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Tarjoukset voimassa TO-SU 13.-16.12.2018 asti, ellei tuotetarjouksen yhteydessä toisin mainita.
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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

00
2 PS
(4,00/kg)

Yks. 2,99-3,49 ps
(7,97-9,31/kg)

PLUSSA-KORTILLA
NESTLE BONA
JA PILTTI

Lastenruoat
4kk/125 g
ei luomu, ei ensimaut
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4 PRK
(2,00/kg)

PLUSSA-KORTILLA

-37-44%

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

Pysy Pirtissä:
Yli 100 euron kertaostoksesta
kaupan päälle 50 euron lahjakortti
Petrifunin Matkus storeen
meidät löydät myös

facebookista
www.facebook.com
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Ensiaputaidoilla pelastetaan henkiä

K

adulla makaa tajuton mies, jota kukaan ei halua huomata.
"Kännissä tai aineissa kuitenkin, mulla on kiire, en mä tiedä mitä
tolle pitäisi tehdä. Eihän tohon nyt uskalla koskea, tiedä minkä taudin saa.
Seuraava varmaan hoitaa ton."

Satut kolaripaikalle. Autot ovat hurjannäköisessä rutussa. Kaivat esiin
kännykän ja alat ottaa videota. "Siistiä,
että osuinkin paikalle. Jospa jokin iltapäivälehti vielä maksaisi kuvista. Paikalle kerääntyy yleisöä yhä enemmän,
kuvataan yhdessä. Kukaan ei muista
soittaa hätäkeskukseen."
Tämä on todellisuutta nyky-Suomessa.
– Meillä ihan jokaisella on lakisääteinen velvollisuus auttaa, jos näkee
lähimmäisen olevan avuntarpeessa.
Ketään ei saisi jättää heitteille, kertoo
SPR:n Kuopion osaston puheenjohtaja Heikki Sederholm.
Hätätilanteissa apua on siis annettava, vaikka siitä ei olisi minkäänlaista

kokemusta, eikä olisi koskaan käynyt
ensiapukurssia. Jos epäilee, ettei pysty tekemään mitään, niin ensimmäiseksi on soitettava hätäkeskukseen.
Sieltä annetaan jatko-ohjeita, joiden
mukaan toimitaan. Jos elvytystaidot
ovat muistissa, on ensiarvoisen tärkeää, että avun antaminen aloitetaan
välittömästi. Lisäapua on kuitenkin
kutsuttava paikalle, ja siksi ei riitä,
että esimerkiksi kolaripaikalle pysähtyy vain ensimmäinen autoilija. Aina
pitää selvittää tilanne, tarvitaanko lisäkäsiä auttamiseen, ja onko kukaan
ehtinyt soittaa sen tärkeän hätäkeskuspuhelun.

Kultakin kurssilta saa todistuksen,
niin sanotun ensiapukortin, jota esimerkiksi monet työpaikat edellyttävät
työntekijöiltään. Todistuksia tärkeämpää kuitenkin on, että kursseilla saa
tuntumaa käytännön taitoihin.

EA-kursseilta tuntumaa

EA1- ja EA2-kurssit kestävät 16 tuntia ja niissä käsitellään hätäelvytyksen
lisäksi pienten vammojen hoitoa. Ensi
vuoden puolella on suunnitteilla järjestää EA1-kurssi pidettäväksi Petosella iltakurssina.

Kuopiossa ensiapukursseja järjestävät SPR:n Kuopion osasto sekä Punaisen Ristin Ensiapu Oy. Kurssien
sisältö on samanlainen, ja ne on suunnattu yleiskoulutukseksi tai työpaikkojen henkilökunnan kouluttamiseen.
Kursseja ovat EA1, joka on ensiavun
peruskurssi ja EA2 joka on ensiavun
jatkokurssi. sekä EA3 joka on tarkoitettu ensiapuryhmissä toimiville.

– Kursseilla on teoriaa, ryhmätöitä
sekä käytännön harjoituksia. Esimerkiksi elvytystä ei oikeastaan voi harjoitella muuten kuin elvytysnukella.
Anne-nukke on edelleen kursseilla
käytössä, vaikka rouvalla alkaakin jo
olla ikää, vitsailee Sederholm 50- ja
60-luvun taitteessa kehitellystä nukesta.

– Ensiapukurssien lisäksi taitoja voi
ylläpitää toimimalla SPR:n ensiapuryhmässä. Se kokoontuu viikoittain
Puijonkatu 9:n tiloissa. Osallistuminen ei sido mihinkään, eikä velvoita osallistumaan jokaiselle kerralle,
Sederholm vinkkaa kiinnostuneille.

Tositoimissa
Pekka Pölläsellä on taustalla terveysalan ammattitaito sekä toimintaa
SPR:n ensiapuryhmässä. Kokemuksen myötä monenlaisissa hätätilanteissa toimiminen on tuttua, mutta
aina yhtä pysäyttävää. Nykyään yrittäjänä toimiva Pöllänen on parinkin ihmisen onneksi sattunut paikalle, kun
näitä taitoja on tarvittu ihan keskellä
arjen touhuja.

Pekka Pöllänen on arjen sankari, jollaisen soisi osuvan kohdalle hätätilanteessa.

PÄÄKIRJOITUS

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 29. marraskuuta keräsi
paikalle ilahduttavan määrän alueen
toiminnasta kiinnostuneita ihmisiä.
Kulunut vuosi on ollut yhdistykselle taloudellisesti haastava, joten
joudumme miettimään tarkasti ratkaisuja tulevalle vuodelle etenkin varainhankinnan osalta.
Perinteinen Petosen Lehti lähtee ensi vuoteen hyvässä vedossa. Vuonna
2019 lehti ilmestyy kahdeksan kertaa.

– Lääke-edustajana reissatessani
sattui tilanne, erään kaupungin torin
varrella, aivan autoni vieressä, tuupertui henkilö maahan. Pysäköin autoni
ja kiiruhdin auttamaan. Nopean tilannearvion jälkeen totesin, ettei potilas
hengitä ja aloitin paineluelvytyksen.
Ambulanssin saavuttua paikalle, kerroin toimineeni ensihoitajana. Jatkoimme elvytystä vielä kuljetuksen
ajan sairaalaan, kertoo Pöllänen tapahtuman kulusta.

Nopea toiminta tämänkaltaisissa tilanteissa on ensiarvoisen tärkeää, sillä
esimerkiksi aivot vaurioituvat herkästi, jos hapensaannissa tulee viivettä.

käytetään. Hengenpelastajan mobiilisovelluksen avulla voi myös selvittää
lähimmän defibrillaattorin sijainnin,
Pöllänen toteaa.

– Toinen tilanne sattui noin kuukausi sitten liikuntaryhmässämme. Eräs
ryhmän jäsen sai sydämen kammiovärinän. Hengitys ja pulssi lakkasivat,
oli toimittava nopeasti.

Sovelluksen voi ladata Android-,
Windows Phone -, iPhone- ja iPadversiona osoitteesta www.punainenristi.fi/mobiili.

Adrenaliiniryöppy kehossa edesauttaa tositilanteessa keskittymään vain
itse auttamiseen ja kaikki muu sulkeutuu ympäriltä, Pöllänen kertaa tuntemuksiaan auttamistilanteessa.
Pöllänen aloitti yhdessä muiden liikuntaryhmän jäsenten kanssa painelu-puhalluselvytyksen. Paikalle saapui
vajaan 10 minuutin sisällä pelastuslaitoksen sairaankuljetusyksikkö, jolle
hoitovastuu siirtyi. Potilas defibrilloitiin, elvytystä jatkettiin ja paikalle saapui myös pelastushelikopteri Ilmari.
Tehokkaan toiminnan ansiosta potilas
alkoi virota ja tuli tajuihinsa.
– Kaikkein paras kiitos auttajalle on,
kun kuulee autettavan toipuneen ja
hänen elintoimintojensa olevan kunnossa, Pöllänen toteaa liikuttuneena.

Mobiilisovellus
apuvälineenä
Pöllänen esittelee puhelimeen ladattavaa hengenpelastajan mobiilisovellusta. Sovelluksesta löytyvät ensiapuohjeet onnettomuuksien, tapaturmien
ja sairauskohtausten varalle. Vaikka
sovellus ei korvaa ensiapukurssia, se
kannattaa ladata omaan puhelimeen
opiksi ja muistin tueksi. Silloin taskussa on aina mukana nopea ja helppokäyttöinen ensiapuopas. Sovelluksen
kautta voi myös määritellä, kenelle
haluaisit ilmoitettavan, jos itse joutuu
vaikkapa liikenneonnettomuuteen.
Ohjelma kertoo myös tarkan sijaintisi koordinaatteina, jolloin hätäkeskus
pystyy paikantamaan sinut.
– Nykyään monista liikelaitoksista
löytyy oma defibrillaattori. Ensiapukoulutuksen kautta saa perustaidot
siitä, miten laite avataan ja miten sitä

Juuri sinun apusi
on tärkeää
Sekä Sederholm että Pöllänen toivovat, ettei kukaan lähtisi karkuun
hätätilanteessa. Vaikka pelkäisi verta,
ei haluaisi antaa suusta-suuhun-elvytystä tai tuntee tilanteessa pelkoa, jotain voi aina tehdä: soittaa hätänumeroon ja pyytää muita paikalle saapuvia
avuksi. Apua tarvitseva on aina jollekin tärkeä. Hän on jonkun lapsi, sisarus, ystävä, puoliso, äiti tai isä. Tuskin
kukaan haluaisi omalle kohdalle tilannetta, jossa apua tarvitessaan joutuisi
hylätyksi.
– Kenelle tahansa voi koska tahansa
tulla tilanne, jossa joutuu itse autettavaksi. Jos paikalle saapuneet keskittyvät vain kuvamaan materiaalia someen, ensiarvoisen tärkeät minuutit
kuluvat hukkaan. Tätä tuskin kukaan
haluaisi omalle kohdalleen.
Sederholm on toiminut myös ensihoitotehtävissä. Hänen mukaansa
ihmisiä voidaan auttaa hyvinkin monella tavalla, aina kyse ei ole fyysisen
ensiavun antamisesta.
– Yksi tapaus uudenvuodenyöltä
on jäänyt mieleeni. Saimme hälytyksen maaseudulle, jossa tilanne ei siten
onneksi ollutkaan vakava, mutta perheen järjestämä ilotulitus oli vaarassa
peruuntua. Lapset olivat kovasti odottaneet pellolle valmiiksi asetettujen
rakettien ampumista, joten me työparini kanssa päätimme suorittaa ilotulituksen, Sederholm muistelee lasten
riemua lämmöllä.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Asukasyhdistys suuntaa vuoteen 2019
Vuoden aikana voit bongata lehdestä
sisältöä neljän eri vuosikymmenen
ajalta, sillä lehti täyttää maaliskuussa
kaupunginosalehdelle kunnioitettavat 30 vuotta, ja tarkoitus on referoida myös vanhoja artikkeleita.
Yhteistyö alueen yritysten ja järjestöjen kanssa on tällä hetkellä hyvällä
tasolla. Tätä yhteistyötä pyritään jatkamaan ja kehittämään entisestään,
koska alueen hyvinvoinnin kannalta on ensiarvoisen merkittävää, että
kaikki alueen toimijat puhaltavat yhteen hiileen.

Asukasyhdistyksen kaikille avoimet
ja maksuttomat kerhotoiminnot Pinarilla ovat keränneet lukuisia aktiivisia osanottajia läpi vuoden. Kerhotoiminta jatkuu entisellään myös heti
joululomien jälkeen tammikuussa.
Yhdistyksellä on suunnitteilla myös
uutta toimintaa arkipäivien iloksi,
esimerkkinä paljon mielenkiintoa
herättänyt tuolijumppa.
Ensi vuodelle kannattaa merkitä
kalenteriin yhdistyksen järjestämät
isot tapahtumat touko- ja joulukuussa, jotka toteutetaan jälleen yhdes-

sä koko Petosen alueen toimijoiden
kanssa. Esille on tullut myös toiveita
syksyllä järjestetyn ”roskajuoksun”
kehittämisestä keväiseksi tapahtumaksi. Asukasyhdistyksen toimisto
Pinarin 2. kerroksessa ottaa vastaan
ideoita muistakin asukkaiden toivomista tapahtumista, joita järjestetään
yhdistyksen resurssien mukaan. Ideoita voi toimittaa myös sähköisesti
yhdistyksen nettisivujen (ppay.fi) palautepainikkeen kautta.
Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi iloiseen joulutapahtumaan

lauantaina 15. joulukuuta, sekä Pinarin kahvion jo perinteeksi muodostuneelle Joululounaalle torstaina 20.
joulukuuta. Kahvio ja asukasyhdistyksen toimisto jäävät lounaan jälkeen joulutauolle. Palvelemme jälleen maanantaina 7. tammikuuta.
Asukasyhdistyksen väki toivottaa
Petosen Lehden lukijoille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta vuotta 2019.
PPAY:n hallitus
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Rauhaisaa joulua
P
seurakunnalta

Piispa Jari Jolkkonen:
- Joulussa on kyse rauhasta ja
sovinnosta

”Tänään on kirkkaudesta luoksemme tullut Vapahtaja, kirkas Kointähti, ja me pimeydessä ja varjossa olleet olemme löytäneet totuuden, sillä Herra on syntynyt Neitseestä” (Eksapostilaario)

Jouluyön pyhässä tapahtumassa kävi toteen
profeetta Jesajan ennustus: ”Neitsyt tuli raskaaksi ja synnytti pojan.” (Jes. 7:14) Eläinten
juottokaukalossa lepää neitsytäidin poika, joka
on Kaikkivaltias Jumala, lihaksi tullut Pyhän
Kolminaisuuden toinen persoona.
Kristuksen syntymässä näkymätön ja käsittämätön iankaikkinen Jumala tuli nähtäväksi.
Hän, joka sanoi apostoli Filippukselle: ”Etkö sinä, Filippus, tunne minua vaikka olen jo näin
kauan ollut teidän seurassanne? Joka on nähnyt
minut, on nähnyt Isän.” (Joh. 14:9) Kristus Jumala tuli ihmiseksi opettaakseen meitä, näyttääkseen meille pelastuksen tien ja avatakseen
suljettuna olleet paratiisin portit. Kristuksen
syntymässä Jumala tuli ihmiseksi. Hän on tänäänkin meidän kanssamme ja elää meissä. Pyhän evankeliumin opetuksessa hän on läsnä aina uudestaan ja antaa puhtaimman Ruumiinsa
ja Verensä meille syntiemme anteeksi antamiseksi ja iankaikkiseksi elämäksi.

K

ristuksen syntymä tuo mieleen kuvan
karjasuojana toimineessa luolassa levolle käyneestä Mariasta ja seimessä makaavasta vastasyntyneestä Jeesus -lapsesta sekä
mietteisiin vaipuneesta Joosefista. Evankelista
Luukas kertoo, kuinka ”tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän
kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska
heillä ei ollut tilaa majapaikassa.” (Luuk. 2:6-7)

Tänä juhlana toivotan vilpittömästi, että Neitsyt Mariasta syntynyt ja seimessä maannut
Kristus, todellinen Jumala valaisee meidän ymmärryksemme ja kutsuu meitä luokseen kaikkina elämämme päivinä.
Valoisaa Vapahtajamme syntymäjuhlaa toivottaen ja siunaten
Arseni
Kuopion ja Karjalan metropoliitta

itkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen
(PPAY) joukkoon kuuluu aktiivista ja
vastuuta kantavaa väkeä. Ilman heidän
panostaan tuskin silmäilisimme Petosen Lehden numeroa. Asukasyhdistyksen Facebook
-sivuilta jokainen voi havaita, kuinka paljon
yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia ihmisten iloksi ja yhteiseksi hyödyksi. Toivotaan, että
mahdollisimman moni eteläkuopiolainen löytää myös lauantaina 15.12. klo 10-14 Pinarilla
järjestettävään joulutapahtumaan.
Maailman ensimmäisellä ”joulutapahtumalla” oli Pinaria vaatimattomammat puitteet.
Eläimille suojaksi tarkoitettu talli, ruokintakaukaloksi valmistettu seimi, pelkät oljet ensisynnyttäjälle. Ja kuitenkin Betlehemin seimen
ääreltä sai alkunsa sanoma, jollaisen merkitystä
ei muualta löydy.
Joulussa on kyse ennen kaikkea rauhasta ja
sovinnosta. Eikä mistä tahansa rauhasta, vaan
jostakin aivan erityisestä.
Kristillisen uskon mukaan rauha ei nimittäin
ole vain sodan puuttumista. Se on luottamusta
kansojen välillä. Se on ystävyyttä ja huolenpitoa
ihmisten kesken. Se ilmenee naapuriapuna ja
iloisina sukujuhlina. Se on sitä, että riidan jälkeen leviää hymy ja perhe syö samassa pöydässä. Ja että ystävä soittaa yksin elävän vanhuksen
ovikelloa.
Rauha on myös mielen rauhaa. Huomaat sen
hetkinä, jolloin menetät sen. Kun saat huonoja uutisia lääkäriltä, levottomuus valtaa mielen. Jatkuva riitely työpaikalla tai puolisoiden
kesken tuntuu uuvuttavalta. Huoli lapsesta tai
muusta läheisestä saa heräämään aamuyöstä.
Etkö silloin muista kaihoisasti tilaa, jolloin mielesi oli tyyni ja sydämesi levollinen?

Vanhat virret ja rukoukset tuntevat myös sielun rauhan. Sitä pidetään joskus vanhanaikaisena sanana. Turhaan, sillä se on rauhan korkein
aste. Sielun rauhaan kuuluu, että elät sovinnossa Jumalan ja ihmisten kanssa. Ensiksi, tiedät
puutteesi ja vikasi. Ja sen, että olet kuolevainen,
eikä sinulla ole Jumalalle vietävänä suuria saavutuksia.
Ja silti tiedät, että Lunastajasi elää. Luotat siihen, että Kristus katsoo sinua rakastavin kasvoin ja kulkee rinnallasi, missä ikinä kuljet.
Tällaista rauhaa Jumala tahtoo, kun hän ensimmäisenä jouluna syntyi ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Se ei ehkä täydellisesti toteudu
tässä maailmassa. Voisiko joulurauha silti antaa
esimakua rauhasta kansojen välillä, ystävien
kesken, oman mielen sisällä ja Jumalan kanssa?
Tällaisesta joulurauhasta käsin on hyvä katsoa
oman perheen jäseniä. Tällaisesta joulurauhasta
käsin on hyvä ajatella naapuria ja tervehtiä toisia kaupunkilaisia.
Toivon hyvää ja rauhallista Vapahtajan syntymäjuhlaa kaikille Petosen Lehden lukijoille.
Jari Jolkkonen
Kuopion hiippakunnan piispa

KUTSU KUSKI - TILAA TAKSI

0100 0700
Puhelun hinta 2,76 € /puh. +0,35 € /min.

Saanhan sinutella? Sillä tuttujahan tässä ollaan.
Edustamme savolaisen taksin uutta brändiä.
Uudesta ulkoasusta huolimatta, niin kuljettaja kuin autokin voi olla
sinulle jo ennestään tuttu. Lupaamme olla tuttu ja turvallinen valinta
myös tulevaisuudessa, ilman ryöstöhinnoittelua tai pelkoa huijatuksi
tulemisesta. Nyt sinun on entistä helpompi tunnistaa meidät
yhtenäisestä ilmeestä.

Hyvää joulua
ja onnellista
uutta vuotta!
Tarjoamme joulukahvit Petosen konttorilla pe 14.12.2018 ja
Niiralan konttorilla ke 19.12.2018.
Tervetuloa!

VieVie -Taksit palvelevat läpi vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.
Olemme siellä missä sinäkin. Koska yhteiskunta ei enää jatkossa
pidä huolta ammattitaitovaatimuksista, me pidämme. Noudatamme
yhteisiä laatuvaatimuksia ja huolehdimme kuljettajien ammattitaidosta.
Siksi taksimme ovat kunnossa kaiken aikaa ja kulkevat palvelulla.
Lataa ilmainen 0100 0700 tilaussovellus.

Toivotamme sinulle turvallista matkaa!

VieVie Sinut Oy
www.vievie.ﬁ
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Pinarin painopiste on
lapsissa ja nuorissa

P

etosen vapaa-aikatilojen nuorisonohjaaja Olli Koivumiehen
mukaan talon ydintoiminnot
painottuvat alueen lapsiin ja nuoriin.
Monipuolisia harrastemahdollisuuksia on toki tarjolla myös varttuneemmalle väelle, mutta Pinarin vakiovuoroista keväisin päätettäessä nuorten
aktivointiin tähtäävät toimijat ovat
etusijalla.

Talo täynnä mahdollisuuksia

– Pinarilla on erinomaiset puitteet vaikkapa kiipeilyharrastukselle,
muistuttaa nuorisonohjaaja Olli Koivumies. Kuva: Sakari Hietala

Kuva: Petri Matilainen

P

inarin tarjoamat vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat lähes rajattomat, tekemistä ja
harrastuksia löytyy jokaiselle. Tiloja
käyttävät mm:

– Tästä ovat hyvänä esimerkkinä
mm. Kuopion kaupungin nuorisopalvelujen tarjoama pelitalo Muikku,
Kuopion Kiipeilyseura, Cheer Stars
ja avoin päiväkoti, muutamia mainitakseni. Nuorten ja miksei muidenkin
käytössä on tietokoneet, voit pelata
pingistä, biljardia tai lautapelejä.

– Pelitalo Muikku. Käytössä 12
huippuluokan pelikonetta ja Overwatch-tunnukset ilmaiseksi. Täällä
voit kokeilla myös HTC-Vive virtuaalitodellisuuslaseja. Avoinna keskiviikkona klo 14-17 (4.-6. lk), klo 17-21
(13-18-vuotiaat); perjantaina klo 1417 (4.-6. lk), klo 17-21 (13-18-vuotiaat)

Myös Kuopion Tyttöjen Talo järjestää toimintaa Pinarilla. Tarkempia
tietoja heidän järjestämästään toiminnasta löytyy Setlementti Puijolan
sivuilta.

– Avoin päiväkoti 0-5-vuotiaiden
lasten perheille. Laululeikkihetki kes-

ohjaustakin saa. Pinarilla järjestetään
yhdessä nuorten kanssa tapahtumia ja
teemailtoja sekä ala- että yläkoululaisille, kertoo Koivumies.
Olli Koivumiehen lisäksi Pinarin
nuorisonohjaajina
työskentelevät
myös Olli Mononen, Sakari Hietala,
Janna Savallampi ja oppisopimuksen

– Cheer Stars ry (cheerstars.fi)
– Savon Nuoret Kotkat (savo.nuoretkotkat.fi)
– Kuopion Master Club ry, kansalaisopisto (kansalaisopisto.kuopio.fi)
– Kuopion Konservatorio (kuopionkonservatorio.fi)
– Kuopion Luisteluseura (kuls.fi)
– Kuopion Kiipeilyseura (facebook.
com/groups/kuopionkiipeilyseura/)
– Tukikohta-seurakunta (tukikohta.
info)
– Pyörön koulu (peda.net/kuopio/p/
pyoro)

Parasta ruokaa
on kotiruoka

Tapahtumia ja nuorten
teemailtoja riittää
– Liikuntaharrastuksiin talossa on
mainiot tilat kiipeilyseinineen ja vaikkapa rivitanssitunteineen. Liikuntasali tarjoaa mahdollisuuden harrastaa monipuolisesti eri lajeja; salin
erikoisuus on 10 metriä korkea kiipeilyseinä joka onkin ahkerassa käytössä. Pinarilla voit harrastaa myös
DJ-soittamista tai bändin kanssa musisointia, täältä löytyvät välineet ja

kiviikkoisin ja perjantaisin klo 10.00,
ohjattu tuokio keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10.45

puitteissa Soraya Bollström. Tiloilla
tapahtuvan nuortentoiminnan lisäksi ohjaajat järjestävät laadukasta alueellista nuorisotyötä, kuten leiri- ja
kerhotoimintaa ympäri vuoden. He
toimivat myös lähialueen ala- sekä
yläkouluilla.

Ajankohtaista askartelua Pinarilla

P

inarin askartelukerholla käy
melkoinen kuhina. Jouluun on
enää parisen viikkoa, joten rouvasväellä on kiire saada joulukoristeet
ja pannulaput valmiiksi.

väntekeväisyyteen. Kerholaiset valmistivat mm. Pyörön palvelutalon
asukkaille Kainaloisia ikäihmisten

joululahjoiksi.

Kerho kokoontuu Pinarin toisessa kerroksessa aina keskiviikkoisin.
Vaikka tänne saa tulla kuka tahansa
askartelemaan joko omine tai asukasyhdistyksen hankkimine tarvikkeineen, niin pöydän ympärillä
istuu yleensä toistakymmentä seniori-ikäistä rouvaa – eikä ensimmäistäkään miestä.

Raili Koivistoinen (vas.) ja kahviovastaava Marjut Ronkainen huolehtivat siitä,
että lounaat valmistetaan tuoreista raaka-aineista. Kuva: Heikki Kokko

P

inarin kahvion toiminnasta
vastaava Marjut "Mallu" Ronkainen kelpuuttaa lounasasiakkailleen vain hyvistä raaka-aineista
valmistettua kotiruokaa. Parhaiten
lounasvieraille maistuvat itse tehdyt
lihapullat ja pihvit lisukkeineen.

– Se vähän kummastuttaa, kyllähän
täällä olisi miehillekin tilaa ja tekemistä, toteavat rouvat yhteen ääneen.
Kerhon ovet ovat avoinna kaikille,
ikään ja sukupuoleen katsomatta.
Kerholaiset myyvät askartelemiaan
tuotoksia mm. Pyörön palvelutalon
asukkaille, erityisesti näin joulun alla. Aktiivisten kerholaisten yhdessäolo ei kuitenkaan rajoitu pelkästään
askarteluun, vaan käydäänpä välillä
teatterissakin – tai vaikkapa tutustumassa muiden asukasyhdistysten toimintaan.

Askartelukerholaisilla riittää kiireitä näin joulun alla. Kuva: Heikki Kokko

– Asiakaskunta on vuosien myötä vakiintunut, heistä useampi kuin
yhdeksän kymmenestä käy Pinarilla
lounastamassa säännöllisesti. Vuosien myötä tutuiksi tulleiden asiakkaiden erityistoiveet ovat meillä hyvin
tiedossa.

PPAY:n askartelukerho on avoinna
siis keskiviikkoisin klo 11 – 14.
Monipuolista askartelua voi käydä kokeilemassa myös maanantaisin
Kädentaidot-kerhossa klo 10-14. Aktiivisessa porukassa tehdään paljon
upeita tuotoksia myyjäisiin ja hySivun tekstit: Heikki Kokko

– Raaka-aineet ostamme suoraan
lähikaupasta ja tukusta, jolloin tuoreus ja laatu on taattu. Tätä osaavat
myös asiakkaamme arvostaa, sanoo
reilut neljä vuotta kahviovastaavana
työskennellyt Mallu.

Kainaloiset lähtövalmiina ilahduttamaan Petosen Palvelutalon asukkaita.

– Lounasasiakkaita on kirjaimellisesti vauvasta vaariin: avoimen päiväkodin muksut vanhempineen,
työmiehet ja tietysti Petosen seniorikansalaiset, joista kaikki eivät jaksa
kokata joka päivä kotonaan. Monet
eläkeläiset käyvät joko lounastamassa täällä tai ateriat toimitetaan heille
kotiin.

Perinteinen joulupöytä
katetaan 20.12.
Kahvion herkut eivät rajoitu pelkästään lounaisiin. Kakut ja paakelsit
tehdään asiakkaan toiveiden mukaan
vaikkapa perhejuhliin.
– Niitä tilaavat paitsi yksityishenkilöt niin myös yritykset erilaisiin tilaisuuksiinsa. Ja nämäkin herkut ovat
tietysti täällä valmistettuja, muistuttaa Mallu.
Vuodesta 2010 lähtien toiminut
Pinarin kahvio kattaa asiakkailleen
herkkuja notkuvan joulupöydän ensi viikon torstaina 20. joulukuuta.
Marjut haluaakin toivottaa niin uudet kuin vanhatkin asiakkaat tervetulleiksi nauttimaan jouluisista antimista.
– Tarjolla ovat kaikki suomalaisen
joulun perinteiset herkut, eli kannattaa siis tulla nauttimaan kinkut ja
laatikot valmiista pöydästä, kehottaa
Mallu Ronkainen.
Pinarin kahvio (Pyörönkaari 19)
on avoinna arkisin klo 10.30 – 13.00.
Lounaslista löytyy osoitteesta kahvio.
ppay.fi.
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Liikunnasta virtaa ikäihmisille

P

ari vuotta sitten käynnistyneen
Voimaa Vanhuuteen –ohjelman tavoitteena on edistää yli
75 –vuotiaiden kotona asumista. ItäSuomen Aluehallintoviraston myöntämän hankerahan turvin on voitu
kouluttaa vertaisohjaajia yhteistyössä
Kuopion kaupungin toiminnanohjaajan, fysioterapeutin sekä Savonia
AMK:n opiskelijoiden kanssa. Koulutusta jatkettiin tänä syksynä teemalla
Naati nuapurista – kerräävy yhteen.
Toiminnan puuhanainen on Kuopion kaupungin liikunnanohjaaja
Carita Randelin-Kauppinen, jonka
johdolla on saatu kymmenen taloyhtiön ikäihmiset innostumaan koulutettujen vertaisohjaajien ohjaamasta
liikunnasta.

– Vertaisohjaajat eri puolilla kaupunkia puuhasivat taloyhtiöiden kerhotiloja sopivaksi jumppaan ja selvittivät taloyhtiöiden hallituksilta luvat
tilojen käyttöön. Ikäihmisten osallistuminen on ollut todella innokasta,
iloitsee Randelin-Kauppinen.

Petoselta mukana
yksi taloyhtiö
Projektissa on mukana kymmenen

Vuosi vaihtuu...
vai vaihtuuko?
Aika on uusiutumaton luonnonvara
U
usi vuosi, järjestysnumeroltaan 2019 Anno Domini on
jo ovella - ainakin länsimaisen ajanlaskumme mukaan. Kuten
tiedämme, niin gregoriaaninen ajanlasku lähtee nollasta eli Kristuksen
syntymästä.

Liikunnanohjaaja Carita Randelin-Kauppinen toivoo eteläiseen Kuopioon lisää
ikäihmisten liikuttamisesta kiinnostuneita henkilöitä.
taloyhtiötä eri puolilta kaupunkia.
Toistaiseksi mukana on ainoastaan
yksi taloyhtiö Petoselta, Niiralan Kulman Pyörönkulma.
– Siellä toiminta käynnistyi hiljattain, mutta sitäkin aktiivisempana.
Mukana on pitkälti toistakymmentä
senioria, jotka ovat itse voineet osallistua ohjatun liikunnan suunnitteluun.
Randelin-Kauppinen toivookin, et-

tä eteläiseen Kuopioon saataisiin lisää
ikäihmisten liikuttamiseen halukkaita
henkilöitä.
– Toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa kaupungin pysyväksi toiminnaksi.
Rahaa hankkeeseen haetaan aluehallintovirastolta vuosittain, ensi keväänä on taas uusi haku.
fi

Lisätietoja: carita.randelin@kuopio.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Wellness Tropical
Perinteinen brasilialainen

Hieronta– ja
kosmetologipalvelu
Pyörönkaari 3, 70820 Kuopio
Ajanvaraus: 046 528 1384

Seuraa tapahtuman
etenemistä Instassa:
#PetosenKasvot
#PetosenJoulu

Suuri osa maapallomme ihmisistä
ynnää menneet vuotensa kuitenkin
tyystin toisen laskuopin mukaan; esimerkiksi juutalaisen kalenterin vuosiluvut alkavat vuodesta 3761 eaa,
jota on pidetty maailman luomisen
ajankohtana. Niinpä kuluva vuosi on
heille järjestyksessään jo 5779. Kiinalaisen kuukalenterin mukaan heidän
uusi vuosi alkaa helmikuussa, buddhalaiset puolestaan juhlistavat vuoden
2562 vaihtumista huhtikuussa Ja vielä:
islamilainen kalenteri kertoo nyt elettävän vuotta 1439.
Aika, ja etenkin ajanlasku on siis tiukasti sidoksissa kulttuuriin.

Albert Einsteinin
ajan määritelmä
Lähihistoriamme suurimman neron, Albert Einsteinin ajan määritelmä menee jokseenkin näin: ”Ei ole
mitään yleistä absoluuttista aikaa,
vaan toistensa suhteen liikkuvissa järjestelmissä on kussakin oma aikansa,
joiden yhteys määräytyy järjestelmien
liikkeestä toisiensa suhteen.”
Filosofit puolestaan määrittelevät
ajan tähän tapaan: ”Tapahtumat näyt-

tävät muodostavan jonomaisen järjestyksen, jossa suunta eteenpäin on eri
kuin suunta taaksepäin. Aika ymmärretään aukottomasti jatkuvaksi virraksi, joka tajutaan silloinkin, kun mitään
tapahtumista ei havaita.”
Selvää kuin pläkki, ainakin osalle
meistä.
Ihmisen suhdetta aikaan on tutkittu paljonkin. Kaupunkilaisten kävelyrytmin on todettu olevan selvästi
kiivaampaa kuin maalla asuvan serkkunsa – ja kiireisessä toimistohälinässä ihmiset puhuvat nopeammin ja
lyhyemmin lausein kuin verkkaisemmassa työympäristössä. Mutta mihin
meillä oikeastaan on hoppu?
Kiire lienee useimmiten turhaa, aikaa kun ei voi pistää sukanvarteen
pahan päivän varalle. Sitä ei yksinkertaisesti voi hamstrata, ei kompostoida
eikä kierrättää. Aika on uusiutumaton
luonnonvara. Siksi kannattaakin tarkkaan pohtia, miten sitä kuluttaa.
PS. Jos sinua kiinnostaa tietää, mikä eläin olet kiinalaisen horoskoopin
mukaan, niin tieto löytyy osoitteesta
kiinalainenuusivuosi.fi/kiinalainenhoroskooppi. Allekirjoittanut on Apina.
Hyvää päättymässä olevaa ja entistä
parempaa Uutta Vuotta kaikille!
Teksti: Heikki Kokko

Lauantaina 15.12. klo 10 - 14
Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla, Pyörönkaari 19

Ohjelmassa mm.
- Arpajaiset - Ongintaa - Joululauluja ja karaokea - Askartelua - Lelunvaihtopiste
- Joulumyyjäiset - Ilmaista kahvia, pipareita, joulupuuroa ja kiisseliä!
Lasten suosikki Lukukoira-Sylvi mukana 12-14!

Nallesairaala
- tuo oma nalle mukana!
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hdistyksen
rjestämät
ikille avoimet
iminnot:
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
Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
Onnellista
Uuttaklo Vuotta
2019!
Tukkee Jaksamiseen
keskiviikkoisin
12 - 14
Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisin kloKiitokset
9 - 11
myös kaikille kerhojen
Vuorot jäävät tauolle jouluviikolla 51 ja
avointen
toimintojen vetäjille
jatkuvat ensija
vuoden
puolella normaalisti,
tervetuloa!
sekä kävijöille, tervetuloa

mukaan taas ensi vuonna!

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10 (jos pelaajia)
- Limpun loukku ja Trivial Pursuit to
- SPR:n terveyspiste 7.1. klo 10-12

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

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

SPR:n terveyspisteessä voit mittauttaa verenpaineesi tai –sokerisi
tai keskustella luottamuksellisesti terveydellisistä asioistasi.
Kotikulman neulekerho kokoontuu pe klo 11.30-13.30 Pinarin 2. krs.
Neulontaa hyväntekeväisyyteen. Neulojille pullakahvit/-teet.

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

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

15.12. klo 10 - 14

PETOSEN JOULUTAPAHTUMA Pinarilla, Pyörönkaari 19.
Myyntipöydällämme keramiikkaa, kortteja, leivonnaisia... TERVETULOA!

24.1.2019 klo 18

JÄSENILTA Pinarin Toimelassa, Pyörönkaari 19.
Tervetulleita ovat niin jäsenet ystävineen kuin muutkin kerhostamme kiinnostuneet.

Toivotamme kaikille lukijoille OIKEIN HYVÄÄ JOULUA JA RAUHALLISTA UUTTA VUOTTA

Tiedotamme toimintojen
loma-ajoista ja
jatkumisista nettisivuillamme.
Seuraava Petosen lehti ilmestyy
27.2.2019. Aineistot viimeistään 19.2.2019.

AJANKOHTAISTA

Ennakoidaan ja välitetään yhdessä
Pyörö-Pitkälahden koulun vanhempainyhdistys suunnittelee Ennaltaehkäisevän päihdetyön teemapäivää pidettäväksi 5. helmikuuta 2019. Tarkoituksena on, että 6.-9.-luokkalaisille tarjotaan luento koulupäivän aikana.
Sama teema jatkuu vanhemmille illalla.
– Tämä täytyy järjestää. Jostain yhdistys kaivaa rahat tähän. Haluamme
toimia ennakoivasti. Vanhemmilta on tullut pyyntö saada kouluun kokemusasiantuntija puhumaan päihteistä, riippuvuudesta ja aineiden vaaroista, kertoo tilaisuuden koordinaattori, vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja Virpi Rautsiala.
Varoja tärkeän päivän järjestämiseen on tarkoitus pyytää usealta taholta.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee
TOIMITTAJAA
Työtehtävinä mm. lehtijuttujen suunnittelu ja kirjoittaminen, haastatteleminen,
osallistuminen lehden suunnitteluun sekä valokuvaaminen. Työntekijältä vaaditaan
hyvää suomen kielen taitoa, omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja.
Kokemus toimittajan tehtävistä katsotaan eduksi.

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Työtehtävinä mm. asiapapereiden käsittelyä, sähköposti- ja puhelinliikenteen
hoitoa, laskutusta, postitusta sekä Petosen Lehden ilmoitusmyynnin ja toimituksen
avustavia tehtäviä. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, atk-taitoja,
omatoimisuutta sekä halua kerätä työkokemusta mukavassa työyhteisössä.

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

Työt alkavat helmikuussa tai sopimuksen mukaan.
Työaika noin 25 tuntia / viikko.

– Toivon hartaasti, että rahoitus tähän löytyy. Viiden vuoden sisällä huumeiden saatavuudesta on tullut liian helppoa, jopa helpompaa kuin alkoholin. Sen seurauksena on normaaliarjesta pudonnut liian monta nuorta.

Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Suunnitelman mukaan helmikuussa päivällä nuorille luennoi entinen
huippujääkiekkoilija Marko Jantunen. Iltatilaisuudessa puhuvat Marko
Jantunen ja Pasi Tuomaila. Molemmat ovat "entisessä elämässään" käyneet niin pohjalla kuin ihminen voi vain käydä, mutta selvinneet ja raitistuneet. Elämä maistuu nyt aivan toiselta. Jantunen on nykyisin ennaltaehkäisevän työn asiakkuuspäällikkö. Tuomaila on päihdeohjaaja.

Pinari, Pyörönkaari 19
Puh: 044 752 6425
toimisto@ppay.fi

– On tärkeää, kun samana päivänä sekä nuoret että aikuiset saavat ajankohtaista tietoa päihteiden saatavuudesta, riskeistä ja vaikutuksista, elämästä päihdemaailmassa, raitistumisesta, hoidosta sekä toipumisesta.

Avoinna ma-pe klo 10.00 - 13.00

– Luvassa on hyvä ja positiivinen päivä, vaikka asia on rankka. Huumetilanne on muuttunut radikaalisti tässäkin kaupungissa. Meillä ei ole varaa
pilata yhtäkään elämää aineiden riippuvuuskierteen seurauksena, Rautsiala vetoaa.
– Nuorissa on tulevaisuus. Tiedämmekö mitä lapsillemme oikeasti kuuluu? Usein oireet ja ongelmat tunnistetaan turhan myöhään. Ihmisyyttä ja
inhimillisyyttä haluan omalla toiminnallani edistää. Siksi kuulun myös tähän hienoon vanhempainyhdistykseen. Tämä nainen tietää mistä puhuu.
Virpi Rautsiala on työskennellyt paljon nuorten parissa ja hänet on kutsuttu
Who Cares -järjestön kunniajäseneksi.
fi

Lisätietoja tapahtumasta voi kysyä sähköpostilla virpi.rautsiala(at)kuopio.

Olemme joululomalla 21.12.2018 - 6.1.2019
Palvelemme jälleen 7.1.2019. Rauhallista joulua!

Nyt voit maksaa myös pankkikortilla - tervetuloa!
Ruokalistan löydät kahviostamme sekä kahvio.ppay.fi
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

laiset tervetuloa. Kuoronjohtaja Mari
Vuola-Tanila p. 0404848368 tai mari.
vuola-tanila@evl.fi
Koko Kansan perhekirkko su 13.1.
klo 10. Sanna Alanen, Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Messu su 20.1. klo 10. Sanna
Alanen, Panu Pohjolainen, Mari Vuola-Tanila.
Messu su 27.1. klo 10. Matti Pentikäinen, Richard Nicholls.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

Lasten ja perheiden Jouluhartaus
ke 12.12. klo 9.30. Juha Määttä, Richard Nicholls. Tuula Hoffrén, Marjaleena Eronen ja Merja Naamanka.
Varttuneen väen joulujuhla ke
12.12. klo 12. Matti Pentikäinen,
Anna-Mari Linna. ja seniorikuoro.
Hartaus, joulupuuro ja joululauluja.
Kiitosjuhla vapaaehtoistyötä tekeville to 13.12. klo 18. Sanna Alanen,
Juha Määttä, Matti Pentikäinen, Anni
Tanninen, Anna-Mari Linna, Richard Nicholls. Kirkkohetken jälkeen
jatkamme jouluisen ohjelman ja tarjoilun merkeissä. Samalla kiitämme
lämpimästi vapaaehtoistyöstäsi seurakunnassamme.
Messu ja pastori Juha Määtän
virkaanasettaminen su 16.12. klo
10. Jaana Marjanen, Veli Mäntynen,
Juha Määttä, Matti Pentikäinen,
Richard Nicholls. ja Dolce. Pastori
Juha Määtän kappalaisen virkaan
asettaminen, virkaan asettajana lääninrovasti Jaana Marjanen.
Kuusi tuntia joululauluja su 16.12.
klo 11.30. Anna-Mari Linna, Richard Nicholls, Mari Vuola-Tanila. klo
11.30-13.30 Richard Nicholls, klo
13.30-15.30 Anna-Mari Linna ja klo
15.30-17.30 Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro, nuorten lauluryhmä ja MVT.

Isla-Eerika Launonen, huilu ja Sari
Ahonen, rytmisoittimet.
Joulumusiikkia ja -runoja kynttilänvalossa pe 21.12. klo 19. Anna-Mari Linna. Kirkkokuoro, Aira
Kröger, lausunta.
Messu su 23.12. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Anni Tanninen, Mari
Vuola-Tanila.
Perheiden aattokirkko ma 24.12.
klo 15. Juha Määttä, Mari Vuola-Tanila. Lapsikuoro, nuorten lauluryhmä, Joona Kujanpää, rumpu. Nuoret
dramatisoivat evankeliumin.
Jouluaaton kynttiläkirkko ma
24.12. klo 22. Matti Pentikäinen,
Richard Nicholls. ja Nuorisokuoro
KNOT
Joulupäivän jumalanpalvelus ti
25.12. klo 10. Juha Määttä, Hanna
Vasiljev, Anna-Mari Linna.
Kauneimmat joululaulut -messu
ke 26.12. klo 10. Mari Vuola-Tanila.
ja Markku Virta.
Messu su 30.12. klo 10. Anni Tanninen, Anna-Mari Linna.
Uudenvuoden messu ti 1.1. klo 10.
Juha Määttä, Anne Keränen.
Loppiaisen messu su 6.1. klo 10.
Anni Tanninen, Richard Nicholls.
Lapsikuoron harkat alkaa ke 9.1.
klo 17-18. Uudet ja entiset kuoro-

Lasten ja perheiden jouluhartaus
to 13.12. klo 9.30. Sanna Alanen,
Anna-Mari Linna. Heikkinen Katri,
Kuosmanen-Kangas Taina ja Marita
Jaatinen.
Draamallinen joulukonsertti la
15.12. klo 18. Mari Vuola-Tanila. Jouluinen musiikkiesitys. Lapsikuoro,
nuorten laulutyhmä, Lähde-bändi,
dramaturgia Matti Halmetvaara,
rumpalina Sari Ahonen ja Joona
Kujanpää. Glögitarjoilu. CD ja kynttilä myyjäiset. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 5 € Pulinapaja on avoinna
arkipäivisin ma, ti ja to klo 9-11 alkaen 7.1.
Nuorten
lauluryhmän
harkat alkaa to 10.1. klo 17-18.Uudet
ja entiset kuorolaiset tervetuloa.
Kuoronjohtaja Mari Vuola-Tanila p.
0404848368 tai mari.vuola-tanila@
evl.fi
Toiminnan miehet - miesten omaa
toimintaa perjantaisin 11.1. alkaen
klo 13-15.00.
Kuvismuskariryhmät aloittavat
to 17.1.-19 klo 13.30-14.15 ja 14.3015.15. Yht.otot lastenohjaaja Taina
Kuosmanen-Kangas p.0404848342
tai taina.kuosmanen-kangas@evl.fi
Ystäväpiiri varttuneille torstaisin
alkaen 17.1. klo 12-13.30
1-2-vuotiaiden&vanhempien
muskariryhmät aloittavat pe 18.1.19. Yht.otot kanttori Mari Vuola-

Jouluanti vs antijoulu
Pirjo: – No kaikkihan alkaa joulukalenterista, sitähän on nyt ihan pakko
seurata ja fiilistellä joulun lähestymistä. Ja ne sadunomaiset mainokset! On
taas kehitelty lapsille kaikkea kivaa:
ihania eläinperheitä täydellisine koteineen, uudet Lego-sarjat ilmestyvät,
uutukaisia lautapelejä, huikeat autoradat ja tuoreimmat Barbie-versiot. Ja se
on hyvä, että ajoissa mainostetaan ja
ympätään mainokset lastenohjelmien
pariin. Ei tule perheissä sitä ongelmaa,
että ei sitten lahjalistan tekovaiheessa oikein mitään toivetta keksikään.
Mainoksista voi ottaa myös tavoitteeksi, millaiselle joulupöydän ja sen
äärellä olevien tulisi näyttää. Etenkin
se nokkahuiluosuus eräästä suklaamainoksesta tulisi ottaa pakolliseksi
traditioksi jokaisen lapsiperheen joulussa, sanotaan vaikka siihen saakka,
kunnes Janne-Aaronkin on ripiltä
päässyt.
Kalle: – No johan ne siirappiset
joulukilkutukset alkavat viimeistään
marraskuussa, ja se vähäinenkin joulumieli on viimeistään joulukuun
puolessa välissä karissut ihan pelkästään ylialtistuksen takia. Lapsillekin
saa hankittua vain pahan mielen, kun
kuusen alla onkin robottikoirien tai
vakoojasettien sijaan upouudet talvikengät tai jotain muuta tarpeellista. Ja
jos sattuisikin olemaan ensimmäises-

sä paketissa joku toivelelu, niin siitä
puuttuu paristot, on liian vaikea käyttää tai menee rikki viimeistään tapaninpäivänä.
Pirjo: – Hyvissä ajoin ennen joulua
kaivetaan kaikki kotiin kertyneet joululeffat esiin. Katsotaan ainakin Niko
lentäjän poika ykkönen ja kakkonen,
Mauri Kunnaksen Noitarumpu, Muumien taikatalvi, Saiturin joulu, Yksin
kotona ykkönen, kakkonen, kolmonen ja nelonen...
Kalle: – Tokihan jouluun pitää aina
varautua leffoilla ja sarjoilla, koska eihän sitä härdelliä muuten jaksa. Yksin kotona –leffat ynnä muut tosin on
niin puhkikatsottu lapsena, että niitä
voinee katsella nostalgiasyistä sitten
seuraavan kerran joskus 2030. Mutta Billy Bob Thorntonin tähdittämän
Bad Santan eli Pahan pukin tai hy-

perväkivaltaisen, mutta tietyllä tapaa
koskettavankin Happy!–minisarjan
Netflixistä virittelen mielelläni ruudulle tuomaan omanlaistaan joulufiilistä.
Pirjo: – Onneksi uusia joululeffoja ilmestyy joka vuosi pukinkonttiin
hankittavaksi ja seuraavaan joulunodotukseen lisättäväksi. Suositut animaatiot tekevät omat jouluversionsa,
joten näistä löytyy; on Madagaskarin pingviinien joulu, Late Lampaan
Timpan joulu, Kaunottaren ja Hirviön lumottu joulu, Barbien täydellinen
joulu, Puuha Peten kaikkien aikojen
joulu, Shrekin vihreä joulu, Postimies
Paten, Myyrän, Smurffien, Maisa Hiiren, Mikki Hiiren, Röllin ja Pipsa Possun joulu...
Kalle: – Ja nämähän on taas sarjassamme niitä, että katso yksi ja olet

Tanila p.0404848368 tai mari.vuolatanila@evl.fi
Kallaveden seutu - Muut
Kauneimmat joululaulut la 15.12.
klo 16. Anna-Mari Linna. Haminalahden nuorisoseurantalo, Länsirannantie 135.
Kauneimmat joululaulut su 16.12.
klo 18. Matti Pentikäinen, Richard
Nicholls. Sotkan onnissa, Pääharjunniemi 161 .
Kauneimmat joululaulut to 20.12.
klo 18. Matti Pentikäinen, Richard
Nicholls. Ravintola Käskynkkä, Soikkokuja 12.
Leväsen kammari Varttuneille
parittomilla viikoilla alkaen ma
14.1. klo 13-14.30. Leväsen palvelukeskuksella, Leväsentie 27, 2. ker-
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ros.
Turinatupa – avoin kohtaamispaikka kaiken ikäisille parillisen viikon
alkaen tiistaina 15.1. klo 13.00—
14.30 Ravintola Käskynkän kabinetissa, Soikkokuja 12.
Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Kauneimmat
joululaulut
ke
12.12. klo 19. Sanna Alanen, Mari
Vuola-Tanila. Aliisa Pehkonen,viulu,
Nelli Pehkonen, sello, Alissa
Nissinen,huilu ja Joona Kujanpää,
rumpu.
Jouluaaton hartaus ma 24.12. klo
14. Sirpa Nummenheimo, AnnaMari Linna.
Messu su 20.1. klo 13. Johanna
Porkola, Mari Vuola-Tanila.

Tuusniemen OP:

Petosen konttori siirtyy keskustaan
nissä.
– Kassapalvelut säilyvät entisellään
myös Kauppakadun konttorissa, eikä
muutoksella ole henkilöstövaikutuksia. Asiakkaita neuvotaan ja palvellaan Petosella normaalisti vielä tammikuussa, kertoo pankinjohtaja Tarja
Nykänen. Hänen mukaansa konttorin
fyysinen sijainti ei ole ollut ratkaisevassa roolissa, kun palvelut keskitetään keskustaan.

T

uusniemen Osuuspankki sulkee Petosen konttorin tammikuun lopussa. Pankki keskittää
toimintonsa kaupungin keskustaan
Kauppakadun toimipisteeseen, jonka
laajennustyöt ovat parhaillaan käyn-

nähnyt kaikki. En yllättyisi, vaikka
olisi sama käsikirjoitus kaikissa, hahmojen nimet vain vaihdettu.
Pirjo: – Aattoaamu alkaa tietysti
Joulupukin kuumaa linjaa seuraten.
Niin ihanasti ne lapsukaiset laulavat
ja söpösti unohtavat niin laulun sanat
kuin terveisetkin. Mutta Joulupukin
pokka ei petä, osaa kyllä jatkaa jutustelua niin luontevasti. Hoitelee sitten
hermonsa myöhemmin.
Kalle: – Vieläkö ne sitäkin jatkaa?
Onhan noita chattiohjelmia tullut ympäri vuoden jo iät ajat, kai tämä menee
samaan kastiin. Voisi kai sitä jotain oikeatakin viihdettä näyttää.
Pirjo: – Ei joulua ilman Poikaa ja
Lumiukkoa. Niin surullinen tarina.
Ei oikein nosta joulutunnelmaa. Miten se lumiukko siinä aina kuolee? Eikö sitä voisi vaikka pakastaa tai tehdä
uuden version: ilmastonmuutoksen
takia iskee seuraava jääkausi, poika
muuttuukin nyt jääukoksi ja elää yhdessä lumiukon kanssa ikuisesti. Ja aina olisi joulu.
Kalle – En ole koskaan katsonut
Lumiukkoa alusta loppuun ja tuskin
siitä enää mitään irti saisikaan. Mutta
se Walking in the Air on ihan hieno
kipale, varsinkin Nightwishin versio.
Pirjo: – Ihmeellinen on elämä täytyy nähdä joka vuosi. Tästä voi olla
varma, että traagisesta juonesta huolimatta lopussa on Happy End, eikä

– Kauppakadun konttoriin valmistuvat isommat tilat asiakaspalveluun.
Tässä vaiheessa onkin hyvä kiittää Petosen konttorin asiakkaita ja toivottaa
heidät, kuten myös uudet asiakkaat
tervetulleiksi uuteen toimipisteeseemme Kauppakadulle.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

tule huonoja fiiliksiä. Kyllä ne on nelkytluvulla osanneet, kun tätä näytetään vieläkin joka vuosi, ainakin täällä
Suomessa.
Kalle: – Ne on nämä nelkytluvun
elokuvat niin halpoja näyttää, että
kyllähän ne niitä pyörittää, vaikka kukaan ei katsoisikaan.
Pirjo: – Samu Sirkan joulupaketti
on minulle erityisen merkityksellinen.
Siihen aikaan, kun olin lapsi, ei telkkarista näkynyt kuin kaksi kanavaa ja
nekin mustavalkoisena. Lastenohjelmaa tuli sunnuntaiaamuisin ja nekin
vain tsekkiläisiä piirrettyjä. Sitten tuli
jouluna Disneyn Samu Sirkan joulupaketti. Vaan meidän perheen traditiot menivät niin, että juuri tuohon
esitysaikaan oltiin aina viemässä haudoille kynttilöitä. Jäi Amerikan Sirkka
näkemättä. Kun sitten myöhemmin
selvisi, että ohjelma on vielä värillinenkin, oli trauma valmis. Nykyään
istun kuin tatti katsomassa paketin
alusta loppuun.
Kalle: – No luulisi tuossa vaiheessa jo silmiä särkevän sen verran, että
ihan terveellistä käydä välillä hautausmaalla raittiissa ilmassa.
Pirjo: – Joo, ja etenkin juuri hautausmaalla.
Petosen Lehden toimituksen tontut
toivottavat huumoripitoista joulua
kaikille ironian ystäville!
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Aihetta
hymyyn!
Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

EN
HAMPAID

SOODA- S
U
PUHDIST

49€

1/2h

5€)
(norm. 5

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu
Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
017 363 4757
029 123 1152
Yhteisvaraus (pvm/mpm)

Olemme joulunpyhät auki normaalisti!

Puh. 0440 775 000

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

JUNIORITUKI

vilhelmi.fi
Pyörönkaari 9 70820 Kuopio

Avoinna:
Ma – Pe 9.00 - 19
La
10 - 16
Su
Suljettu

Monipuolinen kansainvälinen elintarvikekauppa

Karhunpesä toivottaa asiakkailleen
hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta!

• 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.
• Pubivisat pe 21.12. (jouluvisa) ja pe 4.1.
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
facebook.com/karhunpesakuopio

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

Pyörönkaari 3

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

Iloista palvelua - tervetuloa makujen maailmaan!

