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NOUTOPIZZERIA PETONEN
AVOINNA MA-KE 14-21, TO-SU 11-21 PUH. 044 - 363 3405
Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

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

KUUKAUDEN TARJOUS !

SULO’S
KEBAB

3,90€

(Leipä, kebab, chili-kastike, salaatti, tomaatti,
kurkku, paprika ja classic-majoneesi)
Voimassa 31.8.2018 asti

KOTIINKULJETUS MA-KE 14-20.30, TO-SU 11-20.30 ALK. 2,5€
AVOINNA MA-KE 14-21, TO-SU 11-21 | Pyörönkaari 7 | Petonen, Kuopio | puh. 044 - 363 3405 | noutopizzeria@gmail.com | www.noutopizzeria.com

Kuopiolainen! Asutko postinumeroalueella 70800, 70820,70840,70870 tai 71160? Tiesitkö,
että valinnanvapauskokeilualueella asuvana voit valita meidät terveyskeskuspalvelujesi tuottajaksi?
Asiakasmaksumme ovat täysin samat kuin julkisessa terveyskeskuksessa.
Esim. lääkärikäynnin hinta on 20,60 euroa sisältäen tarvittavat tutkimukset.
Alle 18 vuotiaista emme peri maksua.

PUH. 0207 300 403
PYÖRÖNKAARI 26, KUOPIO
WWW.KUNNANLAAKARIT.FI
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Kiva kesänaloitus Pinarilla

P

etosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla laskeutuivat kouluikäiset
pehmeästi kesälomaan ohjatulla KivaKesä! -toiminnalla, mutta ei
koulumaisella. Tekemistä oli kaksi ja
puoli viikkoa niin laidasta laitaan kuin
kuvitella voi.

Robotiikkaa
Teknistä puolta edusti bottipaja. Se
kuului tammikuussa alkaneeseen 12
kunnan alueella toimivaan, Kuopion
kaupungin hallinnoimaan Po1nt on
Chat -hankkeeseen. Hankkeen varsinaisena tavoitteena on kehittää monimediaisia online-palveluita, joissa
hyödynnetään verkko-ohjausta esi-

merkiksi läksytukipalveluna. Hankepäällikkö Miina Morko totesikin
iltapäivällä 5.6. ohjatessaan Pinarilla
alakoululaisten robotintekoa, että robotit ovat hankkeessa vain sivujuoni.
Morko korosti, että tässä bottipajassa ei pelkillä nörttihommilla pärjää,
sillä lasten piti hyödyntää myös hienomotorisia taitoja värkätäkseen robottinsa ensin fyysisesti kasaan. Hänen
ohjattavansa pääsivät miettimään sitäkin, että mikä oli vikana, kun ruuvit
eivät ruuvautuneetkaan vaan pyörivät
vain paikallaan. Eli tarvittiin myös ongelmaratkaisutaitoja sekä harjoiteltiin
paperilla olevien ohjeiden lukemista.

Ohjaamassa oli myös hankesuunnittelija Milla Porkka. Hänen mukaansa
usein bottipajan osanottajille riittää,
että saa robotin rakennetuksi ja näkee, miten se liikkuu. Ohjelmoimaankin saattoi kyllä päästä. Sitä varten oli
kannettavia tietokoneita, mutta jotain
saattoi tehdä kännykkäsovellutuksellakin. Robotti oli mm. mahdollista
saada seuraamaan viivaa tai sumopainimaan. Itse rakentajilla olivat suunnitelmat korkealentoisempia: haluttiin tehdä siivousrobotti, robottikissa
tai taistelurobotti. Iloisia kyllä oltiin,
kun robotit sitten kaukosäätimen
määräysvallassa kulkivat.
Poikien mielestä robottien kokoaminen ei ollut lainkaan vaikeaa – tyttöjen
mielestä oli. Ja vaikka 8-vuotias Tombe saikin robottinsa ensimmäisenä
toimintakuntoon, eivät tytötkään olleet lopulta poikia hitaampia.

Liikuntaseikkailu
Perinteisemmillä linjoilla oltiin pari
päivää myöhemmin 7.6., kun metsässä alettiin selvittää, miten saataisiin
Petosen henki paremmalle tuulelle. Se
oli selvästikin tyytymätön, koska sää
oli tuhruinen. Tiedossa nimittäin oli,

että Petosella on hyvä sää, kun henki
on tyytyväinen, ja huono, jos se ei ollut. Nyt oli siinä ja siinä, ettei satanut
heti aamusta.
Petosen hengen mieltymyksiä alettiin kartoittaa liikunnallisin tehtävin.
Kun kaikki olivat suorittaneet jonkun
tehtävän loppuun, Petosen henkeä piristävästä asiasta saatiin tietoon yksi
kirjain. Heti ensimmäisenä ohjaaja
Mari Sutinen kysyikin, kenellä olisi
takissa vetoketjullinen tasku, että siihen voitaisiin kerätä kirjainlaput talteen.
Mari Sutinen oli Männistön nuorisonohjaajana Petosella vähän vieraalla
maaperällä, mutta apunaan hänellä oli
Pinarilla kesätöissä oleva Susumyar
Daw, jolle Petosen metsiköt olivat
tuttuja aivan pienestä saakka. Mutta
valitettavasti sade ajoi liikuntaseikkailulaiset sisätiloihin, mikä ei kylläkään
tahtia haitannut, vaikka ulkona varmaan muuten olisi ollut mukavampaa
seikkailla.
Bottipajan ja liikuntaseikkailun lisäksi Pinarilla tehtiin mosaiikkiruukkuja kevään aikana siemenestä kasvatetuille kasveille, käytiin

Tombe oli tämän bottipajan vikkelin
robotin kokoaja.
kaupunkisotaa ja askarreltiin piñata,
mihin teemaan oli meksikolaista kokkaustakin! Ja paljon, paljon muuta.
Ai mikäkö on se asia, joka saa Petosen hengen paremmalle mielelle? –
No saippuakuplat tietenkin!
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää

Po1nt on Chatin hankesuunnittelija Milla Porkka seurasi robottien rakentumista.

Mari Sutinen heittämässä mielikuvituspalloa eteenpäin; pallon koko ja paino sai
muuttua henkilöltä toiselle heiteltäessä, ja se piti elein ja liikkein osoittaa. Pinarin kesätyöntekijä Susumyar Daw seuraa vieressä.

PÄÄKIRJOITUS

T

ervehdys taas rakkaat lukijat,
pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa
sikäli, että allekirjoittanut on
palannut muutaman vuoden tauon
jälkeen Petosen Lehden palvelukseen
– nyt täällä alkanut työrupeama on
minulle jo kolmas.
Toisaalla tässä lehdessä voit palata
ajassa vieläkin kauemmas taaksepäin,
artikkeliin josta käy ilmi millaista
eloonjäämistaistelua käytiin työskennellessäni kädessäsi olevan lehden
parissa lähestulkoon sukupolvi sitten,
1990-luvun puolivälin jälkeen. Haasteellista, jotten sanoisi.

Paluu Petoselle, osa 3
Ilokseni olen kuitenkin saanut
huomata, että varsin monet niistä
yrittäjistä ja yrityksistä jotka tuolloin mahdollistivat Petosen Lehden
viikoittaisen ilmestymisen, voivat
edelleen hyvin ja kokevat lehtemme
tärkeäksi viestintäkanavaksi asiakkailleen. Vaikka mediakenttä on tällä
välin muuttunut radikaalisti, niin ilman paikallisten yrittäjien ja ennen
kaikkea teidän tukea, hyvät lukijat,
meidän pieni mutta suuri kaupunginosalehtemme ei voisi ilmestyä.
Toivottavasti pystymme palvelemaan
teitä kaikkia tästäkin eteenpäin, osittain vereksin voimin ja lukijoita edel-

leen kuunnellen.
Mutta tähän päivään. Koulukkaat
ovat jo aloittaneet iloisen opintiensä,
työssäkäyvät ovat lomansa osapuilleen viettäneet ja marjastuskausi on
niin hyvä kuin se tämän poikkeuksellisen kuivan kesän päättyessä voi
yleensä olla – eli varsin laihaksi sato
näyttää jäävän.
Kaupunkilaiset ovat jo palailleet
pitkän ja paahtavan kuuman heinäkuun jälkeen kukin omaan arkeensa,
vaikka kesä ei suinkaan vielä ole ohi.
En malta olla mainitsematta, että it-

selläni on vielä kesän odotetuimpia
kohokohtia edessä, pari viikonlopun
mittaista laivareissua Tuovisen Jussin
upealla m/s Vegalla hyvien ystävien
seurassa.
Oikein leppoisaa loppusuvea ja lämmintä alkusyksyä sinulle - ja muistathan, että liikenteessä on nyt monta
koulutiensä juuri aloittanutta lasta.
Pienet koululaiset eivät vielä pysty
hahmottamaan ajoneuvojen nopeuksia eivätkä välimatkoja. Kadun toisella puolella vilistävä orava voi yllättäen
saada lapsen säntäämään ajoradalle,
joten varovaisuus on valttia!

Heikki Kokko
toimittaja
PS. Seuraava Petosen Lehti ilmestyykin sitten syksyn alettua 12. syyskuuta!

Petosen Lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
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Iloista palvelua - tervetuloa makujen maailmaan!

Zobin kautta jobiin

K

uten kaikki tietävät, työpaikkaa ei voi saada, ellei ole työkokemusta, ja niinpä sen ensimmäisen työtodistuksen saaminen
saattaa tuntua loogiselta mahdottomuudelta. Tässä ongelmassa auttaa
Zobi, Kuopion kaupungin nuorisotoimen projekti, tarjoamalla vapaaehtoistyöpohjaisia kesätöitä, joista saa
työtodistuksen, vaikka palkkaa ei saakaan.
– Tämä on Zobi-nimellä jo neljäs
kerta (kun toimintaa järjestetään),
kertoo eteläisessä Kuopiossa projektista vastaava nuorisonohjaaja Olli
Koivumies. – Tätä ennenkin vastaavaa toimintaa on ollut 11 vuoden ajan,
ja se on alkanut nuoriZaaristo-hankkeessa.
Haku Zobin ryhmään on yleensä

huhtikuussa, ja siihen ilmoittaudutaan yksinkertaisesti tekstarilla. Nuoria myös rekrytoidaan koulujen kautta. Vapaaehtoistyöpaikat ovat oman
alueen yrityksissä ja yhteisöissä. Olli
Koivumies luettelee Zobi-töitä: – On
siistitty puistoja Litmasessa ja Lippumäessä, oltu kaupoissa täyttämässä
hyllyjä, autettu palvelutalossa vanhuksia ja työskennelty tapahtumissa
kuten keväällä asukasyhdistyksen ja
sen yhteistyökumppaneiden Kevätkirmauksessa esimerkiksi lasten liikuntaradalla ja arpojen myynnissä
sekä erilaisissa tehtävissä kesän Puistotapahtumassa.
Vaikka oheisessa kuvassakin Olli
Koivumiehen vieressä oikealla pilkottaa vihreälogoinen Zobin esite, Kuopion kaupungin nuorisopalveluiden
Po1nt-portaalin kautta Zobia on aika

Olli Koivumies.

vaikea löytää. 15-vuotias Janina Ruotsalainen on ollut Zobissa mukana, ja
hän kertoi saaneensa tiedon chatin
kautta.
Aikuisten näkövinkkelistä ilmaisen
työn teettämiseen varsinkin yrityksissä liittyy tiettyjä eettisiä ongelmia,
mutta kokevatko nuoret itse tulevansa
riistetyiksi? Usein eivät, ei myöskään
Janina. – Tästä saa työtodistuksen ja
lisäksi kaikki Zobiin osallistujat pääsivät nuorisonohjaajien kanssa ilmaiseksi Provinssirockiin kesäkuun lopussa. Ja mitä niihin yrityksiin tulee,
Janinan mukaan kesätöihin on parempi mahdollisuus heillä, joista yrityksellä on aiempaa kokemusta esimerkiksi Zobi-työntekijänä.
Erityisen näppärää ammatinvalinnan kannalta on se, että kun Zobi
hankkii erilaisia työpaikkoja valmiiksi, nuoret voivat helposti päästä kokeilemaan niiden kautta useampia työpaikkoja kuin omin voimin jaksaisivat
hankkia. Janinallekin Zobin työpaikat
ovat lisä itsenäisesti hankittuun työkokemukseen. Hän on autellut yksityishenkilöitä siivouksessa, hoitanut
eläimiä ja ollut pariinkin otteeseen
Aurinkopuiston hoivakodissa, kunnes
teki ammatinvalintapäätöksensä: Lääketieteellinen olisi kiinnostanut, mutta lukio jäi nyt väliin, koska on niin
paljon kiinnostavampaa päästä kiinni
hoitotyöhön nopeasti lyhyellä ammattikoulutuksella. Niinpä Janina aloittaa
sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelun nyt syksyllä.
Tähän liittyen Olli Koivumieskin
näkee Zobin ampuvan vähän ohi.

Janina Ruotsalainen.
Palvelu on alun perin kaavailtu auttamaan niitä, jotka eivät itse saa hankituksi sitä ensimmäistä työpaikkansa.
Nyt Zobiin tulee enemmän parhaita
pärjääjiä kokeilemaan eri ammatteja.
Mutta hyvään tarpeeseen Zobi on
näinkin tullut. Joka tapauksessa se
tarjoaa niin niitä ensimmäisiä työpaikkoja kuin myös mahdollisuuksia

kokeilla kohtalaisen helposti eri alojen töitä ammatinvalinnan tueksi laajemmin.
Joten seuraavana keväänä valppaana, kun haku Zobiin huhtikuulla alkaa! Tähän asti kokemukset ainakin
ovat olleet hyviä.
Teksti ja kuvat: Saija Sillanpää

Elokuussa vielä palloillaan!
Tule rohkeasti mukaan
kaupungin avoimelle

FUTISVUOROLLE!

Petosella Litmasen tekonurmella
tiistaisin klo 14.30 - 16.30.
Lisätietoja 044 718 1798
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Petosen Lehti
ilmestyi joka viikko
Reilut parikymmentä vuotta sitten Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ja sen taloudelle varsin tärkeä Petosen Lehti olivat vaarassa kaatua. Lehden silloinen toimittaja Heikki Kokko seurasi tilanteen kehittymistä aitiopaikalta. Nyt hän
kertoo, mitä tuolloin todella tapahtui.

P

etosen Lehteen elokuun alussa jälleen palannut Kokko on
aiemmin työskennellyt pariinkin otteeseen toimituksessamme.
Ensimmäisen kontaktin lehteen hän
sai vuoden 1996 lopussa, jolloin Pitkälahti–Petosen asukasyhdistys kävi
tuolloisen puheenjohtajansa Mauno
Penttisen johdolla neuvotteluja lehden julkaisutoiminnan ulkoistamisesta. Talkoovoimin toimitetun lehden
teko oli osoittautunut raskaaksi, joten yhdistys valmistautui kääntymään
ammattilaisten puoleen. Neuvottelukumppanina oli Jazzrytmit–lehden
kustantaja, entinen Oikean Aseman
radiotoimittaja Osku Rajala.
– Tunsin Oskun varsin hyvin jo radioajoilta 1990 –luvun alussa, jolloin
kustansin ja päätoimitin Kuopion City -lehteä. Osku kirjoitti radiotyönsä
ohella freelancerina juttuja lehteeni,
muistelee Kokko.
Miesten tiet erosivat muutamaksi
vuodeksi, kunnes Rajala kertoi kuningasideastaan joskus loppuvuodesta 1996: järjestellään Petosen Lehden
julkaisuoikeudet Jazzrytmeille ja tehdään siitä viikkolehti kahden muun
Kuopiossa ilmestyvän lehden tapaan!
– Suunnitelma oli aika hurja, mutta tokihan kokenutta lehtimiestä uudet haasteet houkuttivat. Itse en tosin
noissa neuvotteluissa ollut mukana,
joitain pöytäkirjan ulkopuolisia keskusteluja toki kävin Penttisen ja varapuheenjohtaja Ville Kanasen kanssa.
Asukasyhdistyksen ja Jazzrytmien
välille saatiin lopulta hierottua sopimus, jonka mukaan uusi kustantaja
ottaa kokonaisvastuun lehden julkaisemisesta ja jakelusta yli 10 000 talouteen. Niinpä Jazzrytmit vuokrasi nuo
oikeudet; vastineeksi asukasyhdistys
saisi tietyn prosenttiosuuden ilmoitusten nettomyynnistä.

– Käsittääkseni molemmat osapuolet olivat aluksi hyvinkin tyytyväisiä
sopimukseen ja odotusarvot korkealla, muistelee Kokko reilun kahdenkymmenen vuoden takaisia tapahtumia. Enemmän tai vähemmän
säännöllisesti ilmestyvä lehti siirtyisi
vakavammin otettavaan ja kaupallisesti järkevämpään viikkorytmiin.
Tätä myös monet eteläisen Kuopion
yrittäjät kannattivat vahvasti.
Vuoden kuluttua tilanne tulisi kuitenkin olemaan tyystin toinen.

Lehti joka viikko
Sopimus oli siis lopulta saatu aikaiseksi ja toiminta käynnistyi nopeasti,
niinpä ”uusi” Petonen alkoi ilmestyä
hurjalla viikkotahdilla vuoden 1997
alussa. Tekijäkaarti oli pieni mutta
media-alalla rutinoitunut. Kokon lisäksi pitkää päivää painoivat päätoimittaja Rajala, Pekka Nojomaa, Ilkka
Iso-Pahkala, radiomainosten tuottajana ja mainosäänenä kunnostautunut
Pekka Hämäläinen ja pari ajoittain
vaihtuvaa avustajaa. Lehden jakeluorganisaatioon värvättiin kymmeniä Petosen alueen nuoria koulukkaita, jotka

Asukasyhdistys ja sille tärkeä Petosen Lehti joutuivat läpikäymään melkoisen kurimuksen reilut parikymmentä vuotta sitten, kertoo Heikki Kokko.
lehden kasvattaminen ja arvostetun
mediapaikan vakiinnuttaminen kaupungissa. Kunnianhimoinen tavoite
sinänsä.

saivat näin mukavasti taskurahaa.
– Pitää varmaankin täsmentää, että
tuolloin ilmoitusmyynnistä ja lehden
markkinoinnista vastannut Pekka Hämäläinen ei ole sama Pekka joka nykyisin hoitaa lehden myyntiä, naurahtaa Kokko. Etu- ja sukunimikaimoja
toki.
Lehden toimitus sijaitsi keskustan
Sektorissa samoissa tiloissa Jazzrytmien kanssa. Tämä toi aluksi hieman
logistisia haasteita toimitukselle ja ilmoitusmyynnille, kännyköitä ei vielä
ollut lähestulkoonkaan kaikilla, joten
kilometrejä kertyi. Piti yrittää saada
kaikki kuvat otettua ja haastattelut sovittua yhdellä tai kahdella viikoittaisella Petosen reissulla. Ilmoitusmyynnistä huolehtineen Hämäläisen Pekan
urakka oli vielä raskaampi.
– Tuona vuonna julkaisimme 47
lehteä, joten luppoaikaa ei pienelle
toimitukselle juurikaan jäänyt. Aikataulu oli tiukka: deadline ja oikoluku
tänään, Nojomaan taittaman lehden
aineisto painoon Pieksämäen Lehtisepille oitis, lehtien haku ja jakoon seuraavana päivänä. Valokuvat otettiin
filmille, nekin piti kehittää ja skannata. Seuraavan viikon lehti oli totta kai
jo työn alla eli toimitus työsti kahta jos
ei kolmea lehteä samaan aikaan, valottaa Kokko tuon ajan lehdentekoa. Lomia ei juuri pidetty.
– Homma kuitenkin sujui, lehti ilmestyi ajallaan kutakuinkin ongelmitta ja myynti pelasi kohtuullisesti.
Lukijat saivat luettavaa, yritysasiakkaat kaupalliset tiedotteensa näkyviin
joka viikko ja Jazzrytmit – kuten myös
asukasyhdistys – pientä kohennusta
tulovirtaansa. Yhdistys oli vielä tässä
vaiheessa hyvinkin tyytyväinen toimintaamme.
– Eteläisen Kuopion asukkaat saivat
lehden myötä tuiki tärkeää ja kaipaamaansa tietoa alueensa asioista viikoittain, muistuttaa Kokko. Samoin
asukasyhdistyksen tiedotuskanava oli
auki joka viikko.

Lopun alku
Vuoden 1997 kääntyessä talveksi
Osku Rajalan ja asukasyhdistyksen
puheenjohtaja Mauno Penttisen näkemykset lehden alkuperäisestä ta-

voitteesta palvella alueen asukkaita ja
siellä toimivia yrityksiä erkanivat. Rajalan tavoitteena oli lyödä kiilaa kahden kaupunkilehden, ViikkoSavon ja
tuolloin vielä ilmestyneen ja menestyneen Uutis-Kukon väliin. Eteläinen
Kuopio kasvoi ja alueen suurimman
kauppakeskuksen, Kolmisopen Citymarketin ilmoitusmarkoista käytiin
lehtien välillä raakaa taistelua. Asiakas oli saatava mainostamaan pitkällä
sopimuksella vaikka heikollakin katteella.
– Meille haluttiin sittari etusivulle.
Pekka oli alustanut ihan kelvollisen
sopimuksen Citymarketin kanssa eli
reilut parikymmentä maksettua etusivua vuodessa, mutta tämä kaatui päätoimittajaan. Sopimus jäi kiinni muutamasta satamarkkasesta joista Osku
ei ollut valmis tinkimään. Tämä kyllä
hämmästytti sittarin silloista kauppiastakin. Asiasta käytiin toimituksessa todella pitkä vääntö mutta minkäs
teet, murehtii Kokko, joka työskenteli
lehdessä oman toiminimensä puitteissa. Sananvaltaa päätöstentekoon ei hänellä siis juuri ollut.
– Sopimus olisi ollut merkittävä lisä
myös asukasyhdistyksen saamiin provisioihin. Jäi hieman harmittamaan.
Osku Rajalan visiot lehden tulevaisuudesta olivat loppuvuodesta 1997
Kokon mielestä kuitenkin toisaalla:

–Ei lehti mikään rahasampo ollut sen enempää asukasyhdistykselle
kuin Jazzrytmeille. ViikkoSavo, UutisKukko, Oikea Asema, Savon Sanomat
ja satunnaisesti ilmestyneet urheiluseurojen aviisit ynnä muut. Kaikki
veivät ilmoitusmarkkoja kaikilta, tosi
hankala taistella pienenä kaupunginosalehtenä näitä vastaan vaikka Petosen liike-elämä meitä vielä vahvasti
kannusti. Kaupallisesti tilanne oli vaikea, muistaa Kokko.
Vuoden 1997 lopulla Penttisen ja
Rajalan välit menivät lopullisesti solmuun. Rahallakin oli roolinsa, eivätkä henkilökemiatkaan olleet parhaalla
tolalla.

Välirikko ja Savolaenen
Sitä milloin Rajalan ja asukasyhdistyksen välit lopullisesti katkesivat,
Kokko ei osaa sanoa. Toimituksen
ilmapiiri kuitenkin selvästi huononi
loppuvuodesta 1997. Myös joidenkin
ilmoitusasiakkaiden suhtautuminen
lehteen muuttui nihkeäksi. Muutamat vakioilmoittajat toki jäivät, koska
muutakaan järkevää omalle asiakaskunnalleen suunnattua viestintäkanavaa näillä ei ollut.
– Voin vain arvella, että tässä kohtaa
asukasyhdistys kaivoi maata Rajalan
alta. Jos Rajala halusi päästä yhdistyksestä eroon ja vallata lehden, niin tuo
ikävä tunne oli varmaan molemminpuolinen. Asukasyhdistys halusi päästä eroon Rajalasta.
– Kävin Penttisen kanssa useita keskusteluja siitä, josko minulla olisi valmiudet ottaa lehti hoitaakseni. Vaan
eihän se niin toimi, sopimus oli Jazzrytmien eikä minulla tietenkään ollut
mahdollisuuksia hypätä väliin.

Puheyhteys Rajalan ja yhdistyksen
välillä oli katkennut jo aiemmin. Kokko muistaa Penttisen maininneen, että Jazzrytmit olisi rikkonut sopimusta,
eivätkä yhdistykselle kuuluvat tilitykset pitäneet paikkaansa, tai ne ainakin
myöhästelivät rutkasti.
– En tiedä millaisista summista oli
lopulta kysymys. Joka tapauksessa sopimus purettiin ja Petosen Lehti lakkasi olemasta. Tämä oli aikamoinen
isku yhdistyksen taloudelle ja epäilemättä myös henkilökohtaisesti puheenjohtaja Penttiselle.
– Tämä jäi minua erityisesti harmittamaan, ne puhelut joita Manu soitti
olivat todella raskaita kuunnella.
Osku Rajala ei kuitenkaan jäänyt tuleen makaamaan. Tammikuussa 1998
päivänvalon näki Petosen Lehden
seuraaja, jonka nimeksi Rajala antoi
Savolaenen. Formaatti ja jakelualue
olivat käytännössä samat kuin edeltäjällään.
– Savolaesen lento katkesi kuin sillä
kuuluisalla kanalla. Lehti ilmestyi vain
kolmen numeron verran alkuvuodesta 1998. Se oli siinä.
Rajalan viimeiseksi jääneen Savolaesen pääkirjoituksen sävy ei jätä
epäselväksi sitä katkeruuden määrää,
mitä hän tunsi yhdistystä ja erityisesti
sittemmin edesmennyttä puheenjohtaja Mauno Penttistä kohtaan.
– No, tuo kirjoitus on hänen näkemyksensä asioiden kulusta, Penttisellä
oli omansa. Itse molempia osapuolia
aikoinaan kuulleena uskallan väittää,
että edellä kerrottu antaa riittävän
selkeän kuvan siitä, mitä reilut kaksikymmentä vuotta sitten todella tapahtui ja millaisen kurimuksen yhdistys
ja sille tärkeä lehti joutuivat läpikäymään, päättää Kokko.
Teksti ja kuvat: Petosen Lehden työryhmä

Petosen Lehden lyhytikäinen seuraaja Savolaenen ilmestyi vain kolmen numeron verran alkuvuodesta 1998.
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Harjalla vai koneella?

K

esäaika on mattopyykin kultaaikaa. Toiset ovat vannoutuneita mäntysuovan, juuriharjan ja lihasvoiman kannattajia. Mutta
kaikkia taas ei helteessä huhkiminen
innosta tai siihen ei yksinkertaisesti
riitä aikaa. Tämä on huomattu myös
maaliskuussa avatussa 24 Pesulassa
Kuopion Kolmisopella:
- Kesäkuukausina suomalaiset perinteisesti pesevät etenkin räsymattojaan. Tulijoita pesulaamme mattopyykille olisi vaikka keskellä yötä,
toimitusjohtaja Asko Nevala naurahtaa ja jatkaa:
- Vaikka nimenä on 24 Pesula, liikkeen täytyy toimia kauppakeskuksen
aukioloaikojen puitteissa eli käytännössä pesukoneiden käynnistys rajoitetaan puolituntia ennen sulkemisaikaa.
Pesulan mattokoneeseen mahtuu
kaksi isoa olohuoneen kokoista mattoa ja pesu kestää vain puoli tuntia.

M

Kone linkoaa matoista kaiken liikkuvan veden pois, joten mattoihin ei tule
värivalumia ja ne ovat mukavan keveitä liikutella. Jos maton haluaa kokonaan kuivaksi, se onnistuu helposti
lukittavissa kuivauskaapeissa, joissa
kaksi isoa mattoa kuivuvat vuorokaudessa. Kuivauskaapissa saa kuivata ainoastaan 24 Pesulassa pestyjä, linkokuivattuja mattoja.
- Olemme kehittäneet myös tasopestävien mattojen pesukoneen ja sen kysyntä on ollut loistavaa. Tuotantomme
pyrkii vastaamaan kuluttajien tarpeisiin ja Kuopioonkin tulee tasopesukone. Tulevista asennuksista ilmoitetaan
www.24pesula.fi sivuillamme, Nevala
vinkkaa.

Miten osaan toimia?
Itsepalvelupesulassa asiointi on
hyvin helppoa: pesulaan ei tarvitse
ajanvarauksia, sillä aina kun kone on
vapaana, se on myös käytettävissä.
Pesuaineitakaan ei tarvitse tuoda mu-

kana, sillä ne sisältyvät aina pyykkäyksen hintaan. Hajuton ja allergiatestattu pesuaine annostellaan koneisiin
automaattisesti.
- Tekstiilejä pestäessä koneita ei voi
käyttää väärin. Ainoastaan liian täyteen laitettu pesukone ei aina tee parasta pesutulosta. 24 Pesulassa ei saa
pestä öljyisiä työvaatteita, eikä hevosen loimia, sillä pesula on suunnattu ainoastaan kodintekstiileille. Ohjeistus liikkeissä on toiminut erittäin
hyvin ja tarvittaessa asiakkaat voivat
soittaa asiakaspalvelunumeroomme,
josta saa aina lisää tietoa, opastaa Nevala.
Pesulassa koneet on jaettu pyykki- ja
mattokoneisiin. Korkeateholinkoavissa pyykkikoneissa pystyy pesemään
kaikki konepestävät tekstiilit puolessa
tunnissa. Koneissa on valmiit pesuohjelmat, vain lämpötila valitaan pyykin
mukaan. Pyykkikoneita löytyy kolmea eri kokoa: perus 9 kg, iso 14 kg ja
jätti 19 kg. Koneiden käytöstä makse-

Pyykin voi kätevästi jättää peseytymään, ja käydä itse sillä välin vaikka ostoksilla.
taan kortilla. Kun pesukone on valittu
ja maksu suoritettu, lähtee pesuohjelma käyntiin.
Vaatepyykin ja kodintekstiilit voi
halutessaan kuivauttaa erillisessä kuivausrummussa, jolloin kuivausaika
on puoli tuntia. Näin toimimalla saa
tuoda puhtaat, kuivat vaateet suoraan
kodin vaatekaappiin.

- Kuopio on positiivinen ja virkeä
kaupunki. Jo nyt olemme saaneet
palautteissa toiveita lisätä koneiden
määrää. Tavoitteenamme onkin tuoda
kysynnän mukaan toinen 24 Pesula
Kuopioon, Nevala kertoo tulevaisuuden suunnitelmista.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Possuntahtista elämää

inä olen Nexus, Hietalan
lauman johtaja. Joku voisi
sanoa, että johtamistyylini on kaavoihin kangistunutta, mutta
minä nyt vaan tykkään, että asiat hoidetaan aina samalla lailla ja ajallaan.
Auktoriteettia minulta löytyy, joten
lauman ohjaus sujuu siten, että tahtoni myös tapahtuu. Etenkin ruokailuajoista ei jousteta. Elämä nyt vaan on
helpompaa, kun tietää, milloin ja mitä
syödään, ja kenen vieressä sitä yönsä
nukkuu.
- Sensitiiviseen johtamiseen kuuluu,
että vaikka kiukuttaisi, niin kulmahampaita ei käytetä. Puheella näistä
asioista selvitään. Minä osaan äännellä hyvin monipuolisesti jopa siten, että asia tulee ymmärretyksi ihmisenkin
ajatuksenjuoksulla.
- Tähän minun laumaani kuuluu
kahden ihmisen lisäksi koirakaveri,
jonka kanssa tullaan toimeen ihan
kivasti. Me kaikki nukutaan yhdessä,
koska niin on mukavaa ja turvallista.
Isäntäkin on sitä mieltä, että ihan parhaiten nukuttaa, kun kuuntelee sitä
meidän yhteistuhinaa. Jos tuo toinen
uros meinaa viedä liikaa tilaa perhepedissämme, osoitan sille paikkansa
eli näykkäisen sitä hellästi paljaasta nilkasta. Kyllä se sitten ymmärtää
väistää perheen todellista alfaa. Naisia
en ikinä näyki, sen suhteen olen täysiverinen herrasmies.

Pulmapelit intohimona
- Omaan melko innovatiivisen
luonteen. Kaikkea kärsän ulottuvilla olevaa on kiva tutkia ja paloitella.
Isännän kuulokkeita etenkin. Pahvilaatikoista on myös iso ilo, samoin
kaikesta muusta revittävästä. Kerran
juutuin pussilakanan sisään, kun piti
tarkistaa, mitä sen sisällä on. Viheliäs
keksintö. Toisesta päästä on niin helppo mennä sisään ja toisessa päässä onkin vain pari kärsänmentävää aukkoa.
Siinä kun suuntavaisto meni sekaisin,
meinasi jo paniikki iskeä. Meni tovi,
ennen kuin keksin ulospääsyn. No,
vähän minua autettiin, ja taisi siinä

hässäkässä jotain mennä rikkikin.

- Nexus ei nauttisi muuten tarpeeksi
nestettä, ellei ruoka sisältäisi sitä. Sen
juomakuppi on yleensä koskematon,
Hietala kertoo.

- Älypeleissä hakkaan tuon koiran
mennen tullen. Se vaan höseltää, eikä
mieti. Minä taas selvitän ensin pelin
logiikan ja napsin sitten herkut järjestelmällisesti parempiin suihin. Näitä
pelejä on kertynyt meille monenlaisia,
ja ne kaikki ratkaisen koiraa nopeammin. Suurin herkkuni ja suorastaan
intohimoni ovat maapähkinät. Niiden
viettelevä aromi ajaa lähes hulluuden
euforiaan. Temppujahan en tee kuin
omasta tahdostani, mutta kun on kyse maapähkinöistä, joustan tästä periaatteesta. No, on minulla myös yksi toinenkin juttu, joka vetää kenoon
suorilta jaloilta; se on mahasta rapsuttaminen.

Sinustako sikatilallinen?
- Jos suunnittelee minipossun hankintaa, kannattaa ensin miettiä, miten
itse asuu ja elää. Possu ei ole samanlainen lemmikki kuin kissa tai koira. Sillä
on tarve tonkia ja silputa kaikkea, mitä sen kärsän ulottuville sattuu. Metriä
alempana ei voi säilyttää mitään, ellei
kaappeja ole lukittu. Silppuaminen ei
liity vain pentuaikaan, vaan se on lajin
ominaiskäytöstä koko iän. Oikeastaan
koko koti sisustetaan possun mukaan
ja se haluaa yleensä, ettei muutoksia
ympäristössä tapahdu. Vaikka Nexus
on tavannut paljon ihmisiä, sen alkuasetelma vieraita kohtaan on epäluuloisuus ja peräytyminen. Se nauttii
oman laumansa seurasta ja siitä, että
hoitajat pysyvät samoina, Hietala kertoo possun arjesta ja jatkaa:

Pomo määrää
vessan paikan
Hietaloille lähes viisivuotias, ja ainakin 80-kiloinen Nexus, on jo perheen
toinen minipossu.
- Kun menetin rakkaan koiran, ajattelin, että jokin muu lemmikki voisi
olla hyvä ratkaisu. Kun perheen kissakin menehtyi, alkoi vaimo ottaa selvää
minipossuista, kertaa Sakari Hietala.
Hietaloilla oli ensimmäisen possun
kanssa epäonnea. Sen sorkat pääsivät
ylikasvamaan ja käyristymään, ja se
menehtyi eläinlääkärin toimenpiteessä. Nykyinen possu hankittiin taloon
pian menetyksen jälkeen ja myöhemmin myös koira sille kaveriksi. Tällä
kertaa Nexuksen kanssa on sorkkien
hoitoon kiinnitetty erityisesti huomiota.
- Jos possu ei ulkoile, sorkat kasvavat
liikaa. Opetimme Nexuksen pienestä pitäen siihen, että sen makoillessa
sorkkia viilataan ja lyhennetään oksasaksilla. Kun Nexus tuli taloon, se tutki ensin kaikki huoneet läpi ja valitsi
oman pissapaikkansa, keskeltä lattiaa
vaimon työhuoneesta. Tämä on siis
edelleen se paikka, johon jätelaatikko on sijoitettu, eikä sen paikkaa voi
muuttaa, Hietalaa naurattaa possun

- Minipossun hankintaa suunnitellessa kannattaa suvun taustat selvittää
kunnolla. Valitettavasti markkinoilla
on paljon rahankiilto silmissä tehtailtuja possuja, joilla on sitten sisäsiittoisuuden vuoksi terveysongelmia; esimerkiksi reikä sydämessä.
Väittävät, että lemmikit muistuttavat omistajiaan, vai oliko se toisinpäin?
pedantti luonne.

Herkkä hipiä ja
kasvisruokavalio
Minipossut ovat hyvin tapauskollisia. Nukkumapaikka pysyy samana,
samoin ruokailuajat. Siistinä eläimenä
se myös ilmoittaa heti, kun on käynyt laatikolla asioilla, ja usein alkaa
jo omatoimisesti peittämään jätöksiä
matoilla. Nexus antautuu mielellään
päivittäisille hygieniatoimenpiteille,
nimittäin kasvojen ja kärsän pesun
pehmeällä hammasharjalla ja rievulla.
- Possun kyynelneste on punaista,
joten sen kuivuessa kasvoille possu

voi olla aika hurjan näköinen. Myös
korvia putsataan sekä kuivaa ihoa voidellaan Aloe veralla, Hietala selventää
karjun kauneudenhoitorutiineja.
Karvanlähtöaikaan kovaa ja karkeaa
karvaa pitää hellästi rapsutella turkista irti. Karvaa on silloin kaikkialla ja
se on niin pitkää, ettei imuri vedä. Silloin harjalla ja rikkalapiolla on käyttöä.
Nexus syö päivittäin seosta, johon kuuluu neljän viljan puuroa, riisiä, soijarouhetta wokkivihanneksia,
omenaa, porkkanaa tai muuta kasvista. Ruokaan lisätään vitamiinia ja paljon nestettä, vettä tai piimää.

Ilman paperitöitä ei possun omistajaksi tulla, sillä yhdenkin minipossun omistajan täytyy rekisteröityä
sikatilalliseksi oman kunnan maaseutuviranomaiselle ennen possun
hankintaa. Minipossut tulee myös rekisteröidä Eviran sikarekisteriin, jota
kautta hallinnoidaan sikojen ostoa ja
myyntiä.
Oikeanlaisessa perheessä loputtoman uteliaasta töpselinokasta voi olla
iloa jopa kaksi vuosikymmentä. Hietalan perheen tuttavat tietävät, mitä
heille lahjaksi toivotaan: maapähkinöitä ja uusia pussilakanoita!
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Sakari Hietala
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Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.ﬁ • toimisto@ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•
•
•

Biljardi ma klo 9.30 - 13, to klo 9 - 14
Rivitanssi (jatkuu 17.9.) ma klo 12 - 14
Tiistaikerho (jatkuu 18.9.) ti klo 11.45 - 14
Askartelukerho ke klo 11 - 14
Kuvataidekerho pe klo 11 - 14
Sekasähly su klo 16 - 17.30

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

Korjausompelija tekee pieniä ompelutöitä.
Tavoitettavissa keskiviikkoisin 9.30-12.30

SPR TERVEYSPISTE

Terveyspisteessä saat neuvontaa ja tukea
terveysasioissa. Terveyspisteeseen voit
tulla ilman ajanvarausta.

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10 (jos pelaajia)
- Limpun loukkua pelataan torstaisin
- SPR:n terveyspiste kesätauolla

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
Avoinna 20.8. alk. ma-ti,pe 8-13 ja ke-to 8-15

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

Kotikulmalla on soutuvene vuokrattavana 4 € / päivä
Vene sijaitsee Kirveslahdessa, avain Kotikulmalla.
Kotikulman neulekerho jatkuu pe 24.8. klo 11.30-13.30 Pinarin 2. krs.
Neulontaa hyväntekeväisyyteen. Neulojille pullakahvit/-teet.

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO
18.8.

TAIMIEN PURKITUS Paukarlahdessa. Kimppakyyti lähtee ABC:ltä klo 9.00.

25.8.

TAIMIKIRPPIS Petosen torilla klo 8.00 - 14.00.
Tule hankkimaan hyvät ja edulliset taimet syysistutuksiin!

Kts. nettisivut

TAIMIEN MAAHANPANIJAISET Hallaparressa (Paukarlahti)

Loppukesän puuhat ovat alkaneet. Askartelu jatkuu Jynkän Monarilla tiistaisin klo 16 alkaen.
Tarkempia tietoja toiminnasta nettisivuilta ja Facebookista.

SPR:n Terveyspisteiden syksyn ajat:
K-Supermarket / Petosen apteekki
Jalkasenkatu 5 Kuopio

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
sähköposti: plpuutarhakerho@gmail.com
puhelin: 044 512 3137
www.pitkalahdenpuutarhakerho.fi
Olemme myös Facebookissa!

Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 13.00

Petosen vapaa-ajantilat
Pinari, Pyörönkaari 19
toimisto@ppay.fi

ma 10.09.18 klo 10-12
ma 08.10.18 klo 10-12
ma 29.10.18 klo 10-12
ma 10.12.18 klo 10-12
PETONEN (Kotikulma) Jalkasenkatu 7 Kuopio
ma 03.09.18
ma 01.10.18
ma 05.11.18
ma 03.12.18

klo 10-12
klo 10-12
klo 10-12
klo 10-12

*Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai kotisivuiltamme kahvio.ppay.fi
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia
Huom! Meillä käy vain käteinen!

Loppukesän luonnosta saa muutakin kuin marjoja

A

lkukesästä on voinut poimia
salaattien
lehtivihannekset
suoraan luonnosta. Tämä ilo
on tältä sesongilta nyt oikeastaan ohi.
Mutta vaikka luonnon antimien kokoamisessa on siirrytty marjastamisen puolelle, luonnosta löytyy vielä
muutakin.

Syyskauden villivihannes:
voikukanjuuret
Sota-aikaan kuivatuista voikukanjuurista keitettiin kahvinkorviketta.
Meidän aikoinamme voikukanjuuria
ei tarvitse siihen tarkotukseen säästellä vaan ne voi käyttää tuoreeltaan.
Syksyllä koko kesän rauhassa kasvaneiden voikukkien juuret ovat muhkeimmillaan, ja keitettynä ne ovat
mainio lisuke.
Voikukanjuurimetsälle mennessään
tarvitsee jonkinlaisen teräaseen mukaan, sillä voikukka on mustasukkainen juuresta. Juuressa on nahkamainen kuori, joka joskus nylkeytyy
kertavedolla irti koko juuresta – jos-

kus taas ei, jos se on puunkuorimaiseksi kovettunut.

Salaattiaineksesta
teemateriaaliksi
Lempivillivihannekseni poimulehti
kelpaa loppukesästä vain teeksi kuivattavaksi. Mutta siihen se kelpaakin
hyvin. Paperin päälle saunan jälkilämpöön tai jääkaapin päälle ja siinä kuivuvat. Sitten murennetaan johonkin
purkkiin. Villivihannesteetä tarvitaan
kupilliseen aika paljon enemmän kuin
tavallista kaupan teetä, usein useampia teelusikallisia.
Siankärsämön lehtivihannesvaihe
loppuu sen kukintaan, kun sen lehdet muuttuvat puisiksi. Mutta siitä on
sittenkin vielä moneen. Jos kaupalliset hyttyskarkotteet ovat unohtuneet
marjareissulla kyydistä, matkan varrelta tienposkesta poimituilla siankärsämön lehdillä voi hieroa ihoaan
saman vaikutuksen aikaan saamiseksi.
Perinteisessä kansanlääkinnässä siankärsämön lehdillä on peitetty haavoja,

ja sillä itse Väinämöinen paransi polvensa, kun oli lyönyt siihen kirveellä.
Kiehuvaan veteen sekoitetuilla kukilla
ja lehdillä voi kylvettää myös jalkojaan
marjastusreissun päälle.

Kaalin sekaan silputtua voikukanjuurta - päällä mallina
yksi kokonaisena keitetty. Muutamasta sileästä voikukanlehdestä saa jo melkoisen osan päivän vitamiinitarpeesta.

Kiehuvaan veteen sekoitettuja, kuivattuja tai tuoreita, siankärsämön lehtiä ja kukkia voi juoda teenäkin. Kansanlääkinnässä siankärsämöjuomalla
pyrittiin hoitamaan suolistovaivoja
ja hengitystietulehduksia. Tällaisella
haudukkeella voi myös korvata ruoanlaitossa mainiosti kasviliemen –
maku on hiukan pippurinen.

Kupponen
kauneinta Suomea
Kesän kukkiakin kannattaa säilöä
talvella nautittavaksi. Siankärsämön ja
poimulehden lisäksi loppukesästä löytyy teeaineksiksi vielä maitohorsman
ja puna-apilan kukkia. Vaikka maitohorsman lehdistäkin saa hyvää teetä,
ne olisi pitänyt kerätä jo heti keväällä.
Mutta kukkia on vielä käytettäväksi
kesän loppupuolellakin. Niin maito-

horsman kuin puna-apilankin kukkia
voi käyttää tuoreina myös vaikka salaateissa.
Pimenevien iltojen askarteluihinkin
kelpaavat monet luonnon kasvit. Esimerkiksi syyskranssin, jolla mennään
kevyesti joulukuulle asti, voi tehdä
pietaryrtistä ja siankärsämöstä.

Villivihanneksia saa kerätä jokamiehen oikeudella, mutta kranssin pohjaksi tarvittavan pajurenkaan materiaaliin tarvitset maanomistajan luvan.
Harva maanomistaja tosin panee pahakseen, jos pajuja katkoo. Yleensä
paju on pelkästään maanvaiva.
Teksti ja kuva: Saija Sillanpää
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu su 19.8. klo 10. Veli Mäntynen, Sirpa Nummenheimo, Anna-Mari Linna.
Seurakuntavaalien ehdokasrekrytoinnin keskustelutilaisuus
ti 21.8. klo 18. Matti Pentikäinen.
Messu su 26.8. klo 10. Sirpa
Nummenheimo, Rami Tuomikoski.
Perheitten ilta ma 27.8. klo 17.
viikoittain maanataisin kirkon
alakerrassa.
Reipas Aamu perheille ke 29.8.
klo 9. kirkon alakerrassa.
Messu su 2.9. klo 10. Sanna
Alanen, Sirpa Nummenheimo,
Anna-Mari Linna.

Vimma kuoron -konsertti su
2.9. klo 18. Richard Nicholls.
Kuoroa johtaa Jaana Turunen
Arkinen atria ke 5.9. klo 11.
Koko kansan perhekirkko su
9.9. klo 10. Juha Määttä, Anni Tanninen, Richard Nicholls. Kallaveden kirkon kastepuun käyttöönotto. Perhemessun jälkeen lounas,
erilaisia iloisia toimintapisteitä ja
mukavaa yhdessäoloa.
Sulassa sovussa-ryhmä ke 12.9.
klo 10. Piiri ikäihmisille ennen
arkista ateriaa, parittoman viikon
keskiviikkona.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

Nuorten lauluryhmän harjoitukset alkaa to 23.8. klo 17.
Mari Vuola-Tanila. Uudet ja entiset laulajat lämpimästi tervetulleita! Kuoronjohtaja kanttori Mari
Vuola-Tanila p.0404848368 tai
mari.vuola-tanila@evl.fi.
Petosen perhekerho to 30.8. klo
9.30.
Toiminnan miehet pe 31.8. klo
13. miehille toimintaa viikottain.
Petosen messu su 2.9. klo 17.
Sirpa Nummenheimo.
Varikko-parisuhdeilta su 2.9.
klo 17. Varikolla pureskellaan
parisuhteenpalikoita
lapsiperheen näkökulmasta. Illassa on
tarjolla pientä iltapalaa ja lastenhoito. Parisuhteen synttärit, Terhi
Ruokonen-Jalo
Diakoniatyön toimintakauden
avajaiset ti 4.9. klo 12. Sirpa Nummenheimo. Ruokailu (vapaaehtoinen maksu) ja pientä ohjelmaa.
Pulinapaja to 6.9. klo 9. Avoin
matalan kynnyksen kohtaamispaikka avoinna arkipäivisin ma,ti
ja to klo 9-11 Petosen seurakuntatalolla (Pyörönkaari 21, C
ovi). Mahdollisuus käyttää nettiä asiakastietokoneen kautta ja
voit lukea päivän lehtiä. Diakoniatyöntekijä on paikalla koko
ajan. Kela Pop up on paikalla 18.9.
, 2.10.. 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.
Aikuissosiaalityön palveluohjaus
on paikalla 18.9., 23.10. ja 20.11.

Puh. 0440 775 000

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!
Pyörönkaari 3

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

Pulinapajassa on tarjolla juttuseuraa, puuroa, soppaa ja kahvia.
Aloitamme hartaudella.
Nuortenilta ti 11.9. klo 16.30.
Kallaveden seutu - Muut
Jynkänvuoren perhekerho ma
27.8. klo 9.30. Jynkänvuoren kerhotila, Isännäntie 22.
Miesten lenkkipiiri ti 28.8. klo
17.30. Rytkyn leirikeskus.

Pasi Louhelainen, kuka oikein olet?

I

tä-Suomen kiertueensa Kuopioon
Petosen puolelle 11 ja puoli vuotta
sitten pysäyttänyt, puujalkoja viljelevä puolisokea puolinörtti.
Mikä on suhteesi Petoseen?
Ei ollut mitään ongelmia muuttaa
Joensuun Rantakylästä Kuopion Petoselle, molemmat yhtä hyvällä maineella kyllästettyjä asuinalueita. Viihtynyt olen, eihän täältä puutu kuin
elektroniikka-alan liike ja oma jalkapalloseura. Moottoritie vie nopeasti
muuallekin, jos vieraissa haluaa käydä.
Millaisissa tehtävissä olet toiminut
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksessä?
Tulin silloin PPAY:n hallinnoimalle Petosen asukastuvalle työntekijäksi kesällä 2009 ja siitä se eteneminen
sitten lähti. Ensin Petosen Lehden toimistovastaavaksi, sitten koko yhdistyksen toiminnanohjaajaksi ja lopulta
hallituksen puheenjohtajaksi neljäksi
vuodeksi. Nykyisin vielä hallituksen
jäsenenä annan kokemukseni yhdistyksen käyttöön.
Mitä pidät Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen toiminnan ytimenä?
Asukkaiden eteen toimiminen on
tietenkin ydin, kaiken tarkoitus. Se

voi tarkoittaa tuhannen ihmisen tapahtumia, yhden ihmisen työllistämistä yhdistyksen tehtäviin tai kaikkea siltä väliltä. Varainhankinnan
kautta saaduilla tuloilla asukastyöstä
saa laadukkaampaa, syvempää ja pitkäaikaisempaa, kuten viime vuosien
osallisuushankkeista on nähty
Sinulle asukastoiminta ei ole vain
hyvä harrastus vaan myös työ. Mitä
kaikkea kuuluu normaaliin työpäivääsi?
Kyllä, olen toiminut Kuopion asukastupien it-vastaavana ja Kotikulman lähiötyöntekijänä kohta neljä
vuotta. Työssäni pääsen auttamaan
tupien asiakkaita eli paljolti Petosen
asukkaita lähinnä tietokone- ja mobiililaiteongelmissa, mutta myös muissa
päivän polttavissa aiheissa. Hoidan
myös asukastupien rekrytointeja, joten työhöni kuuluu haastatteluja, työhön opastusta, muita esimiestehtäviä
sekä yhteydenpitoa TE-toimiston,
kaupungin työllisyyspalveluiden, Kelan ja muiden tukityöllistämiseen liittyvien tahojen kanssa.
Miten arvioisit ammatillisesta vinkkelistäsi asukastoimintaa
yleensä ja Petosella erityisesti?
Asukastoiminnalla on kiistattomia
hyötyjä sekä yksittäiselle ihmiselle
että asuinalueelle. Tapaaminen ja toi-

miminen yhdessä muiden ihmisten
kanssa voi avartaa enemmän kuin
matkustaminen omassa pienessä porukassa. Kun yksittäistä ihmistä auttaa, oli se sitten vaikkapa ilmaisella
leipäpussilla, it-neuvonnalla, kerhotoiminnalla tai ihan vain juttelemalla päivittäisiä, saa hyvän kiertämään.
Hyvää osakseen saanut ihminen on
yhteiskunnalle kaikin puolin hyödyllisempi ja edullisempi jäsen.
Erakoituminen 15 000 asukkaan
kaupunginosan keskellä on täysin
mahdollinen ja liian usein toteutuva
skenaario. Asukasyhdistys- ja asukastupatoiminta ovat lääkkeitä ongelmaan. Kaupungin panostus lähiötyöhön on viime vuosina kasvanut
sekä taloudellisesti että yhteistyön
määrässä. Toiveena on että kehitys
jatkuu samansuuntaisena. Haasteena
on tehdä palveluista niin näkyviä ja
mahdollisimman monelle edes joltain
toiminnanosaltaan niin houkuttelevia
että seuran tai tekemisen puutteesta
kärsivä henkilö rohkaistuu lähtemään
kotoaan kohtaamaan uusia ihmisiä.
Miten näet asukasyhdistyksen
tulevaisuuden näin 30-vuotisjuhlavuonna?
Tulevaisuuden näkymät mietityttävät siltä osin, että palkkatukityöllistymisen vaikeuduttua on varainhankinnasta kannattavan tekeminen
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haastavaa. Yhdistyksen toiminnan
laajentaminen ja hankkeiden toteuttaminen eivät valitettavasti ole
ilmaisia, ne tarvitsevat taustalle rahoituskeinoja. Positiivisena asiana
on selkeästi nähtävissä alueen toimijoiden yhteisöllisyyden ja varsinaisen yhteistyön kasvaminen.
Yhdessä tekemällä toiminnasta, kuten tapahtumista, saa
parempia ja suurempia. Jos
vaan alueen ihmisistä löytyy
riittävästi halukkuutta myös
yhdistyksen hallitustoimintaan, en näe mitään estettä
etteikö PPAY juhlisi viisikymppisiäänkin.
Miten luonnehtisit Petosta yhdellä virkkeellä?
Ei elämästä selviä ilman Petosta.
Mikä on elämisen tarkoitus?
Hengissä pysyminen työn
ja muiden nautintojen tasapainossa.

Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Messu su 19.8. klo 13. Veli Mäntynen, Richard Nicholls.
Vehmasmäen perhekerho ti
28.8. klo 9.30.
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Aihetta
hymyyn!
Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

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

Tutustu lisää kotisivuillamme:

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

(pvm/mpm)

Rosenlew
Mikroaaltouuni 700W

kpl

Visa Peittosuoja

24

alk.

90
m2

126

9 l (8,66/l)

00
kpl

Painepesuri Nilfisk
C PG 135.1-8 X-TRA
Langattomalla PowerGrippaineensäädöllä varustettu
painepesuri.

249

00
kpl

JA

KESÄK AMPAN

• Kun ostat 2 x 9 litraa ulkomaalia,
clix saat kaupan päälle Arabia
Suomi 100 -mukin (arvo 18,90 €).
• Kun ostat 4 x 9 litraa ulkomaalia,
saat kaupan päälle Iittala Mariskoolin (arvo 47,50 €).
Tarjous yksityiselle kuluttaja-asiakkaalle,
(ei punamulta- eikä punamaalista).

Ultra Classic

alk.

Landmann Kaasugrilli
Puuvaunu 2-Poltinta

vilhelmi.fi

kätevä
ajanvaraus
netissä!

86
90
77
90
103 11900
00
119
90
5
75
28
50

Lamella Clix
Vinyylilankku

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

Cura 160 Hobby
-paineilmakompressori

11,7 l (8,88/l)

Uula Petrooliöljymaali
Kerralla peittävä!

alk.

kpl

Kastelukannu
muovia 10 l
Vihreä

9 l (13,22/l)

Falu Vapen Rödfärg
Keittomaali

kpl

10 l (2,88/l)

Fasad Solid
Peittosuoja

69

alk.

90

9 l (7,77/l)
Kuopio: Tehdaskatu 8 Puh. (017) 550 2600
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15,
Rakennustarvikemyynti: ma – pe 7 – 18, la 9 – 15

