna: ma-pe 9.00 - 13.30

*Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.

Nallekirppis avataan
Petosenmutka 41:ssä 10.12.2016.
Myyntipöytävaraukset osoitteessa
www.nallekirppis.fi tai paikan päällä
Puh. 050 304 5600.
Pinarin kahvio suljettu 23.12.2016 - 1.1.2017 - Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Meillä käy vain käteinen.

kahvio.ppay.fi

TERVETULOA!
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Tunnetko tämän
Tunnetko tämän
liikennemerkin?
liikennemerkin?

AUTONPESUT JONOTTAMATTA

ALEKUPONKI

017 264 7100

Ellet vielä jostain syystä tunne,
suosittelemme, että tutustuisit
Ellet vielä jostain syystä tunne,
pian sen voimasssasuosittelemme, että tutustuisit
oloalueen palveluihin
pian sen voimasssa...AUTOSI HYVÄKSI!
oloalueen palveluihin
...AUTOSI HYVÄKSI!

Puijon Autohuolto
Puijon Autohuolto

Oppipojankuja 8 • 70780 Kuopio
• Puh. 017 282 2460
Oppipojankuja
8 • 70780 Kuopio
puijon.autohuolto@autofit.fi
• Puh. 017 282 2460
puijon.autohuolto@autofit.fi

Puijon Autohuolto tarjoaa asiakkailleen
kattavasti eri palveluvaihtoehtoja sekä
Puijon
Autohuolto kaikkiin
tarjoaa asiakkailleen
merkkihuollot
autoihin.
kattavasti
eri palveluvaihtoehtoja
Lisäksi
yrityksestä löytyy sekä
merkkihuollot
autoihin.
paljon
tietoa jakaikkiin
taitoa mitä
tulee
Lisäksi
yrityksestä
löytyy
”Amerikan rautoihin”.
paljon tietoa ja taitoa mitä tulee
”Amerikan rautoihin”.

Esim: Määräaikaishuollot, muut asennus- ja korjaustyöt, jarruhuollot,
katsastuspalvelut, öljynvaihdot, nelipyöräsuuntaukset, ”amerikan rautojen
Esim: Määräaikaishuollot, muut asennus- ja korjaustyöt, jarruhuollot,
korjaukset, diagnostiikkapalvelut, ilmastointihuollot, jakohihnanvaihdot,
katsastuspalvelut, öljynvaihdot, nelipyöräsuuntaukset, ”amerikan rautojen
pakokaasutestit, rengaspalvelut, huollon sijaisautot, sähkötyöt...
korjaukset,
diagnostiikkapalvelut,
Määräaikaishuollot,
muutilmastointihuollot,
asennus- ja jakohihnanvaihdot,
korjaustyöt,
pakokaasutestit,
rengaspalvelut,
huollon
sijaisautot,
sähkötyöt...
jarruhuollot, katsastuspalvelut, öljynvaihdot,
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PESU - esipesuaine - korkeapainepesu - pehmoharjapesu
KÄSITTELY

22,-

(Norm. 29,-)

- ShineTecs-pinnoitteen levitys
- ShineTecs-pinnoitteen kiinnitys harjaamalla

KUIVAUS - kuivausaine - puhallinkuivaus
Kuponki voimassa 31.12.2016 saakka.

- Rengashotelli
-Ohjauskulmien

säätö

MEILTÄ PARHAAT RENGASMERKIT

Esimerkiksi:

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

PETOSEN APTEEKIN
JOULUKUUN TARJOUS

Tarjous voimassa 31.12.2016 asti

Petosen apteekki, Jalkasenkatu 5, 70820 Kuopio
Avoinna

Ma-pe
Lauantaisin
Sunnuntaisin

8 - 20
9 - 18
11 - 17

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

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Pinarin kahvioon

Kuopion kaupunki
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Kasvun ja oppimisen palvelualue

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 tammikuussa tai sopimuksen mukaan.
Hakemukset ja lisätiedustelut toimisto@ppay.fi

Petosen asukastupatoiminnan kehittäminen etenee –
Pinarille Pelitalo
Kuopion kaupungin nuorten palvelujen ja asukastupatoiminnan kehittäminen
ottaa Petosen alueella ison konkreettisen askeleen, kun vapaa-aikatiloissa
Pinarilla toiminut asukastupa siirtyy vuodenvaihteessa toimimaan Kotikulman tiloihin. Samalla Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden toiminta
Pinarilla saa uutta väriä. Tammikuussa talon toisessa kerroksessa aloittaa
toimintansa Pelitalo. Pelitalo on lähtenyt liikkeelle nuorten tarpeista, mutta
myös senioreille on nykyisin löydettävissä hyvinvointia ja aktiivisuutta
edistävää monimuotoista pelillisyyttä. Muilta osin Pinarin tilat ja toiminnot
säilyvät entisellään.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Petosen Lehteen

TOIMITTAJAA

Perinteinen asukastupatoiminta jatkaa ja kehittyy Kotikulman tiloissa Jalkasenkatu 7:ssä eli Kelan rakennuksen alakerrassa. Sinne siirtyvät Petosen
asukastuvan tietokoneet ja henkilöstö. IT-neuvontaa ja koneiden huoltoapua
saa viimeistään vuoden 2017 alussa Kotikulmalla.

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

Kotikulmalla yhdistyminen näkyy takahuoneiden toiminnan vilkastumisena
ja tietokoneiden lisääntymisenä. Vanhat toiminnat leivänjakelusta bingoon
säilyvät ennallaan. Kaikki vanhat ja uudet asiakkaat ovat lämpimästi tervetulleita yhdistyneelle tuvalle. Kotikulmaan voi tutustua vaikkapa tiistaina 13.12.
klo 9.30-12, kun siellä tarjoillaan kävijöille joulukahvit.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

Kuopion kaupunki
Kansalaistoiminnan aktivointi
Nuorisopalvelut

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Edellytyksenä on oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun.

Tervetuloa!

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

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
Petosen asukastupa avoinna toistaiseksi
Petosen
ma
- peasukastuvalta
klo 9 - 15 voi kysyä työllistymismahdollisuuksista joko

Petosen Ikinuoret ry
Joulu tässä jo lähestyy ja tiistait loppuu tältä vuodelta.
Jouluruokailun jälkeen tapaamme seuraavan kerran kerhossa sitten tammikuussa,
loppiaisen jälkeen 10.1.2017. Kaikille kiitos tästä kuluneesta vuodesta ja tervetuloa taas
sitten ensi vuonna. Oikein hyvää ja rauhallista joulua teille ja onnea uudelle vuodelle.

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
klo 12.30 - 14.30.
Ma pelipäivä,
ke ja pe bingo
klo 10
Joulukahvit Kotikulmalla ti 13.12. klo 9.30 - 12.
Korjausompelija jälleen tavattavissa.
Tervetuloa niin vanhat kuin uudetkin asiakkaat!
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

hdistyksen
rjestämät
ikille avoimet
iminnot:

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry ja
Biljardi maanantaisin
9.30 toivottavat
- 13,
Petosen klo
Lehti
lukijoille ja
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 14
yhteistyökumppaneille
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

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2017!

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
Tukkee Jaksamiseen keskiviikkoisin klo 12 - 14
Kiitoksia myös kaikille kerhojen ja
Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisinavointen
klo 9 - 11 toimintojen vetäjille ja kävijöille,
Vuorot jäävät
tauolle jouluviikolla
51 myös
ja
tervetuloa
mukaan
ensi vuonna!
jatkuvat ensi vuoden puolella normaalisti,
tervetuloa!

Seuraava Petosen lehti ilmestyy
15.2.2017. Aineistot viimeistään 7.2.2017.

Hallitus

Joulun värit

J

ouluun liittyy vahvasti myös värien symboliikka ja monille on tärkeää saada juuri ne tietyn väriset
joulukoristeet laitettua esille. Miksi
ne tietyt värit ovat valikoituneet juuri
joulun väreiksi? Värit korostuvat erityisesti kylmänä ja pimeänä vuodenaikana, joka täällä pohjolassa on melko
pitkä. Yleisimmin jouluna käytetään
vihreää, punaista, valkoista, kultaa ja
hopeaa, mutta toki muitakin värejä on
vuosien saatossa alettu käyttää.

Väreihin sisältyy
vahva symboliikka
Alun perin punainen väri on symboloinut kristityille Jeesuksen rakkautta
ja ristiinnaulitsemisen merkitystä.
Punainen väri on ollut myös useissa
kirkkokunnissa piispan kaavun väri
ja arvellaan, että joulupukin asun väri
on piispa Pyhän Nikolauksen perintöä. Pyhä Nikolaus eli noin vuosina
270-343 ja on julistettu pyhimykseksi sekä katolisessa että ortodoksisessa
kirkossa. Punainen on värinä myös
hyvin vahva ilon ja rakkauden väri.
Tutkimusten mukaan punainen väri antaa näköhermoon kaikkein voimakkaimman ärsykkeen ja sen takia

sitä käytetään muun muassa huomiovaloissa.
Vihreä väri on monen jouluna
perinteisesti käytetyn kasvin väri.
Talvellakin ikivihreät orjanlaakeri
(piikkipaatsama), muratti ja misteli
muistuttivat ihmisiä siitä, että pimeä
aika ei kestä loputtomasti. Suomessa
yleisimpiä joulukukkia ovat joulutähti, hyasintti, amaryllis, joissa usein
väreinä on vihreä ja punainen. Vaikka
nykyään joulukuusiakin saa monissa
eri väreissä, yleisin väri on silti edelleen vihreä. Punaiset omenakoristeet
joulukuusen oksilla, symboloivat alun
perin syntiinlankeemusta ja sitä kuinka Aatami ja Eeva hairahtuivat syömään omenan Hyvän ja pahan tiedon
puusta. Vihreä väri on myös luonnon,
elämän ja innostuksen väri.
Kullan väri on valon ja auringon väri, mutta tietäjät myös toivat Jeesukselle lahjaksi kultaa. Myös tähti, joka
johdatti kolmea itämaan tietäjää, kuvataan usein kultaisena. Kulta symboloi antamista ja on usein arvokkuuden merkki. Hopeaa käytetään myös,
mutta kultaa pidetään lämpimämpänä värinä. Valkoinen väri on joulu-

na yleensä tietysti lumen väri, mutta
myös puhtauden ja rauhan väri. Myös
kirkoissa valkoinen on joulun väri ja
alttari on joulun aikana puettu valkoiseen.
Sinistä ja violettia käytetään ehkä
enemmän katolisissa maissa, mutta nykyisin värien kirjo on meilläkin
jouluna jo suurempi. Sininen yhdistyy
kristillisessä perinteessä usein Jeesuksen äitiin Mariaan. Keskiajalla sininen väri ja maali oli arvostettu ja kallis väri, kalliimpaa kuin kulta. Siihen
aikaan väri olikin vain ylhäisön väri.
Sininen myös kuvaa taivasta. Violettia käytetään usein adventtina ja se on
odotuksen väri
Vaikka kimallus ei olekaan varsinaisesti väri, käytetään sitä eri väreissä
myös paljon. Kimaltavat värit tuovat
valoa ja juhlavuutta talven keskelle. Ja
tietysti usein kuusen latvatähti on joko kimaltavan kultainen tai hopeinen.
Aikoinaan K.A. Weiste Oy valmisti
aidosta hopealankapunoksesta valmistettuja latvatähtiä, joten jos perheessä on säilynyt vanha kotimainen
latvatähti, se kannattaa pitää tallessa.
Joulun värit saavatkin loistaa kaikissa
sävyissä jälleen tänä vuonna.
Teksti:
Marja-Terttu Nyman-Lappalainen
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Kallaveden seurakunta
040 4848 324
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Arkinen ateria/ Varttuneen väen
joulujuhla ke 7.12. klo 11, Anni Tanninen, Anna-Mari Linna. seniorikuoro. Aterian hinta: aikuinen 8 €,
lapset yli 4 v. 4 € ja lapset alle 4.v ilmaiseksi. Klo 12-13 Varttuneen väen
joulujuhla, jossa jouluista ohjelmaa.
Messu su 11.12. klo 10, Sirpa Nummenheimo, Anni Tanninen, AnnaMari Linna.
Perheiden kauneimmat joululaulut su 11.12. klo 16, Sirpa Nummenheimo, Mari Vuola-Tanila. Lapsikuoro, nuorten lauluryhmä, Tuulia
Tanila ja Aliisa Pehkonen, viulu, Nelli
Pehkonen, sello ja Sari Ahonen, rumpu.
Kauneimmat joululaulut su 11.12.
klo 19, Anni Tanninen, Anna-Mari
Linna. Kirkkokuoro.
Lasten ja perheiden jouluhartaus

ke 14.12. klo 9.30.
Kallaveden seurakunnan Vapaaehtoisten joulujuhla ke 14.12. klo 18,
Matti Pentikäinen, Richard Nicholls.
Hyvää joulua- joulukonsertti la
17.12. klo 18, Petteri Hämäläinen,
Richard Nicholls. KNOT-nuorisokuoron ja Ps5M nuortenbändi. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.
Messu su 18.12. klo 10, Sanna
Alanen, Sirpa Nummenheimo, Mari
Vuola-Tanila. Nuorten lauluryhmä.
Kuusi tuntia joululauluja su 18.12.
klo 11.30, Anna-Mari Linna, Richard Nicholls, Mari Vuola-Tanila.
klo 11.30-13.30 Mari Vuola-Tanila,
lapsikuoro, nuorten lauluryhmä ja
nuoria soittajia, Klo 13.30-15.30
Richard Nicholls, Dolce ja käsikellokerholaiset, Klo 15.30-17.30 Annamari Linnan, kirkko- ja seniorikuoro.
Joulukonsertti ke 21.12. klo 19, Anna-Mari Linna. Valtteri Tuomikoski,
laulu, Eeva Kivioja, urut, Kallaveden

kirkkokuoro Anna-Mari Linnan johdolla.
Jouluaaton perhekirkko la 24.12.
klo 15, Juha Määttä, Mari Vuola-Tanila. Lapsikuoro, Nuorten lauluryhmä
ja Joona Kujanpää, rumpu.
Jouluaaton kynttiläkirkko la 24.12.
klo 22, Petteri Hämäläinen, AnnaMari Linna, Richard Nicholls. Laulukvartetti.
Jouluaamun kirkko su 25.12. klo 8,
Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila.
Kauneimmat joululaulut messu
ma 26.12. klo 10, Juha Määttä, Anni
Tanninen, Mari Vuola-Tanila.
Messu su 1.1. klo 10, Veli Mäntynen,
Juha Määttä, Richard Nicholls.
Loppiaisen messu ja lähetyspyhä
pe 6.1. klo 10, Veli Mäntynen, Anni
Tanninen, Richard Nicholls.
Koko kansan kirkkopyhän messu
su 8.1. klo 10, Sanna Alanen, Sirpa
Nummenheimo, Richard Nicholls.
Messu su 15.1. klo 10, Petteri
Hämäläinen, Juha Määttä.
Kallaveden Petosen seurakuntatalo
Raamattupiiri ke 7.12. klo 17.
Yhteyshenkilö: Henna Tampio puh:
050-377 9820.
Kauneimmat joululaulut su 11.12.
klo 18, Petteri Hämäläinen, Richard
Nicholls. KNOT-nuorisokuoro ja
Ps5M nuortenbändi.
Nuorten joulujuhla ti 13.12. klo 17,
Petteri Hämäläinen, Richard Nicholls.
Marjukka Pakkala, Jari Alanen,
KNOT- nuorisokuoro ja Ps5M
nuortenbändi
Lasten ja perheiden jouluhartaus
to 15.12. klo 9.30.

Petosen diakoniatyön ryhmien
joulujuhla to 15.12. klo 12.30. Kirsti
Makkonen ja Paula Paavilainen
Petosen diakoniatyön joulujuhla ti
20.12. klo 12.
Kallaveden seutu - Muut
Vehmasmäen kappelin Kauneimmat joululaulut ke 7.12. klo 19, Sanna
Alanen, Mari Vuola-Tanila. Sotkanniemi 15. Lapsikuororyhmä.
Hirvilahden kappelin Kauneimmat joululaulut to 8.12. klo 18, Sirpa
Nummenheimo, Richard Nicholls.
Käsikellokerholaiset.
Miesten raamattupiiri to 8.12. klo
18.30 Jynkänvuoren kerhohuoneella.
Piiristä vastaa Veijo Olli puh: 040-827
5304
Vehmasmäen kappelin Lasten ja
perheiden jouluhartaus ti 13.12. klo
9.15. Sotkanniemi 15, Hiltulanlahti.
Lasten ja perheiden jouluhartaus ke 14.12. klo 10. Uppo-Nallen
päiväkodissa.
Kauneimmat joululaulut Sotkan
Onnissa su 18.12. klo 18, Matti Pentikäinen, Richard Nicholls. Pääharjunniementie 161.
Kauneimmat joululaulut Ravintola Käskynkässä ke 21.12. klo 19,
Petteri Hämäläinen, Richard Nicholls.
Vehmasmäen kappelin Jouluaaton hartaus la 24.12. klo 14, Sanna
Alanen, Richard Nicholls. Sotkanniemi 15
Hirvilahden kappelin Jouluaaton
hartaus kaiken ikäisille la 24.12. klo
15, Anni Tanninen, Anna-Mari Linna.
Länsirannantie 2410.
Vehmasmäen
kappelin
Joulupäivän jumalanpalvelus su 25.12.
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Joulukirkossa
Puhtaan valkoinen tie
Joulukirkkoon johtaa
turhuuden markkinat unohtuu
siellä rauhan kun kohtaa.
Kuusi loistaa vierellä alttarin
värisevät liekit kynttiläin
Enkeli taivaan veisataan
silmännurkkien kostuvan näin.
Saarnastuolista pappi
evankeliumia julistaa:
“Ja tapahtui niinä päivinä” sanoma sittenkin koskettaa.
Urkuparvelta raikuu riemu
kuorolaulu äänissä soi
Joulun lapsen,
lahjoista kalleimman
jokainen sydämeen saada voi.
Sisko Hentunen
klo 10, Sanna Alanen, Anna-Mari
Linna. Sotkanniemi 15
Messu su 15.1. klo 13, Veli Mäntynen.
Muut
Miesten sauna ja sananilta pe 16.12.
klo 17.30. Poukaman leirikeskuksessa.
Veijo Olli - Sana tuli lihaksi. Iltaan kuuluvat sauna, uinti/avanto ja iltapala.

Parantavat piparit

P

omana tietonaan. Piikojen mukana
ohjeet kuitenkin levisivät vähitellen
rahvaankin pariin.

Euroopassa vain nunnilla ja munkeilla oli lupa leipoa jumalaisia hunajakakkuja. Leipiä pidettiin pyhinä,
koska hunajaa pidettiin jumalten ruokana, jonka tauteja parantava vaikutus tunnettiin. Luostareissa kehitellyt
reseptit toimivat lääkkeen kaltaisina
leivoksina, joita käytettiin vilustumisiin ja vatsavaivoihin. Nunna Hildegardin piparkakkuja pidettiin myös
älyä lisäävinä ja hermoja rauhoittavina. Myöhemmin lääkepiparkakkuja
myytiin luostareiden lisäksi myös apteekeissa ja leivontaoikeuksia alettiin
antaa myös leipureille

Arkeologit ovat löytäneet kakkusten leivonnassa käytettyjä savi- ja
puumuotteja jo ajalta ennen ajanlaskun alkua. Vanhimmat kakut olivat
reliefimäisiä. Kuvioiden tekemisellä
leivonnaisiin on ollut suurta symbolista merkitystä. Viikingit uhrasivat
jumalilleen possunmuotoisia kakkuja
vaurauden varmistamiseksi. Perinteinen kukkapipari oli hyvän sadon ja
rikkauden vertauskuva. Piparkakkuukko ja -akka kuuluivat elämänpuun
symboliikkaan, joka merkitsee pitkää
elämää. Kohokuvioituja muotteja käytettiin etenkin uskonnollisten aiheiden kuvaukseen tai vaikkapa oman
maakunnan vaakunan muodossa.

iparkakkujen edeltäjiä, hunajakakkuja, nauttivat niin muinaiset egyptiläiset, keskiaikaiset
munkit kuin viikingitkin. Hunaja teki
leivonnaisista säilyviä ja siksi ne saavuttivat suuren suosion.

Resepti oli sukusalaisuus
Kakkuihin käytettiin aluksi vain jauhoja ja hunajaa. Kun mausteita alkoi
olla saatavilla, alettiin taikinaan lisätä
mm. kanelia, inkivääriä ja pippuria.
Eurooppalaiset leipurit korvasivat vähitellen hunajan sokerilla ja pohjolassa taikinaan alettiin lisätä myös rasvaa. Pippurin käyttö mausteena antoi
ruotsalaisten leivonnaiselle nimen
pepparkaka, josta juontui suomalaisen piparkakunkin nimi. Englantilaisten leivos taas sai nimensä inkivääristä, gingerbread.
Reseptejä kokeiltiin, ja kun herkullinen yhdistelmä löydettiin, resepti
pidettiin visusti salassa. Ohje saattoi
kulkea tietyssä suvussa sukupolvelta
toiselle, ja jos talossa oli palkollisia,
heidät vannotettiin pitämään ainekset

Symboleja

Mitä piparkakkutalossa
tapahtui?
Jouluisen piparkakkutalon historia
on aika karmaiseva. Talo on noussut
kansan suosioon tutun sadun Hannun
ja Kertun myötä. Moni ei kuitenkaan
tiedä, että tarinalla on totuuspohjaakin. Grimmin veljesten tarinasta
poiketen Hans ja Gretel eivät olleet
viattomia lapsukaisia eikä noita-akka
lahjakasta leipurinaista kummempi.
Tuohon aikaan, 1600-luvun puolivälissä, toimi Nurnbergissä leipurina
Katarina Schrader. Hän riitautui leipuri Hans Metzlerin kanssa ja ainaiseen
nahisteluun kyllästyneenä muutti viimein pois kaupungista. Myöhemmin
hän kuitenkin palasi kaupungin lähettyville ja perusti mökkiinsä varsin
menestyvän leipomon, joka erikoistui

piparkakkuihin. Hans oli kateellinen
Katarinan hyvästä menestyksestä.
Hän mustamaalasi julkisesti naisen
noidaksi. lopuksi poskiinsa. Käräjäoikeus kuulusteli peukaloruuvein Katariinaa, ja päätyi kidutuksen jälkeenkin tulokseen, että nainen ei ole noita.
Tästä kimmastuneena Hans otti oikeuden omiin käsiinsä, lähti sisarensa Gretelin kanssa mökille ja surmasi
Katarinan. Lopuksi sisarukset siirsivät
ruumiin uuniin poltettavaksi.
Synkästä historiastaan huolimatta
piparitalot ovat joulun symboleita ja
niitä rakennetaan mitä mielikuvituksellisempiin muotoihin

Kokeile keskiajan
kuviopipareita
Turkulainen piparkakkuleipuri Petrus Kurppa pyrkii edistämään kuviomuottien tutuksi tulemista Suomessa.
Tavoitteena on esitellä piparkakkuleivonnan historiaa ja vanhaa eurooppalaista perinneammattia piparkakkukurssien avulla.
- Kuviomuoteilla leipominen on
kärsivällisyyttä vaativaa puuhaa. Syvän muotin kanssa taikina takertuu ja
hajoaa helposti, pienemmän muotin
kanssa perinteinenkin piparkakkutaikina saattaa toimia hyvin. Perinteisesti resepteissä on usein hunajaa, joka
tekee taikinasta jämäkkää ja helposti
irtoavaa. Muotteja tulisi jauhottaa ennen käyttöä kevyesti ennen taikinan
painelua, neuvoo Kurppa.
Kuviomuotteja voi tilata netin kautta
puisina tai muovimuotteina. Petruksen Piparkakkujen blogista saa hieman vinkkejä erilaisten taikinoiden

Puumuotit vaativat käyttäjältään pitkää pinnaa, mutta lopputulos on sen arvoinen.
kokeiluun. Kokeilemalla ja harjoittelemalla saa parhaan näppituntuman.
- Pehmeitä ja pulleita piparkakkuja kannattaa leipoa peltimuoteilla,
puu-muoteilla leivotaan omanlaisensa pittoreskit piparkakut. Puumuotit
ovat sekä kaikkein kauneimmat että
vaikeimmat käyttää, modernit muovimuotit ovat aloittelijalle käyttäjäystävällisempiä, Kurppa jakaa kokemuksiaan.

Vaikka upeimpia pipareita tekisi mieli säilyttää vain koristeena, ei
Kurppa pidä pahana taideteosten syömistä:
- Jos kiusaus on liian suuri, niin siinähän se leipomisen tarkoitus onkin.
Uusi pellillinen vaan paistumaan!
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Petrus Kurppa
Lähteet: Anna-Liisa Mattila: Piparikirja

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

