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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

KEBABHAMPURILAINEN

LAPSILLE OMA MENU!

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

4€

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 19.-22.10.2017 , ellei tuotetarjouksen yhteydessä toisin mainita.

RAJOITETTU ERÄ!
TUORE

Voimassa to-pe 19.-20.10.

Lohifilee

raj. 2 filettä/talous

Norja

9

95

PLUSSA-KORTILLA
O´BOY

Kaakaojuomajauhe

3

1 kg täyttöpussi

PS
(3,95/kg)

Maatiaispossun
suolattu uunikassler

3
n. 1,5 kg

KG

95

RAJOITETTU ERÄ!
SNELLMAN

PLUSSA-KORTILLA

-22%

Ilman Plussa-korttia
5,09 ps (5,09/kg)

UUTENA LÄHIRUOKATOIMITTAJANA
VALIKOIMISSAMME!

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

KAHDEN O´BOY
KAAKAOJUOMAJAUHEEN OSTAJALLE
0´BOY SHAKER
KAUPANPÄÄLLE!

95
KG

PLUSSA-KORTILLA
NESTLE BONA JA PILTTI

Lastenruoat

1

4kk/125 g

00

4 PRK
(2,00/kg)

4

PRK

PLUSSA-KORTILLA

-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 kermamunkit ja mustikkapiirakat.

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com

ark 8-21
la 9-20
su 11-20
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Taiteilijalabra jalkautui Petoselle

F

uture DiverCities Lab -taiteilijalaboratorio järjestettiin nyt
toisen kerran Kuopiossa ANTIfestivaalin ympärille 14.-20.9.2017.
Future DiverCities on innovaatioiden ja uusien luovien toimintatapojen
hautomo, jossa otetaan riskejä ja luodaan taidetta haastavassa urbaanissa
ympäristössä.
Lab saattoi yhteen esitystaiteilijoita ja digitaalisen taiteen parissa työskenteleviä mediataiteilijoita. Taiteilijoiden tehtävänä oli pohtia, kuinka
digitaalinen taide voisi tulla lähelle
ihmisten arkea. Samalla etsittiin keinoja, kuinka digitaalinen teknologia
voisi laajentaa yhteisöjen kanssa työskentelevien esitystaiteilijoiden työn
saavutettavuutta.
Tämän vuoden taiteilijat olivat Joseph O’Farrell (Australia), Nastja Säde Rönkkö (Suomi), Anne Roquigny
(Ranska) ja Davor Sanvincenti (Kroatia). Lisäksi mukana oli neljä kuopiolaista taiteilijaa eli Anniina Aunola,
Emma Fält, Eerika Jalasaho ja Ilkka
Kivelä.
The Map Consortium (UK) -kollektiivi on suunnitellut ja toteuttanut Labin yhteistyössä ANTI- festivaalin ja
paikallisten taiteilijoiden kanssa.

Future DiverCities -hanke on nelivuotinen ja on osa Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelmaa. Tänä
vuonna ANTI -festivaali vei Lab -taiteilijat Petoselle. Taiteilijat työskentelivät nuorisokeskus Pinarin tiloissa
hankkeen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden ja
yhteisöjen kanssa. Esimerkiksi Petosen nuorisoryhmiä osallistui työskentelyprosessiin.

10 minuutin bileet
Taiteilijaryhmä teki yhteistyötä viikon ajan neljän paikallisen taiteilijan
kanssa. He liikkuivat Petosella ja seurasivat yhteisön elämää. Samalla he
jututtivat ihmisiä, tutustuivat Pinarin
toimintaan ja jakoivat omaa työtään
ottamalla asukkaat mukaan toimintaansa mm. työpajojen ja Instagramprofiilin luomisen kautta.

PÄÄKIRJOITUS

B

- Instagramissa ryhmä sai nimekseen pinaripeto. Siinä yhdistyy itseironisesti ja leikillisesti Petosen raju
maine kaupunginosana, sanaleikki
Petosesta ja siitä, että ihminenkin on
peto, ANTI- festivaalin taiteellinen
johtaja - vastaava tuottaja Johanna
Tuukkanen eriyttää. Profiilin tekemiseen osallistui lähes 100 lasta ja nuorta.
Joseph O’Farrell suunnitteli yhdessä
nuorten kanssa heidän mieltymyksien
mukaan soittolistan, valaistuksen ja
pystytti Vapaudenaukiolle bilekontin.
10 MINUTE DANCE PARTIES! kokosi konttikaupalla kaikenikäisiä petoslaisia tanssimaan.
- Joseph kiitteli, että yhteisyötä tehnyt nuorisoryhmä on ollut ihan paras,
jonka kanssa on työskennellyt, Tuukkanen kehuu Petosen nuoria.
Davor Sanvincenti äänitti Petosen
äänimaisemia ja nauhoitti nuorisobändien soittoa. Anne Roquigny
teki videoita ja huolehti Instagram
postauksista. Taiteilijoiden tehtävänä
oli kuulostella asukkaiden mielenkiinnon kohteita ja niiden perusteella
järjestettiin esimerkiksi polkupyörien
keulimisajot Pinarilla.

Teemana vesi

ta erottava vaikutus sekä veden poliittinen merkitys ovat aiheita, joista
teoksiin on ammennettu vaikutteita,
Tuukkanen luettelee.
Yleisö sai kokea taidetta järvellä, uima-altaalla, lammella, vesilaitoksella
ja muissa jokaiselle teokselle erikseen
valituissa paikoissa. Yleisö pääsi myös
eri tavoin osallistumaan teoksiin;
tanssimaan ja kohtaamaan kahden
kesken taiteilijoita ja keskustelemaan
näiden kanssa osana teoksia.
ANTI -festivaali toteutettiin monialaisten yhteistyökumppanien kanssa.
Vesi- teeman myötä festivaali teki yhteistyötä esimerkiksi Our Water-Conscious Land -hankkeen, Itä-Suomen
yliopiston ja Kuopion Veden kanssa.

Taide osaksi arkea
Yksi festivaalin tavoitteesta on, että
tuomalla ilmainen taide-elämys asukkaiden keskelle, se madaltaisi kynnystä tutustua monipuolisesti eri taidemuotoihin. Taide ei ole vain eliitin
etuoikeus, vaan kuuluu kaikille. Jos
jokin taidemuoto herättää kokijassa
vaikkapa ärsytystä, se on tehnyt tehtävänsä herättäessään tunteita. Jos jokin
teos ei sytytä, ei kaikkia taidemuotoja
kannata hylätä sillä perusteella, että ei

Pinarin keulimisajot järjestettiin nuorten toiveita
kuunnellen, kertoo Johanna Tuukkanen.
ymmärrä niitä.
- Eihän yhden huonon elokuvankaan perusteella voi sanoa, että enää
en katso yhtäkään elokuvaa koska
elokuva on huono taidemuoto. ANTI
tarjoaa hyvin monimuotoisia taideelämyksiä, ja ehkä niistä jostakin saa
kipinän syttymään.
Saamme hyvin monenlaista palautetta; osa kiittelee ilmaisista elämyksistä ja osa ihmettelee, että ei ymmärrä

ja perää, kenen rahoista nämä maksetaan, Tuukkanen summaa ja jatkaa:
- Taiteilijat ovat kiinnostuneita
työskentelemään ihmisten parissa
ja kokemukset Petosesta ovat olleet
myönteisiä. Yhteistyö kanssamme on
mahdollista jatkossakin ja meillä on
paljon ympärivuotista, ei vain festivaaleihin keskittyvää toimintaa.
Teksti ja kuvat: Pirjo Kiiski

- ANTI on lahja kaupunkilaisille.
Festivaalien aikana eri puolilla kaupunkia, ihan arkisissa ympäristöissä,
voi törmätä teoksiin. Tarkoituksena
on herättää kaupunkilaisten ajatuksia.
Kun taide tuodaan julkiseen tilaan,
se pistää miettimään, mitä kaikkea
julkisessa tilassa voi tehdä. Taiteen ei
tarvitse olla vaikeasti lähestyttävää tai
jonkin laitoksen sisään rajattua, Tuukkanen selittää.
Tämän vuoden teemana ANTI -festivaalilla on ollut veden poetiikka ja
politiikka. Kaikki näyttelyt, esitykset
ja äänikuunnelmat ovat tuoneet esille taidetta monipuolisesti ja niihin
on jollain lailla liittynyt vesi ja oikeus
puhtaaseen veteen.
- Mihin ja miten vettä käytetään,
ihmisen kehon vesipitoisuus, hikoilu,
kelluminen, veden mantereita ja mai-

Josephin konttidiskoissa oli tiivis tunnelma. Kuva: Pekka Mäkinen

Pimeyden ruhtinaat ajan hermolla

ark at the moon, laulaa Pimeyden ruhtinaaksikin kutsuttu
Ozzy Osbourne. Täällä Pohjolassa kuulle ulvovia, pimeyteen tyytyväisiä ruhtinaita ja ruhtinattaria asuu
tuhansittain. Ainakin 70 393 kappaletta. Sen verran kannattajia sai kellojen kesäaikaan siirtymisestä luopumisen puolesta tehty kansalaisaloite
viime talvena.

paljon kuin pimeys. Kaikkien kolmen
yhteisvaikutus onkin sitten musertava. En minä ihmettele ollenkaan miksi toiset lähtevät syksyllä valoisampiin maihin ja tulevat takaisin, kun
täälläkin pystyy töiden jälkeen ilman
taskulamppua postilaatikolla käymään. Tai pystyyhän nytkin, ei vaan
aina tiedä lähtikö laatikosta matkaan
omat vai naapurin postit.

Vielä ainakin kerran me joudumme kelloja siirtämään tänä syksynä.
Nimenomaan joudumme ja vieläpä
väärään suuntaan. Syksyssä ei harmita sade eikä tuuli yhteensäkään niin

Mietitäänpä kesääkin auringon ylhäällä sinnittelyn puitteissa. Nykyisellään heinäkuun puolivälissä aurinko nousee Kuopion korkeudella noin
varttia vaille neljä aamulla ja painuu

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

horisonttiin vaille 11 illalla. Jos kelloja ei enää keväisin siirretäkään,
nousee aurinko ylös heinäkuussa jo
varttia vaille kolme! Mikä vielä surullisempaa, on arska painunut hämärän
rajamaille illalla jo ennen kymmentä.
Heinäkuussa!
Kesästä tulee siis uusi syksy ilman
että tilalle tulee kesää. No toisaalta
jos tämä ilmaston lämpeneminen jatkuu yhtä riemukkaana kuin mennyt
suvi osoittaa, ei kesä-termiä tarvinne käyttää muutaman vuoden päästä
enää ollenkaan. On vain pitkä kevät,
joka kääntyy juhannuksena syksyksi

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 044 729 5233
petosenlehti@ppay.fi • http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittaja:

Pirjo Kiiski

p. 044 954 9324

70 393 suomalaisen iloksi.
Kyllä minä vakaasti uskon että kesäiltojen lyhyyteen pettyneitä löytyy huomattavasti enemmän kuin
tuon kansalaisaloitteen kannattajia.
Viimeistään sen jälkeen kun kellojen vääntelyn loppumisen todelliset
vaikutukset läsähtävät kansalaisten
hämmentyneille kasvoille. Moni Eppu Normaaliaika voi olla ihmeissään,
kun kesäillan valssi kääntyykin pimeyden tangoksi tunnin liian aikaisin.
Toki on aina mahdollista saada sekä
kellojen siirtelyn loppuminen ETTÄ
valoisat kesäillat. Bonuksena myös

valoisammat talvi-illat! Meillä on jo
nyt kellot kesällä samassa ajassa kuin
Venäjän läntisillä alueilla, joten miksei se voisi olla ympärivuotista. Jospa
se lisäisi itänaapuriemme halua viettää talvilomansa Suomessa, kuten
vanhoina hyvinä aikoina. Kyllä kuopiolaisyritystenkin kassoihin mahtuisi venäläisten rahoja moninkertaisesti nykyiseen määrään nähden.
Joten älkäämme koskaan tyytykö
normaaliin, kun voimme saada lisää... valoa!
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 15.11.2017
Aineistot viimeistään 7.11.2017

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Mika Laituri
0400-372221

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
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0400-671734
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Uteliaisuutta, rohkeutta ja rakkautta

P

etosella asuville on tullut tutuksi Pyörönkaarella toimiva
Pietarin lasten tuki ry:n työpiste sekä tietysti siellä touhuileva Reijo
Holopainen. Petosen Lehti kävi tervehtimässä ja jututtamassa ahkeraa
puuhamiestä, joka aloitti tarinoinnin
lapsuusvuosista:

ajoissa Pietarin kaduilla kiertelevän
hyväntekeväisyysryhmän hoiviin ja
sitä kautta lastenkotiin. Siellä hänen
perustarpeistaan alettiin huolehtia ja
ohjattiin kouluun oppimaan.
- Kostista tuli meidän kummilapsi
ja hän vietti kesäisin ja jouluisin aikaa
vieraanamme. Tekniikasta kiinnostunut poika korjasi pyöriä ja sähkölaitteita ja halusi kovasti olla avuksi. Ilman yhteistä kieltä pärjättiin omalla
viittomakielellä, Holopainen naurahtaa.

- Synnyin Varkaudessa Alba ja Einari Holopaisen kolmanneksi lapseksi
17.8.1936. Silloinen tehtaan ylilääkäri
Erik Såltin sai tasattua tilannetta, kun
hätäisenä olin tulossa maailmaan vähän liian aikaisin. Muutama viikko
antoi lisäaikaa kehittyä, ja tästä tohtorin avusta kiitollisina vanhempani
antoivat toisen nimeni, Eerikki, hänen
mukaansa.
Perhe huomasi jo lapsuudessa, että
Reijo-poika omasi elämälle uteliaan
luonteen ja kyvyn kääntää tappiot voitokseen. Nämä ominaisuudet toimivat
varmasti voimavarana, jonka ansiosta kiinnostus lähimmäisiä ja heidän
hyvinvointiaan kohtaan on säilynyt
Holopaiselle tärkeimpinä asioina läpi
elämän. Äiti ja isä pitivät pyhäkoulua
ja lähetyspiiriä, ja Holopainen alkoi
nuorena poikana opettamaan pyhäkoulussa itsekin. Kerhonohjaajakoulutuksen jälkeen mukaan tulivat sekä
poikakerhoissa että - leireillä toimiminen. Nämä seikat ja lapsena omaksuttu kristillinen elämänkatsomus vaikuttivat siihen, että lasten ja nuorten
parissa toimimisesta tuli elämäntyö.

Elämyksiä lapsille
Utelias luonne pisti pienen pojan
tutkimaan kaikkea. Hän poltti reiän
perheen upouuteen laitteeseen, radioon, jotta äänen aiheuttaja olisi tullut
näkyviin. Ehkäpä oma vilkas lapsuus
tutkimusretkineen auttoi myöhemmin ymmärtämään lasten mielenliikkeitä. Ymmärrystä on varmasti vaadittu, sillä kovista oloista lähtöisin olevat
lapset ja nuoret kipeine kokemuksineen saattavat purkaa pahaa oloaan
ja turvattomuuttaan vaikein tavoin.
Ymmärryksen lisäksi on tarvittu rakkautta.
Reijon tie vei 60-luvulla Helsinkiin
töihin Rekolan nuorisokotiin ja samalla poikakerhojen ja pyhäkoulujen

Katulapsia autetaan kouluttamalla heidät ammattiin. Useat suorittavat armeijankin lastenkodista käsin.
Työpaikan ja asunnon etsimisessäkin
autetaan, jotta nuoret pääsisivät mahdollisimman hyvin elämään kiinni.
Reijon albumit ovat täynnä valokuvia
lapsista, nuorista ja jo heidänkin lapsistaan. Myös Kosti on jo aikuinen ja
pärjää elämässä.

Holopaisen kodin runsaista leikekirjoista ja albumeista
on helppo palauttaa mieliin muistoja vuosien varrelta.
vetäminen jatkuivat Tikkurilan seudulla. Myllymäen lastenkodissa vapautunut ohjaajan paikka kuljetti itärajalle Lappeenrantaan.
Holopaisella oli tapana viedä lastenkodin lapsia sunnuntaisin Lappeenrannan maaseutukirkkoon. Lapsille
hän järjesti hiihtoretkiä ja -kilpailuja,
metsäretkiä, uintia, marjastusta ja talkootöitä sekä ohjasi Uukuniemen virkistyskeskuksen leiriläisiä.
Kerran hän sai järjestettyä lapsille
ikimuistoisen yllätyksen, he pääsivät jokainen pienlentokoneen kyytiin
yläilmoihin.
- Toimin tässä vähän salaa ja omatoimisesti, kun tiesin lentäjän ammattitaitoiseksi ja lennon turvallisiksi.
Virallisesti eteneminen olisi vaatinut
paperisotaa ja lupia ja jäänyt varmasti toteuttamatta. Tuon lennon lapset
muistavat varmasti ikänsä, Holopainen myhäilee.

Yhdenkin auttaminen
arvokasta
Rohkeutta ei siis ole teoissa puuttunut ja rohkeaa oli myös kuunnella
sydämen ääntä. Viisikymppisenä se

alkoi sykkiä tuusniemeläiselle Anjalle.
Pariskunta muutti Kuopion Petoselle
vuonna -87. Kuopiossa Holopainen
on osallistunut hyväntekeväisyyteen
esimerkiksi Suomen lähetysseuran
varainkeruuseen ideoimalla nukkevalikoiman.
- Jostain se idea tuli, että teetetään
Saksan tehtaalla eri kansallisuuksien
edustajia nukkeina. Meillä oli ainakin
kiinalainen, pakistanilainen, etiopialainen, israelilainen sekä Petosen oma
nukke. Suomessa ommeltiin vaatteet
ja nukkeja myytiin lähetyksen hyväksi, Holopainen muistelee.
Eläkkeelle jäätyään Holopaiselle jäi
aikaa ryhtyä toimimaan Pietarin lasten tuki ry: ssä, joka liittyy Kansan
Raamattuseuran Pietarin katulapsityöhön. Pietarissa työskentelee lasten
hyväksi noin 30 paikallista ammattilaista kolmessa työpisteessä; perhekeskuksessa, päiväkeskuksessa ja
tukiasuntolassa. Näihin työpisteisiin
on lähtenyt Kuopiosta tonneittain lahjoitustavaraa, sillä Holopainen ystävineen on tehnyt avustusmatkoja Pietariin lähes kuukausittain. Avustuksia
on tehty myös Venäjän Karjalan alu-

eelle Uhtuaan.
- Ihmeen vähän tullin kanssa Venäjän rajalla on ollut ongelmia. Joskus
on käynyt niin, että koko lastia ei ole
voitu toimittaa tai jonoissa on mennyt
monta tuntia aikaa. Suurin osa toimituksista on kuitenkin saatu vietyä perille ilman mitään ongelmia. Kaikki
apu on aina otettu kiitollisena vastaan,
Holopainen selittää.

Katulapsesta kummipojaksi
Kosti oli kymmenvuotias, kun hänet
löydettiin makaamasta kuoleman kielissä rautatievaunussa.
- Tällaiset lapset tulevat perheistä,
jotka ovat ajautuneet pahoihin ongelmiin. Venäjän maaseudulta muuttaa
paljon perheitä Pietariin paremman
elämän toivossa. Joillekin käy niin, että unelmat karisevat ja elämää aletaan
turruttaa päihteillä. Kun vanhemmat
ajautuvat velkoihin, he ajavat lapset
kadulle. Jotkut lapsista joutuvat hankkimaan rahaa pahimmilla mahdollisilla tavoilla, Holopainen kertoo.
Kostilla kävi onni, sillä hän päätyi

- Paras anti tässä on ollutkin, kun
näkee avun kantamat hedelmät, Holopainen kiteyttää.
”Kaikkia katulapsia ei voi auttaa,
mutta kaikki mitä voi tehdä edes yhden lapsen hyväksi, on arvokasta” ;
on periaate, jonka mukaan Kansan
Raamattuseura toimii Pietarin katulasten hyväksi.
Haastattelua tehdessä Petosen toimipisteen jatkaminen on päättymässä,
mutta ei ole kuitenkaan täysin varmaa.
Jatkajaa toiminnalle ei ole löytynyt ja
Holopainen haluaisi jo luovuttaa vetovastuun jollekulle nuoremmalle. Täysin hän ei ole laskenut lankoja käsistään ja voi olla, että pienellä jatkoajalla
edetään. Mikäli toiminta kiinnostaa,
ota yhteyttä Pietarin lasten tuki ry:n
puheenjohtajaan Teuvo Kantaseen tai
katulapsityön koordinaattoriin Tuija
Pennaseen: katulapset@sana.fi.
- Sydämelliset kiitokset kaikille lahjoittajille ja työn ystäville, Holopainen
lähettää lopuksi terveiset.
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski

Uutta toimintaa Pyörön kirjastolla

K

irjastossa voit tehdä paljon
muutakin kuin lainata kirjoja.
Pyörön lähikirjastolla on nykyään lautapeli-iltoja, satutunteja sekä
naisten kielikahvila.
Tiistai-iltaisin klo 17.30 alkaen pelataan erilaisia lautapelejä. Kirjaston
yhteistyökumppanina peli-iltojen järjestämisessä toimii Nuortenpalvelu
Ry. Illoissa pelataan erilaisia lautapelejä, jotka vaihtelevat hauskoista klassikoista lautapelimaailman uudempiin tuulahduksiin. Peli-iltoihin voi
saapua yhdessä tai yksin – paikalla on
aina ohjaaja, joten pelikaveri löytyy
taatusti. Ohjaajalla on mukanaan aina
muutama erityyppinen peli. Peli-illat
ovat kaikenikäisille maksuttomia ja
avoimia: toiset jäävät pelailemaan kirjastolle koko illaksi, kun taas toiset pysähtyvät kirjojen lainaamisen lomassa
pelaamaan erän korttia ja jatkavat sitten matkaansa. Toiminta on siis hyvin
vapaamuotoista - tarkoituksena on
pelailla porukalla hyvässä hengessä.
Myös omia lautapelejä on mahdollista
tuoda pelattavaksi peli-iltaan.

Syksyllä käynnistyi kaikille avoin
kielikahvilatoiminta
pääkirjastossa
sekä naisille suunnattu kielikahvila
Pyörön kirjastossa. Kielikahviloissa puhutaan suomea kahvin tai teen
kera. Kahvila tarjoaa kieltä opetteleville mahdollisuuden puhuen ja
kuunnellen harjoitella rauhallisessa
ympäristössä suomen kieltä. Pyörön
kirjastossa on lainattavissa kirjoja
myös harvinaisemmilla kielillä, mm.
kurdiksi, hollanniksi, albaniaksi, arabiaksi ja burmaksi. Naisten kielikahvila kokoontuu keskiviikkoisin klo
11.30 seuraavina päivinä: 18.10., 1.11.,
15.11., 29.11. ja 13.12.

Lainaksi lautapelejä ja
liikuntavälineitä
Kirjastojen aineisto on nykyään hyvin monipuolista. Saatavilla on kirjojen lisäksi mm. äänikirjoja, dvdelokuvia, musiikkia ja lehtiä. Vuoden
alusta lähtien aineiston varaaminen
muista toimipisteistä on ollut ilmaista! Verkkokirjasto on avoinna ympäri vuorokauden ja saat koko Kuopion

kaupunginkirjaston 14 toimipisteen
aineistot maksutta käyttöön omaan
lähikirjastoosi.
Pyörön kirjastosta voi lainata myös
liikuntavälineitä ja lautapelejä. Liikuntavälineistöstä löytyy tasapainolauta ja -tyyny, faskiarulla, kahvakuula, käsipainot, Gymstick, syke- ja
askelmittari, sormienvahvistaja, pilatesrulla sekä luistelutuki.
Käytössäsi ovat myös kirjaston eaineistot. Voit lainata e-kirjoja ja eäänikirjoja, kuunnella musiikkia Naxos tietokannasta. E-lehtiä voi lukea
kirjaston asiakaskoneilla. Tarjolla on
suomalaisia sanomalehtiä sekä lehtiä
monista eri maista.
Voit myös käydä lataamassa kännykkäsi tai käyttämässä kirjaston tietokoneita. Oman tietokoneen käyttö onnistuu kirjaston WLAN -yhteydellä.
Mikäli tarvitset tukea ja neuvontaa
mobiililaitteiden tai tietokoneiden
käytössä, kirjastolta löytyy apua. Di-

gitalkkari on tavattavissa Pyörön kirjastolla maanantaisin ja tiistaisin 6.11.
- 22.12.
Tervetuloa kirjaston monipuolisten

palveluiden ääreen!
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kuopion kaupunginkirjasto
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Mukaan omana minänä

Mitä on sukupuolisensitiivisyys?

T

Yksi Tyttöjen Talon toimintaperiaate on sukupuolisensitiivinen suhtautuminen asiakkaisiin. Se tarkoittaa
ihmisen hyväksymistä omana itsenään ja herkkyyttä huomioida, millaisia vaikutuksia omalla sukupuolella on elämän eri osa-alueisiin.

Talo on osa Setlementti Puijolan toimintaa. Keskustassa Tyttöjen Talo on
pyörinyt jo muutaman vuoden ja nyt
se jalkautuu Petosen Pinarille.

Sukupuoleen liittyvät odotukset
vaikuttavat merkittävästi kasvuun,
kehitykseen ja oppimiseen. Edelleen
tyttöjä ja poikia kasvatetaan ja kannustetaan eri tavalla. Joissakin kulttuureissa oma sukupuoli sallii todella ahtaat raamit elämälle. Lapsena
omaksutut mallit voivat vaikuttaa
pitkälle elämään aina ammatinvalinnasta ja harrastuksista siihen, miten oman kehonkuvansa hyväksyy ja
kuinka itseään arvostaa.

yttöjen Talo on paikka, jonne
kaikki tytöt ja naiset ovat tervetulleita kahvittelemaan, viettämään aikaa tai osallistumaan erilaisiin ryhmiin. Jokainen saa tulla juuri
sellaisena kuin on ja olla ryhmässä vapaasti oma itsensä, Petosen Tyttöjen
Talon ohjaaja Asta Keskisaari kiteyttää toiminta-ajatusta.

- Sellaista viestiä kentältä on tullut,
että tännekin kaivattaisiin paikkaa,
jossa naiset voivat kokoontua turvallisesti ilman ulkoa tulevia ennakkopaineita. Tyttöjen Talon ryhmissä on
rento ilmapiiri, joka sallii hyvinkin
erilaiset taustat ja elämäntilanteet.

Sukupuolisensitiivisessä työssä pynuorisopalveluiden kanssa.

Puuhastelua ja puhetta
Pinarin Tyttöjen Taloon on suunniteltu monipuolista ohjelmaa. Äiti- lapsiryhmän aamukahvit, läksyryhmä,
kokkauskerho, käsityö- ja tanssiryhmä sekä keskusteluryhmät tarjoavat
eri ikäisille kiinnostuksen mukaan
mielekästä tekemistä.
- Usein jonkinlaisen toiminnan yhteydessä on luontevaa vähitellen myös
avautua ja puhua syvällisistäkin asioista. Ketään ei tietenkään pakoteta
kertomaan omista asioistaan, vaan
kaikki perustuu luottamukselliseen ilmapiiriin. Emme ole ”kuulustelijoita”,
mutta annamme halukkaille mahdollisuuden käsitellä kipeitäkin asioista,
kuten kiusaamiskokemuksia. Mukaan
voi tulla matalalla kynnyksellä ja osal-

Asta Keskisaari toivottaa Petosen alueen tytöt ja
naiset tervetulleiksi tutustumaan Tyttöjen Taloon.
listua asioihin, joihin itse haluaa, Keskisaari kannustaa.
Yhteinen elämäntilanne, vaikkapa
pienen lapsen kanssa kotona oleminen, yhdistää ja tarjoaa osallistujilleen
vertaistukea. Tyttöjen talo on turvallinen paikka, jonne naisten on helppo
laajentaa joskus kapeaakin elämänpiiriä kodin ulkopuolelle.

Ennaltaehkäisevää
sosiaalista työtä
Keskisaari on koulutukseltaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja sekä yhteisöpedagogi. Hänen päävastuullaan on

ryhmien ohjaajana toimiminen. Tyttöjen Talon ”jalkautuva sukupuolisensitiivinen työote lähiöön”- hanke on
mukana Vipuvoimaa EU:lta - hankkeessa, joka saa rahoitusta Euroopan
unionin sosiaalirahastosta. Hanke
kestää joulukuuhun 2018 saakka ja
luonnollisesti siihen liittyvät tehtävät
työllistävät Keskisaarta ryhmien vetämisen lisäksi.
Hankkeen tavoitteena on mm. syrjäytymisen ehkäisy, yhteisöllisyyden
tunteen luominen, köyhyyden ehkäisy
sekä työllistymisen edistäminen. Yhteistyötä tehdään mm. sosiaalitoimen,
lastenneuvolan ja Kuopion kaupungin
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- Tärkeintä meille on, että jokainen
Talossa kävijä saa tunteen, että on tullut täällä aidosti kohdatuksi, Keskisaari summaa.

Ryhmä muotoutuu
omannäköiseksi
- Olemme saaneet ohjaajat käsityöryhmään Muotoiluakatemiasta ja
tanssiryhmään tanssitaiteen ammattilaisen Anniina Aunolan. Kokkausryhmää vetää syyrialainen kerholainen.
Tämän työn yksi parhaista anneista
onkin, että moni ryhmässä toiminut
haluaa laittaa hyvän kiertämään ja
osallistuu omalla työpanoksellaan vapaaehtoistoimintaamme, Keskisaari
iloitsee.
19.9. käynnistyneisiin ryhmiin voi

ritään laajentamaan sukupuolirooleja
ja käyttäytymismalleja. Yhteiskunnassa tuotetaan jatkuvasti malleja
”oikeanlaisesta” tavasta olla tyttö tai
poika. Ulkonäköpaineet kohdistuvat molempiin sukupuoliin ja media
tarjoaa tiettyä kategoriaa, miltä ihannemies ja -nainen näyttää. Etenkin
sukupuoliin liittyvät stereotypiat ovat
sensitiivisyydessä tarkastelun kohteena: ”Onko naisen tärkein ominaisuus
kauneus ja miehen perheen elatuskyky? Saako poika olla hintelä ja harrastaa runoutta? Onko naisessa jotain
vikaa, jos ei halua perhettä ja lapsia?”
Sukupuolisensitiivisellä työskentelytavalla pyritään kyseenalaistamaan
mahdollisuuksia kaventavia käytäntöjä ja kannustamaan yksilöä löytämään omannäköinen tapa toteuttaa
itseään.
Petosella tulla mukaan ilmoittautumatta. Mukaan voi tulla ihan vain
katsomaan, onko Talo oma juttu. Tilat
löytyvät Pinarin toisesta kerroksesta,
Pyörönkaari 19: sta. Tyttöjen Talon
toimintaa voi seurata somessa Facebookissa ja Instagramissa
– On ihanaa päästä aloittamaan tätä
uutta ryhmää ja tavata uusia ihmisiä.
Ryhmä muodostuu juuri sellaiseksi
kuin ryhmän jäsenet sen tekevät. On
mukavaa päästä toteuttamaan ideoita,
joita osallistujilta toivotaan aina Talon
sisustamisesta ryhmien ohjelmasisältöön, lähettää Keskisaari terveiset tuleville talolaisille.
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski
Lähde:
https://tyttojentalo.fi/

Heijastimella on väliä

I

ltojen taas pimetessä on syytä
muistutella heijastinten tärkeydestä. Ne eivät nimittäin toimi, jos
makaavat piirongin laatikossa, eivätkä
heilu käsivarressa. Vuonna 2003 Suomessa voimaan tulleen lain mukaan
jalankulkijan on pimeän aikana tiellä
liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta.
Jokainen autoilija tietää sen tosiasian, että pimeällä jalankulkijan erottaminen maastosta on vaikeaa. Kaukovaloilla ajava autoilija näkee pimeällä
tiellä ilman heijastinta kulkevan henkilön noin 100 metrin etäisyydeltä.
Heijastinta käyttävän hän huomaa jopa 300 metrin päästä. Lähivaloilla ajava autoilija havaitsee ilman heijastinta
kulkevan henkilön vasta noin 40 metrin etäisyydeltä kun taas heijastimella varustettu henkilö näkyy 100–150
metrin etäisyydeltä. Heijastin on siis
aika edullinen henkivakuutus.

Suomalainen innovaatio
Jalankulkijoiden käyttämä heijastin
on aito suomalainen keksintö. Heijastimet tunnetaan lähinnä vain pohjoismaissa, vaikka pimeitä alueita riittää
muuallakin. Maanviljelijä Arvi Lehti
ideoi heijastimen 40- ja 50-lukujen
taitteessa ja hänen poikansa Taisto
Lehti mallisuojasi suosituksi tulleen
lumihiutaleen muotoisen heijastimen. Aluksi heijastimet olivat jäykkiä
prismaheijastimia, jotka perustuivat
samanlaiseen valmistustekniikkaan
kuin ajoneuvojen punaiset takaheijastimet eli ”kissansilmät”. 70-luvun puo-

lestavälistä alkaen alettiin vaatteisiin
kiinnitettävissä heijastimissa siirtyä
taipuisiin, PVC -kalvosta valmistettuihin heijastimiin. Nykyään käytössä
on vapaasti riippuvia, irrotettavia ja
kiinteitä, uusia pehmeitä heijastimia
sekä perinteisiä kovia prismaheijastimia. On tarraa, nauhaa, ranneketta,
liiviä ja kangasta, jolla on heijastinominaisuus. Vaatteisiin tai jalkineisiin
ommeltu heijastinnauha on mainio
keksintö, sillä silloin heijastinta tulee varmasti käytettyä. Suomalainen
Coreplast Laitila Oy on tällä hetkellä
maailman suurin jalankulkijaheijastinten valmistaja.

Ominaisuuksissa on eroja
Ei ole aivan sama, millaista heijastinta käyttää, sillä heijastavuusominaisuuksissa on eroja. Huonoon heijastimeen ei voi luottaa ja se on itseasiassa
hyvin vaarallinen, jos käyttäjä luulee sen toimivan oikein. Myytävien
turvallisuustuotteiden tulee täyttää
standardien vaatimukset ja olla CE
-hyväksyttyjä. Tyyppitarkastetun heijastimen tunnistaa CE -merkinnästä
ja koodista EN 13356. Heijastimen
näköisiä esineitä on myynnissä esimerkiksi lelujen CE -direktiivillä,
mutta sellainen tuote ei kuitenkaan
heijasta riittävästi.
Ei myöskään ole aivan sama, miten
heijastinta käytetään. Heijastimen tulee näkyä, joten jos vaikkapa kengissä
on heijastavaa nauhaa, se ei saa peittyä lahkeiden alle. Riippuva heijastin
tulee sijoittaa siten, että heijastin on

noin puolen metrin eli polven korkeudella maasta. Heijastin kiinnitetään
tien puoleiseen ranteeseen tai kyynärvarteen ja siten, että se pääsee vapaasti
heilumaan ja pyörimään. Heijastimen
liike helpottaa havaitsemista ja siksi
jalkoihin ja käsiin kiinnitetyt paikallaan pysyvät rannekkeetkin toimivat
hyvin.

Älä unohda lemmikkiä
Hyvälaatuinen heijastava huomioliivi, hihna, panta tai valjas on myös
koiran turva liikuttaessa hämärän aikaan. Tummakarvaista koiraa voi olla
erittäin vaikea havainnoida pimeässä.
Pimeästä erottuva koira taas parantaa
myös omistajansa turvallisuutta.
Heijastinvalintaa tehdessä tulisi
huomioida, että heijastavaa pintaa on
mahdollisimman paljon ja että koira erottuu kaikista suunnista. Huomioliivi on usein turvallisin vaihtoehto. Talutushihnaan kiinnitetty
heijastin puolestaan auttaa erityisesti
pyöräilijöitä huomioimaan hihnan.
Metsästyskoiralla huomioliivin, heijastavan tai valolla varustetun pannan
tai valjaiden käyttö voi estää vakavan
loukkaantumisen, jos koira syöksyy
saaliin perässä tielle ja muun liikenteen keskelle. Näkyvä panta tai vaate
auttaa myös metsästäjiä erottamaan
koiran saaliseläimestä vaativissa kin
olosuhteissa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
Lähde: http://www.liikenneturva.fi

Liivit päälle liikenteeseen
Pirtin koulun ekaluokkalaiset saivat
K-Market Pirtin kauppiailta Keijo ja
Saija Ollikaiselta lahjoituksena heijastinliivit. Koulun rehtori Anne Järvelä kertoo:
- Saimme naapurilta lahjoituksena
kaikille ekaluokkalaisille heijastinliivit ja ne jaettiin huoltajien kautta.
Huoltajat ottivat lahjoituksen vastaan tyytyväisenä. Käyttöön heijastinliiveistä on päätynyt onneksi suurin osa, mutta valitettavasti emme
ole päässeet aivan sadan prosentin
käyttöasteeseen. Siihen pyrimme ja
toivomme tietysti myös huoltajien
osaltaan muistavan ja muistuttavan
lapsiaan heijastinliivien käytöstä.
Pirtin koulussa liikennekasvatus on
olennainen osa arkea. Erityisesti koulun alkaessa ja pimeiden aamujen alkaessa siihen panostetaan enemmän.
Lapsia ohjeistetaan esim. noudattamaan liikenteessä varovaisuutta sekä
huomioimaan muuta liikennettä teiden ylityksissä. Liikkumista lähiym-

päristössä harjoitellaan käytännössä.
Vanhempainyhdistys osallistuu myös
liikennekasvatukseen esim. liikennetempauksen muodossa.
- Perheiden toivotaan myös harkitsevan sitä, millä tavoin lapsi koulumatkat liikkuu. Olisiko esimerkiksi kävely pienelle ekaluokkalaiselle
parempi vaihtoehto kuin pyöräily?
Pienten oppilaiden kanssa oppi menee perille hyvin. Isommilla oppilailla tulee usein näyttämisen tarvetta ja
halua uhmata annettuja ohjeita vastaan. Ei ole ”siistiä” käyttää kypärää
tai heijastinta. Asenteet muuttuvat ja
liikennekasvatuksesta tulee haasteellisempaa. Kodin positiivinen asenne
ja esimerkki ovat tärkeitä, toteaa Järvelä ja jatkaa:
- Mitä pienemmät oppilaat ovat kyseessä, sitä enemmän vastuuta myös
aikuisilla tiellä liikkujilla. Lapsihan
on aina elävä liikennemerkki liikenteessä. Yhteispeliähän tämä liikennekasvatus on!
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Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Kotikulma - Petosen asukastupa
Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio - puh. 044 718 5073 - petosen.asukastupa@gmail.com
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 6.11. klo 10-12

www.ppay.ﬁ • toimisto@ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•
•

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

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

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
• Kädentaidot-kerho maanantaisin klo 11 - 14
• Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisin klo 9.15 - 11
• Pinarin Pohtimo torstaisin klo 12 - 14

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

Korjausompelija tekee pieniä ompelutöitä.
Tavoitettavissa keskiviikkoisin 9-12

Paras piha palkittiin
Joka toinen vuosi kerhossamme pidettävään Pihakilpailuun osallistui tänä
vuonna kahdeksan kaunista pihaa. Tuomarina toimi puutarhuri Maarit Haukka Hankkijalta. Kilpailun voitti jo vuosia kärkisijoilla ollut Pirjo ja Jorma Kanervan piha. Savon Kilpi Oy:n lahjoittaman Paras Piha 2017 –laatan kiinnitystilaisuuteen osallistui yli 40 kerhon jäsentä. Onnellinen isäntäväki tarjosi
kaikille kakkukahvit pihan esittelyn lomassa.
Kolme parasta pihaa palkittiin Sylvi ja Esko Lindströmin valmistamilla keramiikka- ja valuteoksilla.
Voitokkaiden pihojen rakentajat:
1. Pirjo ja Jorma Kanerva
2. Riitta Arffman
3. Jaana ja Arto Vartiainen

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

31.10. klo 16

TIISTAIKERHO Jynkän Monarilla

6.11. klo 17.30

SYYSKOKOUS Aluksi hoidetaan ” Syyskädet kuntoon talveksi”.

13.11. klo 16

NAISTEN ILTA naistenvaateliike Katissa
TERVETULOA MUKAAN!

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

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
Edellytyksenä on mahdollisuus työkokeiluun tai vähintään 50% palkkatukeen.

Onnittelut voittajille ja parhaat kiitokset kaikille osallistujille!
Raija Rialinna
Pitkälahden Puutarhakerho

Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten valmistus
sekä muut kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.

ILMOITUSMARKKINOIJAA
Edellytyksenä on mahdollisuus työkokeiluun tai vähintään 50% palkkatukeen.
Työ on puhelimitse, sähköpostitse sekä face-to-face tapahtuvaa myyntiä
asiakkaille. Toivomme hakijalta kokemusta markkinointityöstä,
asiakaspalveluhenkisyyttä, yhteistyökykyisyyttä sekä iloista ja
positiivista asennetta. Ajokortti ja oma auto tulee olla käytettävissä.

Työt alkavat marraskuussa tai sopimuksen mukaan.
Työaika noin 25 tuntia / viikko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Kuulutko sinäkin Pitkälahti-Petosen asukasyhdistykseen?

P

inarin edustalle pystytetty koju
houkutteli makkaran- ja kahvintuoksullaan pysähtymään
hetkiseksi. Kyseessä oli Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n jalkautuminen kadulle infoamaan toiminnastaan
suoraan asukkaille. Tutustumispäivänä 18.9. Pinarin kahvio tarjosi edullisesti makkaraa ja salaattia sekä kahvia
ja pullaa. Yhdistyksen käsityökerholaiset esittelivät ja möivät kerhossa
askarreltuja tuotteita. Paikalla olivat
myös asukasyhdistyksen sihteeri Kalle Lillinen ja hallituksen jäsen Anne
Ruotsalainen kertomassa toiminnasta ja ottamassa vastaan palautetta.
Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki Pe-

tosen alueen asukkaat, eikä yhdistyksessä peritä jäsenmaksua. Tavoitteena on aktivoida asukkaita toimimaan
yhdessä viihtyisän asumisen, monipuolisten palvelujen sekä terveellisen
ympäristön puolesta sekä edistää alueellista asukastoimintaa. PPAY ry järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka
edistävät erilaista harrastustoimintaa
ja alueen viihtyvyyttä, mm. jokavuotiset kevät- ja joulutapahtumat.
Yhdistyksen kahviosta voi ostaa arkipäivisin lounasta tai nauttia kupin
kahvia leivonnaisen kera. Ruokalista
vaihtuu viikottain ja lounaaseen sisältyy salaatti ja leipä. Pinarin kahvio
myös valmistaa asiakkaille tilauksesta

voileipäkakkuja, täytekakkuja ja leivonnaisia.
Petosen Lehti kertoo yhdistyksen oman toiminnan lisäksi ilmestymisalueensa yrityksistä, ihmisistä
ja tapahtumista. Vuonna 2017 lehti
ilmestyy 10 kertaa ja lehden kotitalousjakeluun kuuluvat Petosen, Pitkälahden, Jynkän ja Saaristokaupungin
kaupunginosat.
Petosen vapaa-ajantiloissa Pinarilla
yhdistys järjestää erilaista kerhotoimintaa, aikataulut löytyvät osoitteesta
www.ppay.fi
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
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Kallaveden seurakunta
040 4848 324
kallavesi@evl.fi

joitus Eeli Klemetti, ohjaus Mika
Juusela ja musiikin sävellys Richard
Nicholls. Vapaa pääsy. Seuraava esitys
kello 18.
Perheraamattupiiri su 5.11. klo
16.30. Kirkon alakerrassa, Lisätietoja
tuula.holmlund@gmail.com.
Seuraavan kerran 19.11.
Isänpäivän messu su 12.11. klo 10.
Juha Määttä, Matti Pentikäinen, Richard Nicholls. Dolce Minores. Kirkkokahvit.
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Halloween-bileet
27.-28.10!

Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu su 22.10. klo 10. Juha Määttä,
Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Messu su 29.10. klo 10. Sanna
Alanen, Anni Tanninen, Richard
Nicholls. ja Dolce.
Myrskylyhtymessu su 29.10. klo 18.
Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila.
Lapsikuoro, Nuorten lauluryhmä,
Lähde-bändi ja Pauli Voutilainen, hanuri. Kirkkokahvit
Sulassa sovussa - Ikäihmisten oma
piiri ke 1.11. klo 10. Koulutussalissa,
ennen arkista ateriaa. Seuraavan kerran 15.11.
10-Synttärit ke 1.11. klo 18. Sirpa
Nummenheimo, Mari Vuola-Tanila.
Lapsikuoro. Vuosina 2006 ja 2007
syntyneille Kallaveden seurakunnan jäsenille perheineen. Ohjelmassa
kirkkohetki, tarjoilua ja yllätysesiintyjä. Ennakkoilmoittautumiset Eija
Huuskoselle p. 0404848378 tai eija.
huuskonen@evl.fi.
Messu la 4.11. klo 10. Juha Määttä,
Sirpa Nummenheimo, Mari Vuola-

Tanila.
Pyhäinpäivän sävelhartaus la 4.11.
klo 18. Veli Mäntynen, Anni Tanninen, Anna-Mari Linna. sello, Eeva
Kivioja, urkuri. Tilaisuudessa luetaan
viime pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden
seurakuntalaisemme
nimet. Omaiset voivat sytyttää kynttilän läheisenne muistolle. Kirkkotilaisuuden jälkeen iltakahvit ja
mahdollisuus tavata seurakuntamme
papistoa.
Lähetysteemainen Koko kansan
kirkkopyhä su 5.11. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Anni Tanninen,
Mari Vuola-Tanila. Aamupuuro klo
9, messu klo 10. Messun jälkeen toimintapisteissä Marja-Liisa Mrcela
kertoo lähetystyöstä Kroatiassa. Ristiaskartelua, pelejä ja tekemistä pallohallissa. Voit myös kuvauttaa itsesi
jalkapuussa. Lounas alkaen klo 11.45.
Agricola seminaari su 5.11. klo 13.
Kaisa Häkkinen.
Appuun Agricola! Uskonpuhdistus
Savossa su 5.11. klo 15. Matti Pentikäinen, Johanna Porkola, Richard
Nicholls. Musiikkinäytelmän käsikir-

facebook.com/karhunpesakuopio

Perhekerho to 26.10. klo 9.30. Perhekerho kokoontuu torstaisin.
Petosen messu su 12.11. klo 17.
Anni Tanninen.

• 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!

Kallaveden seutu - Muut
Hyvän hoidon päivä ke 25.10.
klo 10. Rytkyn leirikeskuksessa.
Omaishoitajille, hoidettaville ja kuljetuspalvelun piireissä oleville. Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon p.
0404848 332 Ma klo10-11. (Voit jättää
myös viestin vastaajaan).
Miesten raamattupiiri to 2.11. klo
18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22. Seuraavan kerran
16.11.
Miesten sauna- ja sananilta
pe 10.11. klo 17.30. Poukaman
leirikeskuksessa.
“Esimerkkejä
hengellisistä herätyksistä” Jari Muta.
Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15

Fysioterapiaa Saaristokaupungissa

- Fysioterapia - Hieronta - Intialainen päähieronta
Yrittäjä

Annakaisa
Kolehmainen

Ajanvaraus 044 575 9459
Luoderannankatu 11 B, 70840 KUOPIO

Kokoonnumme Pinarin kokoushuoneessa joka tiistai klo
11.45 - 14.00. Tervetuloa entiset ja uudet jäsenet iloiseen
joukkoomme keskustelemaan, kahville, pelaamaan
bingoa ja skip-boa sekä tuomaan uusia ideoita!

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

Avoinna ma-pe klo 9.00 - 13.00

Suora
Suora Lähetys
Lähetys Oy
Oy on
on osa
osa valtakunnallista
valtakunnallista
Suora
Lähetys
Oy
on
osa
valtakunnallista
Suora
Lähetys
Oy
on
osa
valtakunnallista
SSM
SSM Suomen
Suomen Suoramainonta
Suoramainonta -ketjua.
-ketjua.
SSM
SSMSuomen
SuomenSuoramainonta
Suoramainonta-ketjua.
-ketjua.
Katso
Katso lisätiedot
lisätiedot ja
ja täytä
täytä hakemus
hakemus
Katso
lisätiedot
ja
täytä
hakemus
Katso
lisätiedot
ja
täytä
hakemus 2647 800
www.lisaduuni.fi
www.lisaduuni.fi tai
tai soita
soita (017)
(017) 2647 800
www.lisaduuni.fi
www.lisaduuni.fitai
taisoita
soita(017)
(017)2647
2647800
800
SSM SUOMEN SUORAMAINONTA | SUORA LÄHETYS OY
SSM SUOMEN SUORAMAINONTA | SUORA LÄHETYS OY
SSM
SSMSUOMEN
SUOMENSUORAMAINONTA
SUORAMAINONTA| |SUORA
SUORALÄHETYS
LÄHETYSOY
OY

Puh. 0440 775 000

Tiistai-kerho

Sanajumalanpalvelus su 22.10. klo
13. Veli Mäntynen, Anna-Mari Linna.
Pyhäinpäivän messu la 4.11. klo 13.
Sanna Alanen, Anna-Mari Linna.

Haemme
Haemme tunnollisia
tunnollisia ja
ja reippaita
reippaita aikuisia
aikuisia
Haemme
tunnollisia
ja
reippaita
aikuisia
Haemme
tunnollisia
ja
reippaita
aikuisia
sekä
sekä tänä
tänä vuonna
vuonna vähintään
vähintään 14
14 vuotta
vuotta täyttäytsekä
tänä
vuonna
vähintään
14
vuotta
täytsekä
tänä
vuonna
vähintään
14
vuotta
täyttäviä
täviä nuoria
nuoria lehtien
lehtien ja
ja mainosten
mainosten jakajiksi.
jakajiksi.
täviä
jaja mainosten
täviä nuoria
nuoria lehtien
lehtien
mainosten jakajiksi.
jakajiksi.
Työn
Työn kesto
kesto noin
noin 2
2 -- 4
4 tuntia
tuntia keski-viikkoisin
keski-viikkoisin
Työn
kesto
Työn
kesto noin
noin 22 -- 44 tuntia
tuntia keski-viikkoisin
keski-viikkoisin
ja
ja lauantaisin.
lauantaisin. Jakelutyöstä
Jakelutyöstä saat
saat lisätienestiä,
lisätienestiä,
jataskurahaa,
Jakelutyöstä
saat
lisätienestiä,
jalauantaisin.
lauantaisin.
Jakelutyöstä
saat
lisätienestiä,
taskurahaa, hyötyliikuntaa
hyötyliikuntaa ja
ja mikä
mikä parasta,
parasta,
taskurahaa,
hyötyliikuntaa
ja
mikä
parasta,
taskurahaa,
hyötyliikuntaa
ja
mikä
parasta,
arvokasta
arvokasta työkokemusta.
työkokemusta.
arvokasta
arvokastatyökokemusta.
työkokemusta.

Avoinna ma-to 10-22, pe-la 9-24, su 9 -21
Pyörönkaari 3

*Ateriaan sisältyvät
pääruoka, salaatti,
leipä sekä juoma.

Isänpäivän lounas perjantaina 10.11.2017
- kysy lisää kahviostamme!
Työkokeilupaikkoja avoinna! Ota yhteyttä toimisto@ppay.fi
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Meillä käy vain käteinen.

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä kahvio.ppay.fi
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Aihetta
hymyyn!

EDULLINEN JA HELPPO

TORIPARKKI
24/7

Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

2 tunnin

pysäköinti

3€

Kuukausikortti 70 €

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi

Tutustu lisää kotisivuillamme:

Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
017 363 4757
029 123 1152 Yhteisvaraus

(pvm/mpm)

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot
kätevä
ajanvaraus
netissä!

vilhelmi.fi

Uutuus!
Kauniit
listat

19

50
m2

Lamella Mammut laminaattilattia
Paksuus 8 mm
Helppo asentaa painettavan päätypontin ansiosta

Lamella-jalkalistojen
kuosit ovat samat kuin
Lamella High Comfort
-sarjan laminaateissa.

Tutustu uuteen,
kotiisi jaettuun
Sisustajan Syksy
-esitteeseemme!

16

50
m2

15

Lamella
High Comfort
laminaattilattia
Integroitu alusmateriaali
Paksuus 8 + 2 mm

90
m2

Bravo joustovinyylimallisto
Lämmin, saumaton, helppohoitoinen
Leveydet 3 ja 4 m

Kuopio: Tehdaskatu 8 Puh. (017) 550 2600 Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15

