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Lähiruokaa kesäkokkaukseen!
S-marketista löydät
lähiruokaherkkujen
parhaat palat,
tervetuloa tutustumaan
valikoimiimme!
Muistathan, että saat
S-Etukortilla Bonusta jopa 5%
– kesälläkin.

PETONEN Ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18
KEILANKANTA Ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18

www.peeassa.fi

Voinko luottaa siihen, että saan asunnostani parhaan hinnan?
Kyllä. Kiinteistömaailman avoimen ja vakiintuneen kauppatavan, Tarjouskaupan avulla myyjä saa asunnostaan
parhaan markkinahinnan ja usein tavallista nopeammin. Ostaja puolestaan näkee muiden tarjoukset ja saa aikaa
reagoida niihin. Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä Tarjouskauppaan vuodesta 2007 lähtien.
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Ylärivissä Lassipekka Parviainen
044 279 8914
Alarivissä:

Päivi Järveläinen
044 279 8916

Marketta Heinonen
044 279 8912

Hannu Ruotsalainen
044 279 8913
Arja Eskelinen
044 279 8918

Marko Kurikka
044 279 8915

Eveliina Niskanen
044 279 8919

Veijo Martikainen
044 279 8911

Marko Mielonen
044 755 4301

Maria Keinänen
044 279 8917

Kodin vaihtaminen on yksi elämän suurimpia päätöksiä. Kutsu meidät Kotikäynnille,
niin kartoitamme asumistarpeesi ja teemme toiveisiisi sopivan kodinvaihtosuunnitelman.
Kiinteistömaailman Kuopion vanhin asuntomyymälä on palvellut kodinvaihtajia samalla paikalla, Puijonkatu 35:ssa jo 20 vuotta.
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Kun syöminen ahdistaa

Voimavaroja
Millaisia eväitä ihminen tarvitsee
matkalla maailmaan? Riittääkö
terveellinen ravinto, vauraus, hyvä asuinympäristö, mukavuudet,
kaikenlaisen omistaminen? Riittää
useinkin, mutta enemmänkin voi
toivoa. Hyvä elämä voi syntyä ihan
pienistä asioista.
Kun ei pidä liian kiirettä.
Syksy tulee ja ihmisillä on taas
kiire. Nyt en ehdi, soita myöhemmin. Pitää ehtiä palaveriin, nähdään myöhemmin. Siinä sitten elämä vilahtaa ja vuodet kuluvat – ja
aina on kiire.
Aina voi pysähtyä miettimään,
onko minulla kiire minnekään.
Useat luovat ihmiset ovat usein
kasvaneet pienten asioiden äärellä.
Marimekon luoja Armi Ratia leikki
pienenä käpylehmillä ja myöhemmin Marimekon jaloilleen nostanut
Kirsti Paakkanen ei syntynyt varakkaaseen perheeseen. He molemmat
nauttivat intohimoisesti työstään,
koska heidän päänsä sisällä oli toteutettavia haaveita ja mielikuvitusta luoda jotain uutta. Varmaankin
ympärillä oleva luonto, hiljaisuus
sekä läheisten ihmisten huolenpito ja kannustus olivat voimavaroja,
joilla he uskalsivat tuoda uudet ideansa kaikkien nähtäväksi.
”Älä kulje tallattua polkua. Liukastut.”, sanoi kirjallinen ystäväni
Stanislaw Jerzy Lec.
Elettävää aikaamme kuvaa hyvin
julkkishömppä, jota mediat pursuavat. Jossakin kyselyssä nuoret olivat vastanneet, että heidän suurin
unelmansa on tulla julkkikseksi.
Myös toisten voittaminen ja nöyryyttäminen erilaisissa tv-ohjelmissa on ollut trendikästä. Onneksi
kyse on – toivottavasti – ohimenevästä ilmiöstä, joilla suuret yhtiöt
pikarahastavat ihmisten heikkouksilla.
Gallup-kyselyssä Petosen alueella nuoret kiittelivät alueen ulkoilumaastoja. Alueen luonto tarjoaa
mahdollisuuksia liikuntaan ja hiljentymiseen. Kun tarkkaan katsoo
– siihen jokaisella on mahdollisuus
– voi löytää pieniä asioita, jotka
kantavat pitkälle. Läheisten, koulukavereidenkin huomioiminen,
auttaminen ja kannustaminen eivät
vähennä omaa suuruutta. Luonto
on myös valmiina tarjoamaan kauneuttaan jokaiselle.
Omassa lapsuudessani kesän
suurtapahtuma oli päästä Lehtoniemeen, mummin ja ukin luo,
kesän viettoon. Kuopionlahden
rannasta soudettiin tai mentiin
moottoriveneellä
Lehtoniemen
rantaan. Joskus lähdettiin kauppaamaan Kärängästä poimittuja kieloja Kuopion torille. Kalastajasukuun
kuulunut äitini oli taas nuorena
tottunut olemaan nuottamiesten
mukana kalastamassa Kallavedellä.
Paljon oli tekemistä, mutta kiire sanana ei ollut yleisessä käytössä. Ihmisten päässä kello raksutti siihen
aikaan vähän verkkaisemmin…
Aloitan nyt työni tämän lehden
toimittajana. Toivon erityisesti
nuorille iloista, luovaa mieltä. Elämä kantaa jokaista ja se voi antaa
piileviä lahjoja, jotka ovat löydettävissä.
Kätkettyjä aarteita Petosen-Pitkälahden alueella…?!
- Marja Miettinen -

V

iime vuosina ruokailusta on
tullut Suomessakin trendikästä. Lehdet ja televisio tarjoavat
joka makuun eksoottisia ja arkisempiakin ruokaohjeita. Toisaalta ruokailusta on tullut myös ongelma. Joillekin
lapsille ja nuorille tavallinen koti- tai
kouluruoka ei maistu. Lapsi karttelee
yhteisiä ruokahetkiä tai napostelee salaattia ja hedelmiä pikkuisen vanhempien mieliksi. Vanhemmat saattavat
olla hämillään lapsen ”terveysintoilun” takia. Tosin lapsi ulkoilee paljon
– käy säännöllisesti lenkkeilemässä
ja kuntosalilla… KYS:n lastenlääkäri
Jarmo Jääskeläisen mukaan muutokset tavallisesta poikkeavissa ruokailutavoissa saattavat olla merkki alkavasta syömishäiriöstä.
– Ensimmäisiä syömishäiriön oireita
ovat normaaliruoan ja ruokailutilanteiden karttelu ja myös ylenmääräinen
liikuntaharrastus.

”Tyttöjen ongelmana on
laihuushäiriö eli anoreksia ja
pojilla lihavuus.”

Syömisongelmat –
länsimainen vitsaus
Ruokailuun liittyvät ongelmat ovat
samanlaisia eri puolella Suomea ja
länsimaitakin. Lihavuutta ei lasketa
syömishäiriöksi, vaikka se koskettaa
lähes kolmannesta nuorista. Liikalihavuuskin on viiden prosentin luokkaa.
– Tyttöjen ongelmana on laihuushäiriö eli anoreksia ja pojilla lihavuus.
Tänne erikoissairaanhoitoon päätyvät
vain vaikeat lihavuudet, Jääskeläinen
sanoo. – Bulimia on vaikeampi huomata, sillä lapsi tai nuori voi syödä
normaalisti ruokailutilanteessa, mutta
ruokailun jälkeen hän oksentaa ruoan
pois. Sitten on vielä eräs häiriö nimeltään ortoreksia, joka ilmenee pikkutarkkana ruoka-aineiden sääntelynä
tai terveysintoiluna, ”tätä syön, tätä en
voi syödä”. Siinä ei tavoitella laihuutta,
vaan kontrolloidaan tarkkaan ruokaaineita.
Lastenlääkärin vastaanotolle ei ole
vielä päätynyt maahanmuuttajanuoria.

sesta. Anorektikko on hyvin ankara
itselleen.
– Syinä syömishäiriöihin voivat olla
kiireinen elämänmeno, kun perheenjäsenillä ei ole aikaa toisilleen ja koulujen suorituspaineiden kasvaminen.
Nuorten pitää nykyisin tehdä tulevaisuudenvalintoja 15-16 -vuotiaina - jopa urheilukin on muuttunut kovemmaksi. Jarmo Jääskeläinen toivoisi,
että perheet kokoontuisivat ainakin
kerran päivässä yhteisen ruokapöydän
ääreen keskustelemaan kuulumisista.

”Ajoissa huomattu syömishäiriö voidaan parantaa
nuoren omalla tahdolla ja
hoitoalan ammattilaisten
yhteistyöllä – palaamalla hitaasti säännölliseen ruokailurytmiin.”
Lastenlääkäri Jarmo Jääskeläinen toivoo, että perheet kokoontuisivat entistä
enemmän yhdessä ruokapöydän ääreen. – Yhteiset hetket ovat kaikille perheenjäsenille arvokkaita – ehkä ongelmatkin käsitellään tai huomataan ajoissa.
– Ehkä maahanmuuttajaperheiden
yhteisöllisyys pitää nuorten ruokailutavat terveinä.
– Toisaalta riskinä on, että pikaruoan syöminen alkaa ilmetä lihavuutena
maahanmuuttajanuorillakin.
Jääskeläinen korostaa, että KYS:ssa
hoitomenetelmien
kehittämisessä
tehdään entistä tiiviimpää yhteistyötä lastenlääkärien, lasten ja nuorten
psykiatrien ja ravitsemusterapeuttien
välillä, sillä kyse ei ole vain ravinnosta

ja ruoasta, vaan monta kertaa erittäin
vakavista ongelmista.

Arvokkaat yhteiset hetket
Syömishäiriöitä voi ilmetä jo 10-vuotiailla lapsillakin, vaikka eniten ne
koskettavat aikuistuvia tyttöjä. Kyse
ei siis ole lastenlääkärin mielestä vain
muoti-ilmiöstä, jonka tavoitteena on
saada huippumallin mitat.
– Usein on kyse minäkuvan muutoksesta ja itsensä huonoksi kokemi-

– Myös säännöllisistä ruokailurytmiin kuuluvista aamiaisesta, lounaasta, iltapäivän välipalasta, päivällisestä
ja iltapalasta pitäisi pitää kiinni. Näiden ruokailuaikojen noudattaminen
kuuluu myös syömishäiriön hoitoon.
Yhteisiä hetkiä ovat myös kouluruokailuhetket.
– Kouluruoka on hyvin tehtyä. On
tärkeää huomata, että koululuokissa
voi olla muoti-ilmiöitä, jotka saattavat
vaikuttaa kouluruokailutapoihin.
Jarmo Jääskeläisen mielestä kouluterveydenhuollolla on suuri merkitys lasten ja nuorten syömishäiriöiden varhaisessa havaitsemisessa.
Anoreksia on vakava sairaus, jos se
etenee vuosia läheisten huomaamatta. Siitä voi tulla elinikäinen sairaus.
Lastenlääkärin mukaan ajoissa huomattu syömishäiriö voidaan parantaa
nuoren omalla tahdolla ja hoitoalan
ammattilaisten yhteistyöllä – palaamalla hitaasti säännölliseen ruokailurytmiin.
Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

Kasvikset ovat terveellisiä, mutta eivät
riitä päivittäiseksi ravinnoksi.

Kallaveden ja Pyörön koulut yhdistyvät
Elokuun alusta alkaen ovat Kallaveden
ja Pyörön koulut yhdistyneet yhdeksi
toimintayksiköksi, jolla on yhteinen
hallinto. Yhtenäiskouluun siirtymisen
jälkeen tilat, henkilöstöresurssi ja oppilasmäärä pysyvät entisellään. Kallaveden ja Pyörön kouluissa on yhteen-

sä noin 900 oppilasta ja henkilökuntaa
on noin 100.
Kallaveden ja Pyörön koulujen yhdistämisen pedagogisina ja toiminnallisina perusteluina ovat olleet muun
muassa erityistä tukea tarvitsevien
oppilaiden tuen joustavampi järjes-

täminen, tilojen ja opetusvälineiden
joustava ja tehokas käyttö, kodin ja
koulun yhteistyön portaaton jatkuminen, eheä perusopetuksen koulupolku
ja aineenopettajien, erityisopettajien
ja luokanopettajien osaamisen hyödyntäminen toiminnan tavoitteiden

suuntaisesti.
Yhtenäiskoulun nimestä tehdään
myöhemmin erillinen päätös.
Lähde: www.kuopio.fi

Malttia liikenteeseen
Koulujen alettua poliisi toivoo malttia liikenteessä etenkin autoilijoille ja
muille moottoriajoneuvojen kuskeille.
– Koulunsa aloittaneet, etenkin ekaluokkalaiset, eivät vielä osaa ja muista
liikenteen sääntöjä. Tämä tulee autoilijoiden ottaa huomioon ja ajaa normaalia tarkemmin, sanoo komisario
Ilpo Kortelainen Kuopion poliisista.
Poliisi on tehostanut nopeusvalvontaa koulutyön alkamisen aikoina koulujen läheisyydessä.
– Tilanteeseen sopiva ajonopeus on
tärkeä osa ennakoivaa ajotapaa. Pieni
koulumatkalainen voi käyttäytyä hyvin arvaamattomasti. Riittää, että hän
näkee kaverinsa kadun toisella puolen
ja saattaa tämän luo pyrkiessään yl-

lättäen juosta ajotielle. Tämän vuoksi
autoilijan pitää aina lisätä tarkkaavaisuuttaan nähdessään liikenteessä pieniä koululaisia ja muita lapsia.
Lukuvuoden alettua käynnistyy
myös poliisin valistustoiminta eri oppilaitoksissa.
– Käymme kouluilla kaikilla kouluasteilla aina päiväkodeista ammatillisiin oppilaitoksiin. Tilaisuuksissa
annamme laillisuuskasvatusta ja valistusta eri aiheista. Tavoitamme yksittäisen oppilaan noin joka toinen vuosi
hänen koulunkäyntinsä ja opintojensa
aikana, kertoo Ilpo Kortelainen.
Teksti: Teppo Uotinen

Neuvoja nuorille
Poliisi neuvoo mielellään nuoria eri tilanteissa ja tarjoaa heille apuaan, jos
sitä tarvitaan. Suurimmissa poliisilaitoksissa on erityisiä nuoriso- tai koulupoliiseja, joiden puoleen voi kääntyä nuorisoa koskevissa asioissa. Poliisilaitoksilla on myös lähipoliiseja, jotka tuntevat omalla vastuullaan olevien
asuinalueiden ongelmat muita paremmin.
Nuoren eli 15-18-vuotiaan henkilön asema rikosprosessissa on periaatteessa
samanlainen kuin aikuisenkin. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Alle 15-vuotiaskin on vastuussa itse aiheuttamastaan vahingosta.
Itseen kohdistuvaa kiusaamista tai väkivaltaa ei tarvitse hyväksyä. Keskustele asiasta vanhempiesi, opettajasi tai poliisin kanssa.
Lisätietoja: www.poliisi.fi/nuoret
Lähde: www.poliisi.fi
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Tervehdys Merhabasta

P

izzeria Merhaban ilme on uudistunut kesän aikana remontin
myötä. Merhaba on ollut Kuopiossa Petosella jo 16 vuotta.
– Olemme olleet koko toiminnan
ajan samalla liikepaikalla. Merhaba
onkin vanhin pizzeria täällä Petosella. Meillä on asiakkaina niitä, jotka
lapsena saivat vanhempiensa kanssa
asioidessaan meillä lauantaitikkarin.
Nyt he tulevat meille perustamansa perheen ja omien lastensa kanssa.
Vuosien myötä on syntynyt hyvä yhteistyö alueen yrittäjien kanssa, sekä
asiakkaina että yhteistyökumppaneina, kertoo yrittäjä Seyfi.
Tiukkaan kilpailutilanteeseen Merhaba vastaa hyvällä palvelulla, tuotteiden laadulla ja tilojen siisteydellä.
– Kaikki raaka-aineet tulevat meille
Suomesta. Tuoreus on tärkeää, mot-

tona ”mitä et syö itse, sitä et tarjoa
myöskään asiakkaalle”. Asiakaskuntamme on vakiintunut vuosien myötä, useat heistä tunnemme etunimeltä. Asiakkaita tulee Petosen alueelta,
Pirtistä, Saaristokaupungista, Rautaniemestä ja muualtakin kaupungista.
Täältä muualle muuttaneet tilaavat
ruoka-annoksia aina Karttulaan ja
Päivärantaan saakka, sanoo Seyfi.
Remontissa uusittiin seinäpinnat ja
hankittiin uusia laitteita ravintolan
keittiöön. Myös uusia istumapaikkoja
asiakkaille saatiin uudistuksen yhteydessä. WC-tilat on myös invalideille.
– Asiakaspalaute on ollut hyvää.
Viihtyisyyttä on kiitelty, eräs kommentti oli ”on kuin olisi tullut ulkomaille”. Haluamme olla koko perheen
ruokaravintola, ei niinkään hampurilaispaikka. Esimerkiksi oluen myyn-

tiä ei meillä ole. Hygienia on meille
tärkeää, panostamme siivoukseen ja
puhtauteen.
Merhaban tuotevalikoimaan kuuluvat pizzat, hampurilaiset ja kebab–annokset. Vakituista henkilökuntaa on
kuusi, lisäksi kaksi kesätyöntekijää.
He ovat Suomesta, Turkista ja Espanjasta.
– Panostamme myös henkilökunnan
ammattitaitoon. Esimerkiksi nyt meille on tulossa italialainen mestari kahdeksi päiväksi kouluttamaan pasta- ja
salaattiannosten tekoa. Työntekijöissä
on eri kansallisuuksia, rasismiin emme ole kuitenkaan törmänneet. Olen
ollut Suomessa jo niin kauan, että tunnen juureni kasvaneen tänne, päättää
Seyfi juttutuokiomme.
PS. Merhaba on turkinkielinen tervehdys. ”Terve” oli ensimmäinen sana, jonka Seyfi oppi suomen kielestä.
– Kaikki sanoivat ”terve, terve”,
muistelee Seyfi. Tästä syntyi nimi ravintolalle.
Teksti ja kuva: Teppo Uotinen

Palveluksessanne:
Ahmed (vas.), Tomas,
Orhan, Mette, Mira,
Seyfi ja Musti.

Pelitilaa Petosenmäellä

M

etsäpolkua pitkin kävelee kuusi täydelliseen sotisopaan varustautunutta
nuorta miestä sopimallemme kohtaamispaikalle. Näky on vaikuttava ja varusteet sekä aseet todella aidon näköisiä ja oloisia. Kohtaamispaikkamme
on Petosenmäen uuden airsoft –pelialueen laidalla vesitornin juurella.
Alue on ollut käytössä 18.6. lähtien.
Nuorukaiset Aleksi, Altti, Jussi, Niko, Osku ja Veeti ja olivat kokoontuneet harrastuksensa airsoft–taistelupelin pariin.
– Olemme harrastaneet lajia jo aiemminkin, Suonenjoella, Telkässä,
Sorsasalossa ja Pirtin maankaatopaikalla. Nykyisin pelaamme yleensä
täällä uudella alueella. Usein teemme
niin, että kaksi tiimiä pelaa toisiaan
vastaan. Pelikokonaisuus kestää noin
viisi tuntia varustautumisineen, kertovat pojat.

Aikaisemmin airsoftia pelattiin
myös Jynkänvuorella, jonka alueen
aikuiset olivat jopa hieman huolissaan
lastensa turvallisuudesta. Nyt kun
käytössä on oma pelialue, ei Jynkänvuorella enää lajia harrasteta.
Nuoret rahoittavat harrastukseen
liittyvät välineet itse ja osin vanhempien tuella. Lajin henkeen kuuluu realistiset maastovarusteet ja aitojen aseiden näköisversiot. Erityisen tärkeät
ovat tukevat maastojalkineet liikuttaessa epätasaisessa ja joskus louhikkoisessakin maastossa.
– Parasta harrastuksessa on kavereiden kanssa yhdessäolo. Pelatessa saa
ulkoilua ja liikuntaa. Joukkuepelissä
korostuu hyvä joukkuehenki. Lisää
porukkaakin sopii mukaan. Po1nt.fi
-sivustolle on kaavailtu foorumia aiheesta, nyt lisätietoa saa esimerkiksi
Kuopiosoftin sivuilta. Alueen avajaissodastakin on keskusteltu, mutta asiaa
Airsoftaajat Osku (vas.), Veeti, Altti, Niko, Jussi (”maastoutuneena”) ja Aleksi.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti. Jaetaan Petoselle, Pirttiin,
Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 10 000 kpl.

ei ole vielä lopullisesti päätetty, sanovat nuoret airsoftaajat.

Uusi alue Aloitekanavan
kautta
Haastattelussamme mukana ollut
Osku Piirainen laittoi viime marraskuussa Aloitekanava.fi –sivuille idean
uudesta airsoft -pelialueesta Kuopion Petosen tai Jynkän alueelle. Hyvin
perusteltu ja runsaasti kommentoitu
idea sai tuulta purjeisiin. Aloite toimitettiin jatkokäsiteltäväksi Kuopion
kaupungin Kaupunkiympäristön palvelualueelle ja kaupungilta tuli myönteinen vastaus Petosenmäen alueesta.
– Tein aloitteen koulussamme järjestettynä osallisuuspäivänä. Tuntuu hyvältä nähdä, että aloite toteutui ja saattoi nähdä, että oikeasti voi vaikuttaa,
sanoo Osku. Osallisuuspäivä oli Archipelago –yhteispelillä vaikutetaan
– hankkeen organisoima tapahtuma
Jynkänlahden koululle.
– Kaupungin intresseissä on aktivoida metsä- ja maa-alueidensa käyttöä
ja saada ihmiset luontoon pois neljän
seinän sisältä. Tämä oli mainio tilaisuus tarjota nuorille hyvä harrastusalue. Hyvällä tiedottamisella ja alueen
merkitsemisellä pelialueen käyttö ei
häiritse muita alueella liikkujia, koirien ulkoiluttajia. Merkitty alue on
suuruudeltaan n. 6–7 hehtaaria, kertoo Kuopion kaupunginmetsänhoitaja
Seppo Jauhiainen.

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 046 582 6352
petosenlehti@wippies.fi
http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittajat: Marja Miettinen & Teppo Uotinen
p. 041 727 9022
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Pinarin vilkas syyskausi
Pinarin väki on palannut kesälomiltaan levänneinä ja työintoa puhkuen.
Syyskauden toiminta käynnistyi keskiviikkona 10.8.

PINARIN SYKSYN TOIMINNAT PÄHKINÄNKUORESSA:

– Pinarin pelisäännöt ovat entiset.
Toiminta on tarkoitettu alle 18–vuotiaille. Alue on päihteetön ja kaikki ovat
tervetulleita Pinarille ja osallistumaan
eri tapahtumiin, sanoo nuoriso-ohjaaja Jarkko Kinnunen (kuvassa).

Aukioloajat: maanantai ja keskiviikko
klo 14-17 (alakouluikäiset), klo 17-21
(yläkouluikäiset), perjantai klo 14-17
(alakouluikäiset), 17-22 (yläkouluikäiset).
Syyskuussa alkavat myös sunnuntain aukiolot: klo 14-17 (alakouluikäiset), klo 14-21
(yläkouluikäiset).
Seinäkiipeilyt tiistaisin (alakouluikäiset) ja torstaisin (yläkouluikäiset).
Kiipeilyt klo 14-17.
Syksyn mittaan käynnistyy myös
erilaisia kerhoja, esim. palloilukerho
ja bändikerho.
Uusien seiskaluokkalaisten ryhmäytykset 23.8., 25.8., 6.9., 8.9.
Tapahtumia Pinarilla:
23.09. Teemaperjantai (6. lk ->)
klo 19-23
01.10. Disco (alakoulu) klo 18-21
21.10. Teemaperjantai (6. lk ->)
klo 19-23
12.11. Disco (alakoulu) klo 18-21
18.11. Teemaperjantai (6. lk ->)
klo 19-23
10.12. Disco (alakoulu) klo 18-21
16.12. Teemaperjantai (6. lk ->)
klo 19-23
Teemaperjantai-teemat päätetään
elokuun alussa.

Työntekijöinä nuoriso-ohjaajat Sakari Hietala, Minna Toivola, Asta
Sajaniemi, Jarkko Kinnunen sekä oppisopimusopiskelija Hanna Heiskanen. Lisäksi töissä työllistettyjä ja harjoittelijoita.
Pinarille saa yhteyden:
puh. (017) 182 688
e-mail: pinari@kuopio.fi
Teksti: Teppo Uotinen ja Jarkko
Kinnunen, kuva: Mirka Laitinen

Haastatteluhetken lomassa olivat
aluetta merkitsemässä Archipelago yhteispelillä vaikutetaan –hankkeen
projektiohjaaja Asta Sajaniemi, Savon nuorisotiedotushankkeen PO1NTin projektityöntekijät Heta Malinen
ja Miina Ratilainen.
– Aloitekanava on valmis malli, jota voidaan käyttää jatkossa ja toivottavasti myös mallia sovelletaan muuallakin. Aloitteita on tullut kanavan
kautta ja kaupungin hallintoelimet
ovat vastanneet tehtyihin aloitteisiin
kiitettävän hyvin, toteaa Asta.
Uuden airsoft–alueen käyttö on
maksutonta ja aikavaraukset tehdään
Petosen vapaa-aikatilat Pinarille (pinari@kuopio.fi, puh. (017) 182 688).

Asta, Miina ja Heta tauolla
opasteiden kiinnityksestä.

Teksti ja kuvat: Teppo Uotinen
Peli voi alkaa!

Airsoft on taistelupeli, jossa vastustajaa ammutaan muovi- tai biokuulilla airsoft-aseella. Airsoft-pelit ovat usein järjestäytyneitä, jossa joukkueet suorittavat tehtäviä ja ampuvat vastapelaajia aidon ampuma-aseen näköisillä pelivälineillä, joiden ammuksina käytetään 6- tai 8-millimetrisiä kuulia. Yleensä
airsoftissa käytetään maastoutumiseen tarkoitettuja vaatteita. Kaikkein suosituimpia ovat eri armeijoiden maastopuvut.
Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Airsoft

Ilmoitushinnat 2011: 0,95 e/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti: Pekka Hämäläinen, p. 040 524 2600

Ilmestyy seuraavan kerran 14.9.2011
aineistot viimeistään 6.9.2011

Taitto/ulkoasu: Karri Auer & Pasi Louhelainen
taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Ensiluokkaista iltapäivätoimintaa

P

erusopetuksen ekaluokkalaisille ja muiden luokkien erityisopetukseen otetuille oppilaille
on tarjolla mahdollisuus aktiiviseen
iltapäivätoimintaan. Hakuaika perusopetuksen iltapäivätoimintaan oli helmi-maaliskuussa. Hakijoita alkaneelle
lukuvuodelle oli 906. Kaikille määräaikaan mennessä hakeneille 1. vuosiluokan oppilaille kerhopaikka pystyttiin järjestämään. Kerhopaikkoja jäi
jonottamaan 60 oppilasta.
– Tämä oli tilanne kesäkuussa, kertoo Kuopion kaupungin iltapäivätoiminnan suunnittelija Maria Louhimo.
– Ryhmävaihtotoiveita, peruutuksia
ja uusia hakijoita on tullut kesäaikana,
päivitämme muutoksia kuumeisesti.
Tammikuussa 2011 Karttulasta siirtyi neljä ryhmää meille, lisäksi Martti
Ahtisaaren koulussa aloittaa neljä iltapäivätoimintaryhmää elokuussa 2011.
Valitettavasti emme ole ehtineet vielä
päivittää netin yhteystietolistoja.
– Toimintaa pyritään järjestämään
ensisijaisesti 1. vuosiluokkien oppilaille ja erityisopetukseen otetuille tai
siirretyille oppilaille. Jos toimintaryhmiin jää vapaita paikkoja 1. vuosiluokkien oppilaiden sijoittamisen
jälkeen, vapaita paikkoja tarjotaan 2.
vuosiluokkien oppilaille. Ryhmille on
toimintaa arkikoulupäivinä pääsääntöisesti klo 12.00 - 16.00 välisenä aikana joko koulujen tiloissa tai niiden läheisyydessä sijaitsevissa toimitiloissa.

Seurakunta vahvasti
mukana kerhotoiminnassa
– Seurakunnan kanssa yhteistyötä on
tehty vuodesta 2004, jolloin koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan
perusteet tulivat voimaan. Uudistetut
perusteet tulivat voimaan 1.8.2011:
nimi on nykyisin Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet
2011, sanoo Maria Louhimo

Kuopion ev.lut. Seurakuntayhtymän lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskinen (vas.) ja
lapsityön ohjaaja Riitta Immonen.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on
- tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.
- tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja
eettistä kasvua.
- edistää lapsen hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa, ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.
Kuopion ev.lut. kirkolla on yhteistyösopimus kaupungin kouluviraston
kanssa iltapäivätoiminnasta. Petosella
iltapäiväryhmät ovat toimineet vuodesta 1991 alkaen.
– Alkuun toimintaa pyöritettiin seurakunnan voimin, vuodesta -97 lähtien on toimittu yhteistyömalli pohjalta, jossa mukana seurakunnan lisäksi
ovat kouluvirasto ja alueiden koulut.
Olemme mukana seitsemässä iltapäiväkerhossa, Petosella teemme yhteistyötä Pyörön koulun kanssa, kertoo
Kuopion ev.lut. Seurakuntayhtymän
lapsityönjohtaja Riitta-Liisa Taskinen.
Iltapäivätoimintaa pyörittää yhteistyömallissa yksi seurakunnan ohjaaja
ja kaksi ohjaajaa kouluilta. Ryhmissä
on yli 20 lasta, jotka ovat pääsääntöisesti työssä käyvien vanhempien lapsia.
– Tarjoamme iltapäivän tunneiksi turvallisen, ohjatun paikan, josta
saa myös välipalaa. Paikalla on aina
vähintään kaksi aikuista. Iltapäivätoiminta ei ole jatketta koulutyölle,
vaikka toki läksyjäkin siellä voi tehdä,
sanoo seurakunnan lapsityön ohjaaja
Riitta Immonen.
Iltapäivätoiminnassa on ohjelmarunko ja joka viikolle on oma teemansa. Suunnittelussa otetaan huomioon
koulujen opetusohjelmat ja -suunnitelmat. Kerhoissa harjoitetaan käden
taitoja, on liikuntaa, satuhetkiä, eri-

laista vapaa-ajan toimintaa, ulkoilua
ja tietenkin nautitaan välipalaa. Tilat
rajoittavat lepohetkien järjestämisen.
Seurakunnan kerhoissa vietetään kerran viikossa hartaushetki.

Lisätietoa:
www.kuopio.fi/iltapaivatoiminta
www.kuopionseurakunnat.fi/lapsetjaperheet
Utelut ja kuvat: Marja Miettinen

Ilmainen päiväkerho
Alle kouluikäisille on myös seurakunnilla tarjolla päiväkerhoja, alueellamme Petosen seurakuntatalossa,
Kallaveden kirkossa ja Jynkänvuoren
kerhohuoneessa. Lisäksi Kallaveden
kirkolla toimii syyskuusta toukokuuhun Taidetiistai, jonne voi tulla lapsen
kanssa tutustumaan taiteen tekemiseen monin eri tavoin. Alle kouluikäisten päiväkerhot, Taidetiistait ja
perhekerhot ovat maksuttomia.
– Päiväkerhoihin ilmoittautuneita
lapsia on noin 80. Tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, leikillä on paljon tilaa. Tarjolla on
monipuolista ohjattua toimintaa. Päiväkerhoihin lapset osallistuvat yksin.
Perhekerho on sen sijaa toimintaa,
jossa lapset ja aikuiset tapaavat toisiaan, viihtyvät yhdessä ja keskustelevat
perhe-elämän asioista. Haluamme, että kristillinen kasvatus tukee kotikasvatusta. Päiväkerhotoimintaa on ollut
Kuopiossa jo 45 vuotta, kertoo RiittaLiisa Taskinen.
Teksti ja kuva: Teppo Uotinen

Petonen - Nuorille hyvä asuinalue?

Kodin läheltä jokainen keräilee elämänsä eväitä. Virikkeisiin, harrastuksiin ja
koulutukseenkin pitäisi löytyä omia polkuja. Millaisin eväin Petosen nuoret
valmistautuvat tulevaan syksyyn? Tarjoaako oma asuinalue riittävästi toimintamahdollisuuksia?
Ilkka Aaltonen (20):
– Valmistun vuoden päästä leipuriksi
ammattioppilaitoksesta.
– Harrastan tietokonehommia ja valokuvausta.
– Asun kolmatta vuotta Petosella. Tykkään asua täällä, vaikka välillä onkin
levottomuuksia. En liiku nuorisoporukoissa, elelen omaa elämääni.

Saara Ahlholm (18):
– Olen asunut koko ikäni Petosella,
nyt asun Pirtin alueella.
– Pääsin ylioppilaaksi tänä keväänä.
Ensi keväänä haen opiskelemaan psykologiaa Jyväskylän yliopistoon – nyt
pidän välivuoden.
– Pirtti on viihtyisää aluetta. Lenkkeilen, rullaluistelen – aina olen harrastanut urheilua. Jynkänvuorellakin on
hyvä liikunta-alue…

Jori Hartikainen (16):
– Menen Ingmanin oppilaitokseen
opiskelemaan valokuvausta.
– Käyn keskustassa vain kaupoilla, en
liiku täällä porukoissa.
– Olen aina asunut Jynkän ja Petosen
rajalla.Tämä on paras asuinpaikka
mitä voi olla – täältä ei puutu mitään.

Pia Jaakkonen (21):
– Harrastan judoa ja valmistuin urheiluhierojaksi Kuopion hierojakoulusta.
– Petosella olen asunut yhteensä seitsemän vuotta.
– Ainoa ikävä asia on, että keskustaan
on pitkä matka. Täällä on hyvät lenkkeilymahdollisuudet, uimaranta lähellä ja kavereita. Ihan hyvä!
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Priorin

kaps.

Aqualan Plus 200g
pitkäkestoisesti
kosteuttava perusvoide

7,80

((norm.
norm. 9,75)
9,75 )
T

Tarjous voimassa
31.8.2011 asti

PETOSEN APTEEKKI
PEPETOSEN
T OSE N KA
UP PAK ES KU S
KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi
www.petos enapteekki .fi
Avoinna ma-pe 8-19, la 9-16, puh. (017) 287 1800

32,90
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Syksyllä yhdistyksen toimintana jatkuvat
Biljardivuoro Pinarilla 5.9. alkaen maanantaisin klo 9.30-13
ja torstaisin klo 12-14. Tanssit Pinarin salissa 10.9. alkaen
joka toinen lauantai klo 17.30-21 sekä uutuutena toivottu
miesten salibandyvuoro Pinarin salissa 4.9. alkaen
sunnuntaisin klo 16-17. Tervetuloa osallistumaan toimintaan!

Haemme työntekijää Pinarin kahvioon työelämävalmennukseen, harjoitteluun tai vastaavalla
työllistämismuodolla. Työtehtävinä kassanhoito, asiakaspalvelu, avustaminen ruoan ja leivonnaisten
valmistuksessa sekä muut kahvion tehtävät. Hakijalta toivotaan hygieniapassia ja kassakokemusta, mutta
edellytetään vuorovaikutustaitoja ja kykyä sekä omatoimiseen että ryhmässä työskentelyyn.
Hakemukset/tiedustelut: ppasyhd@gmail.com tai puhelimella 046 582 6352.

s sunnuntaisin
• Jumalanpalvelu
Pyörönkaari 19.
klo 11 Pinarilla,
torstaisin
• Rukouskokous
Pyörönkaari 10.
,
lä
el
te
is
ip
k
Tu
9
klo 1

Petosen Ikinuoret ry
Toiminta käynnistyy taas kesätauon jälkeen.
Tule mukaan suunnittelemaan syksyn toimintaa
maanantaina 5.9. klo 10 - 12.30 SRK-talolle.
Muuta syyskuun alun ohjelmaa:
Tiistai 6.9. klo 12 - 15, Asukastuvan kokoushuone
Keskiviikko 7.9. klo 13 - 14, Asukastuvan iso sali
Torstaina 15.9. klo 9.45 - 12, Biljardi

Saaristo Martat

71
• Puh. 040 186 77

Kokoontuu Jynkänvuoren
kerhohuoneella. Katso
lisätietoa osoitteesta:
www.saaristomartat.fi

Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
sähköposti: petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Internet: http://petosenat.toimikunnat.net

Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 16.00, 5.9. alkaen 9.00 - 17.00
Asukastuvan ohjelma:

Päivittäin: ATK-ohjausta ja kopiointipalveluja sekä pienimuotoista korjausompelua.
Sauvakävely: maanantaisin kello 10.00 - 11.00 (5.9. alkaen)
Mölkyn/petankin pelaaminen: tiistaisin kello 12.00 - 14.00.
Korttipiiri: keskiviikoisin kello 14.00 - 16.00 (7.9. alkaen)
Askartelu: keskiviikkoisin kello 10.00 - 14.00 (7.9. alkaen)
Neulekerho: perjantaisin kello 12.30 - 14.30 (9.9. alkaen)
Tulossa syksyllä: ATK-peruskurssi vasta-alkajille. Ennakkoilmoittautuminen asukastuvalle.
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Tervetuloa!

www.petosennallet.fi
Petosen Nallet
liikuttaa!

23. Petosen hölkkä juostaan Litmasen
kentällä sunnuntaina 18.9.2011 alkaen
kello 13.00. Lue lisää nettisivuiltamme!

Vuorot liikuntakaudella 2011-2012
Ma 22.8. klo 17 alkaa
Petosen vapaa-ajantilojen
salissa (Pinarilla)
Budokerho kaikille
10-16-vuotiaille kamppailuja itsepuolustuslajeista
kiinnostuneille nuorille.
Mukaan voi tulla
myöhemminkin pitkin
talvea. Kerho on ilmainen.
Lisätietoja:
0400 917 182 / Sami.

Lentopallo
naiset, kuntoilijat
miehet, kuntoilijat

Aurinkorinteen koulu
Pirtin koulu

torstai
maanantai

18.30 - 20.00
19.00 - 20.30

Pitkälahden koulu
Pitkälahden koulu

maanantai
keskiviikko

18.30 - 20.00
20.00 - 21.00

Salibandy
12 - 14 v. tytöt
12 - 14 v. pojat
2000 pojat/harraste
2001 pojat/harraste
Kuntoilijat/Naiset
Kuntoilijat (N/M)
Kuntoilijat/Miehet

Kallaveden koulu
Petosen Pinari
Aurinkorinteen koulu
Kallaveden koulu
Aurinkorinteen koulu
Pirtin koulu
Kallaveden koulu

maanantai
keskiviikko
perjantai
torstai
tiistai
maanantai
tiistai

16.00 - 17.00
18.00 - 19.00
18.30 - 20.00
17.00 - 18.00
20.00 - 21.30
20.30 - 22.00
18.30 - 20.00

Futsal
miehet, kuntoilijat

Kallaveden koulu

torstai

20.00 - 21.00

Sulkapallo
Kuntoilijat (N/M)

Kallaveden koulu

perjantai

17.00 - 18.30

Kuntonyrkkeily

Osallistumismaksut sisältävät seuran jäsenmaksun.
Yhteystiedot sekä hinnat löydät nettisivuiltamme.
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Vuosi elämästä kuin elokuvaa

12 kuukautta, 52 viikkoa, 365 vuorokautta, 8760 tuntia, 525 600 minuuttia,
31 536 000 sekuntia. Tämä aika on vierähtänyt tämän lehden toimittamisen
parissa. Ja vierähtänyt aika vikkelään.
Iän karttuessa tuntuu siltä, että ajan kulku aina vaan nopeutuu. Oma teoriani ilmiöön on kuluneen ajan suhde elettyyn aikaan. Esimerkiksi vuosi minun elämästäni on alle 2 %, viisivuotiaan elämästä vuosi on 20 %. Mielestäni
tämä selittää sen, että vuoden kierto tuntuu koko ajan nopeutuvan. Kohta
syksyn alettua alamme siirtää ajatuksia tulevaan jouluun. Heti vuoden vaihduttua uudeksi mietimme jo tulevan kevättalven hankia ja siitä siirtyy mieli
pian miettimään alkavaa kevättä ja tulevaa kesää. Ja kesä tunnetusti menee
nopeasti ohi, halusimme sitä tai emme. Ja taas on vuosi eletty.
Kuten ilmeisesti selväksi on tullut, heinäkuun lopussa päättynyt vuoden
pestini Petosen lehden toimittajana tuntuu menneen nopeasti ohi. Kuitenkin, kun tätä kirjoittaessani mietin mennyttä vuotta, huomaan, että tuohon
vuoteen on mahtunut paljon erilaisia asioita, tilanteita ja uusia kokemuksia. Olen saanut tavata ja haastatella mielenkiintoisia ihmisiä. Olen saanut
nähdä ja kuulla alueen yrittäjien arkea ja joskus juhlaakin. Olen oppinut
monta mielenkiintoista asiaa eri toimialojen erityispiirteistä. Olen tavannut kaupunkimme virkamiehiä ja saanut uutta näkemystä heidän arkeensa
ja työhönsä liittyvistä taustoista ja joskus ongelmistakin, joiden parissa he
joutuvat asioita ratkomaan ja päätöksiä tekemään. Olen päässyt jututtamaan
huippu-urheilun ja kulttuurin merkkihenkilöitä. Olen tutustunut myös kolmannen sektorin toimijoihin ja heidän arvokkaaseen työhönsä tärkeänä
osana ihmisten auttamista ja hyvinvoinnin edistämistä. Joskus se voi olla
pahoinvoinnin vähentämistä. Olen osallistunut lukuisiin eri tapahtumiin
alueellamme ja saanut havaita, että täällä järjestetään paljon ja monipuolisesti erilaisia tempauksia ja tilaisuuksia. Aiemmin en niihin aktiivisesti
osallistunut, mutta nyt jatkossa aion niissä ahkerammin vierailla.
Olen työni myötä myös tutustunut Petoseen ja muuhun levikkialueeseemme ja alueen asukkaisiin. Voin vilpittömästi sanoa, että täällä asuvat ovat
aika hyviä ihmisiksi. Petonen on mainettaan parempi kaupunginosa. Meillä
on kaunis puistokaupunki, jossa luonto ja vesistö ovat lähellä. Palveluksessamme on hyviä yrittäjiä ja käytössämme on hyvät kunnalliset palvelut.
Kiitos hyvät lukijamme kuluneesta vuodesta. Kiitos myös palautteesta, sitäkin olen saanut. Kiitos kaikille haastattelemilleni jouheasta yhteistyöstä.
Kiitos Tomille oivista kuvista. Kiitos Pitkälahti-Petosen asukasyhdistykselle
ja Pasille tilaisuudesta opetella uutta ammattia, jo kahdeksatta kohdallani.
Sain havaita, että pidän kirjoittamisesta.
Nyt tämä Peto Mieheksi suuntaa kohti uusia seikkailuja. Hymyillään, kun
tavataan. Ja hymyillään vaikka ei tavattaisikaan.

Kiitosterveiset Pietarista
lasten auttajille

P

etosen seurakuntatalolla juhlittiin viime sunnuntaina musiikin merkeissä katulapsityön hyvää onnistumista Pietarissa ja samalla
Pietarin lasten tuki ry:n puuhamiehen Reijo Holopaisen 75-vuotissyntymäpäivää. Päivänsankari on tehnyt
mittavan työn auttaessaan hädässä
olevia lapsia rajan takana. Koskettavasta musiikkiannista vastasivat Juha
Heiskasen lisäksi Taimi Heinilehto ja
Johannes Ruotsalainen. Konsertilla
kerättiin varoja avustustyöhön Pietarissa. Tilaisuuden järjestäjinä toimivat
Kallaveden seurakunta, Kansan Raamattuseura ja Pietarin lasten tuki ry.
Tilaisuuteen oli saatu käytännön
lastensuojelutyöstä vastaavia vieraita
Pietarista.
– Rakkaudella ja myötätunnolla ei
ole rajoja, sanoi Pietarin Lastensuojelun säätiön johtaja Tatjana Voronina.
– Tuen avulla, jota Suomesta saadaan, voidaan auttaa paljon lapsia
Pietarissa.
– Kaduilta ja kellareista olemme
saaneet kodittomat lapset pois, mutta

ongelmana ovat yli 16-vuotiaat, jotka
ovat vakavasti sairaita, esimerkiksi
HIV-positiiviset nuoret.
– Voi sanoa, että yhteiskunnassamme on tällä hetkellä menossa sosiaalinen kriisi.
– On paljon perheitä, joissa lapsista
ei huolehdita. Näillä lapsilla on riski,
että heistä tulee narkomaaneja.
Suomalaisen tuen avulla Pietariin
on saatu perustettua päiväkeskuksia
lapsille, joista vanhemmat eivät pysty huolehtimaan. Näissä keskuksissa
lapsia autetaan koulutehtävissä ja ohjataan harrastuksiin. Turvakodit on
tarkoitettu lapsille, joita ”ei kukaan
kaipaa” ja he voivat asua pienissä perheenomaisissa kodeissa. Tukiasuntoihin pääsevät 17-vuotiaat nuoret, jotka
ovat vielä epävarmoja vastaamaan yhteiskunnan haasteisiin. Eräänä perheiden auttamismuotona ovat perhekeskukset, joissa vähävaraisilla perheillä
on mahdollisuus käydä syömässä,
peseytymässä tai hakemassa puhtaita
vaatteita.Myös auttava puhelin ja ka-
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Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

duilla tehtävä avustustyö kuuluvat tukimuotoihin.
Juha Heiskanen esiintyi
hyväntekeväisyyskonsertissa.

Yhteiskuvaan kokoontuivat yhteisen asian merkeissä Tatjana Voronina (vas.) Elena Levshina,
Reijo Holopainen, Larisa Boshkareva, Anja Holopainen, Teuvo Kantanen ja Jura Husjalnov.

Teppo Uotinen
PS. Ajeltuani jo perinteisesti pääni kesäkaljuksi olen saanut monta kommenttia kuulla. Näistä nousi mieleeni totena pidetty tarina Kekkosesta. Hän
oli maakuntamatkallaan jossain päin Savoa maalaistalon tuvassa isännälle
sanonut, ettei tukka ja järki viihdy samassa päässä. Tähän isäntä loihe lausumaan: kumpi lähti ensin?

Kallaveden seurakunta
Sotkanniemi 15
puh. 040 4848 351
Kesäillan kirkko su 21.8. klo 18.
Esko Konttinen ja Anna-Mari Linna.

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 044 484 8327
Sanajumalanpalvelus su 21.8.
klo 10. Saarna Esko Konttinen, liturgia Raili Rantanen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Rukousilta to 25.8. klo 18. Seppo Juntunen.
Messu ja nuorten kirkkopyhä
su 28.8. klo 10. Saarna Petteri
Hämäläinen, liturgia Anni Tanninen ja kanttorina Richard Nicholls.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 484 8345
Kohtaamispaikkamessu
(SEKL) su 21.8. klo 16. Leena
Mäkäräinen, Esko Konttinen. Jouko Kauhasen lähtökahvit.
Avoimet ovet ala- ja yläkoululaisille tiistaisin alkaen 23.8. klo 1416.30 (ei vk- 42). Sisäänkäynti
sisäpihan puolelta kerhopuolen
ovista.
Kesäkauden lopettajaisseurat
ti 23.8. klo 19. Anna-Maija Hella
ja Richard Nicholls.
Vehmasmäen kappeli

Karttulan kirkko
Kirkkotie 23
puh. 040 4848 545
Rukousilta ma 22.8. klo 19. Seppo Juntunen, Maarit Rajamäki.
Messu su 28.8. klo 10. Saarna
Leena Mäkäräinen, liturgia Reijo
Mustonen ja kanttorina Anne Keränen. Kansanlähetyksen kutsujumalanpalvelus. Messun jälkeen
Lähetystyön päiväjuhla seurakuntakodissa, Kissakuusentie 14.
Juhlassa mukana Leena Mäkäräinen.
Karttulan seurakuntakoti
Kissakuusentie 14
puh. 040 4848 547
Kallaveden
seurakuntaneuvosto ke 17.8. klo 18.
Karttulan alueen isoskoulutukseen ja kerho-ohjaajaksi
ilmoittautuminen ma 29.8. klo
15.30. seurakuntakodin yläkerrassa.
Syvännniemen kirkko
Kuttajärventie 117
Messu su 21.8. klo 10. Mikko
Väisänen, Anne Keränen, Lasten
draama, Syvänniemen kyläyhdistys. Kesäkauden päätöstapahtuma.
Muuta

Ystävänkammarin
retki
ke
24.8. klo 9-16 Maaningalle ja Siilinjärvelle Kaikille avoin. Ilmoittautumiset Irja Luhtala puh. 017
383 1323 tai Osmo Rissanen puh.
040 4848 539.
Jynkän alueneuvoston kokous
ma 22.8. klo 17.30 Jynkänvuoren
kerhohuoneella.
Nuoret
Nuorten peli-ilta maanantaisin
alkaen 22.8. klo 17-19 Kallaveden
kirkon alakerran liikuntasalissa.
Nuorten K-17 oloilta keskiviikkoisin alkaen 24.8. klo 18 Kallaveden kirkon alakerran takkahuoneessa.
Nuortenilta to 25.8. klo 18. Kallaveden kirkolla.
Nuorten kirkkopyhä su 28.8.
klo 10 Kallaveden kirkolla, jonka
jälkeen ilmoittautuminen isoskoulutukseen.
Musiikki
Nuortenkuoron (yläasteikäisille) harjoitukset keskiviikkoisin alkaen 178. klo 16- 17 Kallaveden kirkolla. Kuoron johtajana
toimii Richard Nicholls puh. 0404848 368 tai richard.nicholls@evl.
fi.
Lapsikuoron (ala-asteikäisille) harjoitukset keskiviikkoisin
alkaen 17.8.klo 17-18 Kallaveden
kirkossa ja klo 18.30-19.30 Vehmasmäen koululla. Kuoronjohtajana Richard Nicholls puh. 0404848 368 tai richard.nicholls@
evl.fi.
Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 31.8.

klo 18 Rytkyllä. Lähtö kirkolta
klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35.
Osallistumismaksu 5 €. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa
lähetyksestä.
Diakonia
Hyvää huomenta arki ke 24.8.
klo 11. Tervetuloa nauttimaan
kuppi kuumaa ja jutustelemaan
hyvässä seurassa.
Aikuistyö
Miesten lenkkipiiri to 25.8. klo
17.45 Jarkko Kuhasella, Rantalantie 159, Syväniemi.
Kastetut
Aada Kerttu Karoliina Karkkonen,
Eino Johannes Kurki, Otso Tapio
Ovaskainen, Emilia Juulia Nivamo, Isak Samuel Puhakka, Sofia
Ida Amalia Hiltunen, Veera Emilia
Kyrölä, Martta Kirsikka Kurronen,
Fanni Helmiina Nuutinen, Art-

tu Antero Nyyssönen, Olivia Anna Elisa Kolehmainen, Ilona Anni
Elina Kolehmainen, Remu Jaakko
Petteri Korhonen, Leo Elias Laamanen, Johannes Jari Viljami Kolari, Martti Saku Sylvester Toivainen, Sofia Eveliina Järvinen.
Kuulutetut
Matti Eelis Juhani Mustonen ja
Jaana Hannele Puustinen, Jussi
Henrikki Haakana ja Tiina Maarit
Hartikainen, Teemu Tapani Markkanen ja Mari Susanna Auvinen,
Jarmo Tapani Mielonen ja Minna Maarit Vehviläinen, Juha Pekka Lyytikäinen ja Laura Johanna
Louhisuo, Jarkko Petteri Juutilainen ja Aija Hanne Kristiina Jäntti.
Kuolleet
Merja Anneli Ronkainen 47 v, Seija Irmeli Puustinen 53 v, Petri Juhani Seppänen 29 v, Aili Parviainen 96 v.

Tätä Petosen Lehden numeroa jakavat
seuraavat jakelupisteet:
Pitkälahden ABC, Ravintola Käskynkkä, Kurkimäen
Kyläkauppa, Pihkapuoti Pihkainmäki, Takka Baari
Hiltulanlahti, Sale Särkiniemi, Leväsen Shell ja
ravintola Mualiman Napa Kuopion torilla.
Seuraava lehti ilmestyy keskiviikkona 14.9.
Aineistot tuohon lehteen viimeistään tiistaina 6.9.
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Pizzat, kebabit, kanakebabit,
Tarjoa
kaverillekin...

Merhaba 16 vuotta,
eikä suotta!

salaatit
nyttuplaten!
myös
tai syöjaitse
hampurilaisateriat
kotiin!
Pizzaa,
kebabia, grilliannoksia, hampurilaisaterioita...

2
2
2
2

x
x
x
x

1,5l ljuoma
norm. pizza 4 täytteellä + 1,5
juoma
1,5l ljuoma
kebabannos + 1,5
juoma
1,5l ljuoma
grillilautanen + 1,5
juoma
0,4l ljuoma
jättiateria + 2 x 0,4
juoma

15
15
15
15

€
€
€
€

Tilaukset
eurolla kotiin!

Sen kunniaksi ke 17.8. - pe 19.8.
kello 11 - 16 välillä
lapsille ja nuorille jäätelöt,
aikuisille kahvi- ja pullatarjoilu!

Tervetuloa!

(voimassa maaliskuun loppuun)

ISOON NÄLKÄÄN

HAMPURILAISET
JUUSTO / MUNA / ANANAS

3,70

PEKONI

4,70

majoneesi, salaatti, juusto/muna/ananas, 75g täyslihapihvi,
kurkkusalaatti, sipuli, sinappi, ketsuppi

Avoinna ma-pe
12-22,
Tuuttikuja
hampurilaiskastike,
salaatti,11-22,
tomaatti,la-su
juusto, 75g
täyslihapihvi,
pekoni, suolakurkku, ketsuppi

ÄRJY

LIHAPULLAPERUNAT
ranskalaiset, 75g täyslihapihvi, lauantaimakkara, muna, salaatti, mausteet

4,50€

5,50

EMÄNTÄ

hampurilaiskastike,(norm.
salaatti,5,20
tomaatti,
2x 75g täyslihapihvi, juusto,
€)
lauantaimakkara,
pekoni,
suolakurkku,
voimassa 13.9.2011 asti ketsuppi

TUHTI

6,70

UKKO

makkaraperunat, 120g täyslihapihvi, muna, juusto, ananas, pekoni,

(norm. 5€)
kebabliha,
salaatti, mausteet
voimassa 13.9.2011
asti

hampurilaiskastike, salaatti, tomaatti, ananas, juusto, 120g täyslihapihvi,
pekoni, suolakurkku, ketsuppi

6,50

5€

5,50€

2x 120g täyslihapihvi, pekoni, suolakurkku, ketsuppi

6,00

majoneesi, salaatti, tomaatti, kebabliha 150g, kebabkastike,
suolakurkku, sipuli, (norm.
ketsuppi
5,50€)

JUOMAT

(norm. 6,50€)MAITO
voimassa 13.9.2011 asti

voimassa 13.9.2011 asti

5,00

majoneesi, salaatti, tomaatti, ananas, juusto, kanapihvi,
suolakurkku, ketsuppi

!

MEHU

!

0,5L

HAMPURILAISEMME SAATAVANA LIMSAT:
5,00
TÄYSJYVÄRUKIISENA!
0,35L
majoneesi, salaatti, tomaatti,MYÖS
ananas, juusto,
kasvispihvi,

KASVIS
KALA

0,5L
1,5L

VUOKRALEFFAT

suolakurkku, sipuli, ketsuppi

majoneesi, salaatti, tomaatti, juusto, kalapihvi, kurkkusalaatti, ketsuppi

4,50

HUOMIO!
VUOKRAUSPISTEET KAUTTA MAAN
HAMPURILAISEN OSTAJALLE
EUROLLA
Kotiinkuljetus arkisin klo 11-14
0,35 LIMPPARI JA
RANSKALAISET !
www.levasengrilli.com

2

1,00
1,00
1,50
2,30
3,50

6,50 GRILLIMAKKARA

1,50

6,00 GRILLIBALKAN

2,00

3,20

10,00 PORILAINEN

3,00

7,00

tällä setelillä
Kotiinkuljetus

7,00

0€
(norm. 2€)

voimassa 31.8.2011 asti

1,50€
(norm. 2,50€)

10,00 KUUMAKOIRA

voimassa 31.8.2011 asti (1 pizza / kuponki)

KEBAB RANSKALAISILLA

KEBAB SALAATILLA
tällä setelillä
8,50
GRILLILAUTANEN

tällä setelillä
MAHTI
JÄTTILIHIS
hampurilaiskastike, salaatti, tomaatti, muna, tuplajuusto,

5€

3:lla täytteellä

ÄIJÄ

makkaraperunat, 3x 75g täyslihapihvi, mausteet, 0,5L juoma

GRILLIMESTARI

5,50

tällä setelillä
6,70 LIHAPIIRAKKA
Fun Slush jäähilejuoma 2,20

pienet makkaraperunat, 75g täyslihapihvi, ananas, salaatti, mausteet

4€

hampurilaiskastike, salaatti, tomaatti, juusto, 2x 75g täyslihapihvi,
suolakurkku, ketsuppi

5,00 JÄTTILIHIS

75g täyslihapihvi, muna, juusto, 2x nakki

tällä setelillä
tällä setelillä
ISÄNTÄ
Normaalipizza
MAKKARAPOTUT
ranskalaiset, 75g täyslihapihvi, 4x nakki, muna, ananas, salaatti, mausteet

SAVUJUUSTO-PEKONI HAMPURILAINEN
KERROS

KANA

pieni 4,00
5,00 PITAKEBAB
5,00
Puh.iso
017-363
3405 | noutopizzeria.com

MAKKARAPERUNAT

3, puh. 040 3782
619
GRILLILAUTANEN

5,00

chilimajoneesi, jalopeno, salaatti, tomaatti, juusto, ananas,
tällä
setelillä
75g täyslihapihvi,
suolakurkku,
ketsuppi

KEBAB

PIENEEN NÄLKÄÄN
NOUTOPIZZERIA
PETONEN

LASTEN
ATERIA
5,00
voimassa 31.8.2011 asti (1 juoma / kuponki)
hampurilainen, ranskalaiset, mehu

tällä setelillä
Perhepizza
3:lla täytteellä

11,50€

voimassa 31.8.2011 asti (1 pizza / kuponki)

www.levasengrilli.com
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Avoinna ma-pe 11-22, la-su 12-22
Tuuttikuja 3, puh. 040 3782 619
nnuntai

erjantai-Su
P
Kotiinkuljetus arkisin klo 11-14
Kuljetuksissa käy myös

alk. 2€

PERUNAT SAATAVINA NYKYÄÄN SEKÄ
Noutopizzeria | Pyörönkaari 7 | Petonen | Kuopio
MUUSINA ETTÄ RANSKALAISINA !
Puh. 017-363 3405 | Avoinna joka päivä klo. 11.00 - 22.00

