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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

• Muistatko Ruoka-Nallen?
• Kristiina Brask Pinarilla
• Taivas rajana
• Kaapista ulos
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Petonen • Pirtti • Pitkälahti • Saaristokaupunki • Jynkkä

Puh. 0440 775 000

Aihetta
hymyyn!
Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

EN
HAMPAID

SOODA- S
U
PUHDIST

55€

1/2h

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

• 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 perjantaisin klo 19
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!

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

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

vilhelmi.fi

facebook.com/karhunpesakuopio
karhunpesakuopio.fi

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

JUNIORITUKI

Pyörönkaari 3

Avoinna ma-to 10-22, pe-la 9-24, su 9 -21
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Ennaltaehkäisevä päihdepäivä:
– Marko Jantusen tarina pysäytti kuulijat

P

yörön koululla helmikuun alussa pidetty Ennaltaehkäisevä
päihdepäivä veti Pyörön koulun
juhlasalin täyteen kuulijoita.
Koululaisille suunnatun tapahtuman pääpuhujina olivat Avominne päihdeklinikan vastaava ohjaaja Pasi Tuomaila sekä
entinen jääkiekkoilija Marko
Jantunen. Molemmat ovat kokeneet rajun huumekurimuksen, joten miehet tietävät mistä
puhuvat.
Pyörön koulun vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja Virpi Rautsiala kertoo
miesten luentojen menneen
suoraan ihon alle.

– Pasi ja Marko ovat kulkeneet päihdehelvetin läpi ja toipuneet. Onneksi ovat hengissä
ja kiertävät nyt ympäri Suomea
kertomassa omista kokemuksistaan. He korostivat erityisesti kykyä olla rohkea. Nuoren
on osattava sanoa ei silloin kun
päihteitä tarjotaan, ja kuinka
on oltava tarkkana missä seurassa liikkuu. Pitää välttää vääriä ihmisiä ja poistua paikalta
ajoissa.
– On myös ymmärrettävä,
että riippuvuus on sairaus joka
pitää katkaista ja hoitaa pois,
muistuttaa Rautsiala.
Tilaisuus kiinnosti myös paikalle kutsuttuja kansanedusta-

jaehdokkaita, poliitikkoja sekä
Kallaveden seurakunnan kirkkoherra Matti Pentikäistä.
– Olen todella kiitollinen,
että näinkin moni lähti tukemaan tilaisuutta. Asia on yhteinen. Pysytään hengissä eikä
anneta pirulle pikkusormeakaan.
– Ja on myös ilolla todettava,
että Pyörön koululla oli todella hieno yhteisöllinen tunnelma koko päivän, kehuu Virpi
Rautsiala.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Virpi Rautsiala

Petosen Lehti 30 vuotta!

PPAY:lle uusi viestintäkanava
– Podcastit kaikkien kuultavissa

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistys on ottanut
käyttöönsä uuden viestintäkanavan, podcastit eli
verkossa julkaistavat äänitallenteet. MP3–formaatissa olevia tallenteita voi kuunnella
ajasta ja paikasta riippumatta
niin tietokoneella kuin älypuhelimella.

sekä mielenkiintoisia makupaloja Petosen Lehden 30–vuotisen taipaleen varrelta, kertoo
podcasteja tuottava toimittaja
Heikki Kokko. Kevään mittaan tarjonta lisääntyy merkittävästi.

Ennaltaehkäisevä päihdepäivä veti Pyörön koulun salin täyteen.
Marko Jantusen ja Pasi Tuomailan tarinat omista huumehelveteistään saivat salintäyteisen yleisön hiljaiseksi.

Mainontaa menneisyydestä

T

uulahduksia kolmen
vuosikymmenen takaa:
vieläkö muistat RuokaNallen? Kaskimaasta kaupungiksi kasvavan asuntoalueen
ensimmäinen ja pitkään myös

ainoa ruokakauppa mainosti
lehden ensimmäisessä, huhtikuussa 1989 ilmestyneessä numerossa mm. Costarica
–paahtoleipää hintaan 8,95
markkaa (1,50 €) ja Valion ap-

Podcastit ovat kuunneltavissa asukasyhdistyksen kotisivuilla osoitteessa ppay.fi.
Tallenteet löytyvät etusivun
ylävalikosta ”PPAY Podcast”.
Teksti: Lehden työryhmä

– PPAY:n kotisivuilla julkaistavilla podcasteilla saamme uuden ulottuvuuden paitsi
yhdistyksen viestintään, niin
jatkossa myös alueella toimivat yhteisöt ja yritykset saavat
äänensä kuuluviin haastattelujen muodossa. Nyt siellä on
kuultavissa mm. asukasyhdistyksen historiikkia kirjoittavan Jukka Kytöjoen haastattelu

PÄÄKIRJOITUS

E

nsi huhtikuussa tulee kuluneeksi tasan kolmekymmentä
vuotta Petosen Lehden ensimmäisen numeron ilmestymisestä.
Kolmeen vuosikymmeneen mahtuu
niin ylä- kuin alamäkiä, kuten elämään yleensäkin.
Keväällä 1989 päivänvalon nähnyttä Petonen–nimeä kantavaa
asukaslehteä tehtiin lähinnä Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen
johtokunnan voimin. PPAY:n ensimmäinen puheenjohtaja Erkki
Heikkonen ja legendaarinen kylä-

pelsiinimehua 4,95 markkaa
(0,80 €). Saarioisten lihapullat
maksoivat kuponkitarjouksella markoissa 9,95 (1,65 €).
Petosella toimivat yritykset
olivat tuolloin vielä varsin harvassa, joten ilmoitusmyyntiä
täytyi suunnata myös alueen
ulkopuolelle. Petosen Autopurkaamon, ravintola Leopardin, Pitkälahdessa toimineen
lähikauppa K. Turusen ja Petosen Fysioterapian lisäksi
lehdessä ilmoittivat myös vapaasatama Sampo ja kodinkoneliike Latvala Ky: AEG
–astianpesukoneen hinnaksi
mainos kertoo 2 790 markkaa
(465 €).
Markat vaihtuivat euroiksi
vuoden 2002 alussa, jonka jälkeen tuotteiden hinnat ilmoitettiin vielä pitkään molemmissa valuutoissa.
Teksti: Heikki Kokko

Petosen Lehdellä merkkivuosi
päällikkö Mauno Penttinen työryhmineen saivat tuona vuonna punnerrettua kaksi numeroa, niistä toinen
ilmestyi sitten sopivasti joulun alla.
Kiuruveden Kirjapaino Oy:n painaman lehden varsinaiseen toimituskuntaan kuului Penttisen lisäksi
Mervi Hämäläinen ja Pertti Räsänen. He olivatkin varsinaisia uranuurtajia; Kuopion ensimmäinen ja
ainoa kaupunginosalehti otettiin alueella innostuneesti vastaan. Petosen
asuntoalue oli vielä tuohon aikaan
kasvukautensa alussa, asukkaita ne-

lisentuhatta ja suuri osa täällä edelleenkin toimivista yrityksistä ottamassa vasta taipaleensa ensiaskeleita.
Asukasyhdistyksen rooli Petosen
alueen kehittämisessä ja ongelmien
esilletuomisessa on kiistaton, ja siinä työssä myös yhdistyksen julkaisemalla Petosen Lehdellä on ollut
painoarvoa. Lehden välityksellä on
saatu useita asukkaiden tärkeiksi kokemia asioita laajemman yleisön – ja
myös kaupungin päättäjien tietoon.
Unohtaa ei myöskään sovi sitä, että
monille alueen yrityksille ja muil-

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
Toimistovastaava Kalle Lillinen
p. 044 729 5233 (ti-to klo 10-13)
petosenlehti@ppay.fi
http://petosenlehti.ppay.fi
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin
sekä Jynkkään. Painos 11 600 kpl.

Toimittajat: Heikki Kokko, Pirjo Kiiski

le toimijoille ainoa järkevä kanava,
yhtälailla kaupalliseen kuin yleishyödylliseenkin viestintään on ollut
juuri Petosen Lehti. Kissanhäntää
enempi nostamatta uskallan rehellisesti väittää, että lehti on osaltaan
edesauttanut eteläisten kaupunginosiemme liike-elämän ja palvelujen
kehittymistä alueella.
Petosen Lehti jatkaa juhlavuotensa viettoa työn merkeissä. Vanhojen
lehtien antia ja vuosikymmenten tapahtumia muistellaan paitsi lehdissä,
myös uusissa podcasteissa, joita voit
kuunnella yhdistyksen kotisivuilla
osoitteesta ppay.fi.

Kymmenminuuttisten kuulokuvien
mukana voit matkustaa ajassa taaksepäin, vuosikymmen kerrallaan aina
1980–luvun lopusta näihin päiviin
asti. Podcasteissa tutkaillaan paitsi
lehdessä julkaistuja artikkeleita, niin
myös menneiden vuosikymmenten
mainontaa ajalta, jolloin ostokset
maksettiin markoilla. Etelä-Kuopiossa pitempään asuneille ohjelmissa
mainitut henkilöt ja tapahtumat tuovat varmasti monenlaisia muistoja
mieleen. Leppoisaa aikamatkailua
sinulle!
Heikki Kokko
toimittaja

Ilmoitushinnat 2019: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.
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Sirkka Omarieh:
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Kristiina Brask sähköisti tunnelman:

– Talviuimarit eivät kylmästä kangistu

Pinarilla tossutanssittiin
Jere Rautakoski sai tanssien jälkeen
kainaloonsa Kristiina Braskin.

– Talviuinti pitää kehon ja mielen virkeänä,
vakuuttaa Sirkka Omarieh.

P

etosen talviuimareiden
puheenjohtaja Sirkka
Omarieh solahtaa tottuneesti Kirveslahden hyiseen
veteen. Ulkona pakkasta muutama aste ja veden lämpö saman verran plussan puolella.
Rauhallinen lenkki jäiden keskellä, mutta Sirkkaa ei vedestä
noustuaan näytä paleltavan.

– Alussa meitä Petosen talviuimareita oli toistasataa, nyt
jäsenmäärä on vakiintunut
vajaaseen 50:een. Heistä lähes
kaikki käyvät uimassa säännöllisesti. 35 euron jäsenmaksulla
saa polskia niin paljon kuin
sielu sietää, avaimen jatkuvasti
lämpimänä pidettävään koppiin saa vitosella.

– Talviuinti tekee hyvää koko
keholle ja mielelle, vakuuttaa
jo viitisentoista vuotta aktiivisesti avantouintia harrastanut
Omarieh.

– Kaupunki tuo aina syksyllä laiturin tänne Kirveslahden
rantaan ja vie keväällä pois.
Kaikki muut työt hoidetaan
sitten talkoilla, kertoo Sirkka –

ja muistaa samalla kiittää asukasyhdistystä lahjoittamastaan
kattovalaisimesta.
Entä miten toimintaan pääsee mukaan?
– Minuun voi ottaa yhteyttä
sähköpostilla, omariehsirkka@
gmail.com tai maksamalla jäsenmaksun tilille FI46 5482
5420 0172 33, viitenumeroksi 24264. Uimakopin avaimen
saa BLC Turva Oy:stä, Leväsentie 7. Ja ei kun uimaan!
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

L

ions Club Kuopio-Kalakukko on järjestänyt
vuosittain ”tossutansseja” jo yli kolmenkymmenen
vuoden ajan, niistä runsaat
kymmenen kertaa Petosen vapaa-aikatiloissa eli Pinarilla.
Viimeviikkoiset tanssit poikkesivat totutusta, sillä levymusiikin sijaan saatiin kuulla ja
nähdä livenä Idols–tähti Kristiina Braskin lauluja Alavan
seurakunnan "rokkaavan kanttorin" Ossi Jauhiaisen säestyksellä. Lisäksi tanssahdeltiin

Kuopion konservatorion opiskelijaorkesteri Grooveboxin
tahtiin.
– Tapahtuma on suunnattu
Kuopion erityiskoulujen oppilaille ja vammaisille, joita oli
nyt mukana toistasataa, kertoo
tapahtuman puuhamies, Lions
Club Kuopio-Kalakukon perustajajäsen Jere Rautakoski.

– PPAY:n historiikki pian valmis

V

PPAY:n hallituksen jäsen
Jukka Kytöjoki on työstänyt
yhdistyksen historiikkia jo pitkään. Idea historian saamisesta
yksiin kansiin syntyi Jukan ollessa Petosen Lehden toimitta-

jana muutama vuosi sitten.
– Työsarkaa on riittänyt,
mutta onneksi lähdeaineistoa,
mielenkiintoisia haastateltavia
ja kuvamateriaaliakin on löytynyt arkistoista ilahduttavan
runsaasti. Yhdistyksen kolmen
vuosikymmenen mittaiseen
taipaleeseen mahtuu nousuja ja laskuja, kuten elämään
yleensäkin.

painotuore kirja on kaikkien
luettavissa vielä tämän kevään
aikana, arvelee Jukka.

– Hauskaa oli ja tanssiyleisön
vastaanotto lämmitti sydäntä,
iloitsee vuoden 2007 Idols –kisassa kolmanneksi sijoittunut,
sittemmin
gospel-musiikin
alalle siirtynyt Brask.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Tossutansseissa oli mukana
useiden kaupungissa toimivien
palvelukeskusten lisäksi mm.
Louhumäen palvelukodin ja

Jukka Kytöjoki:
uonna 1988 perustettu Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry tuli
viime vuonna toimineeksi 30
vuotta. Yhdistyksen julkaisemalla Petosen Lehdelläkin on
aihetta juhlaan, sillä meneillään on lehden 31. vuosikerta.

toimintakeskuksen asukkaita
ja henkilökuntaa.

Avoinna ma-pe klo 10.00 - 13.00

Petosen vapaa-aikatilat,
Pinari, Pyörönkaari 19
Puh: 044 752 6425
toimisto@ppay.fi

Jukka Kytöjoen haastattelu on kuultavissa kokonaisuudessaan kotisivuillamme
osoitteessa ppay.fi. Kirjoittajaa
haastattelee Heikki Kokko.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

– Historiikki alkaa olla viimeistä silausta vaille valmis eli

Työkokeilupaikkoja avoinna!
- ota yhteyttä toimisto@ppay.fi!

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviostamme sekä osoitteesta kahvio.ppay.fi
Pinarin kahvio, Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Petosen vapaa-ajantilat Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 044 752 6425 www.ppay.fi (email: toimisto@ppay.fi)
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Taivas rajana, vai onko sittenkään?

M

ikä on tuo huriseva,
valoja välkkyvä laite
taivaalla? Ufo, lelu
vai vakoilulaite? Ensikohtaaminen nelikopteriin voi olla
hämmentävää. Silti mahdollisuus bongata taivaalla pörräävä ”drone” kasvaa vuosi
vuodelta. Tätä monelle vielä
outoa kuvauslaitetta kutsutaan
myös nimellä RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) eli
kauko-ohjattava lentolaite tai
UAV (Unmanned Aerial Vehicle) eli miehittämätön ilmaalus. Dronen avulla avautuu
mahdollisuus kuvata dataa lintuperspektiivistä ja sen myötä
sille on lukuisia ammattimaisia
käyttösovelluksia.
- Välillä kuvaan rakennuksia
sekä maisemia niiden ympärillä, kun taas toisella kerralla
lennän rakennuksen sisällä ahtaissa paikoissa. Useimmiten
yritykset haluavat dokumentoida jonkin tietyn tilanteen
ilmasta käsin. Kyllähän tässä
syksyllä sai kieli keskellä suuta
lentää, kun dronea lennettiin
teollisuusrobottien
keskellä
dokumentoimassa niiden toimintaa. Koskaan ei oikein tiedä mitä kuvaus tulee pitämään
sisällään, kertoo dronekuvaaja
Jarmo Kuittinen työstään.
Kuittinen on harrastanut
valokuvausta parikymmentä
vuotta:
- Jossain vaiheessa innostuin
radio-ohjattavista
helikoptereista, siis "perinteisistä" ja
niitä on edelleen pari autotallissa odottelemassa, että joku
päivä taas niillä lennellään.
Ensimmäiset ilmakuvani otin
nimittäin juurikin tuollaisella
polttomoottorikopterilla.
Liitin kopteriin kameran, joka otti kuvia automaattisesti
muutaman sekunnin välein. Se
oli silloin vähän erilaista kuin
nykyään. Tämä kuvaaminen
on ollut siis harrastus, josta on
tullut toinen työ.

Lennättäjän
osaaminen
avainasemassa
Kunnollisesta kuvauskopterista on varauduttava maksamaan vähintään 600–1 000
euroa. Perusvaatimukset ovat
riittävän hyvä kamera ja globaali satelliittipaikannin eli
gps. Hyvän kopterin automatiikka auttaa aloittelijaakin
saamaan näyttäviä videoita ja

valokuvia, eikä kunnollinen
kopteri rikkoudu yhtä herkästi kuin halpisversio. Myös
lentoaika yhdellä akun latauksella on kohtuullinen eli kymmenestä kahteenkymmeneen
minuuttiin. Laadukas kopteri
pysyy myös ilmassa, vaikka
ohjaimista päästäisi irti. Vaikeimmat osuudet eli nousu ja
laskeutuminen ovat niissä automatisoituja. Hauskan selfien
lintuperspektiivistä saa käden
heilautuksella, ja kotiutusnapin painallus tuo kopterin
automaattisesti lähtöpaikalle.
Laatuvaatimukset
vahvistaa
myös Kuittinen:
- Jos mennään teknisiin ominaisuuksiin niin kameran kuvanlaatu on yksi tärkeimmistä
kriteereistä. Seuraavaksi tärkein on lentoaika yhdellä latauksella. Hyviä droneja saa jo
reilusti alle tuhannen euron ja
ylärajaa ei oikeastaan ole. Kallis laite ei kuitenkaan tee kenestäkään ammattilaista, sillä
kuvaustilanteet vaihtelevat ja
käytettävä kalusto sen mukaan. Ehkä kaikkein tärkein
on se oma osaaminen, että
osaa hyödyntää koko kaluston
suoman potentiaalin. Minulla
löytyy suurehko drone, jolla
kuvaan todella harvoin. Se on
enemmän sitä ammattimaista
tasoa, mutta dronen ja rekvisiitan kuljettamiseen tarvitaan
jo auto. Eli tämä suuri laite on
mukana vain tilauskuvauksissa. Enemmän minulla tulee
lentotunteja pienemmälle dronelle, joka mahtuu vaikkapa
reppuun, ja kulkee usein mukana siellä missä menen.

Kurssi kohti Kiinaa
Kuvauskelinä auringonpaiste
voi aiheuttaa kuvausongelmia,
joten vähän pilvinen sää voi
olla suotuisampi kuvaussää.
Tyynellä kelillä ohjaaminen on
luonnollisesti helpompaa kuin
tuulen puuskissa. Tärkeä perusasia kuvausta aloittelevalle
on tutustua ensin ohjeisiin ja
lainsäädäntöön, sillä varsinkin
vasta harjoittelevan kannattaa
aina toimia tarkalleen ohjeiden mukaan ja treenata ohjausta riittävästi.
- Olen lukenut monista tilanteista, joissa kopteri on lähtenyt omille teilleen, ja siihen
on yksi selityskin olemassa:
näissä laitteissa on useassa gps
sisäänrakennettuna ja laitteet
pysyvät sen ansiosta paikallaan
kuin nakutettu, jos ohjaimista

Drone antaa uuden ulottuvuuden valokuvaukselle.
Kuvassa Vanuvuori Hiltulanlahdessa.

päästää irti. Tämän ansiosta
myös automaattinen "kotiinpaluu" on mahdollista. Ihan
hauska ominaisuus, jos tulee
hätä käteen, niin painaa nappia ja automatiikka tuo laitteen
takaisin kotiin. Usein ensimmäisellä lentokerralla lennättäjällä on suuri into päästää
laite ilmaan mahdollisimman
pian. Useimmat laitteet hakevat gps:n sijainnin sillä hetkellä, kun laite käynnistetään. Jos
laite nostetaan ilmaan, ja lähdetään lentämään ennen kuin
sijainti tallentuu, niin tehdään
aika suuri virhe. Jos dronea
lennättää niin kauaksi, että sen
näkee vain näytölle välitetyn
kuvan avulla ja painetaan sitten kotiinpaluu- nappia, voidaan kopterille sanoa hyvästit.
Sijainnin tallentumista laitteeseen täytyy malttaa odottaa,
muuten laite muistaa vain sen
aiemman sijaintinsa eli alkuperäinen kotipisteen valmistusmaassa, joka usein on Kiina. Eli laite ottaa kurssin kohti
Kiinaa, ja niin lujaa kuin ropelleistaan pääsee! Yritys on kova,
mutta lopulta akku loppuu ja

laite putoaa, Kuittinen toteaa.

Naapurin rouva
kiikarissa?
Lennättämisen myötä on
tullut uusia ongelmatilanteita.
Esimerkiksi kiinteistökuvauksessa joutuu dronen lentämään
naapurinkin tontin yläpuolelle,
että saa paremman kuvan kohteesta. Silloin ei rikota lakia.
Eli dronea voi lennättää toisen
kiinteistön ilmatilassa, mutta
kuvaus on kielletty. Ihmisiä ei
saa koskaan kuvata ilman lupaa ja väkijoukon kuvaaminen
ei myöskään ole sallittua harrastelijalle. Toistuva naapurin
häiriköinti tai liian matalalla
lentäminen voidaan taas tulkita kotirauhan rikkomiseksi.
- Näistä on keskusteltu paljon droneharrastajien keskuudessa, että missä menee raja.
Kuitenkin selvä asia on se, että
tontin voit omistaa, mutta sen
yläpuoleista ilmatilaa et. Olen
joskus joutunut kuvausreissulla vääntämään tätä rautalan-

gasta kun kuvauskohteen naapuri on asiasta huomauttanut,
että ei hyväksy hänen tontin
päällä lentämistä, selittää Kuittinen ja listaa neuvoja lennättäjille:
1. Sääntöjä ja lakia ei voi koskaan painottaa liikaa. Lue ja
sisäistä määräykset lennätystä koskien. Kysele asioita esimerkiksi keskusteluryhmissä.
Tärkein luettava on OPS M132 joka löytyy Trafin sivuilta.
Lainsäädäntö on aika sekavaa.,
mutta kuitenkin yksi mainitsemisen arvoinen asia on, että
alle 18- vuotias ei saa lain mukaan toimia ammattimaisesti
kuvaajana dronella.Varsinaisesti dronella lentämiseen ei
ole ikärajaa. Kuitenkin, kun
mukaan tulee minkä tasoinen
ansainta tahansa, vaikkapa
vain kahvikupillisen vastaanottaminen, niin silloin puhutaan ammattimaisesta toiminnasta. Dronea ei lueta enää
lennokiksi, vaan se on miehittämätön ilma-alus.
2. Maltti on valttia. Opettele
hallitsemaan laite kaikessa rauhassa.
3. Älä koskaan luota tekniikkaan liikaa koska se tulee pettämään jossain vaiheessa.
4. Vaikka yleisesti yläraja
dronen lennätykselle on 150
metriä niin suurimmaksi osaksi Kuopiossa vallitsee 50 metrin maksimikorkeus Rissalan
lentokentän läheisyyden takia.

Tulevaisuuden
kauppakassi?
Poliisi ja pelastuslaitos käyttävät droneja erilaisiin tehtäviin. Poliisi käyttää laitteita
esimerkiksi mielenosoitusten
seuraamiseen ja tilannekuvan
luomiseen. Hyötykäyttöä on
myös kiinteistöhuollon puolella: kattojen kuvaamista ja
tarkistusta, lämpökamerakuvausta sekä projektien dokumentointia. Tulevaisuudessa
käyttötarkoitukset tulevat var-

Drone ei ole lelu, vaan sen käyttö on tarkasti ohjeistettu.

masti laajenemaan.
- Suomessa ollaan vielä lastenkengissä, vaikka lainsäädäntö meillä on kaikkein
sallivin koko maailmassa. Kadonneita on näillä laitteilla etsitty ja löydettykin myös Suomessa. Itse olen ollut etsimässä
karanneita koiria koptereideni
kanssa, ja se oli kieltämättä
oikein mielenkiintoista. Tässä tapauksessa en itse löytänyt
karkureita, mutta muita koiria
näin kylläkin.
Maailmalla sovellukset ovat
pidemmällä, ja droneja käytetään jo pakettien toimittamiseen sekä ensiavun apulaisina.
- Näissä tapauksissa drone
ohjataan potilaan luokse etäohjauksena ja se on varustettu
automaattisella
defibrillaattorilla. Näitä on kokeiltu ainakin Ruotsissa. Eli ajatuksena se, että paikalle lähetetään
ambulanssi sekä drone. Drone
on varustettu videolinkillä ja
toisessa päässä on ammattilainen neuvomassa toimintaa
ja seuraa etäyhteydessä tilannetta. Käytännössä siis sydänkohtaustilanteessa drone lentää paikalle ja paikalla olevat
ihmiset kiinnittävät ohjeiden
mukaan lätkät potilaaseen ja
sydämen käynnistys hoidetaan
etäyhteydellä tai automatiikan
pohjalta. Tästä löytyy artikkeleita internetistä, mutta muistelen, että kokeilussa oli ambulanssin saapuminen kestänyt
noin 22 minuuttia, kun taas
drone oli paikalla keskimäärin
viidessä minuutissa. Eli apu tulee silloin huomattavasti nopeammin, kertoilee Kuittinen nykytekniikan eduista ja päättää:
- Käyttökohteita dronella on
paljon ja edes taivas ei ole enää
rajana
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuvat: Jarmo Kuittinen

Kuvaajan lennätystaidot ovat avainasemassa ammattimaisessa
työskentelyssä.
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Kestopipo
V

uosi 1978 oli meidän
perheessämme merkittävä, sillä silloin
otimme suuren harppauksen
tekniikan saralla; kotiin hankittiin ihan oikea väritelevisio.
Kanavat eivät kahdesta mahdollisesta lisääntyneet, mutta
olihan se tavattoman ihmeellistä nähdä lähetykset värillisinä. Telkkari oli laatikkomallinen, puukuorinen ja painoi
tolkuttomasti. Sitä varten sai
kaupanpäälle kätevän tiikkisen
tv-telineen, jossa oli metallijalat ja rullat liikuttelua varten.
Juuri sellainen, jota retrosisustajat nykyisin metsästävät.
Telkkarin mukana kotiimme
muuttivat myös kytkykauppalahjuksena Lahden MM-

kisoja mainostava villapaita,
kaulahuivi ja pipo. Kaikissa
sini-valko-puna-keltainen väritys. Kisalogon oli suunnitellut Kyösti Varis, graafikko, joka
on suunnitellut myös tunnetun
Finnairin tunnuksen. Sattuneesta syystä voin siis loistaa
tietokilpailukysymyksissä tietämällä tämän ainoan urheiluknoppitietoni; Vuonna 1978
MM-hiihdot järjestettiin Lahden Salpausselällä.
No, itse asiaan. Ihanalla seitkytluvulla ei haaskattu tavaraa,
eikä vaatteita hankittu noin
huvin vuoksi vaan. Pipo otettiin siis käyttöön. Minä pidin
sitä päässäni kaksi lukukautta
koulussa, isä seuraavat kolme
vuosikymmentä hiihtoladulla.

Luulin pipon jo hukkuneen,
kunnes tyhjensin vanhempieni kesämökkiä. Siellä varaston
kätköistä löytyi tuttu päähine,
joka oli siis palvellut vielä viileämpien kelien mökkipipona.
Pipo ei sitten irronnut millään
kädestäni roskalavalle, vaan
muutti meille.
Vuosia myöhemmin, varastoa siivotessani, käteeni osui
mytty. Sehän on Philipsin
lahjuspipo! Myssy käsissäni
minuun iski valtaisa nostalgiahuuma. Kyllä lapsuudessa
kaikki oli paremmin; kesät oli
aurinkoisia, jäätelöt kylmempiä ja vaatteetkin ihan eri laatuluokkaa. Nykyajan mukakierrättäjät eivät tiedä mitään
siitä, miten vaatekappaleesta
otetaan kaikki ilo irti. Ei riitä,
että vie vanhat rytkyt kirpparille tai ostaa itse silloin tällöin käytetyn vaatteen. Ennen
koko perhe käytti samaa vaatekappaletta hartaudella van-

hemmasta nuorempaan tai toisinpäin. Ja oli ihan normaalia
periä sukulaistenkin vaatekappaleita. Jos tuli reikiä, ne paikattiin, sillä jokainen osasi sellaisen perustaidontaidon kuin
parsimisen. Vaatteiden laatu
oli jotain ihan muuta kuin nykyään, sillä eihän ne muuten
olisi paikkaustaidoista huolimatta kestäneet vuosia käyttäjältä toiselle. Mutta näkeehän
sen laadun jo tuosta mainospiposta, ilmaiseksi saatu ja vieläkin kuin pakasta vedetty.

Klassikkopipot
näkyviin
Luulin olevani ainoa laatua
arvostava, mutta tänä talvena
olen suureksi riemukseni bongannut peräti kaksi kanssakulkijaa, jotka ovat ylpeydellä
kantaneet päässään juuri tuota vuoden 1978 pipoa; tismalleen samanlaista kuin minulla. Tämän täytyy olla merkki

jostain suuremmasta voimasta, joka haluaa koota kaikki
tosikierrättäjät yhteen. Siksi
haastankin kaikki lukijat mukaan. Löytyykö sinun kaapistasi vaatekappale, joka on kulkenut mukana jo useamman
vuosikymmenen? Salarakas,
ylpeästi käytetty tai vähän nolokin, mutta sellainen, josta ei
niin vain hankkiuduta eroon.
Vaatekappale voi olla vaikkapa
kisapipo, lätkäpipo, seuravaate,
mainoslippis, verkkarit tai villapaita. Ihan mikä vaan uskollinen elämänkumppani.
Kerro tarinasi yhteisestä taipaleestanne, valokuvan kera se
olisi vieläkin kiinnostavampi.
Lähetä juttusi meille sähkö-

postilla toimisto@ppay.fi, niin
palkitsemme parhaat tarinat
pienellä yllätyspalkinnolla, ehkäpä jopa ämpärillä.
P.S. Pipon kanssa samaa
sarjaa oleva villapaita kummittelee yhä lapsuudenkotini
vaatekaapissa. Kaulaliina on
kadonnut, mutta olen varma,
että sekin jatkaa vielä elämäänsä jonkinlaisena hyötyvälineenä.
Teksti : Pirjo Kiiski
Kuvat: 70-luvulta.blogspot.
com ja varuste.net

Thesleffin silta

M

oni petoslainen ajaa
kaupunkiin kauniin
Saaristokadun kautta. Saaristokadulla on neljä
siltaa. Kumpusaaren ja Pölhönsaaren välinen Pölhön silta on Saaristokadun pisin, 280
metriä. Silta on nimetty Ellen
Thesleffin sillaksi. Mutta kuka
oli Ellen Thesleff?

PPAY ry:n aktiiviset askartelukerholaiset aloittivat vuoden 2019 valmistamalla vauvasukkia, turvalonkeroita ja myssyjä, jotka lahjoitettiin lapsille KYS:in eri osastoille. Kaikille avoin askartelukerho
kokoontuu Pinarilla (Pyörönkaari 19) keskiviikkoisin klo 11-14.

Matkuksen liikenneasema avattu
Matkuksen liikenneasema avautui ystävänpäivänä puolentoista vuoden hiljaiselon jälkeen. Asemaa
isännöi jalasjärveläinen Juustoportti, joka on investoinut tilojen muutostöihin runsaat miljoona euroa. Kiinteistön omistaa kuopiolainen kiinteistösijoitusyhtiö Real Investment. Aseman tiloissa toimii
Nesteen polttoainejakelun lisäksi mm. Pentikin myymälä ja pesukatu. Sähköautojen latauspiste on
tulossa liikenneasemalle myöhemmin.

Taidemaalari ja -graafikko Ellen Thesleff (1869-1954)
kuuluu nykykäsityksen mukaan Pohjoismaiden ja Euroopan merkittävimpien kuvataitelijoiden joukkoon. Hän on
merkittävä osa kuopiolaista
kulttuurihistoriaa, edelläkävijä, kuin maalaustaiteen Minna Canth. Thesleffiä pidetään
yhtenä Suomen ensimmäisistä
ekspressionisteista. Ekspressionistina hänet luetaan nykyisin aivan Euroopan terävimpään kärkeen. Mutta hän oli
paljon muutakin, impressionisti ja symbolisti, samoin lahjakas pianisti. Hän on tunnettu
omaleimaisesta, rohkeasta ja
väritäyteisestä ilmaisustaan,
tärkeänä innoittajana luonto.
Kuopio liittyy taiteilijan lapsuuteen. Thesleffin perhe asui
nykyisen
Puusepänkadun
ja Tulliportinkadun kulman
suuressa puutalossa, joka oli
vielä 1980-luvulla pystyssä.
Perheen isä työskenteli Kuopiossa rakennusinsinöörinä
Itä-Suomen tie- ja vesihallituksessa. Thesleffien kesähuvila oli Kumpusaaressa. Ellen

Thesleff piti Kuopion-aikaansa elämänsä onnellisimpana,
varsinkin Kumpusaaren kesiä.
Pääsy kuopiolaisen piirustuksenopettajan tunneille kannusti Elleniä jo lapsena kuvataiteilijan uralle.
Thesleff opiskeli Adolf von
Beckerin ohjauksessa Helsingissä vuosina 1885–1886
ja Suomen Taideyhdistyksen
piirustuskoulussa
vuosina
1887–1890. Gunnar Berndtsonin akatemiassa hän opiskeli 1890–1891. Tämän jälkeen
Thesleff lähti ulkomaille. Hän
opiskeli Pariisissa Académie
Colarossissa Gustave Courtoisin johdolla vuosina 1891–
1892 ja 1893–1894.
Thesleff lähti ensimmäisen kerran Italiaan vuoden
1894 alussa. Vuonna 1897
Italiassa oli useita taiteilijoita. Thesleffin äiti ja sisaret olivat Ellenin kanssa Firenzessä talvella 1897, jolloin myös
Beda Stjernschantz, Hugo
Simberg, Magnus Enckell ja
Axel Gallén perheineen asuivat siellä. Kesät Thesleff vietti
Suomessa, missä perheellä oli
maatila Muroleessa.

Italiassa Thesleff teki myös
puupiirroksia. Tähän häntä innosti englantilainen taiteilija ja
teatterimies, Gordon Craig,
joka oli teatterin uudistajia.
Italiasta tuli Thesleffille vähitellen toinen kotimaa.

Ellen Thesleffin teoksia on
muun muassa Ateneumin taidemuseon, Helsingin kaupungin taidemuseon sekä Kuopion taidemuseon kokoelmissa.
Viimeksi mainitussa ovat pastellimaalaukset, jotka syntyivät
Thesleffin Kuopiossa vietettyjen lapsuusvuosien muistojen
verestysmatkan aikana vuonna
1922. Näyttely Ellen Thesleff –
värien tanssi oli esillä Retretissä kesällä 2008. Näytteillä oli
140 teosta Thesleffin tuotannosta.
Liikemies Anders Wiklöf
herätti kohua hankkimalla vuonna 2003 Hagelstamin
huutokaupassa Thesleffin Kaiku-teoksen ennätyksellisellä
500 000 eurolla. Joulukuussa
2008 Thesleffin maalaus Tyttö
kukkaniityllä myytiin Bukowskin kansainvälisessä huutokaupassa 126 000 eurolla.
Thesleff sai vuonna 1900
Pariisin
maailmannäyttelyn
pronssimitalin ja palkittiin
vuonna 1951 Pro Finlandia
-kunniamerkillä.
Thesleffin lentävä lause kuuluu näin: ”Absoluuttinen kauneus on olemassa. Se on niin
korkealla, ettei totuus sitä koskaan tavoita.” Sitä, olennaisinta, hän töillään elämänsä ajan
tavoitteli.
Teksti: Jukka Kytöjoki
Lähteet: saaristokaupunki.fi,
wikipedia.fi

Eduskuntavaaliehdokas!
Seuraava Petosen Lehti ilmestyy juuri
ennakkoäänestyksen alla 3.4., kauttamme
tavoitat yli 11 000 kotia Etelä-Kuopion alueella.
Ota yhteyttä petosenlehti@ppay.fi.
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen (PPAY) järjestämät,
kaikille avoimet ja maksuttomat toiminnot Pinarilla (Pyörönkaari 19):

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n KEVÄTKOKOUS
pidetään Pinarin kokoushuoneessa (Pyörönkaari 19, 2. krs)

Biljardi ma klo 9.30 - 13, to 9 – 14
Askartelukerho ke klo 11.00 - 14.00
Tiistai-kerho ti klo 11.45 - 14.00

torstaina
28.3.2019klo
klo17.00.
18.00.
tiistaina 27.3.2018

Rivitanssi ma klo 11.00 - 13.00
Sekasähly su klo 16.00 - 17.30
Kuvataidekerho pe klo 11.00 - 14.00

Esillä sääntömääräiset asiat.
HUOM! Kaikki Petosen asukkaat ovat
asukasyhdistyksen jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:

- PPAY ry hallitus

Kädentaidot-kerho ma klo 10.00 - 14.00 Tuolijumppa ti klo 13.15 - 14.00
Neuvokkaat naiset ti klo 9.15 - 11.00
Pinarin Pohtimo to klo 12.00 - 14.00
(huom. miehet parittomat viikot, naiset parilliset)
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email: toimisto@ppay.fi
puh: 044 7295 233 (klo 10-13)

Kaikille avointa ja maksutonta

ILMOITUSTILAA!

Petosen vapaa-aikatiloissa Pinarilla (Pyörönkaari 19)

Petosen Lehdellä tavoitat yli 15 000
lukijaa. Pyydä tarjous sähköpostilla
petosenlehti@ppay.fi

Tiistaisin klo 13.15 - 14.00

Mediatiedot netissä
https://petosenlehti.ppay.fi

Petosen Lehti myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10 (jos pelaajia)
- Limpun loukku torstaisin
- SPR:n terveyspiste ti 5.3. klo 10-12

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
Avoinna ma-pe klo 8-14.30

- 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.

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

SPR TERVEYSPISTE
PETONEN (Kotikulma)
Kuukauden ensimmäinen tiistai
5.3.2019, 2.4.2019, 7.5.2019 klo 10-12
SPR TERVEYSPISTE
K-Supermarket / Petosen Apteekki

Petosen Lehti ilmestyy tänä vuonna
3.4., 15.5., 19.6., 28.8., 2.10., 6.11. ja 11.12.
Aineistot edellisen viikon tiistaina.

Yhteistyössä: PPAY ry & Kuopion kaupunki

Kevään 2019 SPR:n
terveyspisteiden aikataulu

Kuukauden ensimmäinen maanantai
11.3.19, 8.4.19, 13.5.19 klo 10-12

Tervetuloa!
Oletko sanavalmis ja haluat
ansaita muutamia satasia
kuukaudessa parin päivän työllä?

Petosen Lehti hakee
ILMOITUSMARKKINOIJAA
Työ on puhelimitse, sähköpostitse sekä face-to-face
tapahtuvaa myyntiä asiakkaille. Toivomme hakijalta
kokemusta markkinointityöstä, asiakaspalveluhenkisyyttä, yhteistyökykyisyyttä sekä iloista ja
positiivista asennetta. Provisiopohjainen palkkaus.

Työt alkavat maaliskuussa.
Hakemukset ja tiedustelut:
toimisto@ppay.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ

Edellytyksenä on mahdollisuus 100% palkkatukeen tai työkokeiluun.

Edellytyksenä on mahdollisuus 100% palkkatukeen tai työkokeiluun.

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

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

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

Työt alkavat maaliskuussa tai sopimuksen mukaan.
Työaika noin 25 tuntia / viikko.
Hakemukset ja tiedustelut toimisto@ppay.fi
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Elämän seikkailu Jeesuksen kanssa – Mikä on L10T
–koulutus? ke 27.2. klo 18.
Johanna Porkola. kouluttajana pastori Mikko Matikainen, KRS.L10T - Luukkaan evankeliumin 10.
luku tähän päivään. L10T
perustuu ohjeisiin, jotka
Jeesus antoi opetuslapsilleen lähettäessään heidät
matkaan Luukkaan evankeliumin 10. luvun mukaan.
Jeesuksen ohjeet sopivat
myös tähän päivään kaikkialla arjen keskellä. Toimintamalli sopii yhtä hyvin ujoille, rohkeille kuin
kiireisillekin. Tavoitteena
on uusi tapa elää silmät
ja sydän avoimina lähimmäisille. Mukana voivat
olla kaikki seurakuntalaiset
varhaisnuorista senioreihin.
Askeleet ovat yksinkertaisia
- siunaa, ystävysty, auta missä voit, kerro Jeesuksesta mutta alkuun pääsemiseen
tarvitaan rohkaisevaa kou-

lutusta ja yhteistä liikkeelle
lähtemistä. Yhdessä tekeminen rakentaa yhteisöllisyyttä ja innostaa eteenpäin.
Valmennus
perehdyttää
elämäntapaan käsikirjan ja
DVD:n avulla.
Messu su 3.3. klo 10. Sanna Alanen, Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila.
Tuhkakeskiviikon messu
ke 6.3. klo 18. Sanna Alanen.
Koko kansan perhekirkko su 10.3. klo 10. Sanna
Alanen, Matti Pentikäinen,
Anna-Mari Linna. ja Seniorikuoro.
Seurakunnan
syntymäpäivä 467 vuotta.
Lapsille toimintaa ja lounas
(vapaaehtoinen maksu).
Taidetiistai ti 12.3. klo
13.30. Kirkon alakerrassa.
Seuraavan kerran19.3. ja
26.3.
Keskiviikon raamattutunti ke 13.3. klo 17. Juha
Määttä. Seuraavan kerran
27.3.
Messu ja Hiihtoloma rip-

pikoulun
konfirmaatio
su 17.3. klo 10. Sasu Kallio, Juha Määttä, Richard
Nicholls.
Kutsu yhteyteen messu su
17.3. klo 17. Johanna Porkola. Mikko Matikainen.
Lähimmäistyössä
toimivien teemailta ti 19.3.
klo 18. Aiheeseen ”Kun
elämä satuttaa – sairaan
ihmisen kohtaaminen” johdattelee pastori Tarja Säynevirta. Mukana myös Puijon ja Alavan seurakuntien
lähimmäisiä.
Messu su 24.3. klo 10. Sanna Alanen, Markku Virta,
Anna-Mari Linna. H7 ja H8
rippikoulujen perhejumalanpalvelus.
4 v. synttärit su 24.3. klo
16. Markku Virta, AnnaMari Linna.
Viima sings spirituals
konsertti ti 26.3. klo 18.30.
johtaa Jaana Turunen.
Armopiiri la 30.3. klo 13.
Alakerran takkahuoneessa.
Yhteyshenkilö Seija Hauhia
p. 0405793273.
Rauhanyhdistyksen seurat la 30.3. klo 18. Puhujana
Ilkka Hakulinen.
Messu su 31.3. klo 10. Sasu
Kallio, Johanna Porkola.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Parisuhteen
Varikko
su 3.3. klo 16. Tarja-Tuuli
Liinamaa alustaa aiheesta:

Positiivinen ilmapiiri.
Varikkomessu su 17.3. klo
16. Markku Virta.
Varikkomessu su 24.3. klo
16. Juha Määttä, Johanna
Porkola.
Pulinapaja ma, ti ja to klo
9-11. Pulinapajassa on tarjolla kahvia ja purtavaa, juttuseuraa, lehtiä luettavissa,
Päivän Sana, asioimispiste
(mahdollisuus käyttää tietokonetta ja tulostaa), SikSak-piste auttaa pienissä
ompelutöissä, verenpaineen
mittausta ja puuropäivä tiistaisin. KELAN:n työntekijä paikalla ja Aikuissosiaalityön palveluohjaus 12.3.
Diakoniatyöntekijä paikalla
koko ajan.
Kallaveden
diakoniatyöntekijöiden ajanvaraus: Kallaveden kirkon
ja Petosen diakoniatoimistojen ajanvaraus on
maanantaisin klo 10-11 p.
040-4848 333. Muina aikoina voi jättää vastaajaan
viestin tai lähettää tekstiviestin tai sähköpostin, niin
vastaamme yhteydenottopyyntöihin mahdollisimman pian. Petosella Pulinapajassa (Pyörönkaari 21)
voi tulla varaamaan ajan
paikan päällä ma, ti ja to klo
9- 11.
Kallaveden seutu - muut
Rytkyn kylän lähetyspiiri to 28.2. klo 13. Sasu
Kallio. Marja Lyytikäisellä,

Karhumäentie 45.
Miesten Raamattupiiri
to 7.3. klo 18.30. Jynkänvuoren
kerhohuoneella,
Isännäntie 22. Seuraavat
kerrat 21.3. ja 28.3. Yhteyshenkilöt: Kyösti Kurkinen
p. 0445696775 ja Martti
Riikonen p.0405415553.
Olotilatorstai to 14.3. klo
11.30. Johanna Porkola.
Niemisjärven kylätalossa,
Niemisjärventie 763.
Rytkyn kylän lähetyspiiri to 14.3. klo 13. Sanna
Alanen. Anja Nissisellä,
Kuuselankuja 15.
Haminalahden työseura
ma 18.3. klo 18.30. Juha
Määttä. Inkeri Koposella,
Korvaharju 287.
Hyvän hoidon päivä
ke 20.3. klo 10.30. Sanna
Alanen. Rytkyn leirikeskuksessa,
omaishoitajille,
hoidettaville ja liikuntarajoitteisille
Rytkyn
leirikeskuksessa. Ilmoittautumiset Riitta Reimalle p.
040-4848 370 (Voit jättää
myös viestin vastaajaan).
Miesten lenkkipiiri ti
26.3. klo 17.30. Rytkyn
leirikeskuksessa, Rytkynrannantie 16.Lähtö lenkille
17.30, sauna, iltapala, iltaohjelma.
Rytkyn kylän lähetyspiiri
to 28.3. klo 13. Raija ja Esko
Väisäsellä, Matomäki 39.
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15

Bussimatkustus
kasvussa
Kuopion Liikenteen matkustajamäärät kasvavat jo
neljättä vuotta peräkkäin.
Viime vuonna matkoja tehtiin 6,8 miljoonaa, joista 6,5
miljoonaa matkaa paikallisliikenteessä. Joka kolmas
paikallisliikenteen matkoista tehtiin bussilinjoilla 21, 4
ja 5.
Eniten matkustajia oli linjalla 5, joka ajaa Petoselta
Saaristokaupungin kautta
keskustaan ja Puijonlaaksoon. Myös linja 21 Pirtistä
ja Petoselta keskustan lisäsi
matkustajamääriään.
Teksti: Heikki Kokko

Sanajumalanpalvelus su
17.3. klo 13. Anni Tanninen, Anna-Mari Linna. Seniorikuoro.
Muut
Perheraamattupiiri
su
10.3. klo 16.30. Kallaveden
kirkon alakerrassa. Lisätietoja. tuula.holmlund@
gmail.com. Seuraavan kerran 24.3.
Miesten Sauna - ja Sanailta to 14.3. klo 17. Poukaman
leirikeskuksessa,
Poukamantie 105. " Jumala
ei katso henkilöön", Barnabe Koko.

Hyperhiihtoloma 2019 Pinarilla – kivaa tekemistä
kouluikäisille!
Maanantai 4.3.

Tiistai 5.3.

Keskiviikko 6.3.

Torstai 7.3.

Perjantai 8.3.

Seinäkiipeilyä
• Klo 14.00 - 15.00
• Klo 15.30 - 16.30

Pelataan yhdessä
Kaupunkisotaa koko
alakerrassa!
• Klo 14.00
• Klo 16.00

Leffa
• Klo 14.00-16.00(K7)

Disco, kisoja, visoja ja
kioski
• Klo 14.00- 17.00

Purnukoiden tuunausta
• Klo 14.00 - 16.00

Ulkoilua yhdessä
mm.
lumipotkulautoja,
lumi- ja
jääveistoksia
• Klo 14.00 -17.00

Päiväkisa
• Klo 15.00

Leivotaan yhdessä*
• Klo14.00 -16.00

Koruaskartelua
• Klo 14.00- 16.00

Pom-pom- askartelu
• Klo 14.00 – 16.00

Tehdään ruokaa ja
syödään yhdessä*
• Klo 17.30-21.00

Pingis-turnaus
• Klo 18.00

Päiväkisa
• Klo 15.00

Päiväkisa
• Klo 16.00

Koruaskartelua
• Klo 18.00 – 20.00

Pakohuone
• Klo 18.00- 21.00

Päiväkisa
• Klo 19.00

Leffa
• Klo 18.00- 20.00(K12)
Päiväkisa
• Klo 19.00

Päiväkisa
• Klo 19.00

Seinäkiipeilyä
• Klo 18.00 - 19.00
Päiväkisa
• Klo 19.00

Pinari avoinna :

alakoululaiset klo 14.00 – 17.30 / yläkoululaiset klo

17.30 – 21.00
Tule viihtymään ja pelailemaan yhdessä kavereiden kanssa!

Petosen Vapaa-aikatilat, Pinari
Pyörönkaari 19
Sähköposti: pinari@kuopio.fi
Puhelin: 044 718 2689

*Leivotaan ja Tehdään ruokaa
yhdessä ennakkoilmoittautumiset
vähintään päivää ennen viestillä
numeroon: 044 718 2689, 6
ensimmäistä mahtuu mukaan.

Pakohuone
• 14.00 – 17.00
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Haasta ohjaaja- ilta
• Klo 18.00
• Haasta ohjaajia
lempipeleihisi, jos
voitat saat
pikapalkinnon
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