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NOUTOPIZZERIA PETONEN
AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30-21.00 PUH. 044 - 363 3405
Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

KUUKAUDEN TARJOUS !

PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

LIHAPULLAT
JA MUUSI

LAPSILLE OMA MENU!

7€

LASTEN ANNOS 5€
Voimassa 2017 syyskuu

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

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 | noutopizzeria@gmail.com | www.noutopizzeria.com

Palvelu pelaa:

PIRTTI

MIKSI LÄHTEÄ KALLAVETTÄ KAUEMMAKSI OSTOKSILLE?
Tarjoukset voimassa TO-SU 14.-17.9.2017 , ellei tuotetarjouksen yhteydessä toisin mainita

RAJOITETTU ERÄ!
TUORE

Voimassa to-pe 14.-15.9.

Lohiﬁlee

raj. 2 ﬁlettä/talous

Norja

9

KG

Irtokarkit

4

OSALLISTU CANDYKING
KARKKIÄMPÄRIN ARVONTAAN
KAUPASSAMME!

99
KG

UUTENA LÄHIRUOKATOIMITTAJANA
VALIKOIMISSAMME!

Siiskosen kotileipomo
Pirtinkaari 28, 70820 Kuopio
keijo.ollikainen@k-market.com, p. 044 333 0300

Viljaporsaan
herkkupaisti

3
n. 1,2 kg

95

CANDY KING

HK

95
KG

PLUSSAKORTILLA
NESTLE BONA JA PILTTI

Lastenruoat

1

4kk/125 g

00

4

PRK

4 PRK
(2,00/kg)

-37-44%
Ilman Plussa-korttia ja yks.
0,40-0,45 prk (3,20-3,60/kg)

Saamme Siiskosen tuotteita myyntiin joka perjantai.
Valikoimissamme mm. kauraleipä, rinkelisämpylät,
ruiskuoripiirakat sekä grilli- ja aurajuustopatonki

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com

ark 8-21
la 9-20
su 11-20
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Lasten ja nuorten aktivointia

K

uopio on hyvinvointivastuun
kaupunkina sitoutunut ottamaan lasten ja nuorten tarpeet
entistä paremmin huomioon hallinnossaan ja päätöksenteossaan. Kuopion Lapsi- ja nuorisopoliittisessa ohjelmassa (ISSN 0785-0301) todetaan
tavoitteista:

- ”Lapsilla ja nuorilla on riittävästi
mahdollisuuksia erilaisiin vapaa-ajan
harrastuksiin, jotka edistävät fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
ja terveyttä, ehkäisevät ja vähentävät
päihteiden käyttöä sekä lisäävät elämäniloa ja omien vahvuuksien tuntemista ja arvostamista.”
Kulttuuriin liittyvä toiminta, kuten
musiikista, kirjallisuudesta, taiteesta
ja elokuvista nauttiminen ovat onnellisuutta edistäviä tekijöitä.
Kuopio on hyväksytty WHO:n Terve Kaupunki -verkostoon mukaan
jo vuonna 2005. Verkoston yksi toimintalinja on Active living/physical
activity. Tämän toimintalinjan yhtenä tavoitteena Kuopiossa on aktivoida kouluja ja koululaisia liikunnan
ja kulttuurin avulla sekä turvata jokaiselle lapselle aktiivinen lapsuus ja
nuoruus. Tätä tavoitetta toteuttavat
yhteistyössä Kuopion kasvun ja oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisen
palvelualueet Liikunta- ja Kulttuuripolkujen avulla.

Kaupungin
kulttuuritarjonta tutuksi
Kulttuuripolun tärkeimpänä tavoitteena on kannustaa lasta aktiivisesti
tutustumaan kulttuurikohteisiin ja samalla myös liikkumaan. Kulttuuripolku takaa kaikille Kuopion kaupungin
perusopetuksen oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet kaupungin kulttuuripalveluihin.
Ohjelman tavoitteena on, että jokainen oppilas osallistuisi joka lukuvuosi
suunnitelman mukaiseen kulttuuripolkuun. Polku-ohjelma etenee ekaluokalta ysiluokkaan seuraavasti: kirjastopolku, taidepolku, museopolku,
mediapolku, ympäristöpolku, tanssipolku, musiikkipolku, teatteripolku

PÄÄKIRJOITUS

S

uomi on tuhansien yhdistysten
maa. Hieman tarkemmin sanottuna yhdistyksiä Suomessa on
vieläkin yli 100 000 kappaletta. Siitäkin huolimatta että tämän vuoden
tammi-helmikuussa Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereistä poistettiin noin 35 000 yhdistystä, joista
ei ollut elonmerkkejä kuulunut 20
vuoteen.
Kaikki yhdistykset eivät kuitenkaan
ole unohdettuja tai aikansa eläneitä
vaan varsin eläväisiä ja toiminnaltaan
laajoja, jopa monia jäsenyhdistyksiä
sisältäviä järjestöjä. Puhumattakaan
näiden toisaalta jaloimmasta, toi-

ja omatoiminen kulttuuripalveluiden
käyttö. Suunniteltu polku ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö oman polun ulkopuolisissa kulttuurilaitoksissa
voisi vierailla myös muilla luokka-asteilla ja päivähoidon ryhmissä.
Kulttuuripolun sisällöt ovat elämyksellisiä ja ne koostuvat kulttuurikohdevierailuista sekä taidetyöpajoista.
Vierailut tapahtuvat yleensä oman
luokanopettajan johdolla. Opettajien käytössä on materiaalipaketteja,
joiden pohjalta voi toteuttaa oppilaslähtöistä ja toiminnallista opetusta.
Näihin kuuluvat esimerkiksi ennakkotehtävät, tehtävät vierailukohteessa
ja seurantatehtävät vierailun jälkeen.

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lapsien kulttuurikasvatusta ei ole
unohdettu. Kinttupolku on 4-5- vuotiaille suunnattua arkkitehtuuri- muotoilukasvatusta. Tanssipolku on samanikäisten työpaja, jossa tutustutaan
tanssi- ja liikeilmaisuun. Tarinapolku
puolestaan on esikouluikäisille tarkoitettua kieleen ja kirjallisuuteen
syventymistä sanataiteen keinoin. Se
sisältää liikunnallisia harjoituksia,
kielellistä kutittelua, sadutusta, riimittelyä ja tarinankerrontaa.

Liikuntapolulta
motivaatiota
Liikuntapolun tavoitteena on arkiliikunnan lisääminen erityisesti niiden
lasten ja nuorten kohdalla, jotka eivät
muutoin liiku riittävästi. Liikuntapolkukouluina ovat mukana kaikki Kuopion peruskoulut.
Polun tavoitteena on kohentaa lasten
terveyttä sellaisella liikunnalla, joka ei
ole sidottu liikuntatuntien sisältöön
taikka määrään. Lapsilla on taipumus
liikkua luonnostaan vaikkapa välitunneilla ja pihaleikeissä. Arkiliikunta ja
liikunnallisen elämäntavan omaksuminen tukevat merkittävästi lasten ja
nuorten tervettä kasvua ja kehitystä.
Liikunta-annos täyttyy koulun liikuntatuntien lisäksi pitkin päivää tapahtuvista liikuntatuokioista, kuten
koulumatkoista, välituntiliikunnasta,
liikuntakerhoista, hyötyliikunnasta ja
perheen kesken liikkumisesta.

Väliin jätetyt
saalta mystisemmästä olomuodosta
eli säätiöistä, joiden rahoilla tehdään
paljon hyvääkin.
Suomessa on pitkään tuettu tätä yksityisen ja julkisen sektorin kaveriksi kasvanutta niin sanottua kolmatta
sektoria rahallisin avustuksin, mutta
myös työ- ja elinkeinoministeriön
voimin myöntämällä toimijoille palkkatukivaroja pitkäaikaistyöttömien
työllistämiseen. Työvoimaviranomaiset kutsuvat tätä työllisyyssektoria
termillä välityömarkkinat.
Nyt parin viime vuoden aikana näiden markkinoiden kohdalla on koettu raju käänne alaspäin, jopa siihen

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 11 200 kpl.

Liikuntapolku tukee koulujen välituntiliikuntaa hankkimalla kaikkiin
alakoulujen luokkiin välituntikorit,
jotka sisältävät erilaisia liikuntavälineitä motivoimaan lapsia liikkeelle.
Välineet voivat olla esimerkiksi palloja, hyppynaruja, twist-nauhoja, footbageja, sirkusvälineitä tai hyötyliikuntavälineitä eli haravoita ja harjoja.
Oleellista on, että välineet innostavat
sekä tyttöjä että poikia ja että niitä on
riittävästi tarjolla.
Liikuntapolku kulkee kulttuuripolun rinnalla ja ne voi yhdistää vaikka
siten, että kulttuurikohteeseen tutustutaan kävellen tai pyöräillen.

Taidetestaus käynnistyy
syksyllä 2017
Kuopiolaisilla nuorilla on mahdollisuus päästä taidetestaajiksi uuden
hankkeen myötä.
Suomen Kulttuurirahasto tarjoaa
kolmelle ikäluokalle kahdeksasluokkalaisia, yhteensä noin 180 000 nuorelle ohjaajineen, mahdollisuuden
vierailla kahdessa valmiiksi sovitussa
kulttuurikohteessa: oopperassa, teatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä
jne. Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja se on
osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmistoa.

Omalla polulla matka on määränpäätä tärkeämpi.

Yksi vierailu suuntautuu omaan
maakuntaan tai lähialueelle, toinen
Helsinkiin tai muualle Suomeen. Säätiöt maksavat taidetestaajien matkat ja
pääsyliput. Pohjoissavolaisia kohteita
ovat lukuvuonna 2017-18 Kuopion
taidemuseo, Taidemuseo Eemil, Kuopion kaupunginorkesteri, Kuopion
kaupunginteatteri, Itä-Suomen tanssin aluekeskus ja Tanssiteatteri Minimi.

paikalle Kuopion kaupunginteatterin
esitykseen tai Kuopion kaupunginorkesterin konserttiin näytöspäivänä
sekä Tanssiteatteri Minimin ja Itäisen tanssin aluekeskuksen esityksiin.
Täysin vapaa pääsy on muun muassa Kuopion taidemuseoon, Kuopion
museoon, Kuopion korttelimuseoon,
J. V. Snellmanin kotimuseoon, RIISA
- Suomen ortodoksiseen kirkkomuseoon ja VB–valokuvakeskukseen.

K9
Kuopion seudun ysiluokkalaiset
nuoret saavat käyttöönsä K9-kortin,
jota näyttämällä pääsee maksutta tai
alennuksella kulttuurimenoihin ja
-laitoksiin. Henkilökohtainen kortti oikeuttaa mm. lunastamaan muutaman euron lipun myymättömälle

Kulttuurikortin tavoitteita ovat
nuorten aktiivisuuden lisääminen,
mielikuvituksen
rikastuttaminen,
ja syrjäytymisen ehkäisy. Suomessa
Kuopion K9-kortti oli historiallinen,
sillä hanketta, jossa näin suurelle joukolle annettiin useita tuntuvia kulttuurin käyttömahdollisuuksia täysin
ilmaiseksi tai alennuksella ei oltu ai-

asti että tänä vuonna niin sanotut
100 %:n palkkatukipaikat jäädytettiin
Pohjois-Savossa kolmannelta sektorilta käytännössä kokonaan moneksi
kuukaudeksi.
Kuopiossa tämä on tarkoittanut
toiminnan vähentämistä tai uudelleenorganisointia myös suurehkoilla
toimijoilla kuten SPR:llä ja työvalmennussäätiö Tukevalla, mutta se on
näkynyt yhtä lailla myös pienemmissä yhdistyksissä kuten meillä. Varainkeruutoiminnot ovat olleet kovilla ja
niiden ylläpitämiseen on jouduttu
käyttämään paljon enemmän varainkeruulla saatua tuottoa kuin mitä pitäisi. Mikä ei tietenkään pitemmällä
tähtäimellä ole järkevää.

Yhdistyksiähän tulee ja menee. Eikä
valtion tai kaupungin tehtävä tietenkään ole niitä pitää tolpillaan. Entäs
asukkaitaan? Pitkäaikaistyöttömyys
on molemmille julkisille tahoille kirous, jota pitää pyrkiä poistamaan.
Sen ymmärtää poliitikkokin.
Pitkäaikaistyöttömiä on kuitenkin
monenlaisia. Niitä, jotka ovat heti
valmiita töihin ja pystyvät hyppäämään yritysmaailman haasteisiin
milloin vain. Niitä, joiden tahto yritysmaailman haasteisiin pääsemiseen
on olemassa, mutta joilla työelämän
valmiudet tai oman osaamisen ymmärtäminen ovat hakusessa. Sekä
niitä, jotka eivät tule selviytymään
työelämään koskaan tai korkeintaan
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emmin kokeiltu. Kortin käytöllä rohkaistaan löytämään vaihtoehtoja sosiaaliselle medialle, television katselulle
ja sen viihdetarjonnalle.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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vasta suuren, ulkopuolista apua tarvitsevan henkisen ja fyysisen elämäntaparemontin jälkeen.
Työ- ja elinkeinoministeriö on ottamassa kovaa roolia päättäessään
mihin suuntaan tuota keskimmäistä
ryhmää viedään, sillä ilman välityömarkkinoita turhan monen osalla
tie vie pohjalle. Jos yhdistyksiltä viedään edellytykset ylläpitää toimintaa
syrjäytyneiden elämänlaadun parantamiseksi, niin kuka sen työn sitten
tekee? Monikansalliset lääkejätitkö?
Pasi Louhelainen
hallituksen puheenjohtaja
PPAY

Ilmoitushinnat 2017: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 18.10.2017
Aineistot viimeistään 10.10.2017

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Leikkien tiimellyksessä myös kielitaito kehittyy, kun
ohjeet ja kommunikointi tapahtuvat englanniksi.

Ystävyyskoulun vierailijat
Matikkataiturit ja kielipäät

Pihaliikunta tutuksi

Se, mikä erityisesti kiinnostaa suomalaisia, on kiinalaisten oppilaiden
matematiikan taidon korkea taso.

Perjantaina 25.8. koulun urheilukentällä oli vuorossa tutustuttaminen
pihaleikkeihin. Oppilaat oli jaettu
ryhmiin, jotka kiersivät frisbeegolf-,
polttopallo- ja jättijalkapallopisteitä.
Aiemmin ohjelmassa oli ollut oppitunteihin tutustumista.

- Heidän opetussuunnitelmassa matematiikalla on keskeinen rooli. Opetus on vaativaa ja heidän oppilaidensa
osaamistaso on korkeampi kuin meidän vastaavan ikätason. Meillä taas
englannin taito on vahvemmin hallussa kuin heidän oppilaillaan. Näitä
eroja tarkastellaan yhdessä ja mietitään, mitkä seikat niihin vaikuttavat.
Yhteistyössä on tarkoitus löytää keinoja, joilla omaa oppisuunnitelmaa
voisi kehittää, listaa Mikkonen.

K

uopion kaupungin ystävyyskaupunki on Kiinan Shanghain itsehallinnollisessa kunnassa sijaitseva Pudong. Yhteistyötä
kaupungin kanssa tehdään myös koulujen kautta. Pyörön koulun kumppani on Jiaping West Middle School.
Yhteistyön koulutuksellinen tavoite
Pyörön koulun osalta on tutkia kiinalaista matematiikan ja luonnontieteiden opetusta. Jianping Westille tavoite
on englanninkielinen kanssakäyminen ja yhteiset englanninkieliset projektit. Koulujen oppilaat ovatkin jo
aiemmin toteuttaneet kolme yhteistä
projektia.
Tänä syksynä ystävyyskoulusta saa-

3

pui Pyöröön neljän opettajan ja neljän
oppilaan vierailijaryhmä viikon pituiselle vierailulle.

tävillä heittävät opettajille ylävitosia,
Pyörön koulun apulaisjohtaja Antti
Mikkonen kertoo.

Ylävitoset hymyilyttävät

Ystävyyskoulussa on yli 3000 oppilasta ja luokkakoot ovat suuria, noin
40 oppilasta. Yksilölliseen ohjaukseen
ei jää paljon aikaa, eikä heillä ole koulunkäynninohjaajia lainkaan. Suomessa luokkakoot ovat pienemmät ja
meidän oppilaidemme mutkattomat
välit opettajaan heijastuvat positiivisesti myös oppimistuloksiin.

Kiinassa on yhä vallalla käytäntö,
jossa oppilaan ja opettajan välit ovat
etäiset ja muodolliset. Jiaping West
Middle Schoolin oppilaat eivät voi pukeutua kouluun miten haluavat, vaan
käyttävät koulupukuja. Vierailijat
ovatkin saaneet hämmästellä suomalaisen koulun rentoa ilmapiiriä, jossa
opettaja on lähempänä oppilaita.
- He ovat ottaneet kulttuurieron hyvin positiivisesti vastaan ja ovat hymyilleet lämpimästi, kun oppilaat käy-

- Tämän myös vierailijat ovat todenneet plussana. Kun välit ovat läheiset,
oppilas uskaltaa helpommin pyytää
apua eikä epäonnistumista tarvitse
pelätä, Mikkonen selittää.

Vierailijat ovat majoittautuneet isäntäperheisiin. Etenkin tytöt ovat olleet aktiivisia ja tarjonneet kotoaan
mahdollisuutta tutustua suomalaisen
perheen arkeen. Vastavierailua Pudongiin suunnitellaan ja sinne pääsisi
opettajien lisäksi tällä kertaa mukaan
myös neljä oppilasta. Pyörön koululla
on pilottiprojektina toiminut kansainvälisyysryhmä. Siihen on valittu oppilaita englanninkielisen haastattelun
ja henkilökohtaisen kiinnostuksen
perusteella. Tämä ydinryhmä toimii
seitsemänneltä luokalta yhdeksänteen
luokkaan ja on aina aktiivisesti mukana, kun koululla on kansainvälisiä
vieraita.
- Tästä ryhmästä todennäköisesti
valitaan myös ne oppilaat, jotka pääsisivät mukaan vastavierailulle Kiinaan,
Mikkonen arvelee.

- Täytyy sanoa, että olen todella ylpeä meidän oppilaistamme, kuinka
hyvin he ovat käyttäytyneet ja ottaneet
vieraat vastaan, Mikkonen kehuu.
Keskiviikkona 23.8. koulun pihalla
oli koulurauhajulistamistilaisuus ja
samalla kiinalaisten vieraiden tervetuliaisjuhla.
- Tällaisiin koululla tapahtuviin tilaisuuksiin ovat kaikki Petosen asukkaat lämpimästi tervetulleita. Meillä on koululla paljon kansainvälistä
toimintaa ja tänne voi rohkeasti tulla
tutustumaan, toivottaa Mikkonen terveisensä Petosen Lehden lukijoille.
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski

Seuraava Petosen
Lehti ilmestyy 18.10.
Aineistot lehteen 10.10.

Tule asiakkaaksi
paikalliseen pankkiin!
Tervetuloa omistaja-asiakkaaksi paikalliseen osuuspankkiin.
Palvelemme Sinua pankkipalveluissa ja nyt myös vahinkovakuutuusasioissa.
Varaa aika op.ﬁ/tuusniemi tai soittamalla konttoriin Petonen 017-2882600, Niirala
017-3688020, Juankoski 017-612707, Tuusniemi 017-6150500.
Olemme Sinua varten!
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Ikiomaksi annettu

Pubivisa parittoman
viikon lauantaina
alkaen 16.9. klo 14

• Karaoke Pe-Su klo 16
• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin
klo 17
• DJ Kuvis soittaa vinyylilevyjä joka kuukauden viimeinen lauantai alkaen klo 18.
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
Avoinna ma-to 10-22, pe-la 9-24, su 9 -21

Pyörönkaari 3

M

eillä jokaisella on nimi. Nimi, joka useimmiten säilyy
sukunimeä lukuun ottamatta samana läpi elämän. Etunimen
valinta on vauvan vanhemmille haastava tehtävä, heidän tulisi löytää juuri
oikea, persoonaan istuva nimi ja tehdä
tämä viimeistään vauvan ollessa kaksi kuukautta vanha. Tuo on nimittäin
takaraja, jolloin väestörekisteriin tulee
ilmoittaa, millä nimillä uutta ihmistä
kutsutaan.
Jos lapsi kastetaan evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen seurakunnan
jäseneksi, väestötietoilmoituksen hoitaa seurakunta. Kirkkoon tai muihin
uskontokuntiin kuulumattomat vanhemmat järjestävät usein lapselleen
nimiäiset eli nimenantojuhlat. Tuolloin nimi ilmoitetaan itse maistraattiin.

Pasi-Anssi tai Senjo-Riitta?
Nimen antamista säätelee nimilaki.
Sen mukaan etunimiä saa olla enintään kolme. Jos vanhemmilla on eri
sukunimet, heidän tulee sopia, kumman sukunimen lapsi saa. Jos vanhemmilla on aikaisempi yhteinen
lapsi, uusi lapsi saa saman sukunimen
kuin sisaruksella on. Etunimeksi ei
voi antaa merkitykseltään sopimatonta nimeä, eikä pojalle tytönnimeä
tai tytölle pojannimeä. Etunimenä ei
myöskään voi olla ilman erityistä syytä nimi, joka ei muodoltaan tai kirjoitustavaltaan vastaa kotimaista nimikäytäntöä.
Tuntuu mahdottomalle edes ajatella, että joku antaisi lapselleen saman
nimen kuin sukunimi on taikka saman kuin sisaruksella jo on. Ilmeisesti se kuitenkin saataisi pälkähtää erikoisuutta tavoittelevan vanhemman
mieleen, koska nämäkin vaihtoehdot
nimilaissa kielletään. Kukaan ei voi
siis olla nimeltään esimerkiksi Susi
Susi. Etunimi, joka ei täytä näitä vaatimuksia, voidaan nimilain mukaan
kuitenkin hyväksyä uskonnollisen
tavan vuoksi, jos henkilöllä kansalaisuutensa, perhesuhteidensa tai muun
erityisen seikan perusteella on yhteys
vieraaseen valtioon ja esitetty etunimi
vastaa sanotussa valtiossa noudatettua nimikäytäntöä tai jos siihen harkitaan olevan muu pätevä syy. Näin
ollen vaikkapa amerikkalaisen äidin
ja suomalaisen isän lapsi voisi olla nimeltään Susie Susi, koska kirjoitusasu

on amerikkalaisittain oikein, vaikkakin lausuminen lähellä kiellettyä Susi
Sutta.

Lapsen liittäminen
uskonnolliseen yhteisöön
Kaste on keskeisin luterilaisen kirkon toimituksista, sillä se on ehtoollisen ohella toinen kirkon pyhistä
sakramenteista. Ristiäisissä juhlitaan
siis lapsen liittämistä uskonnollisen
yhteisön jäseneksi,sillä kirkon jäseneksi tullaan vain kasteen kautta.
Lapsen kaste toimitetaan yleensä ennen kuin lapsi täyttää kaksi kuukautta. Se voidaan toteuttaa joko kirkossa,
kotona tai muussa sopivaksi katsotussa paikassa. Kastettavan lapsen vanhemmista vähintään toisen on oltava
kirkon jäsen. Uskonnonvapauslain
mukaan alaikäinen lapsi seuraa äitinsä uskontokuntaa. Jos äiti ei kuulu
kirkkoon, on vanhempien tehtävä sopimus, että lapsi seuraa isänsä uskontokuntaa.
Aikuisenakin voidaan kastaa kastamaton henkilö, joka haluaa liittyä
kirkon jäseneksi. Jos joku siirtyy luterilaisen kirkon jäseneksi toisesta
kirkosta, häntä ei kasteta uudelleen.
Myös rippikoulun yhteydessä voi tulla
kasteelle.
Kasteella itsessään ei ole mitään tekemistä lapselle annettavan nimen
kanssa, mutta käytännössä ristiäiset
ovat samalla myös nimenantojuhlat.
Papit hoitavat nimen ilmoittamisen
väestökirjanpitoon ja kastetilaisuudessa lapsen nimi otetaan ensimmäisen kerran ”julkisesti” käyttöön.

Ortodoksinen nimenanto
Kaste ei ole ortodokseillekaan perinteisesti nimenantotilaisuus, vaan
nimenanto tehdään jo ennen kastetta.
Itse kaste on lapsen liittämistä kirkon
jäseneksi. Alkuperäisen ortodoksisen käytännön mukaan lapsi tuodaan
kahdeksan päivän ikäisenä kirkkoon
nimenantoa varten .Nykyisin nimenanto toimitetaan kuitenkin useimmiten kotona, mutta jos se jää tekemättä, se suoritetaan kasteen yhteydessä.
Ortodoksisen perinteen mukaisesti
lapselle annetaan vain yksi nimi, jonkun pyhän ihmisen mukaan. Tästäkin
poiketaan nykyisin usein mm. kansallisen kulttuuriympäristön vaikutuk-

Puh. 0440 775 000

sesta.

29. Petosen Hölkkä

Lasta tulisi ortodoksisen perinteen
mukaan kutsua nimen annosta alkaen
tai mieluummin jo syntymästä alkaen
hänen oikealla nimellään. Nimi ei ole
salaisuus, vaan nimi, jonka lapsi syntyessään saa, tulee pyhien kalenterista.
Myöskään erilaiset kutsuma- ja hellittelynimet eivät sovi lapsen nimeksi ennen kastetta, vaan hänestä tulisi
käyttää hänen omaa nimeään.
Nimenannon yhteydessä pappi siunaa lapsen otsaa, suuta ja rintaa ja lausuu rukouksen nimeltä mainiten lapsen jo uudella nimellään.

su 17.9.2017 alk. klo 13.00 ilmoittautuminen
paikan päällä 11.30 - 12.30

www.petosennallet.fi
Tule mukaan koko perheen tapahtumaan juoksemaan tai kannustamaan!

Fysioterapiaa Saaristokaupungissa

Nimiäiset
Nimiäisissä lapsi saa nimensä ilman
kirkollista kastetta. Juhlassa lapsi esitellään ja toivotetaan tervetulleeksi
sukuun, samoin kuin kastetilaisuudessa, mutta ilman uskonnollisia menoja. Nimi paljastetaan ja lapsi saa ns.
”siviilikummit”. Juhla järjestetään vauvan ollessa 1-3 kk ikäinen.
Nimiäisissä lapsi liitetään symbolisesti perheeseensä, sukuunsa, ystäväpiiriin ja koko ihmiskuntaan.
Pakollista kaavaa juhlalle ei ole, vaan
tilaisuus voidaan rakentaa niin romanttisen röyhelöiseksi, arvokkaan
viralliseksi tai hilpeän leikkimieliseksi
kuin perhe haluaa. Juhliin voi kuulua
puheita, musiikkia, kukkaseppeleitä ja
kynttilöitä, isojen sisarusten lupauksia
tai vaikkapa nimikkopuun istutusta.

Nicklaksesta Nikeksi,
Anna- Maijasta Maijaksi
Joskus voi käydä niin, että vanhempien lapselle valitsema nimi ei käytännössä sitten olekaan toimiva. Nimi
saattaa olla valittu siten, että se ei sovi
persoonaan, sen lausuminen ja kirjoitusasu poikkeavat liikaa toisistaan tai
nimi yksinkertaisesti on liian erikoinen tai epämieluisa. Joskus lempinimestä tai toisesta nimestä tulee myös
kutsumanimi, joka ei kuitenkaan ole
virallinen.
Etunimen voi muuttaa pelkällä ilmoituksella maistraatille. Etunimen
muutosilmoituksen rekisteröinti on
maksullista Ilman perusteluja muutos
voidaan tehdä vain kerran, sen jälkeen
muutosta on perusteltava hakemuk-

- Fysioterapia - Hieronta - Intialainen päähieronta
Yrittäjä

Annakaisa
Kolehmainen

Ajanvaraus 044 575 9459
Luoderannankatu 11 B, 70840 KUOPIO

sella, jonka perusteella maistraatti ratkaisee kantansa nimenmuutokseen.
Jos henkilön etunimiä on yhdistetty
väliviivalla, mutta hän käyttää kutsumanimenään esim. vain toista näistä
yhdistetyistä nimistä, voidaan tieto
merkitä väestötietojärjestelmään henkilön ilmoituksen mukaisesti. Henkilö voi ilmoittaa kutsumanimensä
maistraatille tätä tarkoitusta varten
laaditulla erillisellä lomakkeella tai
vapaamuotoisella kirjeellä.
Itselleen voi keksiä myös täysin uuden nimen, mutta tässäkin pitää noudattaa nimilakia.

Nimien alkuperää
Kristillisissä maissa monet tavalliset
etunimet on saatu Raamatusta ja monet niistä ovat heprealaista alkuperää,
kuten kuningatarta tarkoittava nimi
Milka. Länsimaissa käytetään myös
antiikin kreikkalaisilta ja roomalaisilta saatuja etunimiä, jotka ovat samalla pyhimysten nimiä, esimerkiksi
Markus. Suomalaisen almanakan etunimistä noin 40 prosenttia on kirkollista alkuperää. Tällaisia nimiä ovat
esimerkiksi Nooa, Luukas, Raakel tai
Mirjami. Yleisiä ovat myös germaaneilta ja kelteiltä periytyvät nimet, kuten Eero ja Emma.
Muinaiset suomalaiset etunimet liit-

tyivät esimerkiksi vuodenaikoihin, urheuteen, onnenodotuksiin, ammattiin
tai talon nimeen. Naisten nimissä on
usein pääte -kki. Vanhoja suomalaisia
nimiä ovat esimerkiksi Toivo ja Tuulikki. Luonto on inspiroinut nimeämisessä, esimerkiksi kukkiin liittyviä
etunimiä ovat Kielo, Kukka, Lemmikki ja Vanamo. Muita suomalaisia kasviaiheisia nimiä ovat esimerkiksi Hilla, Kaisla, Pihla, Urpu ja Varpu.
Luonnon, vuodenaikoijen tai päivänkierron innoittamia suomalaisia
naisten nimiä ovat myös Lumi, Pilvi,
Suvi, Tuuli ja Tuuli. Miehillä taas: Pyry, Tuisku, Kivi, Myrsky ja Visa.
Kansallisromantiikka on toisinaan
nostanut esiin myös kansojen vanhoja omia nimiä. Suomessa tällainen nimilähde on ollut Kalevala Ainoineen,
Väinöineen ja Ilmarineen.
Vuoden 2016 nimien viisi suosituinta olivat pojilla: Onni, Elias, Leo, Väinö ja Oliver. Tytöillä puolestaan: Sofia,
Aino, Eevi, Venla ja Emma.
Suomessa kaikki yleisimmät etunimet on merkitty almanakkaan jonkin
vuoden päivän kohdalle, jolloin on tämännimisten henkilöiden nimipäivä.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
Lähteet:
suomi.fi / nimikirja.fi
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Uudet kauppiaat K-Superiin

P

etosen K-Supermarketissa tapahtui muutoksia 28.8., kun
Pentti ja Jaana Saastamoinen
aloittivat uusina kauppiaina. Entinen
kauppiaspari Vesa ja Ulla Immonen
siirtyi Leppävirralle. Uudella kauppiasparilla onkin nyt hektiset viikot meneillään, sillä heillä on vielä siirtymävaiheen aikana toinenkin, Saarijärven
liike hoidettavana. Kuopio on kaupunkina jo hyvinkin tuttu, sillä ennen
ryhtymistään kauppiaiksi he työskentelivät täällä useampia vuosia: Pentti
muovituotteiden myyjänä ja Jaana hotellialalla. Viimeiset seitsemän vuotta
he pitivät yhdessä kauppaa Saarijärvellä. Yksi kauppiaiksi ryhtymisen
motivaatioita on ollutkin se, että he
voivat siten työskennellä yhdessä.

Vapaa-ajalla perhe viettää aikaa
Tuusniemen mökillä. Kaksi lasta
ovat jo aikuisiässä ja ovat työelämässä muualla Suomessa. Kaksi karvaista
perheenjäsentä eli koiraa vievät isänti-

- Meidät on otettu lämpimästi vastaan ja asiakkaat ovat olleet ihania.
On tullut paljon onnitteluja ja tervetuloa-toivotuksia. Toivommekin, että
välit asiakkaisiin muotoutuisivat välittömiksi ja meitä olisi helppo lähestyä,
Jaana kertoo toiveitaan.

ään säännöllisesti lenkille ja irrottautumaan arjesta.
Petosen Lehden lukijoille Saastamoiset lähettävät terveisensä:
- Tervetuloa tutustumaan!
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski

Kauppiasvaihdos myös
K-Market Pirtinportissa

J

oensuusta Kuopioon muuttaneilla Ville Huotiaisella ja Petra
Sydänsalolla on tuore työpaikan
vaihdos meneillään. Pariskunta otti
vastuulleen K-Market Pirtinportin
luotsaamisen elokuun lopulla. Samalla Ruokakesko etsii uutta yrittäjää lähes seitsemän vuotta pyörittämälleen
Joensuun K- Market Ompulle. Kauppiasparilla on jo pitkä kaupanalan
kokemus taustallaan, sillä molemmat
ovat työskennelleet myyntitehtävissä
jo ennen Ompun kauppiaina toimimistaan.

Lämmin vastaanotto
Sekä Pentti että Jaana tulevat työskentelemään paljon liikkeen myymäläpuolella, kunhan paperityöt on saatu
hoidettua ja Saarijärven liikkeelle löydetty jatkaja.
- Pientä tavaroiden hakua ja opettelua vielä on, mutta pian tässä kuitenkin vauhtiin päästään ja keskitytään
sitten täysillä Petosen liikkeen toimintaan, Pentti naurahtaa kuvaillen tunnelmia toisena virallisena kauppiaspäivänään Petosella.

ja toiveiden esittäminen on meille hyvin toivottavaa, jotta voisimme palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin.
Hyvä asiakaspalvelu on meille erittäin
tärkeää, Pentti toteaa.
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Pentti ja Jaana haluavat pitää myymälän valikoiman monipuolisena ja suosia
lähituotteita.

Asiakaspalvelu
kaiken a ja o
Saastamoiset pitävät Petosta erittäin potentiaalisena kauppapaikkana.
Myymälän henkilökunnan on tarkoitus pysyä ennallaan, samoin myyntitilojen. Palveluja, kuten ruokien

kotiinkuljetusta ja keräilyä jatketaan
edelleen. Monipuolinen tuotevalikoima, tuoreen lihan ja kalan myynti
sekä herkkutori ovat sellaisia valtteja,
joilla K-Supermarket haluaa erottua.
- Aiomme myös jatkossa suosia valikoimassa lähituotteita. Asiakaspalaute

K-Market Pirtinportti sijaitsee liikenteen solmukohdassa ja uusille
kauppiaille onkin tärkeää, että kotitai työmatkalaiset saavat myymälästä
nopeasti ja helposti kaiken tarvittavan. Kaupan palveluita lisätään muun
muassa Veikkaus-pisteellä ja Salaattibaarilla. Myös Matkahuollon palvelut
säilyvät. Kauppiasparin tavoitteena
on suosia tuotevalikoimassa entistä
enemmän paikallisia tuotteita.

- Asiakaspalvelu on meille todella
tärkeää ja siihen panostamme. Toivomme, että asiakkaat tulevat rohkeasti kertomaan meille toiveistaan,
sillä juuri nyt käymme läpi tuotevalikoimaa ja otamme tuotetoivomukset
hyvin huomioon, Ville vinkkaa.
Vaikka kauppias ei taustatöiden
vuoksi ole vielä kerennyt olla myymälän puolella niin paljoa kuin haluaisi, on hän jo saanut esimakua savolaisista.
- Aloittamisvaihe on sujunut oikein
mukavasti, vaikka kiirettä tietysti on
ollut. Asiakkaat ovat olleet oikein leppoisaa porukkaa. Nyt täytyy alkaa itsekin treenata savon kieltä, kauppias
lupaa ja toivottaa kaikki uudet sekä
entiset asiakkaat tervetulleiksi Pirtinportille.
Teksti: Pirjo Kiiski

Petosen vapaa-ajantilat,
Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 040 462 7068
toimisto@ppay.fi

Avoinna: ma-pe 9.00 - 13.00

*Ateriaan sisältyvät pääruoka,
salaatti, leipä ja juoma.

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Meillä käy vain käteinen

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai netistä kahvio.ppay.fi

18.9.2017 klo 10.30 - 13.00
Pinarin etupihalla, Pyörönkaari 19
- Tule tekemään löytöjä!

- Grillimakkaraa
- Salaattia
- Kahvia ja pullaa

- Pinarin kahvio, Petosen Lehti, Petosen Pömpeli
- Avoimet ja maksuttomat kerhot ym. toiminnot

6

Petosen Lehti • Keskiviikko 13.9.2017

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•

Biljardi ma klo 9.30 - 13, ti klo 9 - 13, to klo 9 - 14
Rivitanssi ma klo 10 - 12
Askartelukerho ke klo 11 - 14 huom. päivä!
Sekasähly miehille ja naisille su klo 16 - 17.30

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
• Kädentaidot-kerho maanantaisin klo 11 - 14
• Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisin klo 9.15 - 11

Tule puhumaan suomea!

NAISTEN KIELIKAHVILA
PYÖRÖN KIRJASTOSSA
keskiviikkoisin klo 11.30

23. – 24.9.

klo 10 – 16 Pinarin Toimelassa, Pyörönkaari 19.
KURSSIMAKSU on 30 euroa. Kurssimaksu sisältää ammattitaitoisen opetuksen, keittoruuan
lauantaina, voileipiä sunnuntaina ja kahvit kahvileipineen molempina päivinä.
ILMOITTAUTUMISET 15.9. mennessä kerhon sähköpostiin tai kerhon puhelimeen (kts. alla).

TEATTERI

Kuopion kaupunginteatterissa perjantaina 24.11. klo 19.00 ”Viulunsoittaja katolla”.
HINTA on 45 euroa/jäsen, 47 euroa/ei jäsen. Hintaan kuuluu teatterilippu ja väliaikakahvit.
SITOVAT ILMOITTAUTUMISET 12.10. mennessä kerhon sähköpostiin tai puhelimeen
TERVETULOA MUKAAN!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: plpuutarhakerho@gmail.com / puhelin 044 512 3137 / kotisivut: www.pitkalahdenpuutarhakerho.net

Pietarin Lasten Tuki ry lopettaa toimintansa
Petosen Pyörönkaarella 29.9.2017.
Lahjoituksia otetaan vastaan 14.9. asti. Kiitos!

Kotikulma - Petosen asukastupa
Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio - puh. 044 718 5073 - petosen.asukastupa@gmail.com

20.9.2017, 4.10.2017, 18.10.2017, 1.11.2017,
15.11.2017, 29.11.2017 ja 13.12.2017

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Ilmaista leipää tarjolla lähes joka arkipäivä
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10
- Limpun loukkua pelataan torstaisin
- SPR:n terveyspiste ma 2.10. klo 10-12

Pyörön kirjasto
Jalkasenkatu 3
Ma-Ke: 13 - 19
To-Pe: 10 - 16
La-Su: Suljettu
Tervetuloa!

- Neljä asiakaskonetta käytettävissä
- Edullinen tulostus– ja kopiointipalvelu
- Neuvontaa verkkoasiointiin
- Tietokoneiden pienet huollot
- Tietokoneiden ohjelmistopäivitykset

Asukastuvan neulekerho kokoontuu perjantaisin klo 11.30 - 13.30
Pinarilla (Pyörönkaari 19, 2. krs, IP:n tila, HUOM!).
Tervetuloa neulomaan hyväntekeväisyyteen!
Neulojille ilmaiset pullakahvit.

Kun on aika luopua

L

emmikkieläinten hautausmaalla Jynkänvuorella ei liikutus ole
kaukana. Pienet hautakivet, ristit, patsaat, haudalle tuodut rakkaat
lelut, lyhdyt ja valokuvat muodostavat
suloisen sekasotkun. Joihinkin muistomerkkeihin on upotettu silminnähden huomattavan paljon rahaa, toisiin taas sitäkin enemmän rakkautta
ja kaipuuta. Vuosia sitten kuolleita
parhaita ystäviä ja uskollisia odottajia
muistellaan yhä, sen voi päätellä hyvin
hoidetusta, kukitetusta ja kynttilöin
varustelluista hautapaikoista.
Jynkänvuoren
pieneläinhautausmaan toiminta on lopetettu viime
vuoden kesäkuun lopulla, joten uusia
hautauksia ei voi tehdä. Kuopiossa ei
ole tällä hetkellä toiminnassa olevaa
pieneläintenhautausmaata, jonne voisi pystyttää lemmikille muistomerkin.

Uutta hautausmaata
ei ole suunnitteilla
Joskus lemmikistä joutuu luopumaan äkillisesti. Päätös lemmikin lopettamisesta ei ole aina helppoa ja sen
jälkeen omistajan pitäisi vielä jaksaa
miettiä, mihin kuollut lemmikki sijoitetaan. Tässä tilanteessa monelle kuopiolaiselle tulee yllätyksenä, että hautauspaikkoja ei kaupungilla enää ole.
- KPSH ry luopui pieneläinhautauksen hoitamisesta siksi, että toiminta
ei ollut enää kannattavaa yhdistyksellemme, kertoo puheenjohtaja Marianne Punkki Kuopion Palvelus- ja
seurakoiraharrastajat ry:stä, joka hoiti

hautauksen käytännön puolta Kuopiossa vuosia.
Lisääntynyt lemmikkien tuhkaaminen on yksi syy toiminnan kannattavuuden laskuun. Kaupungininsinööri
Ismo Heikkisen mukaan hautaamisen hoitosopimusta KPHS: n kanssa
ei jatkettu juuri siksi, että toiminnanharjoittajalla ei ollut siihen enää halukkuutta.
- Kaupungilla ei ole tämän johdosta
osoittaa paikkaa eläinten hautaukselle. Uutta hautauspaikkaa ei ole tällä
hetkellä suunnitteilla. Kysyntää hautapaikoille ei ole juuri viime vuosina
ollut, Heikkinen tiedottaa.

Krematointi vaihtoehtona
Kun kaupungilla ei ole osoittaa hautauspaikkaa, jää vaihtoehdoksi tuhkaaminen. Kuopion Hiltulanlahdessa
toimii yksityinen yrittäjä, joka suorittaa lemmikkieläinten tuhkausta. Krematoinnin hintaan vaikuttavat nettisivuston mukaan lemmikin koko ja se,
tuhkataanko eläin yksin vai useamman eläimen kanssa yhdessä. Tuhkaus
tulee maksamaan 40-200 euroa. Lemmikin tuhkalle on tarjolla erilaisia
uurnia, laatikkoja, rasioita ja pusseja.
Näiden hinnat liikkuvat noin kympin ja satasen välillä. Jotkut lemmikin
omistajat haluavat säilyttää tuhkaa koreassa uurnassaan, toiset vain siirtävät
tuhkan rasiassa tai pussissa ja ripottelevat sen vaikkapa pihalleen.
Tuhkauspaikassa on myös muisto-

lehto, jonne tuhkan voi sirotella. Lehto on kuitenkin sellainen, ettei siellä
voi vierailla enää levityksen jälkeen.
Lemmikkiä ei siis voi käydä myöhemmin muistelemassa tai viedä lehtoon
kynttilää tai pystyttää sinne muistomerkkiä.

Tuhkaa ei voi levittää
mihin tahansa
- Savo-Pielisen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä eikä ympäristönsuojelumääräyksissäkään ole sääntöjä tuhkan levittämisestä. Kaupungin
hoidettuihin puistoihin tuhkaa ei saa
ripotella, sillä se katsotaan roskaamiseksi. Muuten kieltoja ei ole, kunhan
käytetään tervettä maalaisjärkeä, kertoo Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja Tanja Leppänen ja jatkaa:
- Mikäli lemmikin omistajalla ei ole
mahdollisuutta tuhkaukseen, pieneläimen voi haudata omalle pihalle tai
maanomistajan luvalla hänen mailleen. Ei kuitenkaan pohjavesialueelle.
Mikäli kyse on pienestä lemmikistä,
ja haluaa omalle pihalle haudata, ei
pohjavesialue ole ehdoton este. Jos
omaa pihaa ei ole, täytyy siis pyytää
lupa hautaukseen joltakin tuttavalta
tai muulta maanomistajalta.

Onko tarve hautausmaalle
kadonnut?

saattaa sen uurnan sisällä maan uumeniin. Olipa lemmikki sitten haudattu sellaisenaan tai tuhkattu, moni
haluaa jatkossa käydä muistelemassa
sitä sen maallisten jäännösten lähellä.
Elämäntilanteet muuttuvat ja muuttojen yhteydessä omalle pihalle jäänyt
lemmikin hauta jää paikalleen. Erillinen pieneläinhautausmaa olisi parempi vaihtoehto, sillä siellä muistelu
ei ole omasta asuinpaikasta riippuvaista. Kaikilla ei sitä omaa pihaa ole
lainkaan, eikä taloyhtiöiden pihalle
voi haudata.

Tuhkauksen valinneista eivät suinkaan kaikki halua automaattisesti levittää tuhkaa jonnekin, vaan tahtovat

Suomen talvi ja pitkä routa-aika
vaikeuttavat omatoimista hautausta
monen kuukauden aikana vuodessa.

Ajatus lemmikin kylmäsäilönnästä
kotona hautausta odotellessa tuntuu irvokkaalle ja toisaalta taas moni
haluaisi saattaa tuhkankin maan lepoon mahdollisimman pian. Lemmikin omistajan surustressiä helpottaisi
huomattavasti jatkossakin, jos hautauksen käytännön toimet voisi ulkoistaa.
Ehkäpä tilanne vielä jatkossa muuttuu ja kuopiolaisten lemmikin omistajien olisi vielä mahdollista sijoittaa
edesmennyt ystävä ihan oikealle lemmikkien hautausmaalle?
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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Kallaveden seurakunta
040 4848 324
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Arkinen ateria ke 13.9. klo 11.

Seuraavan kerran ateria tarjolla 27.9.
(arkista ateriaa ei ole 20.9.).
Raamattupäivä la 16.9. klo 10. Juha
Määttä, Anni Tanninen. Kirkon kou-

lutussalissa. Aiheena Sakramentit.
Pyhäkoulu su 17.9. klo 10. Kirkon
alakerran kehohuoneessa. Lisätietoja
pyhäkouluista lapsityönohjaaja Tuula
Hoffrénilta puh: 040 4848 335
Työyhteisömessu su 17.9. klo 10.
Veli Mäntynen, Matti Pentikäinen,
Anni Tanninen, Anna-Mari Linna.
Suomen yrittäjien puheenjohtaja Mikael Pentikäinen.
Messu su 24.9. klo 10. Matti Pentikäinen, Anni Tanninen, Mari VuolaTanila.
Mikkelinpäivän Koko kansan kirkkopyhän messu su 1.10. klo 10. Veli
Mäntynen, Juha Määttä, Mari VuolaTanila. Jynkänvuoren ja Kallaveden
kirkon päiväkerholaiset
Sulassa sovussa- ikäihmisten kerho ke 4.10. klo 10. Piiri kokoontuu parillisilla viikoilla ennen arkista ateriaa.
Messu ja 70, 75, 80, 85, 90 ja yli 90
vuotiaiden syntymäpäiväjuhla su
8.10. klo 10. Petteri Hämäläinen, Sirpa

Nummenheimo, Mari Vuola-Tanila.
70, 75, 80, 85, 90 ja yli 90 vuotiaiden
syntymäpäiväjuhla
Messu su 15.10. klo 10. Veli Mäntynen, Juha Määttä, Anna-Mari Linna.
Vauvakirkko su 15.10. klo 16. Juha
Määttä, Richard Nicholls.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Ystäväpiiri varttuneille to 14.9. klo
12. Piiri kokoontuu kerran viikossa
joulukuuhun saakka.
Kutsu yhteyteen messu su 17.9. klo
17. Anni Tanninen.
Aamupala ti 19.9. klo 9. Aamupala
työttömille, pienituloisille ja toisten
ihmisten seuraa kaipaaville tiistaisin.
Kanssasi aamupalalla on seurakunnan
työntekijä.
Petosen messu su 24.9. klo 17. Juha
Määttä.
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Petosen messu su 8.10. klo 17. Petteri Hämäläinen.
Kutsu yhteyteen messu su 15.10.
klo 17. Matti Pentikäinen.
Kallaveden seutu - Muut
Hyvän hoidon päivä ke 27.9.
klo 10.30. Juha Määttä. Rytkyn
leirikeskuksessa, omaishoitajille, hoidettaville ja kuljetuspalvelun piireissä
oleville. Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon p. 0404848332 Ma klo10-11.
(Voit jättää myös viestin vastaajaan).
Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Messu su 17.9. klo 13. Juha Määttä,
Mari Vuola-Tanila.
Toivevirsi ja -runoilta su 24.9.
klo 18. Matti Pentikäinen, Richard
Nicholls.

Uusia makuja Petosella

L

eivonnaisten tuoksu sekoittuu
yrttien aromiin, kun avaan Istanbul-marketin oven. Tiskillä
käy aikamoinen hyörinä, sillä moni
asiakas on valmistautumassa uskonnollisen juhlan, Eid al-adhan viettoon.

Pyörönkaarella kesäkuun alkupuolella avattu Istanbul-market on
elintarvikeliike, jossa myydään turkkilaisia tuotteita. Hyllyiltä löytyy
esimerkiksi mausteita, vihanneksia, kasviksia, pähkinöitä, Välimeren
juustoja, hedelmiä ja turkkilaisia leivonnaisia. Pakastettu halal-liha, leipä
ja esivalmistetut leivonnaiset tilataan
Saksasta. Liikkeessä on myös tarjolla kosmetiikkaa, jonka raaka-aineena
on käytetty oliiviöljyä. Esimerkiksi
vanhan reseptin mukaan valmistettu
turkkilainen saippua ei sisällä ylimääräisiä kemikaaleja ja on siten hyvin
ekologista.

Turkista Suomeen
yrittäjäksi
Turkin Adanasta kotoisin oleva
Meltem muutti Suomeen yhdeksän

vuotta sitten, kun avioitui Suat Cayircin kanssa. Molemmat ovat opetelleet suomen kielen ja Meltem on
suorittanut Lahdessa merkonomin
tutkinnon. Kuopiossa hän päätti opiskella PAOK:ssa kokin tutkinnon ja
saada samalla tietoa suomalaisesta
ruokakulttuurista. Suat on toiminut
Suomessa yrittäjänä jo yli 10 vuotta. Lahdesta Kuopioon muutettuaan
pariskunta huomasi pian, että täällä
asuvien piti hakea halal-tuotteita jopa
Helsingistä asti. Tästä tarpeesta lähti
liikeidea myymälästä, joka tarjoaisi
asiakkailleen tuotteita, joita he itsekin olivat tottuneet käyttämään. Kun
sopiva liikepaikka Petoselta löytyi, he
panivat toimeksi.

akkaiden olisi helppoa tulla ostoksille
ja samalla vaihtaa kuulumisia:

- Halusin tehdä muutakin, kuin olla
kotona. Yrittäjänä voin toimia, vaikka
minulla on kaksi lasta, sillä voin tarvittaessa säädellä liikkeen aukioloaikoja, energinen Meltem selittää.

- Kuuntelen asiakkaan toiveita ja
yritän mahdollisuuksien mukaan
hankkia heidän haluamiaan tuotteita.
Tervetuloa rohkeasti sisään ja tutustumaan valikoimiin, Meltem toivottaa
tervetulleeksi kaikki Petosen Lehden
lukijat.

Rohkeasti tutustumaan
Myymälässä on hyvin välitön tunnelma, ja Meltem toivookin, että asi-

- Kaupankäynti on muutakin kuin
ostamista. Samalla voidaan jutella ja
tutustua. Neuvon mielelläni asiakkaita tuotteiden käytöstä. Olen suunnitellut, että kokoaisin jossain vaiheessa
ruokareseptejä, jotka houkuttelisivat
myös suomalaisia kokeilemaan uusia
makuja ja tuotteita.
Meltem haluaa kehittää liikettä ja
on ajatellut, että voisi jatkossa myydä
myös turkkilaisia kodinsisustustuotteita. Hän aikookin lähiaikoina matkustaa Istanbuliin ja Izmiriin katsastamaan myymälään sopivia tuotteita.

Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski

Tuotteiden käyttömahdollisuuksista
kannattaa kysyä neuvoja Meltem Cayircilta.

Jynkän uuden polven kirjasto
koulun sisäoven kautta. Uutta on se,
että kirjasto on suunniteltu niin sanotuksi omatoimikirjastoksi. Tällainen
uudentyyppinen toimintamalli mahdollistaa sen, että kirjasto voi palvella
entistä laajemmalla aukiololla myös
silloin, kun henkilökunta ei itse ole
paikalla.

Jynkän kirjasto sijaitsee Maitotien lähipalvelukeskuksessa.

U

lkona hämärtää jo, kun innokas lukija saapuu reppuineen
kirjastolle. Kirjaston oven
oikealla puolella sijaitsee lukulaite,
johon vilautetaan kirjastokortin viivakoodia ja syötetään nelinumeroinen pin-koodi. Sähkölukko avautuu ja
valaistus käynnistyy liiketunnistimella. Kirjatoukka suuntaa varattujen aineistojen hyllylle, etsii tekstarilla saamaansa koodiin täsmäävän lappusen
kirjasta ja poistuu lainausautomaatin
kautta.
Fiktiota? Ei, vaan näin toimii uuden

ajan automatisoitu Jynkän lähikirjasto.

Sisään kirjastokortilla
Jynkän Maitotien lähipalvelukeskukseen rakennettu kirjasto avattiin
asiakkaille elokuun alkupuolella. Rakennuksessa toimii koulun ja kirjaston lisäksi myös esiopetusryhmiä
sekä kansalaisopiston kursseja. Kirjastoon kulku tapahtuu rakennuksen
ulko-oven kautta. Opettajat pääsevät
oppilaidensa kanssa kirjastoon myös

- Kirjastossa on tallentava kamera,
joka kuvaa tiloja ja ovitapahtumia.
Lainaaminen ja palautus onnistuvat
automaateilla, joita kirjastossa on neljä, hanketyöntekijä/informaatikko Johanna Vuorinne selventää uusia käytäntöjä.
Omatoimiasiointiin iltaisin ja viikonloppuisin asiakas tarvitsee Kuopion kaupunginkirjaston kortin lisäksi oman PIN-koodin. Se on sama
numerosarja, kuin verkkokirjastossa
käytettävä salasana. Mikäli koodi on
kateissa sen saa tietoon asioimalla
henkilökohtaisesti kirjastossa. Varattua aineistoa voi hakea lainaan myös
omatoimiaikana, mutta esimerkiksi myöhästymismaksuja ei voi silloin
suorittaa.

- Tulostus, monistus ja kassapalvelut
pysyvät palveluina, jotka tapahtuvat
normaalien aukioloaikojen puitteissa
Vuorinne kertoo.

Automatisointi helpottaa
kirjastorutiineja
Automaation myötä henkilökunnalle jää enemmän aikaa opastavaan ja
neuvovaan työhön.
- Koulun sijainti samassa rakennuksessa lisää kirjaston kanssa tehtävää
yhteistyötä. Henkilökunnan suunnitelmissa on syksyn aikana pitää räätälöityjä opetushetkiä koululaisille ja
tutustuttaa heitä kirjaston toimintaan.
Kirjavinkkauksille, mediakasvatukselle sekä kokoelmatyölle jää enemmän aikaa, kun viivakoodien luennan
työvaihe siirtyy asiakkaalle, Vuorinne
listaa muutoksen etuja.
Uutta tekniikkaa ei kenenkään kannata pelätä. Kirjaston väki on varautunut opastamaan automaattien käytössä kaikkia, joille se on vielä vierasta.
Automaatio kirjastoissa tulee lisäänty-

mään, sillä ensi keväänä omatoimikirjasto tulee Nilsiään ja seuraavana syksynä Karttulaan. Jynkän lähikirjaston
toiminnasta kertyvä kokemus ja käyttäjäpalaute ohjaavat, mihin suuntaan
näitä tulevia automaatiokirjastoja tullaan kehittämään.
Jynkän kirjasto on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 13-19 sekä tiistaisin ja perjantaisin
kello 10-16.
- Kun saamme viimeisteltyä omatoimikirjaston toiminnan elo-syyskuun
aikana, tulee kirjasto olemaan asiakkaiden käytössä sunnuntaista torstaihin kello 7-21 sekä perjantaista
lauantaihin kello 7-18. Uusien aukioloaikojen voimaanastumisesta tiedotamme kirjaston verkkosivuilla: kuopio.finna.fi. Kaikki Petosen Lehden
lukijat ovat lämpimästi tervetulleita
tutustumaan uuteen kirjastoomme,
Vuorinne toivottaa.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

8

Petosen Lehti • Keskiviikko 13.9.2017

Vain nimi on uutta – PETOSEN HAMMAS

EDULLINEN JA HELPPO

on nyt HAMMASKESKUS VILHELMI

TORIPARKKI
24/7

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

2 tunnin

pysäköinti

3€

Kuukausikortti 70 €

Aihetta
hymyyn!
KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi

Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
017 3634 757
029 123 1152 Yhteisvaraus

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

Tutustu lisää kotisivuillamme:

vilhelmi.fi

kätevä
ajanvaraus
netissä!

