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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti
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Liity PeeÄssän asiakasomistajaksi!
Liittyessäsi nyt asiakasomistajaksi Petosen tai Keilankannan
S-marketissa saat 4 pkt Kulta Katriina -kahvia, etuvihkon
PeeÄssän ravintoloihin ja majoituspaikkoihin sekä S-market kassin.
Mukaan pääset jo 20 eurolla, loput 80 euroa voit maksaa kahden vuoden
kuluessa Bonuksilla. S-Etukortin saat käyttöösi heti. Tule kysymään lisää!

BONUSTAULUKKO
Osuuskauppa PeeÄssä
Talouden
Bonus
Bonusta
Bonusta
kuukausiostot
%
kuukaudessa vuodessa
vähintään
vähintään vähintään

900 €
800 €
700 €
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
50 €

5,0 %
4,5 %
4,0 %
3,5 %
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %

45 €
36 €
28 €
21 €
15 €
10 €
6€
3€
0,5 €

540 €
432 €
336 €
252 €
180 €
120 €
72 €
36 €
6€

Taulukosta näet kuinka paljon voit säästää
taloutesi ostoksista.

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

Tinkiminen on eilistä, tarjoaminen tätä päivää
Kiinteistömaailman Tarjouskauppa on näyttänyt suunnan asuntokaupan entistä avoimemmalle tulevaisuudelle. Jo joka neljäs
myyjämme valitsee Tarjouskaupan, jossa tarjoukset tehdään alhaisemmasta lähtöhinnasta ylöspäin. Tarjoukset ovat netissä kaikkien
nähtävillä, ostajille jää aikaa pohtia omaa tarjoustaan ja myyjä saa parhaan markkinahinnan. Avointa ja reilua, eikö totta?
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Ylärivissä Lassipekka Parviainen
044 279 8914

Päivi Järveläinen
044 279 8916

Alarivissä:

Hannu Ruotsalainen
044 279 8913

Marketta Heinonen
044 279 8912

Arja Eskelinen
044 279 8918

Marko Kurikka
044 279 8915

Veijo Martikainen
044 279 8911

Eveliina Niskanen
044 279 8919

Marko Mielonen
044 755 4301

Maria Keinänen
044 279 8917

Kiinteistömaailman Kuopion vanhin asuntomyymälä Puijonkatu 35:ssa on Suomen toiseksi paras asiakastyytyväisyydessä.
Kutsu meidät kotikäynnille ja katso, olemmeko luottamuksen arvoinen.
Kiinteistömaailma on valtakunnallinen kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee 800 asuntokaupan ammattilaista 58:lla paikkakunnalla
120:ssa asuntomyymälässä. Useilla alueilla, esimerkiksi Kuopiossa Kiinteistömaailma on alansa kiistaton markkinajohtaja.

Välityspalkkioesimerkki, Netti 900 e + 3,5 % velattomasta kauppahinnasta + asiapaperikulut, vähimmäispalkkio 2500 e (sis. alv:n). Kysy lisää muista palkkiovaihtoehdoistamme.
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Raimo Kerman on tutustunut paikannimien juurakoihin
Tilantarvetta

E

nsi vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä kun Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
ry perustettiin. Eivätpä 80-luvun
asukasaktiivit varmaankaan osanneet arvata, miten hyvin asukastoiminta pitää pintansa muuttuvassa
maailmassa. Toiminnan hengissä
pysyminen on perustunut enimmäkseen vapaaehtoistyön voimaan. Parin viime vuoden aikana
yhdistyksestämme on kuitenkin
sukeutunut keskimäärin 10 henkilöä työllistävä, pienimuotoista
palvelutoimintaa harjoittava yhteisö. Työllistämme tällä hetkellä
TE-toimiston tukimuodoilla pitkäaikaistyöttömiä erilaisiin tiedonvälityksen ja kahvilatoiminnan
työtehtäviin, joten ilman koordinaattorin työpanosta ei asukasyhdistys voisi vastata toiminnastaan.
Sitä mukaa kun yhdistyksen toiminnan volyymi on kasvanut ja
henkilöstö lisääntynyt, on myös
tarvittu lisää työtilaa. Itse asiassa
yhdistyksen koordinaattorilla ja
lehden tehtävissä toimivilla 5 henkilöllä ei tällä hetkellä ole lainkaan
omaa työskentelytilaa – porukat
kiertelevät Pinarin yläkerran kahvion, kokoustilan ja alakerran takkahuoneen väliä sijoittuen mahdollisuuksien mukaan sinne, missä
ei sillä hetkellä ole muuta toimintaa. Ilman Pinarin toimijoiden ja
työntekijöittemme joustavuutta tämä ei olisi ollut mahdollista. Mutta
nyt tämä tilanne ei voi enää jatkua
vaan tarvitsemme ehdottomasti
työntekijöillemme asialliset työskentelytilat jostakin. Pinarille työtiloja ei voida järjestää, tyhjää tilaa
ei ole.
Kun vapaa-ajan tilat eli Pinari
14 vuotta sitten rakennettiin Petoselle, asukasyhdistys oli mukana jo suunnitteluvaiheessa. Talon
valmistuttua yhdistys siirsi hankerahoituksella perustetun Petosen
asukastuvan Pinarin yläkertaan.
Hankkeen ja rahoituksen loputtua kaupunki otti asukastuvan
toiminnan siipiensä suojaan ja
yhdistyksen muu toiminta jatkui
tupatoiminnan liepeillä. Yhteistyö
asukastuvan, nuorisotalon ja muiden toimijoiden kanssa on ollut
joustavaa ja hedelmällistä – ja tulee
varmasti olemaan jatkossakin kahviotoiminnan ja erilaisten tapahtumien puitteissa.
Nyt tarvitsemme kuitenkin työskentelytilat henkilöstölle, joitakin
neuvotteluja on jo käytykin, mutta mihinkään suuriin panostuksiin meillä ei ole varaa. Ensi vuotta
suunnitellaan jo täyttä päätä, yhdistyksen toimintaa on tarkoitus
kehittää niin sosiaalisen työllistämisen kuin lehden toimittamisen
ja kahviotoimintojenkin osa-alueilla – suomeksi sanottuna tarvitsemme siis kehittämisrahoitusta
ja mielellään myös riittävää kaupungin tukea Petosen alueen asukkaiden hyvinvointia edistävään
toimintaamme. Uskomme, että
asukastupien ohella myös asukasja kyläyhdistysten toiminnan mahdollistaminen on myös kaupungin
intresseissä.

Pohjautuuko Petonen Petun nimeen?

K

ärängässä kesäisin asuva Raimo Kerman on ammattilainen
kertomaan Kuopion alueiden
nimistä, sillä hän on aikoinaan tehnyt
yliopistossa tutkielman Etelä-Kallaveden paikannimistä ja hän on toiminut
myös asiantuntijana nimettäessä Saaristokaupungin alueita ja katuja.
– Ihmisten puheissa nimet ovat
usein syntyneet ja vääntyneet. Niitä ei
ole kirjoitettu paperille, Raimo sanoo.
Paikan nimenä Petonen esiintyy ensimmäisen kerran 1800-luvun asiakirjoissa. Nimen synnystä on esitetty
monenlaisia arvailuja. Nimeä on liitetty petoihin tai alueella liikkuneisiin
rosvoihin. Raimolla on kuitenkin nimen synnystä ihan omanlainen ehdotuksensa.
– On mahdollista, että nimi on syntynyt Petu-nimestä. Pekkaa on usein
kutsuttu Petuksi. Esimerkiksi EteläKallaveden Räsälässä on Petula-niminen talo, jonka isäntänä on ollut Pekka ”Petu” Räsänen. Nimi on voinut
syntyä myös sukunimestä.

”Ehkä Huovisen Havukkaahon ajattelijankin pitäisi
olla hienosti Haukka-ahon
ajattelija…”

Pölhö - laho puu
Raimo on tutkinut vanhoja karttoja ja
todennut, että Petosenlammella on ollut aikojen saatossa monta nimeä.
– 1700-luvulla nimi oli Pölösen
järvi. Nimenä on ollut myös Pölhön
tai Pöllösen järvi ja Pölösten järvi
1806-luvun kartassa.
– Pölhö-sanalla ei ole alun perin
määritelty ihmistä, vaan se on tarkoittanut lahoa puuta. Sanonta ”elä lyö
pölöhöö, pölöhö lyöp takasi” tarkoittaa,
että kun lyöt lahoa puuta, se kaatuu
päällesi.

Vesikasvit ovat antaneet nimensä
järville.
– Litmanen on syntynyt litma-nimisestä vesikasvista. Samanlainen kasvustoon liittyvä nimihistoria on Leväselläkin.
Aikoinaan paikat saivat nimensä
myös muotonsa perusteella. Esimerkkeinä Pitkälahti ja Petkelkanta, jonka
nimen taustana on Kallaveteen ojentuva niemeke, joka muistuttaa petkelettä eli survinta.
Raimo Kermanin mielestä paikan
nimien pitäisi liittyä alueiden historiaan – eikä virkamiesten pöydillään
tekemiin nimiin.
– Kärä oli huonoa viljelysmaata – ja
siitä on muodostunut luonnollisesti
Käränkä.
– Jaakkoniemi, eli Juakkoniemi kansan puheissa ei liity Jaakko-nimeen,
vaan taustalla on ”juka”, vesiperäinen
maa.
– Olen itse todennut, että Juakkoniemessä kanki uppoaa kokonaan
maahan.
– Miksi Havukkaniemi piti kartoissa muuttaa Haukkaniemeksi? Ehkä
Huovisen Havukka-ahon ajattelijankin pitäisi olla hienosti Haukka-ahon
ajattelija, Raimo vitsailee.
Mielenkiintoinen nimihistoria on
myös Lippumäellä. Nimi liittyy Suomen sotaan ja Jynkänlahden taisteluun.
– Venäläiskenraali Tutskovin esikunta lippuineen seurasi 15.3.1809
nykyisen Lippumäen alueella J.Z.
Dunckerin joukkojen taitavaa peräytymistä.

Alueiden rajat epäselviä
Raimo Kermanin mielestä alueiden ja
paikkojen nimeäminen on käynyt liian nopeasti ja ihmiset eivät enää pysy
muutoksessa mukana.

– Mikä alue on Saaristokaupunkia, entä missä ovat Petosen rajat, Raimo Kerman kysyy. – Tietäneekö kukaan…

– Ennen nimet muuttuivat ihmisten
mielissä, nykyisin virkamiesten kirjoituspöytien ääressä.
– Mikä alue on Saaristokaupunkia,
entä missä ovat Petosen rajat, Raimo
Kerman kysyy. – Tietäneekö kukaan...
– Ennen tiedettiin nimen perusteella
esimerkiksi Jynkän sijainti, mutta nyt
keskikaupungilta löytyy Jynkänkatu,
jolla ei ole mitään tekemistä Jynkän
alueen kanssa.
– Minäkin asun kesäisin kaavoituksen mukaan Kärängässä, vaikka Kärängän saari on tuossa vieressä.
Raimo on kaksinkertainen Kerman
– sukunimi on isän ja äidin puolelta.
Raimon esivanhempien juuret ovat
kahden sadan vuoden takana Lehtoniemen torpassa. Kärängän alueella
on ollut Kermanien maita ja Käränkä
on saanutkin oman Kermanin kadun
muistaakseen näitä kalastaja- ja raivaajasukuja.
– Minun sukuni on kuulunut Pappilan torppareihin ja Petosen alueen
torpat Jynkänlahden pohjukkaa myöten kuuluivat Rauhalahden kartanolle.

Lapset ja nuoret Petoseen
tutustumaan

yhteistyöterveisin
Riitta Katajamäki
PPAY:n johtokunnan pj.
riitta.katajamki@gmail.com
045 209 0600
Raimo Kerman viettää kesät Kallaveden maisemissa.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti. Jaetaan Petoselle, Pirttiin,
Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 10 300 kpl.

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 046 582 6352
petosenlehti@wippies.fi
http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittaja: Marja Miettinen p. 041 727 9022

Ennen alueiden tarinat siirtyivät lapsille ja lapsenlapsille mummien ja
ukkien kertomana. Nykyisin uusien
asuinalueiden asukkaat saattavat tuntea irrallisuutta, jos oman kotiseudun
historiaa ei tunneta.
Raimo Kerman ehdottaa, että kestävän kehityksen tueksi ja juurettomuuden ennaltaehkäisyksi Petosen

koulujen ohjelmaan otetaan oman
kaupunginosan historian tekeminen.
– Opettaja antaa esimerkiksi jokaiselle 4-luokkalaiselle Petosen kartan.
Siihen jokainen merkitsee kotinsa ja
itselleen tärkeät paikat. Lapsi vie kartan kotiinsa ja yhdessä vanhempien
kanssa tutkitaan ja kirjoitetaan muistiin tietoja omasta asuinalueesta.
– Kotitehtävä elävöittää kodin ja
koulun välistä suhdetta ja samalla
oman alueen historia avautuu.

”Petosen koulujen
ohjelmaan oman
kaupunginosan
historian tekeminen.”
– Lopputuloksena voisi olla kirja
omasta kaupunginosasta.
Raimolla on kokemusta vastaavasta
projektista Helsingin ajoilta, jolloin
hän toimi kaupungin palveluksessa
viestintäpäällikkönä.
– Lapset päihittivät Helsingin lähiöissä kotiseututiedoillaan mummit ja
ukit – ja kaikki 4-luokkalaiset saivat
lahjaksi kaupunginosakirjat.
– Jos lasten leikkipaikkaa kutsutaan
vaikkapa Rytynurkaksi tai nuoret pyöräilevät Fillaripuistossa, nimet kannattaa kirjata muistiin, Raimo sanoo.
Näin uusia paikannimiä voisi tallentua tuleville sukupolville.
Teksti ja kuvat: Marja Miettinen

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
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Graafinen suunnittelu: Pasi Louhelainen
Taitto: Karri Auer
taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Veneenveisto verissä - kappale Pitkälahden historiaa
”Silimä vaaterina ja nokka luotilankana” toimii veneen valmistuksen perusohjeena, mutta muitakin mittauksia
tarvitaan.

vain souteluun, joskus veneeseen halutaan pieni perämoottori.
Veneen tervaaminen on Jorman mukaan taitolaji.
– Tervaus olisi hyvä tehdä joka vuosi, mutta entisen tervan päälle ei kannata laittaa uutta tervaa. Veneen pinta
pitää lämmittää ensin, sitten tehdään
tervaus.
Veneveistämöllä on kuivumassa ensi kevättä varten tervattu soutuvene,
joka tarvitsee ulkoilmaa kuivuakseen
hyvin.

”Silimä vaaterina,
nokka luotilankana”

H

yvällä syyllä voi sanoa, että veneenveisto on verenperintöä ja kohtaloakin
Jorma Kuuselalle, sillä myöhästyttyään 15-vuotiaana ammattioppilaitoksen pääsykokeista hän siirtyi opettelemaan veneenveistoa isänsä Väinö
Kuuselan veneveistämöön.
– Isäni aloitti veneenveistämisen veljensä kanssa yli kuusikymmentä vuotta sitten ja siinä ympäristössä me lapset kasvoimme, Jorma Kuusela kertoo
ja esittelee seinälle asetettuja muistokuvia yrityksen pitkältä taipaleelta.
– Isä ei enää jaksa lähes kahdeksankymppisenä osallistua veneen tekemiseen. Hän asuu kuitenkin yhteisessä
kodissamme.
Seuraavassa sukupolvessakin jatkuu
kädentaito, sillä Jorman insinööriksi
valmistunut Ari-poika valmistaa sähkökitaroita.

Tervan tuoksu ja
suomalainen maisema
Monien suomalaisten tunnemuistissa
on tervatun veneen tuoksu, joka kertoo keväästä ja kesän saapumisesta.
Joskus perikuntien osakkaat tuovat
Jorma Kuuselan veneveistämölle vanhoja veneitä korjattavaksi säilyttääkseen ne vain muistona lapsuudestaan.

Jorman isä Väinö aloitteli veneenveistoa tekemällä käsin kaikki työvaiheet.
Kuusikymmenluvun alusta asti yritykseen on hankittu koneita helpottamaan joitakin työvaiheita.
Jorma kertoo, että perinteinen suomalainen soutuvene tehdään kuusesta
tai männystä ja joskus haavasta.
– Keulan ja perän kaaripuut tehdään
perinteisellä tavalla, puun juuresta.
Käyn itse ottamassa sopivat juuret
maasta.
– Veneen keulan kiinnityskin teh-

Jorman isä Väinö Kuusela ja Jorman Ari-poika olivat yhdessä kalassa - uudella
soutuveneellä. (Kuva: Jorma Kuuselan arkisto)
– Oman veneen materiaaleina on
erilaisia mahonkeja, irokoa Afrikasta ja monta tammilajia, mm. Japanin
tammea.
Jorma Kuusela työskentelee samassa
paikassa, missä hän on elänyt lapsuutensakin.
– Tuossa Pitkälahden koulussa kävin
kansakoulun. Koulusta oli lyhyt matka juosta kotiin katsomaan Ivanhoesarjaa, joka tuli iltapäivällä televisiosta…
Jorma löytää paljon hyviä puolia siinä, että hänen kotinsa on yrityksen
kanssa samalla tontilla.

Riianratkasija-veneellä
kisailukäyttöä
Pitkälahdessa sijaitsevan Jorma Kuuselan veneveistämön esitteestä löytyy
toistakymmentä erilaista venemallia
ja tilaustöitä yritys tekee asiakkaiden
toivomuksia noudattaen. Veistämölle
tuodaan myös korjattavia veneitä.
Erikoinen soudettava on veneveistämön malleihin kuuluva riianratkasija-vene, jota soudetaan molemmista
päistä. Jorman mielestä tuo venemalli
sopisi johonkin kesällä Kuopion satamassa järjestettävään kesätapahtumaan.
– Tapahtumaan voisi liittyä erilaisia kisailuja – riianratkasija-veneellä
ratkaistaisiin yksi osakilpailu. Kisan
voittaja saisi hyvän palkinnon, soutuveneen.
Idea voisi rikastuttaa Kuopion sataman nykyisinkin jo melko monipuolista kesäohjelmistoa.

– Vanhin taitaa olla tällä hetkellä
kahdeksankymmentä vuotta vanha
vene, joka on ollut viimeiset kaksikymmentä vuotta omistajien venevajassa.
Kevät ja kesä ovat veneentekijän kiireisintä työaikaa, syksyllä taas korjaillaan veneitä seuraavaa kesää varten.
– Usein perheelliset haluavat kesäksi perinteisen soutuveneen mökille

dään perinteisesti.
Väinö-isän opettama tekniikka ”silimä vaaterina, nokka luotilankana” toimii, kun katsoo keulasta perään olevaa pohjapuuta ja kaikki on suorassa
linjassa. Tietenkin mittauksilla tarkistetaan kaaret ja mittasuhteet.
Veneenveistäjällä on kaksi omaa venettä yrityksen ja kodin pihapiirissä.

Lapsena Jorma (kesk.) tottui muiden
perheen lasten kanssa olemaan mukana isänsä työympäristössä. (Kuva: Jorma Kuuselan arkisto)
– Kun ei nukuta, voi mennä verstaalle töihin.
– Kun kiireinen asiakas toivoo veneensä valmistuvan tiettyyn päivä-

Nella Koskellilta uusi teos

K

Riianratkasija. (Kuva: Jorma Kuuselan arkisto)

uopiolaisen kirjailijan Nella Koskellin Kirous-trilogian
jatko-osa Kirouksen uhrit ilmestyy tässä kuussa. Ensimmäinen
osa Kiroukseen sidotut ilmestyi viime
vuonna.
– Olen ollut yllättynyt kuinka kirjani
on imaissut mukaansa kaiken ikäisiä,
myös miehiä, Nella Koskell sanoo.
– Toki lasten käsiin en tätä suosittele. Alkuunhan kirjasta piti tulla heppakirja, mutta täytyy nyt kuitenkin
todeta, että mopo karkasi kirjoittajalta käsistä ja lähti laukkaamaan aivan
omia pimeitä polkujaan, jotka vievät

lukijat varmasti hämärän rajamaille…
– Kukapa ei olisi joskus kokenut jotain outoa ja selittämätöntä. Siksi voin
sanoa, että Kirous-trilogiasta löytyy
myös todellisuutta, Koskell jatkaa salaperäisesti.
Molempia kirjoja voi ostaa kustantajan sivuilta www.nordbooks.net,
Citymarketista, Suitsisopista, Peikkometsän ratsastuskoululta ja useista
nettikirjakaupoista. Myös kirjastosta
kirjat voi lainata.
Teksti: Marja Miettinen

määrään mennessä, töissä saattaa
mennä koko yökin.

Nykyisin veneet
sarjanumeroidaan
Puuveneellä on oma kannattajakuntansa. Veneveistämön asiakkaat jakautuvat tasaisesti ympäri Suomea.
Jorma miettii hetkisen kuuluisuuksia,
joille hän on valmistanut veneen.
– Tulee mieleen esimerkkeinä arkkitehti Reima Pietilä ja arkkiatri Arvo
Ylppö.
- Näyttelijä Aake Kallialalla oli minun tekemäni vene eräässä televisioohjelmassa ja myöhemmin hän halusi
veneen itselleen. Myös Saku Kuosmasen veneeseen olen tehnyt joitakin lisäyksiä.
Nykyisin Jorma Kuusela luetteloi
sarjanumeroin tekemänsä veneet.
– Yhteensä veneitä on tehty noin
seitsemänsataa.
– Jos asiakkaalla on jotakin kysyttävää, veneen tiedot on helppo tarkistaa
sarjanumeron perusteella.
Vuosittain Jorma Kuusela käy puuveneyhdistyksen tapahtumissa tapaamassa muita veneen tekijöitä. Yhdistykseen kuuluu noin sata jäsentä.
Lisäksi hän osallistuu venenäyttelyihin ja messuille.
– Yksinään ja eristyksissä ei tätäkään
työtä kannata tehdä.
– Näkyvyyttä on saatava erilaisissa
tapahtumissa, Jorma sanoo.
Helsingin venenäyttelyssä hän teki näytösluonteisesti puuveneen ja asiakaskunta lisääntyi.
Teksti: Marja Miettinen
Kuvat: Marja Miettinen ja
Jorma Kuuselan arkisto
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VAHVAT HIUSJUURET.
VAHVAT HIUKSET.

Priorin

kaps.

32,90

T
Priorin on hiusjuurien täsmäravinne,
jonka avulla
saat vahvemmat, terveemmät ja tuuheammat hiukset.

90 kaps. 33,90 e

(norm. 37,69 e)
Tarjous on voimassa 31.10.11 asti

PETOSEN APTEEKKI
PETOSEN KAUPPAKESKUS
www.petosenapteekki.fi

AVOINNA MA-PE 8-19, LA 9-16 PUH. 017-2871800

Kuopion vapaaseurakunnan
tilaisuudet PETOSELLA (Petosentie 7)
Tiistaisin klo 16.30 Askartelukerho 6-12 -vuotiaille
Tiistaisin klo 18.30 Sanan ja rukouksen ilta, kahvitarjoilu
Perjantaisin klo 21.00 Nuorisokahvila nuorille
Olet sydämellisesti tervetullut tilaisuuksiin!
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Lymfalaitteella eroon kuona-aineista

H

yvän Olon Salonki Petosella
tarjoaa asiakkailleen perinteisten kauneushoitojen lisäksi kehonpuhdistusta uudella sähköä käyttävällä lymfalaitteella. Lymfa
on imunestettä, joka kiertää imusuonistossa ja lymfalaitteen tarkoitus on
parantaa imunesteen kietoa ja puhdistaa kehoa haitallisista aineista. Haitallisia aineita kehoon tulee mm. tupakasta, alkoholista, ympäristöstä ja
lääkkeistä.
Kymmenen vuotta Petosen kauneushoitolan omistajana toiminut kosmetologi Pia Lukkarinen kertoo, että
menetelmä on melko uusi Suomessa
ja Kuopiossakin.
– Kuona-aineiden poistoa on tehty
Kiinassa jo satoja vuosia, mutta sähkömenetelmää on Suomessa käytetty
ehkä vuoden verran.
Sähkölymfahoidossa kuona-aineiden on tarkoitus poistua kehosta jalkapohjien kautta.
– Jalkapohjissa on noin kaksituhatta
rauhasta, joiden kautta kehonpuhdistus tapahtuu.

Veden väri kertoo
puhdistumisesta
Puolen tunnin kestävään hoitoon lupautuu Pian yrityksessä työskentelevä kosmetologi Mari Arola. Hoidon
alussa infrapunavyö sidotaan vyötärölle, ranneke laitetaan ranteeseen ja

jalat upotetaan pesuvatiin.
Seuraavaksi käynnistetään
virta ja laitteen hoitopää painetaan pesuvadin pohjalle.
Pia sanoo, että veden väri
kertoo poistuvista kuonaaineista.
– Sapen, haiman, maksan
ja keuhkojen puhdistumisilla on omat värinsä vedessä.
Joillakin ihmisillä imusuonistot ovat niin tukossa, että
vasta muutaman hoitokerran
jälkeen tulokset alkavat näkyä vedessä.
– Eräskin mies kävi täällä kolme kertaa, ennen kuin
veden väri muuttui – ihan
mustaksi. Hän oli lopettanut
tupakoinnin monia vuosia
sitten ja hoidon jälkeen mies
oli alkanut yskiä keuhkoisLymfalaitetta esitteletaan mustia ysköksiä.
mässä Pia Lukkarinen
(vas.) ja Mari Arola
Hoito sopii

lähes kaikille
Puolen tunnin käsittelyn jälkeen Pia
ja Mari tarkastelevat vettä, jonka pinnalle on kertynyt vähän ruskeaa kuona-ainetta. Pia korostaa, että hoitoon
tarvitaan kuudesta kymmeneen käyntikertaa, että keho puhdistuu hyvin.
Mari kertoo tunteneensa kehon lämpenemisen ja hoidon alussa kevyesti
sähkön tuoman väreilyn.

Lymfalaitteen avulla voi päästä
eroon myös haitallisista viruksista,
bakteereista, sienistä tai hiivasta. Laite
sopii lähes kaikille, lukuun ottamatta
lapsia, vakavasti sairaita, epileptikkoja
ja sydänsairaita. Myös sydämentahdistin on hoidon esteenä.
Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Uusi pizzeria tarjoaa myös lastenannoksia

S
Petonen - mainettaan parempi?
Vesa Rouvali (22) ja
Anne Karppinen (20):
– Täällä on hyvät palvelut ja kaupatkin ovat lähellä.
– Meillä on kaksi koiraa ja koiria on
täällä helppo ulkoiluttaa, on myös
koirapuisto.
– Harmittaa, kun lähin eläinlääkäri
on Leväsellä. Pitäisi olla hätäpäivystys eläimiä varten.
Jonna Hartikainen (26), Erika (6),
Kamilla (4) ja Miro (8 kk):
– Asutaan Pirtissä. Siellä on luonto lähellä – on uimaranta, luistin- ja pururadat…
– Petosen keskustassa käydään kerhoissa ja kaupassa. Keskustaan pääsee autolla, pyörällä tai kävellen.
– Lapset viihtyvät hyvin.

Arja Järvelä (65):
– Muutin kaksikymmentäviisi vuotta
sitten Kuopiosta Joensuuhun ja vuosi
sitten palasin Kuopioon.
– Asun Pirtissä, rauhallisella paikalla
”järven kuppeessa”.
– Tärkeää on, että palvelut ovat lähellä. En löydä huonoja puolia täällä
asumisesta.
– Ehkä joskus tuntuu, että on vähän
liian pitkä matka kaupunkiin…
Juha Taiponen (47):
– Asun Savolanniemessä. Täällä keskustassa käyn ostoksilla.
– Harrastusmahdollisuudet ovat hyvät erityisesti lapsiani ajatellen. On
jää- ja uimahalli ja hyvät ulkoilureitit.

Utelut ja kuvat: Marja Miettinen

yyskuussa Petosella toimintansa
aloittaneen Laatu Kebab Pizzerian omistaja Fahrettin Özcelik
kertoo, että hänen pizzeriassaan uutuutena ovat lastenannokset, pannupizzat ja täytetyt patongit.
– Lisäksi liikkeeni on auki perjantaina ja lauantaina keskiyöhön asti.
Fahrettin osti Pikku Alanya -pizzerian entisen omistajan muutettua Helsinkiin ja jatkaa toimintaansa uudella
yritysnimellä.
– Työskentelin edellisessä pizzeriassa neljätoista vuotta, joten ammattitaitoa on kehittynyt.
– Olen uudistanut yrityksen ja aloittanut aivan uudella ruokalistalla.
Työkaverina ja monitoimimiehenä pizzeriassa toimii Janne Kantanen, joka huolehtii, että kotiin tilatut
ruoka-annokset ehtivät ajoissa perille. Kotiinkuljetuksia tehdään pienellä
korvauksella Petoselle, Jynkkään, Le-

väselle, Saaristokaupunkiin, Neulamäkeen ja Särkiniemeen.
Fahrettin toivoo, että viimeiset tilaukset kotiin tehdään puoli tuntia ennen sulkemisaikaa. Laatu Kebab Piz-

T

Teksti ja kuva: Marja Miettinen

Laatua
tarjoilevat
Janne Kantanen (vas.)
ja Fahrettin Özcelik

Supersyysloma 2011
aas on aika viettää Supersyyslomaa, alla otteita viikon ohjelmasta lähinnä Petosen lehden
jakelualueelta.
Lippumäen jäähallissa ohjelmaa mape klo 12-15, tiistai ja perjantai on varattu mailallisille.
Petosen Pinarin kahviosta ruokaa
edulliseen hintaan, nuorten ruokailu
ma-pe klo 12-13.
Tiistaista torstaihin salibandyleiri
7-12-vuotiaille tytöille ja pojille Martti Ahtisaaren koulussa. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen (14.10. mennessä)
Matti Punkki / 044 371 4409 / info@
kss.fi / www.kss.fi
Tiistaina 18.10. Peikkometsän lähiliikunta-alue klo 10.30-12.30 liikunnanohjaaja paikalla ohjaamassa ja lainaamassa liikuntavälineitä.

zerian ruokatilaukset voi tehdä myös
online-tilauksena kirjautumalla nettisivulle.

Petosen Pinarilla:

Jynkän Monarilla:

Ma leivontasessiot klo 13-14.30, 1516.30 ja 17-18.30.
Ti kiipeilyt klo 13-14.30, 15-16.30 ja
17-18.30.
Ke leffat klo 13.30 ja 17 (nuoret itse
valitsevat, mitä katsotaan).
To askartelut klo 13-14.30, 15-16.30
ja 17-18.30.
Pe seiskaluokkalaisten disko 18-22.

Ma klo 14-20 Tanssimatto + Kaupunkisota alle 18-v.
Ti klo 14-20 askartelua alle 18-v.
Ke klo 14-20 pallopelejä alle 18-v.
To klo 14-20 leffailua, sketsipaja,
kokkailua alle 18-v

PYÖRÖNKAARI 10, PUH. 017 5810 820

AVOINNA
MA-TO 10-21
PE
10-20
LA
10-18
SU
12-20

Koko kaupungin eli muun muassa
museoiden ja Kulttuurikeskus 44:n
ohjelma löytyy netistä osoitteesta
www.kuopio.fi/tapahtumat
KUNTOSALI - SOLARIUM - LISÄRAVINTEET - TREENIVARUSTEET
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s sunnuntaisin
• Jumalanpalvelu
Pyörönkaari 19.
klo 11 Pinarilla,
torstaisin
• Rukouskokous
Pyörönkaari 10.
,
lä
el
te
is
ip
k
Tu
9
klo 1

Saaristo Martat

71
• Puh. 040 186 77

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

Yhdistyksen järjestämää toimintaa syksyllä
Biljardivuoro Pinarilla maanantaisin klo 9.30-13 ja torstaisin klo 12-14.
Tanssit Pinarin salissa joka toinen lauantai klo 17.30-21
Salibandyvuoro Pinarin salissa sunnuntaisin klo 16-17, paitsi 6.11.
jolloin vuoro peruttu. Tervetuloa osallistumaan toimintaan!

• Fysioterapia
• OMT/MDT-terapia
• Akupunktio
Akupunktio
•
• Lymfa/LYKO-terapia
Lymfa/LYKO-terapia
•
• Hieronnat
• Hieronnat
• Työterveysfysioterapia
• Työterveysfysioterapia

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 - 17.00
Asukastuvan ohjelma:

Tervetuloa!

Päivittäin: ATK-ohjausta ja korjausompelua
Sauvakävely: maanantaisin kello 10.00 - 11.00
Mölkyn/petankin pelaaminen: tiistaisin kello 12.00 - 14.00
Korttipiiri: keskiviikkoisin kello 14.00 - 16.00
Askartelu: keskiviikkoisin kello 10.00 - 14.00
Neule/ompelukerho: perjantaisin kello 12.30 - 14.30

Olemme kesällä auki normaalisti!

ATK-kurssi vasta-alkajille alkaa ke 26.10. kello 9.30 - 11.00

Skeitti- ja parkouralueiden rakentaminen odottaa päätöstä

Petosen Ikinuoret ry

Lippumäen liikuntakeskukseen
paljon uusia toimintoja

L

ippumäen liikuntakeskuksen
rakentaminen etenee tasaista
vauhtia. Lähiliikunta-alueelle
ovat valmistuneet tai tänä syksynä
tulevat valmiiksi pulkkamäet, beach
volley -kenttä, ulkokuntoilualue, monitoimiareena, leikkialue ja seniorialue sekä latuyhteydet Jynkänvuoren
lenkille, Pölläkänlahdelle ja Lippumäen uima- ja jäähallille.
Jalkapallokentälle valmistuu ensi
kesänä kolme juniorikenttää sisältävä
hiekkatekonurmialue. Pysäköintialue
on jo rakennettu istutuksia vaille valmiiksi.

Vuoden 2012 talousarvioon on esitetty investointivarausta skeittialueen
ja mahdollisen parkouralueen rakentamisen aloitusvaiheelle sekä puistokäytävien ja istutusten viimeistelylle.
Kuopion urheilu- ja virkistyspäällikkö
Hannu Pöllän mukaan niiden rakentaminen varmistuu - tai sitten ei - kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen myötä.
Pikaluisteluradalle ovat aikaisemmin
valmistuneet
talvikäyttöön
400-metrinen pikaluistelurata, jääkiekkokaukalo ja vapaa luistelualue
sekä kesäkäyttöön salibandykaukalon
lisäksi tennis- ja koripallokentät.

Urheilukenttäalueelle valmistuivat
viime vuonna kivituhkapintainen pallokenttä (jalka- ja pesäpallo) ja yleisurheilun suorituspaikat (juoksusuora,
pituushyppy, korkeushyppy ja kuulantyöntö).
Lippumäen liikuntakeskuksen alue
on suuruudeltaan n. 20 hehtaaria ja se
sisältää lähiliikunta-alueen, pikaluisteluradan, urheilukentän, jalkapallokentän ja toimintoihin tarvittavan pysäköintialueen sekä lisäksi varauksen
liikuntahallille.
Teksti: Marja Miettinen,
kuva: Pasi Louhelainen

Leikkipuiston telineitä on jo asennettu, taustalla odotettujen jalkapallokenttien aitausta.

SYYSKOKOUS pidetään
15.11.2011 klo 12.00 Petosen asukastuvalla
Syyskokouksessa käsitellään 11 §:n mukaisten
asioiden lisäksi yhdistyksen sääntöjen muutos.
Kahvitarjoilu. TERVETULOA!

Petosen vapaa-ajantiloissa
toimintaa kaikenikäisille

P

yörönkaari 19.ssä Petosen vapaa-ajantiloissa
järjestetään
monenlaista toimintaa, monen
eri toimijan järjestämänä. Nuorisotilojen, asukastuvan ja Pinarin kahvion
ohella talossa toimivat tai kokoontu-

vat esimerkiksi avoin päiväkoti, iltapäiväkerho, Petosen Ikinuoret ry ja
Kuopion Eläkkeensaajat ry.
Teksti: Pasi Louhelainen,
kuva: Mirka Laitinen

Eila Arvila (vas.) ja Kirsti Rissanen mukana Kuopion Eläkkeensaajat ry:n torstaisin järjestämässä askartelussa.
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TANSSIT

Koti on paikka tai mielentila

S

uomen kielen sana koti on sukua kota-sanalle. Aikanaan sanottiin, että
menemme kotiin, eli tulemme useasta kodasta. Myöhemmin kota-sanan monikko ”kotii-” on poikinut perusmuodossa olevan sanan koti.
Viron ”kodu” tarkoittaa myös kotia.
”Koti on paikka, jota ihminen käyttää vakituiseen asumiseen, jossa säilytetään henkilökohtaisia tavaroita, jossa vietetään vapaa-aikaa ja paikka jossa
perheen jäsenet asuvat.” Näin Wikipedia selittää meille koti-sanaa, joka on
kaikille ihmisille tärkeä.
Suomessa on tuhansia kodittomia, joiden kotona ei asu ketään. Kodittomalle koti on haaveiden paikka. Kodittomalla voi kuitenkin olla jokin mielentila, josta hän saa voimaa ja mielenrauhaa. Se on hänen kotinsa. Kaikille
ihmiselle sanalla on syvä henkilökohtainen merkitys.
Samoin maahanmuuttajalle koti-sana voi merkitä muistoja syntymäkodista tai hän voi juurtua Suomeen ja tuntea tämän maan kodikseen. Suomeen
vaikeista oloista muuttanut voi nukkumaan mennessään ajatella läheisiään
jossakin kaukana – ja nukahtaa rauhallisesti. Usein hän toivoo tai rukoilee,
että rauha tulisi kotimaahan eikä läheisille tapahtuisi mitään pahaa.
”Koti merkitsee turvallisuutta, rauhallisuutta, menneisyyden muistoja ja
tulevaisuuden suunnitelmia, se on paikka jossa ihminen kokee olevansa oma
itsensä ja jossa hän voi tehdä itselleen tärkeitä asioita. Kodilla on siis yhteys
ihmisen identiteettiin. Kodiksi voidaan sanoa myös muita kuin paikkoja. Ihminen voi kokea löytäneensä kodin vaikkapa uskonnosta, taiteesta tai hän voi
kokea toisen ihmisen läheisyyden kotona olemisen tunteena”, sanoo Wikipedia – eikä huonosti sanokaan.
Katsoin televisiosta ohjelman, jossa hyvin koulutettu nuoripari oli jättänyt
stressaavan työnsä ja myynyt talonsa ja kaiken omistavansa tavaran pois.
Heille koti oli koko maailma ja toinen ihminen. Monille myös luonto voi
antaa läheisimmän kodikkuuden tunteen.
Ehkä positiivareiden sivulta löytämäni ajatelma pelkistää kodin ominaisuudet: ”Koti ei ole talo, koti on tila, koti ei ole rakennus, koti on voima. Koti
ei ole seinät, koti on ihmisten suhde. Kodissa ymmärrät, kodissa tulet ymmärretyksi.”
Koti on siis siellä, missä on hyvä olla.
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Petosen lehden tuoretta
numeroa on saatavilla
Petosen, Jynkän,
Saaristokaupungin ja
Pitkälahden
taajama-alueen
kotitalousjakelun lisäksi
seuraavista jakelupisteistä:

Petosen vapaa-aikatiloissa,
Pinarilla, Pyörönkaari 19
Parillisen viikon lauantai klo 17.30-21

Syksyn tanssipäivät: 22.10., 5.11., 19.11.
ittaa
d
h
a
t
a
j
Tansse rviainen
Kari Pa

• Pitkälahden ABC,
• Leväsen Shell,
• Ravintola Käskynkkä,
• Kurkimäen
Kyläkauppa,
• Pihkapuoti
Pihkainmäki,
• Takka Baari
Hiltulanlahti ja
• Sale Särkiniemi.

Kahvilippu 5 €,
narikka 2 €

Kahvilipulla saa
kahvin ja kahvileivän.

TERVETULOA!
Tanssit netissä: www.ppay.fi/tanssit

AUTA PIETARIN KATULAPSIA!
Vastaanotamme 10-18 -vuotiaille tytöille ja pojille
puhtaita ja ehjiä
- vaatteita
- urheilutarvikkeita
- ruokailu- ja keittiöastioita

Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 9.11.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 1.11.

VASTAANOTTOAJAT:
Maanantai - perjantai klo 10.00 - 16.00

Marja Miettinen

PIETARIN LASTEN TUKI RY
Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 044 484 8327
Messu su 16.10. klo 10. Saarna
Anna-Maija Hella, liturgia Esko
Konttinen ja kanttorina Richard
Nicholls.
Seurakuntailta ma 17.10. klo
18.30-20 Kallaveden kirkolla.
Raili Rantanen.
Lähetyspyhän
messu
su
23.10. klo 10. Saarna Juha Auvinen, liturgia Juha Määttä ja
kanttorina
Anna-Mari Linna.
2. Rukouspäivän ja vastuuviikon kirkkohetki ma 24.10.
klo 19. Raili Rantanen. Kirjakirpputori ja kirkkokahvit klo 17 alkaen. Edesmenneen Juhani Kiiskin kirjaston kirjojen kirpputori
vastuuviikolla ma klo 17:sta - ke
klo 16:een kirkon aulassa. Tuotto vastuuviikon kohteeseen, vainottujen kirkot ja dalitit.
Messu su 30.10. klo 10. Saarna
Raili Rantanen, liturgia Veli Mäntynen ja kanttorina Anna-Mari
Linna.
Messu su 30.10. klo 10. Saarna
Raili Rantanen, liturgia Veli Mäntynen ja kanttorina Anna-Mari
Linna.
Seurakuntailta ma 31.10. klo
18.30. Aiheena Usko ja epäusko
Joh. 9: 24-38.
10-messu ke 2.11. klo 18. Anna-Maija Hella, Eija Huuskonen,
Richard Nicholls ja lapsikuoro.
Pyhäinpäivän sanajumalanpalvelus la 5.11. klo 10. Saarna
Anna-Maija Hella, liturgia Petteri
Hämäläinen
ja
kanttorina
Richard Nicholls.
Pyhäinpäivän
sävelhartaus
la 5.11. klo 18. Esko Konttinen,
Anni Tanninen, Anna-Mari Linna

ja Richard Nicholls. Kirkkokahvit.
Messu su 6.11. klo 10. Saarna
Matti Pentikäinen, liturgia Anni
Tanninen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Rauhanyhdistyksen messu su
6.11. klo 18.
Seurakuntailta ma 7.11. klo
18.30. Pyhäinpäivä kutsuu katsomaan. Eteenpäin vai taakse.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 484 8345
Raamattuilta to 13.10. klo
18.30. Illan aiheena on Lähetystyö, Raili Tiihonen.
Raamattuilta to 27.10. klo
18.30. Aiheena ”Miksi Israel on
Kristitylle tärkeä”, Ariela Toivanen.
Aikuisten takkailta ke 2.11.
klo 18.
Taidetiistai ti 8.11. klo 9.3011.30 ja 13-15 Koko perhe kädentaitojen pariin.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Pyhäinpäivän messu la 5.11.
klo 13. Petteri Hämäläinen ja
Anna-Mari Linna.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 017 3629 205
Sanajumalanpalvelus
su
16.10. klo 13. Esko Konttinen ja
Richard Nicholls.
Pyhäinpäivän messu la 5.11.
klo 16. Raili Rantanen
Nuoret
Nuortenilta to 13.10. klo 1821. Syyslomalla ei nuorteniltaa,
seuraavan kerran to 27.10. klo
18-21 Kallaveden kirkolla.
Nuortenilta to 27.10. klo 18.

Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie 21. Aiheena illassa on
rakkaus. Seuraavan kerran 3.11.
klo 18-21, jolloin aiheena on
”suru sattuu”.
Lähetys
Lähetysaskarteluja ei vk 42.
Diakonia
Hyvän hoidon päivä ke 12.10.
klo 10.30. (Omaishoitajille, hoidettaville ja kyytipalvelua käyttäville)Rytkyn leirikeskuksessa.
”Jeesus antaa elämän”, Riitta
Reima ja Osmo Rissanen. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon
puh: 040-4848 332 ma tai to klo
9-10 (voit jättää myös viestin
vastaajaan).
Leväsen kammari ma 24.10.
klo 12.30. Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. Hyvänpäivän jumppahetki ”Lempeästi liikkuen”, vanhustyön erityistyöntekijä Arja Mielikäinen.
Varttuneen väen retki Karttulaan ke 26.10. lähtö klo 9 Kallaveden kirkolta Linja-autokuljetus
Petosen seurakuntatalon kautta.
Ruokailu 6 €/hlö. Ilmoittautuminen Kallaveden kirkon diakoniatoimistoon ma ja to klo 9-10 p.
040 4848332.
Leväsen kammari ma 7.11. klo
12.30. Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. Sanan
maanantai.
Muuta
Seurakuntailta
Penkereellä ma 17.10. klo 18.30- 20 on
siirretty Kallaveden kirkolle. Raili
Rantanen.
Perhetyö
Perhekerhoja ei vk 42.
4-vuotis synttärit su 23.10.
klo 16. Kallaveden kirkossa. Petteri Hämäläinen, Tuula Hoffrén
ja Anna-Mari Linna.
Taidetiistai ti 25.10. klo 9.3011.30 tai 13-15 Koko perhe kä-

Voit soittaa Reijo Holopaiselle
puh. 040 533 1046 tai 017 363 1508
dentaitojen pariin Kallaveden
kirkolle.
Vauvakirkko su 30.10. klo 16.
Kallaveden kirkossa. Juha Määttä, Tuula Hoffrén ja Richard
Nicholls.
Taidetiistai ti 01.11. klo 9.3011.30 tai 13-15 Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden
kirkolle.
Kirkkomuskari su 6.11. klo 17.
Kurkimäessä (kerhohuone).
Piirit
Seurakuntapiiri ma 24.10. klo
18. Raija ja Esko Väisäsellä, Matomäki 39. Matti Pentikäinen.
Hirvilahden työseura ti 25.10.
klo 11.30-13. Niemisjärven olotilatiistaissa.
Niemisjärven olotila ti 25.10.
klo 11.30. Niemisjärven kylätalossa. Mukana Hirvilahden työseura. Valikoima Juhani Kiiskin
kirjoja kirpputorilla. Vastuuviikon kohteisiin, vainottujen kirkot
ja dalitit.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti
25.10. klo 13. Väinö Penttisellä, Penttiläntie 1093.Anna-Maija
Hella.
Haminalahden työseura ti
25.10. klo 18.30. Hiekkala, Karttulantie 495. Anni Tanninen.
Seurakuntapiiri ma 7.11. klo
18. Anja Nissisellä, Kuuselankuja 15.
Aikuistyö
Miesten sauna- ja takkailta pe 21.10. klo 18. Poukaman
leirikeskuksessa. Hieroja Rauno
Taskinen: ”Kuinka hoidan terveyttäni hyvin ?” Voinko elämäntavoillani vaikuttaa terveyteeni ?
Sauna ja iltapala.
Kuuluuko viestimme ! Naisten retki Valkonauhaliiton
syyspäiville la 22. - su 23.10.
Tampereelle Pirkkalaan. Lähtö
klo 5.55 junalla Kuopiosta, pa-

luu klo 18.41. Osallistumismaksu ja yöpyminen 130 €/henkilö.
Valkonauhasisarille 2 vapaapaikkaa. Ilmoittautuminen Raili Rantanen p. 040 4848 360.
Miesten lenkkipiiri to 27.10.
klo 17.45-20.30. Rytkyn leirikeskuksessa. Tavoitteisiin kuuluu ihmisen kokonaisvaltainen
hyvinvointi, jossa huomioidaan
ihmisen fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja hengellinen puoli.
Jakaannumme ryhmiin omien
tuntemusten ja kunnon mukaan
(esim. juoksuryhmä, hölkkäryhmä, kävelyryhmä). Saunan
jälkeen pientä iltapalaa ja ohjelmaa. Lopuksi on lyhyt iltahartaus.
Mistä on hyvät tyypit tehty?
Seminaari la 29.10.2011 klo 1115. Kallaveden kirkolla. Elämän
mieltä ja laatua itsetuntemuksen avulla. Kouluttajana työnohjaaja,
itsetuntemuskouluttaja, lastentarhaopettaja Seija
Taivainen. Ilmoittautumiset p.
09- 1351 268 tai 040 4848 327
tai nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi tai raili.rantanen@
evl.fi. Vapaa pääsy, välipalakahvit. Järjestäjät Seurakunnan aikuistyö, Valkonauhaliitto ja Agricola keskus.
Miesten saunailta ke 2.11. klo
17.30. Markku Huttusella, Kotaranta 50. Sauna lämmin klo
17.30 alkaen, keskustelu ja ohjelma alkaa noin klo 19. Ottakaa
omat makkarat mukaan.
Olotilatiistai ti 8.11. klo 11.30.
Penkereen
leirikeskuksessa.
Kahvittelua, keskusteluja, juhlaa,
hiljentymistä yhdessä aikuisille
ja lapsille.
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NOUTOPIZZERIA PETONEN

Puh. 017-363 3405 | noutopizzeria.com

(Kaikkiin pizzoihin sisältyy tomaattikastike ja juusto)

1
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15
16
17
18
19
20
21
22

MARGHERITA TUPLAJUUSTO
VEGETARIANA HERKKUSIENI, PAPRIKA, OLIIVI
OPERA KINKKU, TONNIKALA
CAPPRICCIOSA KINKKU, HERKKUSIENI
TROPICANA KINKKU, ANANAS
CACCIATORA SALAMI, PAPRIKA, HERKKUSIENI, OLIIVI
PEPPERONI TONNIKALA, PAPRIKA, PEPPERONI
PIZZA BOLOGNESE JAUHELIHAKASTIKE
FRUTTI DI MARE TONNIKALA, KATKARAPU, SIMPUKKA
OPERA SPECIAL KINKKU, TONNIKALA, SALAMI
QUATTRO STAGIONI KINKKU, TONNIKALA, KATKARAPU, HERKKUSIENI
TROPICANA SPECIAL KINKKU, ANANAS, AURAJUUSTO
PETKES KEBAB KEBAB, PERSIKKA, TOMAATTI, AURAJUUSTO
MEXICANO MEX-KASTIKE, ANANAS, JALAPENO, PEPPERONI
MAESTRO 4 TÄYTETTÄ OMAN VALINNAN MUKAAN
VARRAS-KEBAB KEBAB, OLIIVI, SIPULI, PEPPERONI
CAPOLLO KANA, ANANAS, AURAJUUSTO
HOT CAPOLLO MEX-KASTIKE, KANA, ANANAS, SIPULI
CHICKEN KANA, TOMAATTI, PUNASIPULI, FETA
CORLEONE JAUHELIHA, SALAMI, SUOLAKURKKU, PEKONI
MARANELLO JAUHELIHA, KANA, PERSIKKA, AURAJUUSTO
MOZZARELLA MOZZARELLA, JAUHELIHA, TOMAATTI

norm. perhe
5€
6€
5,5 €
5,5 €
5,5 €
6,5 €
6€
5,5 €
6€
6€
6,5 €
6€
6,5 €
6,5 €
6,5 €
6,5 €
6€
6,5 €
6,5 €
6,5 €
6,5 €
6€

10,5 €
12,5 €
11,5 €
11,5 €
11,5 €
13,5 €
12,5 €
11,5 €
12,5 €
12,5 €
13,5 €
12,5 €
13,5 €
13,5 €
13,5 €
13,5 €
12,5 €
13,5 €
13,5 €
13,5 €
13,5 €
12,5 €
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Perjan
alk. 2€

Kuljetuksissa käy myös

VELOITUKSETTA!
Majoneesi
Valkosipulimajoneesi
Valkosipuli
Valkosipulitahna
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