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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

KEBAB
TORTILLA

LAPSILLE OMA MENU!

4€

(Vehnätortillla, kebab, taco-kastike, jogurtti, juusto, paprika, salaatti, kurkku, tomaatti)
Voimassa 30.11.2017 asti

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 JOULUOSTOKSILLE?
Tarjoukset voimassa TO 30.11.2017 asti, ellei tuotetarjouksen yhteydessä toisin mainita.

Tervetuloa K-Market Pirtin
joulunavaukseen lauantaina 18.11.

- Joulupuurotarjoilu 500 ensimmäiselle klo 12 alkaen.
- Marlin glögitarjoilu klo 12-16.
- Joulupukki paikalla tasatunnein klo 13, 14 ja 15.
Tule jututtamaan pukkia ja kertomaan lahjatoiveesi.
- Lapsille piparinkoristelutalkoot.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
Voimassa vain pe 17.11.2017
PLUSSA-KORTILLA
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Pömpeli tienhaarassa

Petosen Osallisuushanke -nimisenä alkaneen, sittemmin Pömpeliksi nimetyn
hankkeen kaksivuotinen toiminta päättyy marraskuun lopussa. Tarkoituksena on ollut tarjota matalan kynnyksen palveluja ja opastusta henkilöille, joiden on vaikea itse löytää sosiaali- ja terveyspalveluiden äärelle, mutta myös
yksinäisyys tai tiedonpuute muuttuneista viranomaiskäytännöistä on tuonut
asiakkaita.

H

anke alkoi Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry:n toimesta. Asukasyhdistyksellä nimittäin oli ollut tapana koota julkisen
palvelun toimijoiden ja järjestöjen
edustajia tiedonvaihtopalavereihin.
Näissä tilaisuuksissa oltiin yhdessä

todettu kasvanut moniongelmaisten
aikuisten elämänhallinnan ja osallisuuden tukemisen tarve. Tältä pohjalta hanke aloitti nimellä Petosen osallisuushanke syksyllä 2015, ja toimintaa
jatkettiin Petosen Pömpeli -nimisenä
seuraavasta syksystä lähtien. Rahoit-

Pömpeli muutti koko elämän
Tanja on yksi niistä lukuisista, joita Pömpeli on onnistunut auttamaan,
ja vieläpä niin nopeasti, että jo hankkeen alkumetreillä hänestä tuli suuri
tuki hankkeelle.
– Omalla kohdalla Pömpeli on
muuttanut koko elämän, hän sanoo,
ja korostaa, että sen on tehnyt koko
paikka kaikkine ihmisineen, eivät
vain palkatut työntekijät. Ja se elämänmuutos oli uusi innostus.
Kun kysyn Tanjalta, mitä Pömpelin toiminta on yleisesti kävijöille
merkinnyt, hän vastaa, että monille
se on tuonut sisältöä ja päivärytmiä
elämään. Tanja kertoo, miten kaikilla Pömpelissä kävijöillä on ollut omat
mutkansa elämässään, ja näistä on
sitten voitu keskenään puhua. Tästä
on edelleen syntynyt kokemus vertaisuudesta.
Alkuun Tanja osallistui vain naisten

vertaisryhmään sen kokoontumispäivinä, mutta alkoi pian käydä joka
päivä. Hän nimittäin siirtyi Pömpelin
asiakkaasta sen vapaaehtoistyöntekijäksi.
Tanjan toimenkuva on ollut jokapaikanhöylä, mutta hänen erikoisalaansa ovat tietokoneet. Hän auttaa,
kun joku joutuu pulaan ATK-laitteiden kanssa. Juuri tuossa päivänä
muutamana hän tappeli kaksi tuntia
Pömpelin internetyhteyden kanssa,
kun se ei oikein toiminut. Tällainen
sinnikkyys onkin Tanjan mukaan
eräs niistä ominaisuuksista, jotka
ovat kehittyneet juuri Pömpelin piirissä.
Eli vaikka monilla Pömpelin asiakkailla on ongelmia tietotekniikan
kanssa, jotkut ovat siinä hyvinkin taitavia. Pömpelin asiakkaita ei voi puristaa yhteen muottiin.

tajat olivat Euroopan Sosiaalirahasto
ja Kuopion kaupunki.
Tarve tällaiselle toiminnalle oli syntynyt siksi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käytännöissä oli tapahtunut
muutoksia. Paikallisten sosiaalitoimistojen verkostoa oltiin karsittu, ja
palvelutavat vaihtuivat aivan toisenlaisiksi.
Kaksi näistä muutoksista on ollut
ylitse muiden. Ensimmäisenä mainittakoon takaisinsoittopalvelu eli se,
että kun asiakas ottaa puhelimitse yhteyttä palvelun tarjoajaan kuten vaikkapa Kelaan tai terveyskeskukseen,
hän selittää asiansa automaatille, minkä jälkeen virkailija soittaa takaisin.
Ongelmana tässä on se, että asiakkailla ei välttämättä ole omia puhelimia
tai ei niissä puheaikaa. Pömpeli on siis
tarjonnut niinkin konkreettista apua
kuin puhelimen, josta soittaa ja johon
virkailija voi soittaa takaisin.
Toinen ongelma on ollut internet,

johon palvelut ovat siirtyneet. Monilla niistä, jotka eniten sosiaalipalveluita tarvitsisivat, ei ole internetyhteyttä eikä edes taitoa tietokoneen
käyttöön. Ja vaikka nämä olisivatkin,
eri viranomaisten nettisivuilla joutuu
kahlaamaan niin paljon ennen kun
tarvitsemansa löytää, että useilla moniongelmaisilla tai muuten haastavassa elämäntilanteessa olevilla ei riitä
kärsivällisyys. Kirjastoissa on kyllä
koneita ja apua niiden käyttöön, mutta apua pyytäessään asiakas joutuisi
käytännössä paljastamaan auttajalleen
koko ongelmavyyhtinsä.
Mutta Pömpeli on auttanut myös silloin, kun tarve on koskenut vain yleistä tiedonsaantia. Erityisesti Pömpelin
keskeinen sijainti on helpottanut, jos
virastojen kanssa asioiminen liitteiden hankkimisineen ja toimittamisineen on ollut hankalaa.
Pömpelistä on annettu apua viranomaisten kanssa asioimisessa syvemminkin. On autettu keskusteluissa,
kun Kelan ja asiakkaan kesken on ollut väärinymmärrystä vaikkapa lääkkeiden korvattavuudesta. Ongelmat
ovat mitä erilaisimpia, ja Pömpelin

hankeohjaaja Anne Ruuskanen kertoo, että tällaiset keskustelut saattavat
viedä useitakin soittokierroksia, eikä
haastavassa elämäntilanteessa olevista usein ole istumaan läpi tällaisia
kuvioita vaan he jättävät sen helposti
sikseen – tällöin kun mukaan astuvat
myös tunteet...
– Eikä se ole tässä vielä kaikki, Anne
sanoo.
– Lisäksi tulee se, että ihmisen pitää
olla koko ajan anomassa jotain. Tämä
vie lopulta kaiken itsekunnioituksen
ja omanarvontunnon.

Osallisuus ytimenä
Hankkeen ensimmäisen vaiheen nimessä esiintyi mediassakin usein toistuvaan termi ”osallisuus”. Kysynkin
Annelta, mitä se oikein tarkoittaa.
– Se tarkoittaa sitä, että ihminen
kokee olevansa sillä tavalla osa yhteiskuntaa, ettei hän ole vain toiminnan kohde vaan hän kokee, että voi
asioihinsa myös itse vaikuttaa. Hän
tietää, mitkä ovat hänen oikeutensa
mutta myös velvollisuutensa. Esimer-

Anne Ruuskanen luomassa viimeisiä silmäyksiä Pömpelin
olohuonemaisessa odotus- ja seurustelutilassa.

Tanja – taustalla häämöttää Pömpelin kirppisnurkkaus.

PÄÄKIRJOITUS

M

Vampyyriyhdistyksessä paikat auki

inähän sanoin viime lehdessä: kukaan ei tykkää
pimeydestä, joka iskee jo
kesken työpäivän. On siis syksy taas.
Se tarkoittaa myös syyskokouksia
ja sellainen on tuloillaan myös asukasyhdistyksellä. Sinäkin olet tervetullut. PPAY:n sääntöjen mukaisesti
hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi
vuodeksi kerrallaan ja tänä vuonna
on valinnan vuosi. Eli asukasyhdistyksen asioista, toiminnasta ja tulevaisuudesta voit päästä sinäkin päättämään.

mään koviakin ratkaisuja yhdistyksen talouden tai henkilöstön suhteen.
Ja kyllä, kokouksissa istuminen on
joskus hieman puuduttavaa. Mutta
meidän hallituksessa on ollut lupa
myös seistä. Tai maata lattialla, jos siltä tuntuu. Uskoisin uuden hallituksen
ottavan pöydällä makaamisenkin vakavasti harkintaan, jos se on kynnyskysymys. Kahvia ja teetäkin saa. Eikä
ainakaan minun aikanani ole kukaan
hallituksen jäsen joutunut poistumaan kokouksesta auton takakontissa. Ei edes vasten tahtoaan.

Kyllä, kokouksissa voi joutua teke-

Yhdistyksiin pätee kuitenkin se sa-

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

ma sääntö kuin liikeyrityksiinkin: kehittyä täytyy koko ajan. Eikä kehitystä tapahdu ilman ettei väki johdossa
vaihdu tai edes saa uusia jäseniä.
Uutta verta siis kaivataan vampyyrin
lailla.
Jos jäsenyys Kuopion parhaimman
asukasyhdistyksen hallituksessa ei sinua saa liikahtamaan, niin miten olisi
tämän lähes 30-vuotiaan, monipuolista toimintaa tarjoavan yhdistyksen
puheenjohtajuus? Siihen annetaan
vuoden pesti kerrallaan, mutta harva on malttanut olemaan vain yhden
kauden. Minulla täyttyy nyt neljäs,

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

ja kuten sanottua: valtikan vaihto on
yhdistyksen etu.
Minun täytyy nyt Touko Aallon tavoin todeta kaiken tämän olleen vaan
mustaa huumoria. Ei vaan siis pyytää anteeksi. Öh, tarkoitan että minä
kiitän tämän neljän vuoden aikana
hallituksen jäseninä, yhdistyksen
työntekijöinä tai toiminnassa/tapahtumissa vapaaehtoisena toimineita
henkilöitä. Yhdistykset eivät elä ilman ihmisiä, joilla on intoa ja taitoa
toimia yhdessä muiden kansalaisten
hyväksi ja iloksi.
Kaksi ja puoli vuotta sitten yhdistys
myös otti myös suuren hypyn tunte-

mattomaan Petosen osallisuushankkeen myötä. Nyt hankkeen päätöksen
koittaessa voi vain todeta, että riski
on kannattanut ja tulos on ollut kaiken sen taloudellisen panostuksen
arvoinen. Suurelta osin onnistumisesta voidaan kiittää hankeohjaaja
Anne Ruuskasen panosta, osaamista,
näkemystä ja kykyä toimia hetkessä ja
toimia oikein. Kiitos!
Pasi Louhelainen
hallituksen puheenjohtaja, PPAY
PS. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen syyskokous 29.11. klo 17 Petosen vapaa-aikatiloissa, Pyörönkaari
19, 2. kerros. Tervetuloa!

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 13.12.2017
Aineistot viimeistään 5.12.2017

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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kiksi kun henkilön kanssa tehdään
vaikkapa viranomaiskäyntejä, hänelle
selviää, mikä on hänen roolinsa siinä
prosessissa.
Tähän päästään syrjäytymisuhan alla olevien tai jo syrjäytyneiden kanssa
hyvin arkisillakin asioilla. Esimerkiksi
Pömpelissä osallisuutta on rakennettu
sillä, että työntekijöiden ja vierailijoiden roolit eivät käytännön toimissa
ole kuin veitsellä toisistaan leikatut.
Kuka tahansa voi keittää kahvia, jos
se on loppunut, tai kuka tahansa voi
nostaa kirppisnurkkauksen vaatteet
paikoilleen, jos niitä on tippunut hengareista. Kun Pömpelin toimitilat alkoivat jäsentyä, oleelliseksi muodostui
olohuonetyyppinen odotustila – kävi
niin, että kun ihmiset vaikkapa odottelivat vuoroaan keskusteluun Pömpelin työntekijän kanssa, odottelijat
alkoivat neuvoa toisiaan, kertoilla, miten homma etenee ja jakaa muutenkin
kokemuksiaan. Eli he olivat sanalla
sanoen tulossa ja hyvän matkaa jo tulleetkin osallisiksi.
Tähän ajattelutapaan Anne Ruuskasta on vienyt se, että hän tuli opiskelemaan Kuopion yliopistoon (nykyisin Itä-Suomen yliopisto) Tukholman
kautta, missä sosiaalityöhön oli kulttuuriantropologinen ote. Tämän käsityksen mukaan kaikki kulttuurinen
toiminta on opittua ja siksi rakennettua; kaikki kulttuurissa vaikuttaa
ihmisen mieleen, rakentuu malliksi
todellisuudesta, ja sitä kautta ihmisen
mieli vaikuttaa hänen toimiessaan takaisin kulttuuriin.
Kun yhteiskunta nyt sitten on tällainen ympäristön ja yksilöiden vuorovaikutuksen tulos puheeksi tulee
meneillään olevien kulttuuristen
muutosten kuten digitalisaation vaikutus.
Annen mielestä on selvää, että jotkut

ihmiset kokevat nämä muutokset vain
elämäänsä vaikeuttavina ja tulevat siksi syrjäytymään. Niinpä digitalisaatiota ajavien tahojen olisi syytä muistaa,
että tällöin osattomuus on kulttuurisesti tuotettua. Osattomuus ei siis ole
niiden ihmisten kelvottomuutta, jotka eivät ole onnistuneet toteuttamaan
diginatiivin mallikansalaisen ideaalityyppiä eikä se ole yhteiskuntakoneiston välttämätön laitevika, vaan jotain,
mikä on tuotettu.
Annekaan ei pidä erilaisia teknologisia innovaatioita sellaisinaan hyvinä
tai pahoina. Kaikkihan riippuu siitä,
miten palaset kulttuuriin lomittuvat.
– Jos ajatellaan, että ihmiskunta jatkossakin koostuu ihmisistä, on innovoitava myös jotain, mikä pitää ihmiset terveinä, toimintakykyisinä ja
järjissään. Rinnakkain tämän teknokraattisen kehityksen kanssa on huolehdittava siitä, että on tavoitteellinen
suunnitelma siitä, miten myös kansalaisyhteiskunta, inhimilliset olennot,
voivat voida hyvin, Anne selventää.
Kuulemma on tullut useammassakin
yhteydessä puheeksi, miten Anne on
onnistunut säilyttämään pirteän otteensa raskaassa työssä. Anne itse arvelee tämän johtuvan siitä, että Pömpelissä on ollut toisella tavalla varaa
luovuuteen kuin vaikkapa kaupungin
sosiaalitoimessa. Rajat eivät ole olleet yhtä ahtaat. Pömpelistä ei esitetä
vaatimuksia eikä Pömpelistä tarvitse
anoa mitään. Pömpeliläiset ovat voineet olla sosiaalityön ’hyviksiä’.

Yhteistyökumppaneiden
kanssa tulokseen
Takana on nyt yli kaksi vuotta menestyksekästä toimintaa, ja lopetusjuhlat pidetään keskiviikkona 22.11.
Työtä on tehty yhdessä hyvien yhteistyökumppaneiden kanssa, joiden

joukosta ei pidä unohtaa petoslaisia,
jotka ovat paitsi ohjanneet Pömpeliin
mahdollisia avun tarvitsijoita myös
antaneet palautetta, kun jokin on onnistunut.
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Väline, jolla tätä tehdään, on niin
sanottu piirtopöytä ja siihen liittyvä
kynä, joka muistuttaa toimintaperiaatteeltaan hiirtä. Piirtää on voinut
erilaisissa grafiikkaohjelmissa kautta
aikain, mutta piirtopöytä kynineen
suo mahdollisuuden tarkempaan
työskentelyyn.

Yhteistyö on ollut hyvää myös kaupungin sosiaalivirkailijoiden kanssa.
Nämä ovat esimerkiksi tavanneet asiakkaita Pömpelin tiloissa.
Vaikka Pömpelin toiminta on ollut
uskonnollisesti ja ideologisesti täysin
riippumatonta, merkittävä yhteistyökumppani on ollut viereisen rakennuksen Tukikohta, helluntailainen
paikallisseurakunta. Onpa tapauksia,
kun Pömpelin asiakas on tarvinnut
välitöntä ruoka-apua eikä Pömpelillä ole ollut sitä tarjota, se on löytynyt
naapurista.
Yhteistyö evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyön kanssa on johtanut
lopulta jopa siihen, että Pömpelin toiminta siirtyy jatkossa Kallaveden seurakunnalle ainakin jossain muodossa.
Erityisesti Anne haluaa muistaa
yliopisto-opiskelijoita, jotka ovat
käyneet tutustumassa Pömpelin toimintaan ja mahdollisesti jatkavat sen
aloittamaa osallistavaa, matalan kynnyksen sosiaalityötä omilla ammattiurillaan. Työharjoittelussa on ollut
myös koululaisia, ja sitäkin kautta
pömpeliläinen osallisuuden käytäntö
jatkanee matkaa tuleviin sukupolviin.
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää

Kun teini-ikäiset alkavat vaatia itselleen tällaista piirustuspöytää, siinä
saattaa mennä sormi suuhun jopa itseltään joulupukilta.
Piirtopöytä itsessään ei vielä tee autuaaksi. Niin kuin kaikki muutkin tietotekniset laitteet, sekin vaatii jonkinlaisen ohjelman, tässä tapauksessa siis
kuvankäsittely- tai kuvitusohjelman.
Monien piirtopöytien mukana tulee
jokin yksinkertainen ohjelma, mutta
näissä on yleensä vain pari työkalua. Ja
nämä työkalut ovat sitten oikeastaan
se juttu, eli se, minkä näköistä jälkeä
piirtopöydällä piirrettäessä näytölle
syntyy. Tätä havainnollistaa oheinen
kuva, jossa PPAY:n toimistovastaava
ja hallituksen sihteeri Kalle Lillinen
demonstroi omalla piirtopöydällään.

Kalle Lillinen piirtopöytänsä ääressä.

– Tässä yhteydessä on syytä mainita
sekin, että piirtopöydät ohjelmineen
vaativat tietokoneeltakin vähän enemmän tehoa, joten ihan vanhimmilla
koneilla ei kannata yrittää, muistuttaa
Kalle.
Piirtopöytiä on vaikka minkä hintaisia. Halvimmillaan sellaisen saa 40
eurolla, mutta piirtopöytiä on sellaisiakin, joissa jälki syntyy käden alle
melkein kuin paperille. Nämä ovat
sitten kalliimpia ammattilaislaitteita, joihin saa rahaa uppoamaan useita tuhansia. Mutta kuten yleensäkin,
ihan suurimmalla ja kalleimmalla ei
kannata aloittaa. Piirtopöydän käyttö
vaatii jonkin verran harjoittelua, ja ainahan on pelko, että into lopahtaa...
– Perusteet ja yksinkertaisten työkalujen opettelu vie noin parikymmentä
tuntia, Kalle arvioi.

Jatkoa hiukan uudella tavalla

Ensimmäisenä vuonna yhteistyö oli
hyvinkin kiinteää Sirkkulanpuiston
kanssa, kun toimittiin jopa samoissa
tiloissa. Ilman tätä yhteistyötä toimintamuotojen etsimisessä olisi luultavasti mennyt paljon pidemmän aikaa.
Asiakaskäyntejäkin tehtiin yhdessä.

Pensseleistä pikseleihin

igitaalisiin valokuviin on jo
totuttu, mutta mitä on digitaalinen taide? Televisiossa
on nähty vaikkapa kuinka muotoilijat
tai animaattorit piirtävät, mutta eivät
suinkaan paperille vaan jotenkin niin,
että käsi heiluu, mutta kuva ei tule käden alle vaan tietokoneen ruudulle.
Se on sitten juuri tätä, se digitaalinen
taide.
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Sitä paitsi jos on tottunut pieneen
piirtopöytään, suurempaan siirtyminen voi olla hankalaa. Niin hyvin motoriikka sopeutuu. Kallelle itselleen on
käynyt näin.
Käytännössä paras tapa oppia piirtopöydällä piirtämistä on kokeileminen
eli yrityksen ja erehdyksen menetelmä
aivan niin kuin tavallisessakin piirtämisessä. Kalle on itse käynyt läpi myös
tutoriaaleja. Niitä löytyy ilmaiseksi
netistäkin.

Maarit Kirkinen ja Martti Olsen toivottavat kaikki tervetulleiksi
Pömpelin seuraajan pariin Petosen seurakuntakeskukseen.
Onneksi Pömpelin harjoittama toiminta ei lopu aivan kokonaan. Keskustelun alla vielä on, voidaanko
jatkossa käyttää samaa nimeä, mutta Pömpelin konsepti siirtyy ainakin
jossain määrin Kallaveden seurakunnan toimintaan. Maarit Kirkisen,
seurakunnan diakoniatyöntekijän,
mielestä se olisi tosi hyvä, jos nimenkin voisi uusi toimija periä, sillä
Pömpeli on jo niin tunnettu alueella.

lisää, että heillä on ollut myös samoja
toimintojakin kuten juuri auttaminen
asioinnissa viranomaisten kanssa.

Maarit Kirkinen ja Martti Olsen
tulevat (Riitta Reiman ja Hanna Rasan ohella) vetämään toimintaa seurakunnan taholta. Joukossa tulee olemaan myös vapaaehtoisia, ja etsitään
tähän yhdessä tekemiseen muitakin
yhteistyökumppaneita.

Toiminta aloitetaan 8.1.2018. Aukioloajat kylläkin tulevat olemaan hiukan rajatummat kuin entisessä Pömpelissä. Toimintaa on kolme kertaa
viikossa: maanantaisin, tiistaisin ja
torstaisin kokoonnutaan seurakuntatalon kahviossa klo 9-12. Tosin seurakuntatalolla on muinakin päivinä
Pömpelin asiakaskunnalle sopivaa
toimintaa, kuten Toiminnanmiehet
perjantaisin klo 13-15, jonka piirissä
parannetaan maailmaa, mutta tehdään myös vaikkapa halonhakkuutalkoita yksinäisille vanhuksille maaseudulle.

Maarit ja Martti kuvaavat monia
Pömpelin etuja, mutta etenkin se on
ollut tärkeä kohtauspaikka ja sellaisena lievittänyt monen yksinäisyyttä,
sillä kynnys tulla Pömpeliin on onnistuttu pitämään matalana. He toivovat tilanteen pysyvän jatkossa samana, mikä varmaan onnistuu, sillä
monet Pömpelissä käyneet ovat heille
ennestään tuttuja.
Martti toteaakin, että kohderyhmä
seurakunnan diakoniatyöllä ja Pömpelillä on periaatteessa sama. Maarit-

Jo tämän vuoden puolella 5.12 klo
12.00 kaikki Pömpelissä kävijät on
kutsuttu seurakuntatalolle kevyelle
lounaalle ja kahville. Samassa tilaisuudessa kerrotaan, miten Pömpeliltä peritty toiminta tulee jatkumaan.

Uusi toiminta 8.1.2018 alkaen
maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 9-12
Petosen seurakuntatalon kahvio
me aikoina. Suurinta hämmästystä
katsojissa herättävät valokuvamaisen
näköiset, mutta mielikuvituksesta kotoisin olevat kuvat, esimerkiksi maisema joltain vieraalta planeetalta tai ihminen pyöräilemässä ilmassa puisella
polkupyörällä. Digitaalisesta taiteesta
pidetään kansainvälisiä kilpailuja ja
tuloksia esitellään näyttelyissä, ja tyylilaji näissä tosiaankin on usein juuri
edellä mainittu valokuvamainen, mutta todellisuudessa epärealistinen kuva.
Selvästi surrealistien oloiset kuvat
on tietenkin helppo tunnistaa, mutta
joskus digitaalisia kuvia tehdään siinä
tarkoituksessa, että katsoja uskoisi ne
tosiksi. Digitaalisesti on mahdollista
maalata kuvia, joista kuvan suhdetta
reaalimaailmaan saattaa olla vaikea

suoraan arvioida.
Etenkin näin on, jos digitaalisia piirtämis- ja maalaamismenetelmiä sovelletaan suoraan valokuvaan. Digitaalisten korjausmenetelmien, myös
ihan maalaamistyyppisten, soveltaminen lehtivalokuviinkin yleistyy kaiken
aikaa. Mainoskuvissahan tämä on ollut arkea jo vuosikymmeniä. Naisilta
retusoidaan rypyt ja luomet olemattomiin ja häiritseviä henkilöitä tai esineitä poistetaan. Tällöin vastaanottaja
ei oikeastaan voi ”puolustautua” tätä
manipulointia vastaan, vaan hän joutuu hyväksymään todellisuutena sen,
mikä todellisuuden kaltaiselta näyttää.
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää

Fysioterapiaa Saaristokaupungissa

– Mutta saattaa olla, että se on jopa
jännempääkin, kun vain itse kokeilee,
mitä jälkeä mistäkin työkalusta tulee,
rohkaisee Kalle.
– Näin voi löytää myös helpommin
oman tyylinsä.
Digitaalinen piirtäminen tai maalaaminen on lisännyt suosiotaan vii-

Paikka, jossa Pömpelin seuraaja tulee toimimaan, on Petosen seurakuntatalo. Tiloja tullaan järjestelemään
Pömpelistä saatujen kokemusten perusteella. Tulee seurusteluryhmiä,
hiukan yksityisempi nurkkaus tietokoneelle ynnä muuta.

- Fysioterapia - Hieronta - Intialainen päähieronta
Yrittäjä

Annakaisa
Kolehmainen

Ajanvaraus 044 575 9459
Luoderannankatu 11 B, 70840 KUOPIO
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Supersyksy

T

ekemisen puutteesta ei tarvinnut Kuopiossa Supersyyslomatapahtumien ansiosta kärsiä.
Petosen vapaa-aikatilassa eli Pinarilla
vietettiin Supersyyslomaa 16.-20.10.
kaupungin organisoimana ja erilaisten muiden yhteistyökumppaneiden
kera. Ohjattua toimintaa on ollut kiipeilystä korujen tekemiseen, kokkaamisesta pelaamiseen, ja yhtä jos toista
siltä väliltä.
Kun jotkut ovat viettäneet ansaittua
syyslomaa koulusta, toiset ovat opiskelleet. Nimittäin Pinarin Supersyysloman ryhmiä oli vetämässä Humakin
eli Humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion alueyksikön opiskelijoita Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden oman henkilökunnan ohella.
”Isoina” näistä opiskelijoista oli tulossa yhteisöpedagogeja, ja menossa oli
nyt ihka ensimmäinen opiskeluvuosi.

Opiskelijoita oli ollut ohjaamassa Supersyysloma-ryhmiä ennenkin,
mutta tänä vuonna he saivat ensimmäistä kertaa valita itse, mitä koululaisten kanssa tekivät.

Lapsuuden harrastus
ammatin osaksi
Tapahtumia oli niin paljon, ettei tästä lehdestä kaikkea ehditty millään
seuraamaan, mutta piipahdimme katsomassa esimerkiksi korujen ja pienoisveistosten tekoa. Koruja valmistettiin erilaisista helmistä ja veistoksia
itsestään kuivuvista askartelumassoista, joita ei tarvinnut uunissa poltella.
Pienoisveistosten muovailua ohjaamassa ollut Mirja-Liisa Väänänen
ei ollut suinkaan säikähtänyt, että jo
heti ensimmäisenä lukukautena oli
ohjattavana joukko supersyyslomalaisia – ei, vaikka oli etukäteen tiedossa,
että osanottajia voi olla paljonkin, jopa 120 lasta ja nuorta päivässä. Mirja-Liisa nimittäin oli alaansa valitessaan halunnut juuri ihmisläheiseen
työhön, toimimaan ihmisten kanssa.
Koska kädentaidot ovat olleet hänelle itselleen jo lapsesta saakka tärkeä
harrastus, pienoisveistosten tekemisen ohjaaminen oli mitä parhain tapa
aloittaa yhteisöpedagogiikan käytännön harjoittelemista.

Miia ja Heta työntouhussa Supersyysloman korupajassa.

Helmien väriloistoa
– Mitä haluat tehdä, avaimenperän,
korvikset vai käsikorun? ohjaajat kyselevät viereisen pöydän ääreen istuutuvilta koruntekijöiltä. Lapset valitsevat, mitä haluavat tehdä.
– Onko väritoiveita?
Sormet uppoavat helmiä sisältäviin
pusseihin ja laatikoihin.
– Hei, täällä on tämmönen perhonen!
Tosiaan, helmiä on kaikkia mahdollisia värejä ja muotoja. Mutta korviksia varten pitää löytää aina kaksi samanlaista.
– Että tiedät, että ne on parit sitten,
selvittää koruryhmän ohjaajana toimiva opiskelija Outi Komulainen.

– Kannattaa sitten välillä sovittaa,
kuuluu neuvo.
Ja eipä aikaakaan, kun maailmaan
on syntynyt aivan uusia koruja.

Painotyöpaja
Yhteisöpedagogiikan opiskelijat Samuli Hentunen, Niko Leinonen ja
Markus Luostarinen ohjasivat painotyöpajaa, jota pidettiin viikon aikana
kolmena päivänä ja vielä alakoululaisille ja yläkoululaisille erikseen eri
aikoina. Näitä nuoria miehiä ei paljoa
hetkauttanut, vaikka maanantai-iltapäivän yläkoululaisryhmässä oli ollut
jopa 30 osallistujaa, sillä kaikilla oli
aiempaa ohjaajakokemusta jo vuosia:
Samulilla päihdetyössä, Nikolla leiriohjaajana ja nuorisotalolla ja Markuksella seurakunnan kerho-ohjaajana.
Markus kylläkin pystyy soveltamaan
näitä taitojaan myös bisnesmäisesti, sillä hän on harrastanut stand up
-tuottamista, omanlaistaan ohjaamista sekin; hänellä onkin suunnitelmissa
jatkaa opintoja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kulttuurituotannon alalla.

Mutta ei vain
tekemisen ohjausta

Jo neljättä kertaa järjesti helluntailainen Tukikohta-paikallisseurakunta Pinarilla Stop’n Go tapahtuman
4.-5.11. Esiintyjiä oli runsaasti vuorotellen kahdella lavalla, mm. seurakunnan oma nuorisopastori Lauri
Sutinen bändeineen ja vuoden 2007
Idols-kolmonen Kristiina Brask.
Varsinkin alussa yleisössä oli nuoria
lapsiperheitäkin. Eräältä tällaiselta eli
Taru, Ville ja Eeli Roiniselta kysyin,
eikö heitä ollut pelästyttänyt tapahtuman nuorisotilaisuuden maine. Taru
Roininen vastasi että ei, ja hän arveli,

että ajankohtakin oli varmaan valittu
juuri tällaiseksi, että nuoret perheetkin pääsevät. Ja tosiaan, tapahtuma
alkoi klo 18, ja myöhempään alkaessaan siinä olisikin tullut Eelin nukkumaanmenoaika vastaan. Muutenkin
Tukikohdan tapahtumat ovat hyvin
järjestettyinä suosittuja, ja Roinisetkin kertoivat käyvänsä niissä silloin
tällöin.
Konserttiosuuden jälkeen tapahtuma jatkui myöhemmin nuortenillalla, ja toisen päivän ohjelmassa oli
jumalanpalvelus.

facebook.com/karhunpesakuopio
• 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!

Helmiä pujotetaan eri tavoin eri koruihin, esimerkiksi rannerenkaiksi
kuminauhaan.

Poikien luotsaama työpaja toimi
yhdessä Pinarilla sijaitsevan Pelitalo Muikun kanssa. Tämän aihepiirin
mukaisesti ohjaajat olivat leikanneet
valmiiksi peliaiheisia sabluunoita,
joskin aiheensa sai toki valita oman
mielensä mukaankin. Sabluunoita
apuna käyttäen saattoi silkkipainovärejä vaahtomuovilla töpöttäen kuvioida T-paitoja ja jumppareppuja. Oli
myös tekstiilitusseja, joilla voi piirtää
suoraan, sekä kalvoja, joista leikatut
muodot kiinnitettiin silittämällä paikoilleen. Kaikki materiaalit olivat talon puolesta, eikä supersyyslomalaisten tarvinnut maksaa mistään.

Hengellinen pysähdys

Pikkujoulut
to 7.12.

Pinarilla työharjoitellaan runsaasti
eri organisaatioiden puitteissa. Kun
nyt on puhuttu Humakin yhteisöpedagogiikan opiskelijoista, mainittakoon vielä yksi saman alan opiskelija
samasta ammattikorkeakoulusta, joka harjoitteli Pinarilla yhtaikaa edellä
mainittujen kanssa eli Kaisa Niskanen. Hänen toisen opiskeluvuoden
harjoittelunsa tosin on pidempi ja alkoi jo ennen Supersyyslomaa ja jatkuu
sen jälkeenkin.
Kaisan harjoitteluun kuuluu Pinarilla Setlementti Puijolan organisoiman
Tyttöjen talon Muotoiluakatemia goes
Tyttöjen Talo -ryhmä. Tässä ryhmässä tutustutaan talonpoikaisaikaan ja

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

Puh. 0440 775 000

-kulttuuriin, ja tavoitteeena on luoda
tuotteita designjoulumyyjäisiin yhdistämällä perinnetekniikoilta tietokoneavusteiseen suunnitteluun.
Kaisan harjoittelu Muotoiluakatemia goes Tyttöjen Talossa on hiukan
epätavanomainen.
– Minä en ohjaa täällä tekemistä
niin kuin Supersyyslomassa opiskelijat ohjasivat vaikka korujen tekemistä, luonnehtii Kaisa. Tuotteiden suunnittelun ja valmistamisen ohjauksesta
nimittäin vastaa muotoilun oikea ammattilainen, Taina Toropainen. Kaisan rooli on luoda hedelmällistä il-

mapiiriä tässä
ryhmässä.

kunnianhimoisessa

Designmyyjäiset ovat 25.-26.11. klo
10-14 Muotoiluakatemialla.
Vaikka Tyttöjen Talo on toiminut
Petosellakin jo koko syksyn, viralliset
avajaiset olivat 7.11. Ryhmä kokoontuu torstaisin muutaman kerran vielä
tämän lehden ilmestymisen jälkeen
eli 31.11. asti. Ohjaus on suunniteltu
niin, että joka kerta pääsee mukaan,
vaikkei olisi aiemmin ryhmässä käynyt.
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää

Niko Leinonen (vas.) ja Markus Luostarinen valmistautumassa
aloittamaan kankaanpainannan ohjaamista.

Parkkeeraa läksyinesi kirjastoon!

P

yörön kirjastossa kehittyvät
toiminnot jatkuvasti. Taas on
alkanut jotain uutta, kun kirjastossa on käynnistynyt läksyparkki
tiistaisin. Toiminta on alkanut 7.11.,
joten jos läksyjen tekemisessä tarvitaan apua, kirjastosta sitä nyt sitten
saa joka tiistai klo 15.30 lähtien.
Mukavassa ja kotoisan oloisessa
Pyörön kirjastossa jatkuu edelleen
joka toinen keskiviikko uudenlainen naisten kielikahvila. Siellä on
tarkoitus keskustella suomen kielellä
kahvikupin ääressä, oli suomi sitten
henkilön ensimmäinen tai kakkoskieli. Mahdollisia osanottajia on ehkä
hämännyt naisten kielikahvilan ajankohta, keskiviikko klo 11.30, sillä kirjastohan on yleisen tiedon mukaan
tällöin suljettu. Kahvilaa pidetäänkin

kirjaston varsinaisena kiinnioloaikana juuri siksi, että voitaisiin rauhassa
jutella.
Tätä viimemainittua palvelua kannattaa nyt tosiaankin käyttää, sillä
kahvilassa on mukana ohjaajan ominaisuudessa kasvatustieteen maisteri
Tiina Kuhmonen. Vaikka Tiinalla
on takataskussaan joitain tärppejä
keskustelun käynnistämiseksi, olisi
toivottavaa, että sitä syntysi osallistujien omien tarpeiden ja omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.
Naisten kielikahvilaan pääsee vielä
keskustelemaan 29.11. ja 13.12.2017.
Läksyparkki tiistaisin klo 15.30.
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Kädentaitoja

P

inarilla toimii useita erilaisia
kädentaitoihin
keskittyneitä
ryhmiä. Näissä voi tehdä tuotteita omiin tarpeisiin ja ystävien ja
tuttavien iloksi, mutta myös yleisempiin tarkoituksiin.

Käsitöitä yleiseksi hyödyksi
Maanantaisin kokoontuva Kuopion
Eläkkeensaajat ry:n Kädentaidot-kerho tekee todella monenlaista. Esimerkiksi kadonneeksi kansanperinteeksi
muuttuneet CD-levyt kierrätetään
onnittelukorteiksi. Kuopion kaupungintalolla pidettävään Eläkkeensaajat
ry:n Suomi 100 -juhlaan koristeeksi
tehtiin sinivalkoisia joutsenia sekä jättikuvan käpyjä katajalastuista.

Tärkeä tehtävä on ollut Kuopion yliopistollisen sairaalan Kaarisairaalalle valmistetut lastenvaatteet ja muut
vauvojen tarvitsemat tuotteet. Ryhmän vetäjä Sirkka Karppinen kyselee Kaarisairaalasta, mitä kulloinkin
kaivataan, ja kahdesti vuodessa, esimerkiksi tässä pian joulun alla, valmiit tuotteet toimitetaan perille. Esimerkiksi on tehty ”pesäksi” kutsuttuja
putkimaisia tyynyjä, jotka laitetaan
sänkyihin kehysmäisesti vauvojen
ympärille.
Tähän kerhoon ei tarvitse itse tuoda
materiaaleja. Sirkka kertoo, että niitä saadaan, jos niikseen tulee, vaikka
Eläkkeensaajat ry:ltä, mutta etenkin
pyritään saamaan itse rahaa hankin-

Asukasyhdistyksen askartelukerhon tuotteisiin kuuluvat esimerkiksi nämä kumiverkkolaput, joista saa pitovoimaa, kun pitää avata vaikkapa hillopurkki.

toihin omien tuotteiden myyjäisistä.
Lahjoituksena on mm. saatu kankaita
Marimekolta ja Finlaysonilta
Tässä ryhmässä aloitetaan maanantaisin klo 11 ja jatketaan klo 14 asti.

Upeita neuleita!
Keskiviikkoisin samaan kellonaikaan eli klo 11-14 toimii Pitkälahti–Petosen asukasyhdistys ry:n askartelukerho. Kerhoon osallistuu
parinkymmenen innokkaan joukko.
Työn hedelminä on syntynyt muun
muassa huovasta ja heijastavasta kankaasta perhosta ja kukkaa, ja kettukin!
Porukka on hyvin yhteen hitsaantuva, sillä mukana oli 18.10. sekä sellaisia, jotka olivat mukana vasta toista kertaa samoin kuin sellaisia, jotka
ovat olleet mukana niin pitkään kun
askartelukerho on ollut olemassa.
Tästä yhteishengestä kertoo sekin, että naiset kielsivät laittamasta lehteen
tekijöiden nimiä, jos lehteen tulee kuvia tuotteista.
– Koska näitä tehdään porukalla,
selventävät kerholaiset.
– Kaikista töistä ei edes tiedetä, kuka
ne on tehnyt. Esimerkiksi korteista ei
kukaan jaksa muistaa, kenen tekemiä
niistä mitkäkin ovat.
Näin on siitä huolimatta, että materiaalit ovat pääosin tekijöiden itse
ostamia. Lankoja, kankaita, papereita
sun muuta hankitaan myös myyjäistuotoilla, ja tulevassa Petosen perinteisessä joulutapahtumassakin tulee
olemaan ryhmän myyntipöytä. Kiinnostavia ovat kumimaisesta verkosta
tehdyt patalappua muistuttavat lappuset, joista saa lisää pitoa, jos pitää avata hillopurkki. Toisena erikoisuutena

Marraskuun tarjoukset:
Nokian
Nokian
MEILTÄ PARHAAT
Nordman 5RENGASMERKIT
Hakka-

350
€ peliitta 8
550€
MEILTÄ PARHAAT RENGASMERKIT
195/6x15x15 4 kpl

Hinnat sis. asennuksen

205/55x16 4 kpl

Leväsen
Leväsen
Leväsen
Huoltamo
Huoltamo
Huoltamo
Laiturit
Laiturit
Ay Ay
Laiturit
Ay

-rengaskauppiaasi

-rengaskauppiaasi

SUOMALAISTA
Rauhalahdentie 2, Kuopio
(017)
2647 100
100 Rauhalahdentie
017 2647
2, Kuopio
PALVELUA
Rauhalahdentie 2, Kuopio
(017)
2647 100
Mika Laituri
Marko Laituri
Jouni Laituri
Mika0400-372221
Laituri

Marko
Laituri
040-5586952

Mika Laituri 0400 372 221
Marko 040
Laituri
558 6952
0400-372221
040-5586952

Jouni0400-671734
Laituri

Jouni
0400 Laituri
671 734
0400-671734

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

Avoinna ma-pe klo 9.00 - 13.00

Työkokeilupaikkoja avoinna!
Ota yhteyttä toimisto@ppay.fi

*Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä sekä juoma.

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia
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Meillä käy vain käteinen!

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

Kuopion Eläkkeensaajat ry:n Kädentaidot-kerhon tekemiä myssyjä lastensairaalalle.
voisi mainita kaksinkertaiset lapaset.
Kerrokset ovat kiinteät, mutta ne saa
avattua yksikerroksisiksi, mikä edistää
kuivumista, kun lapasilla on tehty lumiukkoja ja oltu pulkkamäessä.

Eläkkeensaajat ry:n Suomi 100 -juhlan
koristeluun valmistettiin tällaisia jättikäpyjä liimaamalla ohuita, sinisiksi
värjättyjä lastuja oikean kävyn suomujen jatkeiksi.

Ylipäätään kerhossa on tehty upeita
neuleita. Neuletuotteita jopa kehitetään porukalla eli ne eivät läheskään
aina perustu valmiisiin malleihin.

pungin Kulttuuri kulkee mukana –
hankkeeseen.

Tuottavuus ei kuitenkaan ole kerhossa itseisarvo vaan tekemisen ilo,
yhdessäolo ja rupattelu.

Ja sitten vielä taidetta
Ihan taiteeseen on keskittynyt torstainen kuvataidekerho. Nykyisin ryhmä kokoontuu itsenäisesti klo 9.3012.00, mutta into tähän periytyy viime
vuonna Helena Arffmanin vetämästä
kuvataidetyöpajasta, joka kuului kau-

Edellisenä vuonna opittiin runsaasti erilaisia tekniikoita, yleensä uusi
tekniikka per kokoontumiskerta, ja
niinpä ryhmässä on hyvät valmiudet jokaisen valita itse kulloinenkin
tekniikkansa. Joku piirtää mieluiten,
jollaan on vesiohenteiset öljyvärit, joku maalaa akvarellein. Suunnitteilla
oli myös tehdä uudelleen samanlaisia
paperimassalintuja, joita tehtiin viime
vuonnakin.
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää
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KOKOUSKUTSU

Pitkälahti- Petosen asukasyhdistys ry:n syyskokous
keskiviikkona 29.11. klo 17.00 Petosen vapaa-aikatilojen
kokoushuoneessa (Pyörönkaari 19, 2. krs)
Esillä sääntömääräiset asiat. Kaikki Petosen asukkaat ovat
yhdistyksen jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10
- Limpun loukkua pelataan torstaisin
- SPR:n terveyspiste ma 4.12. klo 10-12
- Ilmaista leipää lähes joka arkipäivä

- 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). Neulojille ilmaiset pullakahvit.
Tervetuloa neulomaan hyväntekeväisyyteen!

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

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
Avoinna ma-pe klo 8-13

Biljardi ma klo 9.30 - 13, ti klo 9 - 13, to klo 9 - 14
Rivitanssi ma klo 12 - 14 (tauolla 28.11. - 14.1.2018)
Askartelukerho ke klo 11 - 14
Sekasähly miehille ja naisille su klo 16 - 17.30
Kuvataidekerho to klo 9.30 - 12

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

Korjausompelija tekee pieniä ompelutöitä.
Tavoitettavissa keskiviikkoisin 9-12

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
24.11.

MUSIKAALI ”Viulunsoittaja katolla”. Loppuunmyyty.

2.12.

KRANSSIKURSSI Pinarilla. Ilmoittautumiset 26.11. mennessä.

13.12.

PUUROJUHLA Tätilässä

16.12.

PETOSEN JOULUTAPAHTUMA Pinarilla. Paljon tekemistä ja kokemista koko perheelle.
Myyjäisissä leivonnaisia, käsitöitä, lahjatavaroita, ovikransseja ym. ym.
TIISTAI-KERHOT Monarilla pidetään joka tiistai joulukuun puolelle saakka alk. klo 16.00.
Tule mukaan, kun ehdit!
TERVETULOA MUKAAN!

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

Lauantaina 16.12.2017 klo 10 - 14
Petosen vapaa-aikatilat Pinari, Pyörönkaari 19
Ohjelmassa mm.
- Arpajaiset - Ongintaa - Joululauluja - Askartelua
- Joulusatuja - Myyjäiset - Ilmaista joulupuuroa
- Kasvomaalausta - Paikalla myös Joulupukki!
MYYJÄISPAIKKOJEN VARAUS
Pinarin kahviosta 15.11. klo 9 alk. (Pyörönkaari 19)

7,00 € / paikka (omat pöydät)

Yksityinen lääkäriasema
palvelee Saaristokaupungissa

H

einäkuussa ovensa avannut
Saaristokaupungin lääkäriasema tarjoaa lääkäripalveluja, psykoterapiavastaanottoja sekä
ravitsemusterapiaa. Savolanmutkassa
sijaitsevalle asemalle on helppo tulla
autolla tai vaikkapa bussilla. Parkkipaikalla on ilmaisia pysäköintipaikkoja asiakkaille ja maantasolla sijaitseviin tiloihin on esteetön pääsy.
- Etelä-Kuopio ja Saaristokaupunki
kasvavina asuinalueina houkuttelivat
yrityksen perustamiseen juuri tänne.
Alueella asuu paljon etenkin lapsiperheitä ja tänne on kaivattu palveluja. Hyvien kulkuyhteyksien ansiosta
asiakkaiden on kätevää tulla asemalle kauempaakin, eikä paikan päällä
tarvitse miettiä pysäköintiongelmia.
Asioinnin helppous sekä tilojen toimivuus ja esteettömyys olivat avain-

asemassa lääkäriasemaa suunnitellessa, kertoo toimitusjohtaja Annamaija
Wallin.

Joustavuutta aukioloissa
Uudisrakennuksen tilat on suunniteltu AVI:n määräykset täyttäviksi
potilaiden hoito- ja tutkimustiloiksi.
Valaistus, äänieristys ja neliöiden riittävyys ovat seikkoja, jotka tilasuunnittelussa on erityisesti otettu huomioon.
Kodinomaiseksi sisustettu lääkäriasema voi myös edesauttaa siinä, että pienet ja vähän isommatkin potilaat kokisivat lääkärikäynnin miellyttävänä
ja helposti lähestyttävänä.
Lääkäriasemalla työskentelee useita lääkäreitä. Ajan voi varata netin
ajanvarauksen kautta tai puhelimitse.
Vastaanotolla ei tarvitse ilmoittautua,

vaan tutkimuksiin pääsee suoraan.
- Mikäli netistä ei löydy sopivia aikoja, meille voi matalalla kynnyksellä soittaa ja tiedustella aikatauluista.
Pyrimme olemaan joustavia ja palvelemaan asiakkaita juuri silloin, kuin
heille sopii, Wallin kannustaa ottamaan yhteyttä.

Laitehankintoja ja
pikadiagnostiikkaa
Vastaanotoilla voidaan tehdä muutamia
laboratoriopikatutkimuksia.
Laajemmat laboratorioanalyysit ja
kuvantamistutkimukset
teetetään
Savonkadun Cityterveydessä. Saaristokaupungin lääkäriasemalla voidaan tehdä pientoimenpiteitä, kuten
luomenpoistoja sekä koepalojen ja papanäytteiden ottoja.

Lääkäri Anniina Sakki demonstroi tutkimusta uudella korvamikroskoopilla.
Aseman uusin laitehankinta, korvamikroskooppi, puolestaan mahdollistaa korkeatasoisen korvien tutkimuksen ja hoitotoimenpiteiden
toteuttamisen.
- Kehitämme koko ajan toimintaamme siihen suuntaan, mitä asiakkaat
palveluilta toivovat. Palautetta voi
esittää netin lomakkeen kautta, säh-

köpostitse tai soittamalla. Meillä on
paljon ideoita tulevan varalle ja niitä
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Yksi mahdollinen palvelu tulevaisuudessa voisivat olla lääkärin kotikäynnit, Wallin visioi.
Teksti ja kuva:
Pirjo Kiiski
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Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
040 4848 324 / kallavesi@evl.fi
Raamattupäivä la 18.11. klo 10. Juha
Määttä, Anni Tanninen. Aiheena Usko.
Luentoja pitää Kallaveden seurakunnan
omat papit: Juha Määttä ja Anni Tanninen. Ruokailu 6 euroa. Vapaa pääsy.
Messu su 19.11. klo 10. Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna. Seniorikuoro.
Pyhäkoulu su 19.11. klo 10. Alakerran kerhohuoneessa.
4 -vuotiainen synttärit su 19.11. klo
16. Juha Määttä, Mari Vuola-Tanila.
Messu su 26.11. klo 10. Matti Pentikäinen, Richard Nicholls. Dolce. Gideonit mukana, saarna Jorma Kalajoki.
Koko perheen jouluaskarteluilta ti
28.11. klo 18. Illassa hartaus, erilaisia
askarteluja sekä pieni tarjoilu Varaa
mukaan omat nimikoidut sakset ja
pussi!
Perinteiset Lähetysmyyjäiset la 2.12.
klo 11. Anni Tanninen. Myynnissä tuoreita leivonnaisia, porkkana- ja lanttulaatikoita, käsitöitä. Ohjelmassa hartaus, arpajaiset sekä ruokailu ja kahvila.
Tuotto Kallaveden lähetystyölle.
1. Adventin messu ja torttumyyjäiset
su 3.12. klo 10. Sirpa Nummenheimo,
Anni Tanninen, Anna-Mari Linna.
Kirkkokuoro.
Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus ke 6.12. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Richard Nicholls. Petosen polun
etsijät. Partiolaisten lupauksenanto.
Messu su 10.12. klo 10. Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo, Mari
Vuola-Tanila.
Perheiden kauneimmat joululaulut
su 10.12. klo 16. Anni Tanninen, Mari
Vuola-Tanila. Lapsikuoro, Nuorten lauluryhmä, Aliisa Pehkonen, viulu ja Nelli
Pehkonen, sello.

Kauneimmat joululaulut su 10.12.
klo 19. Anni Tanninen, Richard
Nicholls. KNOT -nuorisokuoro
Lasten ja perheiden jouluhartaus ke
13.12. klo 9.30. Sirpa Nummenheimo,
Richard Nicholls.
Varttuneen väen joulujuhla ke 13.12.
klo 12. Anna-Mari Linna. Joulujuhlassa
tarjolla puuro ja torttukahvit.
Vapaaehtoisten joulujuhla ke 13.12.
klo 18. Matti Pentikäinen, Anni Tanninen, Mari Vuola-Tanila. Lapsikuoro
ja nuorten lauluryhmä
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Kutsu yhteyteen messu su 19.11. klo
17. Anni Tanninen.
Miestenpäivä la 25.11. klo 11.
Raamattuopetusta, Jorma Kalajoki,
Veljesseurat; Rauno Perälä, Timo Oksanen, Jari Miettinen ja Seppo Vänskä. Klo 17 Kaikille avoin messu,
saarna Seppo Väisänen, liturgia Mikko
Väisänen. Musiikissa Tukipilari-yhtye.
Tilaisuuden juontaa Jukka Vasara ja tilaisuudessa kirjamyynti.
Petosen messu su 26.11. klo 17. Sirpa
Nummenheimo.
Koko perheen jouluaskarteluilta ke
29.11. klo 18. Illassa hartaus, erilaisia
askarteluja sekä pieni tarjoilu Varaa
mukaan omat nimikoidut sakset ja
pussi!
Mukulamessu su 3.12. klo 17. Oona
Huttunen, Mari Vuola-Tanila. Lapsikuoro, nuoret soittajat ja Petosen
päiväkerholaiset
Nuorten joulujuhla ti 5.12. klo 17.
Oona Huttunen, Richard Nicholls.
KNOT -Nuorisokuoro.
Kauneimmat joululaulut su 10.12.
klo 18. Sanna Alanen, Anna-Mari Linna. Kirkkokuoro.
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Miestapahtuma

TULE NIIN NÄET
Petosen seurakuntatalolla Pyörönkaari 21, lauantaina

25.11.2017.

Ohjelma:
11:00 Raamattuopetus Jorma Kalajoki Joh. 1:43-46
12:00 Ruokailu
13:00 Veljesseurat
Rauno Perälä, Timo Oksanen, Jari Miettinen, Seppo Väisänen
15:00 Kahvi
15:30 Raamattuhetki Jorma Kalajoki ”Rivimies Jumalan käytössä”
16:00 Veljesseurat
Olavi Laitinen, Alvar Savallampi
17:00 Messu (avoin kaikille)
Saarna Seppo Väisänen, liturgia Mikko Väisänen
Musiikissa Tukipilari-yhtye
Tilaisuuden juontaa Jukka Vasara.
Tilaisuudessa kirjamyynti.

ja Kuopion Katulähetys ry
Diakoniatyön joulujuhla ti 12.12. klo
12. Sirpa Nummenheimo.
Lasten ja perheiden jouluhartaus to
14.12. klo 9.30. Juha Määttä, Anna-Mari
Linna.
Kallaveden seutu - Muut
Hyvän hoidon päivä ke 29.11. klo 10.
Anna-Mari Linna. Omaishoitajille, hoidettaville ja kuljetuspalvelun piireissä
oleville. Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon p. 040-4848 332 Ma klo10-11.
(Voit jättää myös viestin vastaajaan).
Koko perheen jouluaskarteluilta to
30.11. klo 18. Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22. Illassa hartaus,
erilaisia askarteluja sekä pieni tarjoilu
Varaa mukaan omat nimikoidut sakset

ja pussi!
Miesten sauna- ja sanailta pe 1.12.
klo 17.30. Poukaman leirikeskuksessa.
“Jumalan sanan voima” Timo Salmela.
Seuraavan kerran 15.12. klo 17.30.
“Sana elää”, Jarmo Oksanen.
Itsenäisyyspäivän hartaus Sankarihaudalla ke 6.12. klo 9. Matti Pentikäinen. Sankarihaudalla.
Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Koko perheen jouluaskarteluilta to
30.11. klo 18. Anna-Mari Linna. Illassa
hartaus, erilaisia askarteluja sekä pieni
tarjoilu Varaa mukaan omat nimikoidut
sakset ja pussi!
Perhekirkko su 3.12. klo 15. San-

na Alanen, Anna-Mari Linna. Vehmasmäen ja Kurkimäen päiväkerholaiset.
Itsenäisyyspäivän hartaus, seppeleenlasku ja juhla ke 6.12. klo 16.
Matti Pentikäinen, Richard Nicholls.
Lasten ja perheiden jouluhartaus
ti 12.12. klo 9.15. Sanna Alanen, Mari
Vuola-Tanila.
Muut
Varikko-ilta su 19.11. klo 17. Petosen
seurakuntatalon takkahuoneessa. Mari
ja Heikki Vuola-Tanila: Perhe-elämän,
parisuhteen ja oman ajan yhteensovittaminen, osa 2. Lisätietoja porkola.
minna@gmail.com
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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

