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• Laitetaan tanssiksi
• Toimintaa arkeen
• Nelijalkaisten joulu
• Tulkoon valo

Petonen • Pirtti • Pitkälahti • Saaristokaupunki • Jynkkä

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

PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT
LAPSILLE OMA MENU!

KUUKAUDEN TARJOUS !

KEBAB
TORTILLA

(Vehnätortillla, kebab, taco-kastike, jogurtti, juusto, paprika, salaatti, kurkku, tomaatti)
Voimassa 31.12.2017 asti

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 JOULUOSTOKSILLE?

ark 8-21
la 9-20
su 11-20

Tarjoukset voimassa TO-SU 14.-17.12.2017 asti, ellei tuotetarjouksen yhteydessä toisin mainita.

Voimassa vain to-pe 14.-15.12.2017
RAJOITETTU ERÄ! HÄTÄLÄ

SAARIOINEN

Kokonainen Norjan
lohi
n. 1,5 kg

6

99
KG

Laatikot

350-400 g
Lanttu-, porkkanatai perunalaatikko

1

99

RS
(4,98-5,69/kg)

JULKULAN
LEIPOMON

Kaura- tai moniviljasämpylät
375 g

3

00
2 PS
(4,00/kg)

Yks. 2,99 ps
(7,97/kg)

PLUSSA-KORTILLA
NESTLE BONA
JA PILTTI

Lastenruoat
4kk/125 g

1

00

4 PRK
(2,00/kg)

Tuoreet joulukinkut nyt varattavissa!
Tee varaus kaupassa käydessäsi
tai sähköpostitse keijo.ollikainen@k-market.com

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

meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com

PLUSSA-KORTILLA

-37-44%

Ilman Plussa-korttia
ja yks.0,40-0,45 prk
(3,20-3,60/kg)
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Viäntöä syksyyn!

Kun kuopiolainen Tanssiseura J&V ry järjesti marraskuun 18. päivä Syysviännöt 2017, valtakunnalliset vakio- ja latinalaistanssikilpailut Ylä-Pyörön
koululla, ilmassa oli paitsi urheilu- myös perhejuhlan tuntua. Vaikka osaa ottamassa oli 79 paria, kilpailtiin lämpimässä tunnelmassa.

H

arrastajiensa rakkaus kilpatanssia kohtaan paljastui
välittömästi, kun istuuduin
Ylä-Pyörön koulun alimmalle katsomopenkille. Vieressä oikoi jalkaansa
Jaana Korhonen – ennen hän pareineen veti kymmenisen kilpailua vuodessa ympäri Suomen, ja nyt oli itku
päästä, kun ei päässyt lattialle. Korhonen pelkää että kilpaura on nyt polven
takia ohi lopullisesti. Mutta voihan sitä tanssia omaksi ilokseenkin, ja tähän
Korhonenkin vielä uskoo päätyvänsä,
jahka kuntoutuu sen verran.
Meidän Jaana Korhosen kanssa jutellessa saavat vieressä viimeisiä neuvojaan ne, jolla kilpatanssiura on vasta
alussa, kuten lattialle pian liitävät Petosella asuva Liutauras (Leo) Gurevicius ja hänen parinsa Justiina Saastamoinen. Pari tanssii luokassa Juniori
1 D, ja heillä on jo huippuluokan valmentaja, Mika Jauhianen. Tämä ammattivalmentaja astuu kuvioihin, kun
seura kutsuu valmentamaan parhaimmistoaan.
Jauhianen selittää, miten kilpatanssin luokat menevät. On sekä taitoluokat että ikäluokat. Taitoluokkia
on F:stä A:han. Pystymetsästä ei kilpailemaan pääse, vaan ensin käydään
seuran peruskurssit. Alimpaan kilpai-

luluokkaan eli E-taitoluokkaan päästäkseen pitää jo osata kuuden tanssin
perusteet. Alemmissa luokissa perustekniikoista pidetään kilpailusuorituksissa tiukasti kiinni, mutta kun
edetään ylempiin luokkiin, vapaus
luovuuteen lisääntyy.
Taitoluokissa ei siis iällä ole väliä,
vaan ikäluokat ovat erikseen alkaen
lapsien luokista. Ikäluokka määräytyy parin vanhemman osapuolen mukaan, joten kun Gurevicius ja Saastamoinen tanssivat luokassa Juniori 1
D, se merkitsee, että vanhempi heistä
on 12-13-vuotias. Ja Gurevicius onkin
13-vuotias ja Saastamoinen 11.
Gurevicius ja Saastamoinen saivat
lopulta pronssia, mutta millä perusteella?
Kilpailujen toimitsija Anna Jouppila-Mättö on ollut kilpatanssin parissa
vuodesta 1994. Hän kertoo, että vuosien saatossa kehittyy näkemään, mikä on hyvää, ja se on pääsääntöisesti
se sama, mikä näyttää hyvältä maallikonkin silmään. Tärkein arvosteluperuste on rytmi.
Silloin tällöin pareja kutsutaan suorituksen jälkeen juryn pöydän ääreen.
Syy on kuulemma useimmiten se, että

Vapaaehtoistöitä parketin reunalla

pari on ikään kuin ottanut liikaa vapauksia, kuten ollut liian kauan irti
tanssiotteesta.

Ei niin kallista kuin luulisi
– Hei, tuolla menee mun entinen
puku! huudahtaa Anna Jouppila-Mättö vieressä seisovalle miehelleen Mikko Mätölle, kun taas uudet tanssijat
ilmaantuvat lattialle kilpailemaan. Ja
pukujen sitä luulisi tässä lajissa maksavan.
Anna Jouppila-Mättö kertoo, että
alussa puvuilta ei vaadita sen ihmeellisempää kuin pojilla suorat housut ja
tytöillä joku mekko. Mutta kyllähän
harrastuksen edetessä pukuihin sitten
tulee panostettua. Pukusäädöksillä on
kuitenkin huolehdittu siitä, että pukuihin ei voi ylettömiin satsata. Kun
katselemme pukuja, Jouppila-Mättö
sanoo juuri silloin kilpailusuoritustaan tanssineen Justiina Saastamoisen
puvusta, että se on hyvä, ei liian krumeluurinen, vaikka onkin näyttävä.

Sirpa Kokkonen oli talkootyössä
Syysviäntöjen kahvilassa. Hommaan
hän oli tullut sen myötä, että hänen
poikansa tanssii. Näissäkin kilpailuissa olivat mukana hänen poikansa
Lassi Kokkonen ja tämän pari Saaga
Bruun, Juniori 1 -luokan latinalaistanssien SM-pari.
Sirpa Kokkonen kertoi aloittaneensa sen päivän kahvilanpitoon liittyvän vapaaehtoistyöt klo 4.30 – kisat alkoivat klo 11. Työhön kuuluu
kaikki leivonnasta myyntiin ja sitten
kaiken korjaaminen pois. Hän arveli

työpäivän olevan ohi klo 22.
Muita talkootöitä tanssin hyväksi
hän tekee esimerkiksi arpajaisvoittojen keräämisessä.
Talkootyö kilpatanssin parissa ei
edellytä, että olisi välttämättä kilpailuissa omia tai omaisten intressejä. Anna-Mari Tuomainen oli nyt
mukana omien sanojensa mukaan
”muuten vaan”. Sen lisäksi, että oli
myymässä kahvilassa, hän oli myös
vastannut mainoksista ja kilpailupaikan somistuksista.

Eniten maksavat jo kokonsa takia
vakiotanssien puvut, mutta rahaa palaa leveiden helmojen kankaan lisäksi helposti myös koristeisiin. Mikko
Mättö osoittaa lavanreunalta tanssijatarta, jonka puvulla on jo jonkin verran hintaa. – Siinä on paljon strasseja,
koko yläosa, ja strassit ovat kalliita,
hän selittää.
Mutta pukuja voi hankkia käytet-

Sirpa Kokkonen ja Anna-Mari Tuomainen huolehtivat vapaaehtoisina, että
kahvila pelaa.
Marika Kankkunen ja Esa Pekkarinen. Marikan kilpatanssiharrastus
ulottuu tanssilattialta myös juryn pöydän taakse.

PÄÄKIRJOITUS

T

Mitalit kaulassaan Leo Gurevicius ja Justiina Saastamoinen, jotka sijoittuivat
pronssille luokassa Juniori 1 D.

Joulumieltä jokaiselle

aas alkaa yksi vuosi olla lopuillaan. Paljon on vuoden aikana
tapahtunut Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen ympärillä. Uusia
toimintoja ollaan saatu aluille, vanhoja on päättynyt ja tulevaisuuttakin
ollaan jo kovasti suunniteltu.

vuoden puheenjohtajan pestin vastaan ja kiitän kaikkia syyskokoukseen
osallistuneita tästä kunniasta. Iso kiitos Pasille, väistyvälle hallitukselle,
sekä kaikille muille, jotka ovat olleet
mukana toiminnassamme kuluvana
vuonna.

Vuosi 2018 on merkittävä, sillä
PPAY täyttää jo hulppeat 30 vuotta.
Ensimmäinen juhlavuoden muutos
on, että yhdistyksen hallitus muuttui
reilusti ja myös väistyvä puheenjohtaja Pasi Louhelainen pääsee välillä
huilaamaan. Pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä otan mielelläni juhla-

On ollut hienoa huomata vuosien
varrella, kuinka hyvin yhteistyö toimii alueen yritysten, järjestöjen ja
asukkaiden välillä. Tältä pohjalta on
suuri ilo ja kunnia jatkaa tätä yhteistyötä sekä aloittaa juhlavuoden suunnittelu eri toimijoiden kanssa. Tulevana vuonna tulemme järjestämään

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin, Jynkkään sekä Etelä-Kuopion haja-asutusalueelle. Painos 12 900 kpl.

enemmän tapahtumia ja toimintoja
– seuratkaa tarkasti Petosen Lehteä
ja yhdistyksen some-sivuja. Ideoita
juhlavuodelle otetaan vastaan, vielä
ennätät mukaan suunnitteluun!
Tapahtumia ei kuitenkaan tarvitse
juhlavuodelle asti odotella, sillä jo
joulukuu on yhdistykselle toiminnantäyteistä aikaa. Petosen Joulutapahtuma järjestetään 16.12. klo 10-14
tutusti Pinarilla.
Itselleni joulunodotusaika täyttyy
aina touhusta ja tohinasta, ja jouluksi voi rauhoittua oman perheen ja lä-

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

Saija Sillanpää
Pirjo Kiiski

heisten parissa. Tosin joulumieltähän
voi ja pitääkin jakaa myös ventovieraille. Meidän perhe osallistuu joulumielen tuottamiseen vuosittain monilla eri tavoilla. Joulu on mielestäni
vuoden juhlista parhain, sillä joulunaikana monesti ne jöröimmätkin ihmiset löytävät itsestään sen lämpöisimmän puolen. Pitäisi aina muistaa,
että läheisrakkautta ja hyväntahtoisuutta tulisi pyrkiä pitämään yllä ympäri vuoden, vaikka se ei aina helppoa olisikaan.
Joulua ei myöskään tarvitse rakentaa ostamisen ja stressin ympärille.
Esimerkiksi joululahjojen ja koristeisen valmistaminen itse voi tuoda

eri ikäiset läheiset yhteen jo hyvissä
ajoin ennen itse juhlaa. Tekemisestä
saa paitsi hyvän mielen, voi kotinsa
koristella kauniiksi omalla tavallaan.
Meidän Petosemmekin on peittynyt
jo kauniiseen lumihuntuun ja jouluvalot loistavat useilta parvekkeilta ja
pihoilta. Toivottavasti kauneus säilyy
jouluun saakka, niin pukkikin pääsee
poroineen perille. Iloista joulunodotusta!
Anne Ruotsalainen
PPAY ry:n puheenjohtaja 1.1.2018
alkaen

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 14.2.2018
Aineistot viimeistään 6.2.2018

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 29. vuosikerta
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tyinäkin, ja kilpailupaikolla niitä on
säännöllisesti myytävänä.

Leo Gurevicius, Petosen omia poikia, ja Justiina Saastamoinen
saavat viimeisiä neuvoja valmentajaltaan Mika Jauhiaiselta.

Seuramaksut ovat Tanssiseura
J&V:ssä kohtuuden rajoissa. Aikuisten
vuosimaksu on 20€ ja sen lisäksi tuleva puolen vuoden lukukausimaksu
90€, eli vuodesta selviää 200 eurolla.
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Rivitanssia
Jukka Pirinen rivitanssittamassa petoslaisia Pinarilla.

Harrastus voi edetä
muutenkin kuin tanssien
Anna Jouppila-Mättö ja Mikko Mättö kilpailevat itsekin. He olivat yrittäneet lopettaa lasten ilmaantuessa
perheeseen. Yhdeksän vuotta taukoa
kyettiin pitämään ennen kuin veri
veti takaisin lattialle. Mutta nyt Anna
Jouppila-Mättö oli siis kilpailuissa toimitsijana.

K

Petosella asuva Marika Kankkunen
puolestaan istuu juryn pöydän takana
juryharjoittelijana. Ennen kuin tähän
pisteeseen on päästy, on takana ollut
koulutusta, sekä seuraohjaajakoulutusta että jurykoulutusta. Hiuksissa
kimaltelee, sillä oman tanssimisenkin
vuoro kilpailussa tulee.
Marika Kankkunen on tanssinut viisi, kuusi vuotta, ja hänen parinsa Esa
Pekkarinen kaksi ja puoli vuotta. Pekkarinen on sitä mieltä, että harrastus
on niin hyvä, että olisi pitänyt aloittaa
aikaisemmin.
Eräs hyvä puoli kilpatanssiharrastuksessa on Pekkarisen mielestä se,
että ikä ei rajaa ketään pois. Kun on
ikä- ja taitoluokat, sopiva luokka löytyy aina eikä tarvitse kilpailla aivan
ylivoimaisten parien kanssa.
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää
Ja sitten on näytönpaikka – Leo ja Justiina numerolla 11.

un Pinarin peilisaliin kurkistaa ajankohtana, jolloin siellä
on ohjelmassa rivitanssia, saattaa yllättyä, kun siellä soikin valssi.

Jukka Pirinen tanssittaa petoslaisia
talkootyönä eli ilman palkkaa, silkasta tanssimisen ilosta. Ja suosittua rivitanssi onkin ollut.

– Nykyisin rivitanssiin sopivat kaikki rytmit, vastaa ohjaaja Jukka Pirinen ihmettelijälle.
– Juuret ovat tietenkin siinä country-tanssissa, hän lisää.

– Listoilla on 28 osanottajaa, ilmoittaa Pirinen, kun laskeskelen tanssijoiden määrää. Kaikki eivät tietenkään
joka kerta tunneille pääse. Rivitanssijat ovat kuitenkin pysyneet hyvin
mukana, vaikka pitkään samana pysynyt kellonaika vaihtui loppusyksystä hiukan yllättäen aamukymmenestä
varhaiseen iltapäivään klo 12-14. Sitä
Pirinen vain toivoo, että jatkossa saataisiin käyttöön isompi tila siitä saman käytävän varrelta, sillä peilisalin
seinät alkavat jo vähän pullistella.

Tämä on hyvä uutinen niille, joita
hirvittää, että rivitanssissa joutuvat
niin nivelet kuin kunto kokonaisuudessaan kohtuuttomalle rasitukselle.
Pirisen joka tanssirupeamalla aloitetaan aina rauhallisemmista tahdeista, mutta kieltämättä loppua kohden
päädytään kyllä siihen countryynkin.
Tunnit on suunniteltu niin taiten kuin
nyt vain Pirisen kaltainen rakennusinsinööristä rivitanssijaksiohjaajaksi
ryhtynyt henkilö vain voi, ja niinpä
kukaan ole poistunut tunneilta kesken
edes näiden haasteellisempien rytmien tullessa eteen.

Ensi vuoden puolella rivitanssi jatkuu Pinarilla tammikuun 15. päivä.
Uudet tanssijat, tervetuloa mukaan!
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää

Lauantaina 16.12. klo 10 - 14
Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla, Pyörönkaari 19
Ohjelmassa mm.
- Arpajaiset - Ongintaa - Joululauluja - Askartelua - Joulusatuja
- Joulumyyjäiset - Ilmaista joulupuuroa ja kiisseliä - Tiernapojat

Paikalla myös

Joulupukki!
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Virkeyttä vapaaehtoistyöstä
Pitkälahti-Petosen Asukasyhdistys ry täyttää ensi vuonna 30 vuotta. Toiminta on perustunut pitkälti vapaaehtoistyöhön – myös siten, että on tehty yhteistyötä toisten, myös joissain omissa toiminnoissa vapaaehtoisuuteen nojautuvien toimijoiden kanssa.
Mutta on sitä muunkinlaista kuin järjestöpohjaista vapaaehtoistyötä.
Tässä jutussa esittelemme kaksi Petosen monista vapaaehtoistyön sankareista, Mauri Pelkosen ja Marjut Ronkaisen.

M

auri Pelkonen on tuttu
hahmo Petosella. Hän on
se, joka Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen tapahtumissakin
on ensimmäisenä paikalla ja viimeisenä lähtee.
Mauri muistelee vapaaehtoistyönsä lähteneen Liikenneturvan arpojen
myynnistä jo parikymppisenä, 70-luvulla. Tänä päivänä Mauri on etenkin
kokenut asukastoiminta-aktiivi.
Kohtuuhintaisia
vuokra-asuntoja
tarjoavan Niiralan Kulma Oy:n kiinteistöissä asukastoiminta on järjestetty asukastoimikunnin, jotka päättävät
kunkin kiinteistön tietyistä sisäisistä
asioista kuten yhteisten tilojen käytöstä. Vuokranantaja antaa jopa toimintarahaa tähän tarkoitukseen. Mauri
Pelkonen on sen asukastoimikunnan
puheenjohtaja, jonka piirissä itse
asuu. Koska joka kiinteistössä ei ole
omaa asukastoimikuntaa, on joillekin
suuremmille alueille kuten juuri Petoselle perustettu myös kattavampi alueellinen asukastoimikunta, ja Mauri
Pelkonen on myös Niiralan Kulman
Petosen alueellisen asukastoimikunnan sihteeri.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
järjestää puolivuosittain isoja tapahtumia yhteistyössä paikallisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Mauri on
Niiralan Kulman pontevana asukasaktiivina saanut näihin Niiralan Kulman
panostuksen kuten kevättapahtumaan
teltat ja suositut lasten poniajelut.
Tarjoiluja Niiralan Kulmalta on saatu paitsi kevät- myös joulutapahtumiin, joka on jälleen 16.12. Pinarilla.
Näiden aikaan saaminen on vaatinut
niin kokouksissa istumista kuin riuskaa toimeen tarttumista, kun on tullut
käytännön toteuttamisen hetki.

Yli 20 vuotta
asukastoiminnassa
Mauri on asunut 13 vuotta Petosella ja osallistunut asukastoimintaan

alusta pitäen. Mukaan hänet houkutteli Hämäläisen Pekka, joka sattuu
olemaan tätä nykyä tämän lehden ilmoitusmyyjä. Mutta Mauri tiesi kyllä,
mihin ryhtyi, sillä tätä ennen hän oli
toiminut kymmenen vuotta Neulamäessä sikäläisen asukastoimikunnan
puheenjohtajana.
Siinä kiinteistössä, jossa Mauri asuu,
hyvät edellytykset monipuoliselle
toiminnalle on luonut hulppea kerhohuone tai suorastaan -huoneisto.
Tilalla ei ole juuri tyhjäkäyntiä, sillä
arkisin kaupunki on vuokrannut sen
aamu- ja iltapäiväkerhoille. Kello 16
kerhohuone tulee talon asukkaiden
käyttöön, ja viikonloput kuuluvat
asukkaille kokonaan. Koska päätila on
iso – sinne saa pöydät ja tuolit noin 40
hengelle – siellä pidetään usein perhejuhlia, semminkin kun tilan keittiössä
on liesi, jääkaappi ja mikroaaltouuni.
Vähän kerrassaan on yhteen kerhotilan huoneeseen koottu punttisalilaitteita, ja isolla parvekkeella on
kesäaikaan pingispöytä. Ja pysyvästi
nyrkkeilysäkki. Nyt talvella siellä on
sählymaalit. Pihan grillikatos on ahkerassa käytössä, sillä missäs sen mukavampaa tehdä kesällä ruokaa.
Lapsille ja nuorille on viikottainen
4H-kerho ja sen alainen erityinen
kalakerho. Jälkimmäisessä Mauri on
käynyt maistamassa kerholaisten valmistamia kalapihvejä, ja hyviä kuulemma olivat.

Urheilua, metsästystä
ja kalastusta
Mutta Maurin asukastoimikunnan
erikoisuus on kyllä petankiturnaus.
Petankin pelaamiseen heillä on jopa
oma kenttä!
Näin päästiinkin urheiluun: Mauri
nimittäin on toiminut vapaaehtoisena Kuopion Reippaan urheilutapahtumissa toimitsijana ja välinevalvojana. Tätä myötä hän on nähnyt monet

Lapinlahden Eliittikisat aitiopaikalta.
Kun kysyn, kuinka monet, Mauri vastaa: – Pitäs paidat laskea. Eliittikisoista on nimittäin muistona liuta toimitsijain T-paitoja. Myös Väinölänniemi
on tuttu kisojen valvontapaikka kuulatiimissä. Eli Mauri ei ole juuttunut
vapaaehtoistyössään Petoselle.
Mauri myöntää annetuksi tosiasiaksi, että kaikki eivät asukkaiden keskuudessa ole aina samaa mieltä, ja siinä sitten on vähän luovittava. Siihen,
mitä toimintaa järjestetään, vaikuttaa
se, onko esimerkiksi paljon lapsiperheitä vai koostuvatko asukkaat lähinnä ikäihmisistä. Asukastoiminta lisää
asukasviihtyvyyttä ja vähentää ilkivaltaa sekä lisää tiedonkulkuna, jolloin
epäkohtien tullessa ajoissa esiin ne eivät pääse kärjistymään.
Mutta on Maurilla muitakin harrastuksia: metsästys ja kalastus.
Motiiveistaan
vapaaehtoistyöhön
Mauri sanoo ykskantaan: – Muuten
nahistuisi eläkkeellä nurkkiin.

Järjestöissä tai ilman
Marjut Ronkaisella, tuttavallisemmin Mallulla, mielenvirkeys on pääasiallisena syynä osallistua vapaaehtoistyöhön. Hänenkin sarkaansa on
edellä mainittu Niiralan Kulman Petosen alueellinen asukastoimikunta.
Mallu on osallistunut myös Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen toimintaan mitä erilaisimmissa tehtävissä
järjestyksenvalvojasta lähtien, ja tällä
hetkellä hän on hallituksen varapuheenjohtaja.
Asukastoiminnan lisäksi toisena järjestöpohjaisena tehtäväkenttänä Mallulla on ollut Savon Nuoret Kotkat.
Hän toimii apuohjaajana tässä sosiaalidemokraattien järjestössä, joka
on hänelle tuttu jo lapsuudesta. Sittemmin omat lapsetkin ovat olleet sen
kerhossa, kuten nyt nuorinkin, joka
tarvitsee mukaan aina oman aikuisen,
kyseessä kun on erityislapsi.
Mallun poikkeuksellinen ominaisuus on se, että saa autetuksi lähimmäisiään myös ilman järjestöjen organisointia. Tätä hän ei haluaisi edes
kutsua vapaaehtoistyöksi, koska se on
hänen mielestään sen verran kaukana työstä. Hänen mielestään parempi
termi olisi vapaaehtoistoiminta. Esi-

Marjut Ronkainen eli Mallu Pinarilla.
merkiksi hän on joutunut oman, nyt
jo 11-vuotiaan erityislapsensa vuoksi hankkimaan paljon tietoa, joten
nyt hän jakaa kokemuksestaan niille
muille, joille oma erityislapsi on vielä
suuren hämmennyksen aihe.

Apua arkeen
ja yksinäisyyteen
Mallu on tarttunut tilanteeseen
useamman kerran, kun Petosella on
vanhempi väki joutunut terveytensä
tai elämän muiden sattumusten takia
pulaan. Varsinkin hädän hetkellä, esimerkiksi kun eteen tulee kuolemantapaus, useimmat tarvitsevat jotain apua
asioiden hoitamisessa, sillä sellaisessa
tilanteessa toimintakyky lamaantuu.
Mallulle on tuttua kotihoidon kanssa neuvottelu, kaupassa ja apteekissa käynnit, hän on mennyt mukaan,
kun on pitänyt lähteä sairaalaan tai jo
hoivakotiin, Kelan papereiden kanssa
neuvomisesta nyt puhumattakaan.
Mutta joskus käy niinkin, että kun
kriisistä sitten selvitään, suhde muuttuu kaveruudeksi, ja aletaan tavata
ihan vain kahvin merkeissä jutellen
maailman menosta.
Eikä avun tarvitse aina niin kummallista olla, sillä eräs iso ongelma
tämän päivän yhteiskunnassa on yksinäisyys.
Monet valittavat, että vapaaehtois-

työhön ei ole aikaa, ja tokihan voi työ
nykyisin olla hyvin intensiivistä ja
työnantajan määräämät tehtävät kulkeutua kotiin. Mallulla on itsellään
viisi lasta, ja silti aikaa on löytynyt.
Lapsista yksi kylläkin on jo täysin aikuinen, 27-vuotias lähihoitaja-tytär,
jolta on joskus saattanut kysyä jo neuvojakin, jos autettavilla on oudompi
pulma. Mallu on siis kasvattanut lapsensakin toisista välittämiseen.
Vapaaehtoistyö sopii Mallun mielestä kaikille, joskin hän toteaa, että jos
rupeaa nimenomaan auttamaan muita, pitää olla omien asioiden kunnossa. Muutenhan sitä ei jaksa kuunnella
toisen murheita. Ja hyvä on olla myös
sosiaalinen ja kiinnostunut ajankohtaisista asioista. Auttaja saattaa olla
autettavalle ikkuna ulkomaailmaan,
vähän kuin tietotoimisto, joka voi
välittää sellaisia viestejä kuin että nyt
ovat meneillään influenssarokotukset.
Mallu korostaa luottamusta. Erityisesti muistisairaiden kanssa luottamuksellisen suhteen rakentuminen
voi viedä hyvinkin kauan, joten pitkää
pinnaa tarvitaan.
Vapaaehtoistoimintaan Mallua on
vienyt jo sekin, että puheliaana ihmisenä hän ei jaksa kotona istua.
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää

Petosen vapaa-aikatilat, Pinari
Pyörönkaari 19 70820 Kuopio
Puh: 040 462 7068
email: toimisto@ppay.fi

Avoinna ma-pe klo 9.00 - 13.00

Pinarin kahvio suljettu 21.12.2017 - 1.1.2018
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
Työkokeiluun tai harjoitteluun kahvioon? Ota yhteyttä toimisto@ppay.fi

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia
Mauri Pelkonen kertoi, miten kerhohuoneen toiminta
on organisoitu heidän asukastoimikunnassaan.

Meillä käy vain käteinen!

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai netistä kahvio.ppay.fi
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Joulu on aistien juhlaa
lemmikillekin
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Jouluaattona
avoinna 9-17

facebook.com/karhunpesakuopio
• Karaoke Pe-Su klo 16, Ke bingon jälkeen
• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin
klo 17.30
• 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

Puh. 0440 775 000

Fysioterapiaa Saaristokaupungissa

M

usti vetää kinkun rasvan
parempiin suihin ja oksentelee loppuillan. Jaloittelemaan laskettu hamsteri jyrsii pesän
upouuden pukin tuoman laskettelumonon sisään. Kissanpentu saa ensimmäisen oppitunnin tulesta, kun
se härkkii kynttilän liekkiä käräyttäen
viiksikarvansa.
Kun joulun tuoksut ja herkkujen
paljous yhdistetään mielenkiintoisiin koristeisiin, on uteliaalla eläimellä pää pyörällä uusista elämyksistä.
Kynttilät ja joulukuusi vetävät vastustamattomasti puoleensa ja herkut
saavat vaanimaan tilaisuutta varastaa
maistiaisia. Joulun kaikkien mukavien asioiden keskellä lemmikinomistajan onkin hyvä ennakoida seikkoja
eläinperheenjäsenen näkökulmasta,
jotta kaikilla olisi mukava ja turvallinen juhla.

Ei maistella saa...
Jouluruoat on tarkoitettu ihmisille.
Lemmikki voi sairastua tai saada vatsavaivoja liian rasvaisesta, suolaisesta
tai mausteisesta ruoasta. Ripuloiva ja
oksenteleva kissa tai koira ei paranna
kenenkään joulumieltä, vaikka houkutus hemmotella eläintä ihmisten
herkuilla olisikin kova. Jotkut ruokaaineet voivat olla suorastaan vaarallisia. Suklaamyrkytys ei ole vitsi koiralle, sillä suklaan teobromiini aiheuttaa
oikeasti myrkytysoireita. Mitä tum-

Turvallista joulua eläinystäville!
mempaa suklaata, sen vaarallisempaa
se koiralle on. Piparkakkutaikina ja
piparit sisältävät soodaa, joka voi aiheuttaa kaasun kerääntymistä vatsaan
ja pahoja ilmavaivoja. Pullataikina
taas on sitäkin hankalampi, sillä taikina kohoaa koiran mahassa ja käymisen sivutuotteena syntyy etanolia.
Tuolloin lemmikki on hyvä viedä viipymättä eläinlääkäriin, missä koiraa
oksetetaan ja pahimmassa tapauksessa taikinaa voidaan joutua poistamaan
leikkaamallakin.
Joulukukkasista myrkyllisiä ovat
mm. amaryllis, hyasintti, tulppaani ja
joulutähti. Mikäli näitä kotiinsa haluaa, ne tulee laittaa esille lemmikin
ulottumattomiin. Ehkäpä viisainta
olisi valita kukat myrkyttömistä vaihtoehdoista, niin säästyy jatkuvalta
vahtimiselta.

Ei koskea saa...
Erityisesti kissaperheissä on syytä olla tarkkana kynttilöiden kanssa.
Pöydälle hyppäävä lemmikki voi kaataa palavan kynttilän tai saada itse palovammoja liekistä. Myös koiran hännän huitaisu lähellä kynttilää voi olla
kohtalokas. Älä jätä siis lemmikkejä
yksin samaan tilaan palavien kynttilöiden kanssa.
Joulukuusi on lemmikeistä erityisen
kiehtova ja siitä myös osataan ottaa ilo
irti. Pennut rakastavat heiluvia kuu-

senkoristeita, joita on kiva tipauttaa
alas ja jahdata. Lasiset, särkyvät koristeet on siis syytä unohtaa. Jos kuusen
hopealankaa päätyy eläimen suuhun
ja nielaisemaksi, voi suoli tukkeutua.
Innokkaimmat kissat saattavat kiivetäkin joulupuuhun, joten varmista,
että kuusi pysyy pystyssä. Raskas, takorautainen kuusenjalka, tai kuusen
kiinnittäminen kattoon, ovat hyväksi
havaittuja keinoja. Kuusen voimakas
tuoksu saattaa joskus innostaa kollikissaa merkkaamaan reviiriään omalla parfyymillaan. Jos tällaiseen on taipumusta, voi kuuseen suihkutella jo
etukäteen kissakarkotetta.

Iloa hömpästä
Punavihreitä kirjoneuleita, joulupukin hattuja, tonttuasuja, lumiukkokuvioituja herkkuja, piparminttutangon
mallisia pehmoleluja ja kulkusin koristettuja sänkyjä – tätä on lemmikkien joulu rapakon takana. Lahjojen
antaminen lemmikille on usein omistajalle itselleen tärkeämpää kuin lahjan saavalle eläimelle. Koska lemmikki
on monesti perheessä lapsen asemassa, sen huomioiminen lahjoin on vuosi vuodelta yhä yleisempää. USA:ssa
kaksi kolmesta lemmikkien omistajasta hankkii lahjan eläimelleen. Tähän ovat reagoineet leluvalmistajat,
kuten Fisher-Price, joka on kehittänyt
valikoimiinsa erityisen lemmikkituotelinjan. Amerikkalaisissa lemmikkiliikkeissä on joulun alla mahdollista

- Fysioterapia - Hieronta - Intialainen päähieronta
Yrittäjä

Annakaisa
Kolehmainen

Ajanvaraus 044 575 9459
Luoderannankatu 11 B, 70840 KUOPIO

otattaa yhteiskuva eläimestä joulupukin kanssa ja kuvaus kerää vuosi vuodelta enemmän asiakkaita paikalle.
Suomi tulee hyvää vauhtia perässä
joulutohinoissa lemmikkirintamalla.
- Joulu näkyy myymälöissä kasvavana asiakasmääränä. Joka vuosi lemmikkien paketteihin päätyy paljon
leluja ja herkkuja. Joulun asusteita on
myös valikoimissamme. Perinteisten
rusettien ja tonttuhattujen lisäksi tänä
vuonna valikoimiimme saatiin myös
poronsarvia sekä ihanan ”mauttomia”
jouluneuleita niin lemmikille kuin
myös omistajillekin, kertoo Matkuksen Mustin ja Mirrin myymäläpäällikkö Jonna Hämäläinen.

Anna aikaasi lahjaksi
Niin tylsälle kuin se ihmisestä saattaakin kuulostaa, eläimelle paras tapa
viettää joulua on pitää kiinni rutiineista ja tarjota samaa ruokaa kuin arkena. Koska varsinkin koirat ovat tapaeläimiä ne nauttivat siitä, että niiden
kanssa käydään normaaleilla lenkeillä
totuttuina aikoina ja ruoka tarjoillaan
ajallaan. Jos kotiin on tulossa paljon

vieraita, varmista, että lemmikillä on
rauhallinen paikka, johon se voi turvallisin mielin vetäytyä lepäämään.
Koiralle voi paketoida oman lahjansa
ilman naruja ja teippejä. Pahvilaatikkoon sanomalehden sisään aseteltu
herkkuluun löytäminen tarjoaa koiralle myös älyllistä haastetta. Turvallisuuden takaaminen ja perustarpeista
huolehtiminen on joulunakin eläimellesi tärkeintä.
Hemmotellakin toki saa. Vie vaikkapa koirasi pitkälle lenkille ja anna
sen määrätä suunta ja kävelytahti.
Uuteen ulkoilureittiin tutustuminen
on takuuvarmasti koiralle mieluinen
elämyslahja. Leiki kissasi kanssa. Hyväile, harjaa ja tee asioita, joista lemmikkisi pitää. Päästä häkkieläin valvotusti jaloittelemaan. Myös eläin osaa
nauttia joulun kiireettömästä ja levollisesta tunnelmasta sekä saamastaan
huomiosta!
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay
Lähteet:
www.lemmikille.com
www.iltalehti.fi/perhe

Muotoiluakatemia säteilee Petoselle asti
S
yksyllä on Pinarin Tyttöjen Talossa ollut käynnissä Muotoiluakatemia goes Tyttöjen Talo
-ryhmä. Toiminnan on organisoinut
omalla kustannuksellaan Kuopion
Rouvasväen yhdistys ry:n ylläpitämä
Muotoiluakatemia. Aiemmilta ajoilta
Muotoiluakatemia oli tuttu Savoniaammattikorkeakoulun
muotoilun
opetuksen järjestäjänä, mutta tämä
taival tuli päätökseen vuonna 2014.
Nyt Muotoiluakatemia on ikään kuin
palannut juurilleen antamaan taiteen
perusopetusta, kertoo toiminnajohtaja Eija Tanninen-Komulainen.
Ja pitkät juuret Muotoiluakatemialla
onkin, sillä Rouvasväen yhdistyksen

käsityökoulu perustettiin jo vuonna
1884. Itse yhdistys oltiin perustettu
vuonna 1860.

Eija Tanninen Komulainen on itse
Petoselta – aina vuodesta 1992 – mutta se ei ollut pääasiallinen syy sille,
että Muotoiluakatemia goes Tyttöjen
Talo -projekti aloitettiin juuri Petosen
Tyttöjen Talolla. Tarkoitus nimittäin
oli saada myös maahanmuuttajataustaisia tyttöjä mukaan, ja heitähän on
Petosella. Projektissa kokeiltiin opetus- tai toimintamenetelmää, jolla
eri kulttuureista lähtöisin olevat tytöt
pääsisivät tutustumaan suomalaiseen
talonpoikaiskulttuuriin ja käsityömenetelmiin tavalla, jossa tuloksena olisi

valmiita, moderneja myyntikelpoisia
tuotteita, mutta tuotettuna niin, että
kaikkien ei tarvitsisi sitoutua olemaan
joka kokoontumiskerta läsnä. Projektia veti Tyttöjen talossa Taina Toropainen. Tätä kirjoitettaessa on vielä yksi
kokoontumiskerta jäljellä, joten tuloksia projektista ei vielä ole saatavilla.
Mutta kokeilu on kiinnostava.

Muotoiluakatemia goes Tyttöjen
Talo oli osallistujilleen maksutonta.
Normaali Muotoiluakatemian opetus
on kuitenkin tätä nykyä maksullista.
Kursseja on lapsille, nuorille, aikuisille
ja senioreille, ja lukukausimaksut ovat
satasen tai hiukan yli.

Ehkäpä Muotoiluakatemia keksii
tulevaisuudessa ulottaa tavallisenkin
opetuksensa jonkun sirkaman Petoselle? Suomessa kurotetaan innolla
uuteen teknologiaan, mutta monet
unohtavat, että vaikkapa Applen suosio ei perustunut vain tekniikkaan
vaan myös muotoiluun, ja siitä Applella on vastannut Jonathan Ive. Ja Ive
sai muotoilukipinänsä isänsä hopeasepänverstaalla askaroidessaan. Kyllä
se hyvä muotoilu aina käsityöstä ponnistaa, niin ikävää kuin se digiuskovaisten on tunnustaa.
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää

Eija Tanninen-Komulainen Designjoulumyyjäisissä 25.11. Muotoiluakatemialla.
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hdistyksen
rjestämät
ikille avoimet
iminnot:

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:

www.ppay.fi
• toimisto@ppay.fi
• 044 729 5233
www.ppay.fi
• 044
729 5233
Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisinPitkälahti-Petosen
klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - asukasyhdistys
14
ry
Askartelukerho torstaisin klo 11 - 14
ja Petosen Lehti toivottavat lukijoille
Rivitanssi maanantaisin klo 10 - 12
Jumppa / Boccia ja
maanantaisin
klo 11.30 - 13.30
yhteistyökumppaneille
Sekasähly miehille ja naisille
sunnuntaisin klo 16 - 17.30

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2018!

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

sekä kävijöille, tervetuloa
mukaan myös ensi vuonna!

Tiedotamme toimintojen
loma-ajoista ja
jatkumisista nettisivuillamme.
Seuraava Petosen lehti ilmestyy
14.2.2018. Aineistot viimeistään 6.2.2018.

- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10
- Limpun loukkua pelataan torstaisin
- SPR:n terveyspiste ma 8.1. klo 10-12
- Ilmaista leipää lähes joka arkipäivä

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

- 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!

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

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

13.12.

PUUROJUHLA Tätilässä

16.12.

PETOSEN JOULUTAPAHTUMA Pinarilla. Paljon tekemistä ja kokemista koko perheelle.
Myyjäisissä leivonnaisia, käsitöitä, lahjatavaroita, ovikransseja ym. ym.

27.1.2018

KYLPYLÄMATKA Järvisydämeen Rantasalmelle. Muutamia paikkoja vielä vapaana.
Hinnat: 57 euroa eläkeläinen ja 68 euroa aikuinen (ei eläkeläinen). Hintaan sisältyy:
kuljetukset, tulokahvit + suolainen, kylpylälippu (2 tuntia) ja lounas pitopöydästä.

22. - 24.3.2018

MESSUMATKA Pohjoismaisille Puutarhamessuille Tukholmaan.
Tiistain askartelukerho Monarilla seuraavan kerran 2.1.2018 alk. klo 16.00.
TERVETULOA!

Tiistai-kerho
Kiitos kuluneesta vuodesta. Jäämme jouluksi tauolle ja kokoonnumme jälleen Pinarilla
9.1.2018. Tervetuloa entiset ja uudet kerholaiset!
Hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta.

Valovoimaa pimeyteen

K

ynttilä mielletään vanhaksi valonlähteeksi, mutta itse asiassa
sen historia Suomessa on melko lyhyt. Kynttilä oli pitkään arvokas
hyödyke, johon tavallisella kansalla
ei ollut varaa. Tänne köyhään pohjolaan kynttilöiden käyttö saapui paljon
myöhemmin kuin vauraampaan Eurooppaan. Köyhä kansa nautti eläimen rasvan mieluummin ravintona,
kuin uhrasi arvokasta talia kynttilänvaluun. Tavallisiin savupirtteihin
toivatkin kynttilöiden sijaan valoa
erilaiset päreet sekä pirtin tulisija. Valonlähteeksi kehiteltiin myös erilaisia
poltettavia lamppuja. Ahvenanmaalla
lamppujen polttoaineena käytettiin
siian rasvaa, kuorena lampulle saattoi
toimia esimerkiksi koverrettu nauris.
Nykyistä kynttilän muotoa lähimpänä olivat plusit eli kurkkulamput.
Hämeessä ja Länsi-Suomessa eläinten teurastuksen yhteydessä otettiin
talteen rasva ja teurasjätteet, ja kurkkuputkesta tehtiin eräänlainen kynttilää muistuttava putkilo. Kurkkutorvi
puhdistettiin, kuivattiin ja sidottiin
toisesta päästään kiinni, minkä jälkeen se täytettiin rasvan ja teurasjätteiden seoksella. Plusi paloi hyvin,
mutta sen levittämä aromi ei ollut parhaimmasta päästä.

Kartanoiden
ylellisyystarvike
Eläinrasvaa sisältävät talikynttilät
paloivat vain erittäin varakkaissa talouksissa ja yleistyivät kansan keskuuteen vasta 1800-luvun puolessa välissä.
Kynttilöiden käytöstä ylellisyystuot-

teena on 1500-luvulla määrätty talollisille jopa kynttiläveroa. Aatelisherra Arvid Tawastin kartanotileistä on
löydetty yksityiskohtaista tietoa aateliston materiaalisesta elämäntavasta
1500-luvun lopulla. Lammin Kurjalan kartanossa oli ollut 1570-luvulla
vain neljä erikokoista kynttilänjalkaa,
mutta tilan vaurastuessa 1590-luvulla
oli jo kaksi suurta messinkistä kattokruunua, yksi pienempi rautainen
nelisakarainen kruunu, kaksi-, kolmija nelihaaraisia kynttilänjalkoja oli
yhdeksän ja lisäksi 12 yksinkertaista
kynttilänjalkaa. Eli hulppean ylellistä
valaistusta, jonka ylläpito on vuoden
aikana niellyt taloudessa kynttilän jos
toisenkin.

Talista steariiniin
ja parafiiniin
Talikynttilöitä valmistettiin kastomenetelmällä. Kirnuun kaadettiin sulaa talia, missä tikusta roikkuvia, talittuja lankoja sitten kastettiin. Kun tali
kirnussa väheni, kaadettiin joukkoon
kuumaa vettä, jolloin tali nousi jälleen
ylemmäs. Sama menetelmä on käytössä edelleen.
Teollisen kehityksen myötä 1800-luvulla opittiin valmistamaan myös
parempia vahakynttilöitä. Parhaana
vahakynttilämateriaalina pidettiin valaanrasvaa. 1850-luvulla huomattiin
kynttilöistä tulevan täysin savuttomia
ja hajuttomia, kun eläinrasvasta poistettiin glyseriini. Ranskalainen kemisti Michel-Eugène Chevreul onnistui
ensimmäisenä erottamaan steariini-

hapon eläinrasvan glyseriinistä. Parafiini keksittiin pian tämän jälkeen.
Talikynttilöiden tehdasmainen valmistus Suomessa alkoi vuonna 1829
ja steariinikynttilöiden vuonna 1846.

Ekologiset valinnat
kynttiläostoksilla
Nykyäänkin kynttilän valmistuksessa käytetty vaha on yleisemmin
parafiinia tai steariinia. Parafiini on
öljynjalostuksen sivutuote ja on siksi uusiutumaton luonnonvara, mutta
biologisesti luonnossa hajoavaa. Steariinia on aiemmin valmistettu eläinrasvoista, mutta nykyään sen valmistuksessa käytetään yleensä kasviöljyjä
esim. palmuöljyä. Sekin on biologisesti luonnossa hajoavaa, mutta steariinin käyttö on ekologisesti arveluttavaa, koska palmuöljyn viljely osaltaan
johtaa sademetsien vähenemiseen.
Kynttilöitä valmistetaan myös mehiläisvahasta sekä soijasta.
Kynttilöiden ekologisuus on monelle
kuluttajalle tärkeää. Perinteinen steariinikynttilä ei sovi vegaanille, vaan
paremmin käyttöön soveltuvat parafiinikynttilät. Soijakynttilä on ympäristöystävällinen, samoin kierrätysmateriaaleista valmistetut ulkotulet ja
mehiläisvahakynttilät.
Mehiläisvaha onkin ainoa kynttilänvalmistuksen raaka-aine, jonka tuottamiseen ei tarvita lannoitteita eikä
sitä valmisteta fossiilisista polttoaineista.

Yleisesti uskotaan, että mehiläisvahasta ja kasviöljyperäisistä vahoista
valmistetut kynttilät palavat puhtaammin kuin öljyperäisestä parafiinista
valmistetut kynttilät.

Aito vai sähköinen?
Kynttilöiden viehätys on elävässä
liekissä ja juhlavuudessa. Oikeiden
kynttilöiden sytyttäminen kuuluu niin
vahvasti joulun perinteisiin, että lähes
jokaisessa suomalaisessa kodissa niitä poltetaan ainakin silloin. Tuoksukynttilöitä käytetään osana kokonaisvaltaista sisustusta ympäri vuoden,
mutta joulullekin on kehitelty omia
piparkakuille ja kanelille tuoksuvia
tuikkuja tunnelmaa tuomaan.
Valonlähteenä kynttilät eivät pärjää
kilpailussa sähkövalon kanssa, mutta
monen kotivaraan kynttilät kuuluvat

jo turvallisuuden vuoksi sähkökatkoksia ennakoiden. Viime aikoina
markkinoille tulleet led- kynttilät ovat
nousseet suosioon vähän virtaa vievinä ja paloturvallisina vaihtoehtoina,
etenkin lapsi- ja lemmikkiperheissä.
Kuusenkoristeiksikin useimmiten valitaan vaivattomat ja turvalliset sähkövalot. Paljon on kuitenkin kuluttajia, joiden mielestä vain elävä kynttilä
aitoine liekkeineen on se oikea joulun
merkki.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Saija Sillanpää
Lähteet:
moodle.amk.fi
www.ennenjanyt.net
fi.wikipedia.org
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Kallaveden seurakunta
040 4848 324
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Lasten ja perheiden jouluhartaus ke 13.12. klo 9.30. Sirpa Nummenheimo, Richard Nicholls. Tuula
Hoffrén ja Varpu Jääskeläinen.
Varttuneen väen joulujuhla ke
13.12. klo 12. Matti Pentikäinen,
Anna-Mari Linna. Hartaus joulupuuro ja torttukahvit. Lauletaan joululauluja.
Kiitosjuhla vapaaehtoistyötä tekeville ke 13.12. klo 18. Sanna Alanen,
Oona Huttunen, Juha Määttä, Matti
Pentikäinen, Anni Tanninen, Mari
Vuola-Tanila. Lapsikuoro ja nuorten
lauluryhmä, Aliisa Pehkonen, viulu,
Nelli Pehkonen, sello, Sari Ahonen
ja Joona Kujanpää, ,rytmisoittimet.
KNOT-Nuorisokuoron
joulukonsertti la 16.12. klo 18. Richard
Nicholls.
3. Adventtisunnuntain messu
su 17.12. klo 10. Juha Määttä, Mari
Vuola-Tanila.

Kuusi tuntia joululauluja su
17.12. klo 11.30. Anna-Mari Linna,
Richard Nicholls, Mari Vuola-Tanila. Klo 11.30 - 13.30 Mari Vuola-Tanila, Lapsikuoro ja Nuorten
lauluryhmä ja nuoret soittajat. Klo
13.30 - 15.30 Anna-Mari Linna Klo
15,30 - 17.30 Richard Nicholls
Jouluaaton sanajumalanpalvelus
su 24.12. klo 10. Oona Huttunen,
Richard Nicholls.
Jouluaaton perhekirkko su 24.12.
klo 15. Juha Määttä, Mari Vuola-Tanila. Lapsikuoro ja Nuorten lauluryhmä, Joona Kujanpää, rumpu
Jouluaaton kynttiläkirkko su
24.12. klo 22. Sanna Alanen, AnnaMari Linna, Richard Nicholls.
Jouluaamun kirkko ma 25.12.
klo 8. Anni Tanninen, Anna-Mari
Linna.
Tapaninpäivän
kauneimmat
joululaulut messu ti 26.12. klo 10.
Sanna Alanen, Juha Määttä, Mari
Vuola-Tanila.
Messu su 31.12. klo 10. Juha

Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta!
Tarjoamme joulukahvit
Petosen konttorilla ti 19.12.2017
Niiralan konttorilla ma 18.12.2017
Tuusniemen konttorilla ke
20.12.2017
Juankosken konttorilla to
21.12.2017.
Tule kahvittelemaan ja pyydä
samalla OP Vakuutuksen
vakuutustarjous.
Paikalla vakuutusneuvojamme.

Määttä, Matti Pentikäinen, Richard
Nicholls.
Uudenvuoden
sanajumalanpalvelus ma 1.1. klo 10. Oona Huttunen, Richard Nicholls.
Loppiaisen messu la 6.1. klo 10.
Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo, Richard Nicholls. Urkurina
Colin Nicholls
Messu su 7.1. klo 10. Oona Huttunen, Sirpa Nummenheimo, Anna-Mari Linna.
Sulassa sovussa-ikäihmisten kerho ke 10.1. klo 10. Kerho kokoontuu
parillisilla viikoilla ennen arkista
ateriaa.
Lapsikuoron harkat alkaa ke 10.1.
klo 17. Mari Vuola-Tanila. Yhteydenotot: mari.vuola-tanila@evl.fi
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Lasten ja perheiden jouluhartaus
ke 13.12. klo 9.30. Juha Määttä, Anna-Mari Linna. ja Katri Heikkinen
Lasten ja perheiden jouluhartaus
to 14.12. klo 9.30. Juha Määttä, Anna-Mari Linna. ja Katri Heikkinen.
Toiminnan miehet Petosen seurakuntatalolla perjantaisin klo 1315.00. alkaen 5.1.
Pömpelin toiminta jatkuu 8.1. alkaen ma, ti ja ke klo 9-12
Nuorten lauluryhmän harkat
alkaa to 11.1. klo 17. Mari VuolaTanila. Uudet ja entiset laulajat
tervetuloa. Yhteydenotot mari.vuola-tanila@evl.fi
Ystäväpiiri Petosen seurakuntatalolla torstaisin klo 12-13.30 varttuneille alkaen 11.1.
Hyvän hoidon päivä Rytkyn
leirikeskuksessa ke 24.1. klo 10.30

- 14.30 omaishoitajille, hoidettaville
ja liikuntarajoitteisille. Ilmoittautumiset Riitta Reimalle p. 040-4848
370 (Voit jättää myös viestin vastaajaan).

Iloista Joulua
Ja Onnellista
Uutta Vuotta 2018!

Kallaveden seutu - Muut
Miesten raamattupiiri to 14.12.
klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella, Isännäntie 22.
Kauneimmat joululaulut Sotkanniemen metsästysmajalla. su
17.12. klo 18. Juha Määttä.
Kauneimmat joululaulut to 21.12.
klo 18. Matti Pentikäinen, Richard
Nicholls. Ravintola Käskynkkä.
Turinatupa - avoin kohtaamispaikka kaiken ikäisille ti 9.1. klo
13. Ravintola Käskynkän kabinetissa (Soikkokuja 12, sisäänkäynti apteekin puoleiselta p-paikalta). Hörpi
päiväkahvit mukavassa seurassa !
Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Kauneimmat joululaulut to
14.12. klo 18. Sanna Alanen, Richard Nicholls. Dolce Minores
Jouluaaton hartaus su 24.12. klo
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EINI LAPPALAINEN
Pyörönkaari 15
Puh. 017-363 3042
14. Sirpa Nummenheimo, Richard
Nicholls.
Joulupäivän Jumalanpalvelus ma
25.12. klo 10. Veli Mäntynen, AnnaMari Linna.

Sisaret ja veljet adventin ajassa
Jeesuksessa Kristuksessa!

TERVETULOA
2017 joulunajan Kallaveden
seurakunnan tapahtumiin.
Mennyt vuosi ja tuleva joulu ovat
ainutkertaisuudessaan ikimuistoisia!
Toivotan sinulle siunattua joulua
ja uutta vuotta 2018

Matti Pentikäinen
Kirkkoherra
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Aihetta
hymyyn!

EDULLINEN JA HELPPO

TORIPARKKI
24/7

2 tunnin

pysäköinti
LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

3€

Kuukausikortti 70 €

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

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

Hammaskeskus Vilhelmi Pyörönkaari 3 E KUOPIO
017 363 4757
029 123 1152 Yhteisvaraus (pvm/mpm)
Kätevä ajanvaraus
myös netissä!

vilhelmi.fi

www.kuopionpysakointi.fi
/kuopionpysakointi

