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Liity PeeÄssän
asiakasomistajaksi
to-pe 30.-31.8.

Tervetuloa tutustumaan
valikoimiimme!

Bonusneuvojamme kertovat asiakasomistajuudesta to-pe klo 10-18. Saat
tietää mm. S-Etukortin eduista, mitä
palveluita S-Pankki tarjoaa, paljonko
Bonusta kertyy ja mitä muita ilonaiheita
S-Etukortti antaa.

www.peeassa.fi

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

LIITTYMISETUINA
4 pkt Kulta Katriina -kahvia, 10
euron etuseteli PeeÄssän ravintoloihin sekä ostoskassi.

Meiltä löydät lähiruokaherkkujen
parhaat palat!
S-market Keilankanta
p. 0101 762 8600
Arkisin 8–21
Lauantaisin 8–18
Sunnuntaisin 12–18

BONUSTAULUKKO

Asiakasomistajaksi liityttäessä maksetaan Osuuskauppa PeeÄssän osuusmaksu 100 €. Sen voi maksaa kerralla kokonaan tai liityttäessä 20 €, jolloin
loppuosa maksetaan kertyvällä Bonuksella 24 kk kuluessa. Bonus alkaa
kertyä 50 euron kuukausiostoilla. Asiakasomistajaksi liityttäessä annettavat tiedot tallennetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin.

S-market Petonen
p. 0101 762 8700
Arkisin 7–21
Lauantaisin 7–18
Sunnuntaisin 12–18

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 €

www.peeassa.fi

Varaa aiKa maKsuttomaan
suunnittelutapaamiseen!
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uuteen
keittiöön
Onnea
uuteen
keittiöön

stajalle n
o
n
ö
i
t
t
i
io
e
2500,- k hjakortti Kuop
a
200€:n lodin terraan!
k
a

uksia, jotk
ettyjä tarjo
kä
kana pyyd
ai
, hanaa ei
2
ta
1
0
ei
n
.2
1.-31.8
llä kodinko
poja.
p
sä
u
si
ka
ei
i
ta
Etu koskee
ta
Hin
ouksia
uppoihin.
tehtyjä tarj
johtavat ka
e aiemmin
sk
ko
Ei
a.
st
keittiöalla

terhi
jaKola
010 762 7512

hannele
aho
010 762 7511

Sisustaminen.KodinTerraKuopio@sok.fi

helppo Keittiöresepti
1.
ideoi

2.
Valitse

3.
Valmista

REG-keittiömallistosta voit
rakentaa juuri sinun tyylisi
näköisen kokonaisuuden.
Yhteistä on vain sopiva hinta.
Aloita ideointi selaamalla
esitettä, luonnostelemalla
haaveitasi ja ottamalla
keittiöstäsi tarkat mitat.

Tule myymälään tapaamaan
keittiö-asiantuntijaamme.
Suunnittelupalvelustamme
saat ammattilaisen vinkkejä
ja ideoita sekä yksilöllisen
keittiösuunnitelman. Meiltä saat
myös apua rahoitukseen* ja
asentamiseen.

REG-keittiöt valmistetaan
Suomessa. Siksi voimme tarjota
korkean laadun lisäksi nopean
toimitusajan. Yksilöllisesti
suunnitellun REG-keittiön saat
suoraan kotiisi toimitettuna
jopa alle kahdessa viikossa.

* S-Pankin luottoratkaisulla räätälöit rahoituksen omalle
keittiöunelmallesi. Lue lisää osoitteessa s-pankki.fi

Kodin terra Kuopio | Vitostie 1771, 70800 Kuopio, p. 010 7627 500, (0,0828 €/ puhelu + 0,1199 €/min)
tarjouspyynnöt: tarjouspyynto.kodinterrakuopio@sok.fi | ark. 7-20, la 8-18, su 12-18 | www.kodinterra.fi

www.peeassa.fi

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

OLYMPIAHUUMAA?

O

tsikointini on harhaanjohtava, minä en todellakaan
ole olympiahuumassa, kisojen seuraaminen on jäänyt minimaaliselle tasolle, jonkun kerran
olen vahingossa surffannut kanavalle, jossa jokin miekkailu tai melonta on ollut menossa. Eipä voisi
vähempää kiinnostaa. Mutta keihäsfinaali pitää tietysti katsoa.
Kuten moni tietää, asukasyhdistys on alkuvuonna kerännyt nimiä
kansalaisadressiin, jolla halutaan
esitää hidastustöyssyjen rakentamista Pyörönkaarelle, jotta lasten
ja ikäihmisten olisi turvallisempaa
ylittää katu jäämättä kaahareiden
auton tönäisemäksi. Kun olimme
keräämässä nimiä adressiin, moni petoslainen kertoi vähältä piti
tilanteista. Vaikka hidastustöyssyt
ärsyttävätkin niitä, jotka työkseen
ajavat Pyörönkaarta edestakaisin
– lähinnä bussit ja taksit – niin ne
kuitenkin ovat ainoa keino saada
mopohäiriköt ja ylinopeutta ajavat
ruotuun. Jos joku keksii paremman
keinon, kuulisin sen mielelläni.
Juuri nyt kun koulut ovat alkaneet,
autoilijoiden tulisi ehdottomasti
noudattaa 40 km/h nopeusrajoitusta Pyörönkaarella, Kypäräkadun
kulmauksesta Yläkadulle saakka
liikkuu suojateillä pieniä ekaluokkalaisia, joiden huomiokyky ei välttämättä riitä havaitsemaan vaaroja.
Huolenpidon velvollisuus on siis
meillä aikuisilla. Käsi sydämelle –
noudatatko sinä nopeusrajoitusta?
Valtakunnan päättäjät askaroivat
ensi vuoden budjetin parissa. Tarjolla on niukkuutta ja veronkorotuksia, tuloveroja ja arvonlisäveroa
aiotaan nostaa, jotta Suomi pärjäisi tässä kansainvälisessä lamatilanteessa. Hyvinvointivaltio toki
tarvitsee verotulonsa, mutta josko
tuota pohjaa voisi laajentaa myös
pääomaverotuksen puolelle. Sieltä
saataisiin kenenkään köyhtymättä
resursseja yhteiskuntamme huutaviin puutteisiin; mm. vanhustenhoitoon, syrjäytyneiden nuorten sekä
mielenterveys- ja päihdeongelmaisten tukemiseen, kouluterveydenhuollon parantamiseen ja erityisesti
laaja-alaiseen, ennaltaehkäisevään
työhön heikoimmin toimeentulevien ihmisten auttamiseksi.
Näiden haja-aatosten myötä toivotan Petosen asukkaille hyvää
syksyn alkua. Asukasyhdistyksen
toiminnot ovat alkamassa Pinarilla.
Tutkailkaapa ilmoitustamme sivulla 6. Ja jos jotain muuta haluaisitte
asukasyhdistyksen mahdollistavan,
ottakaapas yhteyttä niin ryhdytään
yhdessä järjestämään.

Saku tuntee Kallaveden karikot, tyvenet ja taksiveneet

”Vesille on päästävä”

P

yörön palvelutalossa asuvalle
Sakari ”Saku” Pirskaselle kesä
ei ole mitään ilman Kallaveden
tarjoamia
veneilymahdollisuuksia.
Kuopionlahden rannassa häntä odottaa oma vene, jolla hän pääsee Tervonsaareen, kolmentoista kilometrin
päässä sijaitsevalle kesämökilleen.
Toisen jalkansa menettäneenä ja sairastuttuaan Parkinsonin tautiin, hän
tarvitsee tukea ja apua vesille päästäkseen.
- Tyttäreni Niina pitää myös veneilystä ja hän lähtee aina mukaani mökille.
- Vesille on päästävä, sillä vesilläolo
on kuulunut aina elämääni.
Saku onkin varsinainen ”merikarhu”, joka ei luovuta, vaikka elämän
tyrskyt ovat häntä sairauden muodossa koitelleet.

Ajolupa taksiveneeseen
Taksiveneet ovat olleet tarpeellisia
mm. Iivarinsalossa, Papinsalossa ja
Hietasalossa asuville maanviljelijöille
ja kalastajille, joilla ei ole ollut tieyhteyttä kaupunkiin.
Sakun ei ole tarvinnut lukea kirjoista
tietoja Kallavedellä kyydinneistä taksiveneistä, sillä hän on tuntenut alan
useimmat yrittäjät. Hän myös asensi
itse nuorena ensimmäisten veneidensä koneet.
- Ensimmäiseen asensin A-mallin
Fordin moottorin. Sitten tulivat Bedford- ja Perkins -moottorit .
Hänellä oli myös oma kuuden hengen Niina–taksivene, mutta kolmen
vuoden jälkeen hän lopetti toiminnan
kannattamattomana.
Sakulla on merikarhun lisäksi maakravun ominaisuuksia, sillä hän viljeli vuosia Iivarinsalossa sijainnutta
maatilaa, joka on nykyisin Kuopion
Pursiseuran tukikohtana.
Hän ollut myös mukana Pidä saaristo siistinä –kampanjassa ja kolmenkymmenen vuoden ajan hän kuljetti
roskat pois useista Kallaveden saarista.
Sakun työuraan kuuluvat myös työskentely nuorena miehenä ennen armeijaa isänsä rakennusliikkeessä kirvesmiehenä ja yhdessä vaiheessa hän
toimi Partasen leipomon autokuskina.

Saku kunnosti ensimmäistä venettään
myös armeijalomillaan asentaen siihen Ford-moottorin.

Kallaveden kyytejä
Saku Pirskanen osaa kertoa aikakausittain kuopiolaiset taksiveneilijät.
- Taksiveneilyn aloitti Hantunen,
jolla oli Ansa-niminen vene. Sen jälkeen Ansan osti Pentti Ruotsalainen
ja Matti Saastamoisen kanssa kimpassa he ajoivat Mape-nimistä vesibussia.
- Seuraavaksi -50 - 60 –luvuilla vesille läksivät Ahti Holopaisen Turva-,
Taru- ja Ahti –veneet.
Sakun mukaan Pentti Ruotsalaista voi nimittää erääksi taksiveneiden
pioneerihahmoksi, sillä hän kunnosti
laivoja ja mm. kuljetti kuopiolaisia Ritoniemeen Koskelo-laivalla.
- Hänellä oli vielä ennen taksiveneilyn lopettamista Nekton-niminen laiva, jota hänen tyttärensä ajoi.
Saku sai aikanaan tehtäväkseen hakea Varkaudesta Unnukka-vesibussin,
jonka nimen Ritoniemen lomakylän
omistaja Arvi Tuomainen muutti m/s
Ritoniemeksi. Saku muistaa myös
Väisäsen Jaken ja Rissasen Veijon taksiveneen, joka ajoi ennen sillan rakentamista Rönön ja Väinölänniemen
väliä.
Noin viisikymmentä matkustajapaikkaa käsittäneiden pienlaivojen ja
vesibussien sekä pienempien taksiveneiden aika on ohi. Niiden tilalle
ovat tulleet Kuopion satamaan Rollja Koski –yhtiöiden laivat, joissa on
huomattavasti enemmän matkustajapaikkoja.

Kuopionlahden venesatama on Saku Pirskaselle tuttu – samoin kuin Kallavesi ja
monien saarten asukkaat.

Teksti: - Marja Miettinen Kuvat: - Marja Miettinen
- Sakari Pirskasen arkisto -

Saku ajoi kolme vuotta kuvan mallin mukaista taksivenettä.

Riitta Katajamäki
hallituksen puheenjohtaja
045 209 0600
riitta.katajamki@gmail.com

Kallavesj, Kallavesj… Iloiseen veneseurueeseen kuuluivat -60-luvulla Sakun (vas.)
lisäksi Reijo Konttinen, Eija-sisar ja Yrjö Väänänen.

Tervonsaaren kesämökin sauna odottaa veneilijöitä…

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti. Jaetaan Petoselle, Pirttiin,
Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
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KIINTEISTÖNVÄLITYKSEN HUIPPUTIIMI.
MYYMÄSSÄ TAI OSTAMASSA,
MEILLÄ TEET ENITEN KAUPPAA.

Onnistumisen tunteita saavutetaan Kiinteistömaailman vakiintuneella kauppatavalla,
Tarjouskaupalla. Jo 17.000 tehtyä kauppaa todistavat sen!
Tarjouskauppa on varmin tapa saada asunnostasi paras markkinahinta. Tarjouskaupan
alhaisempi lähtöhinta ja tarjousten julkisuus houkuttelevat useampia ostajia. Enää sinun ei
tarvitse arvuutella, olisitko saanut asunnostasi enemmän ja lopulta sinä päätät myytkö
asuntosi vai et. Ostajana tiedät samoin taatusti tilanteen, eikä sinun tarvitse jäädä kakkoseksi.
Ota yhteyttä, niin tehdään sinullekin onnistuneet asuntokaupat.
Alueellamme sinua palvelee 32 alan rautaista ammattilaista.

Hymy Suuronen Jaakko Eskelinen
044 279 8903
044 279 8906

Jari Bäck
044 279 8904

Marko Kurikka
044 279 8915

Marketta
Heinonen
044 279 8912

Jussi Autio
Jari Nousiainen Minna Pakarinen Timo Rantanen
044 279 8902
044 279 8933
044 279 8942
044 279 8938

Jarmo Lyytinen Mia Kosonen
044 279 8936 044 279 9951

Marko
Hannu Hyttinen
Mielonen
044 779 7920
044 755 4301

Kiinteistömaailma Haapaniemenkatu
ASUNTOKUOPIO OY LKV
Haapaniemenkatu 36 | 70110 Kuopio
P. 017-279 8900
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.ﬁ

Petteri Nuutinen
Tiina
044 279 8909 Luukkonen
044 279 9950

Lassipekka
Arja Eskelinen
Parviainen
044 279 8918
044 279 8914

Kiinteistömaailma TorinKulma
KODINONNI KUOPIO OY LKV
Haapaniemenkatu 28 | 70110 Kuopio
P. 017-279 8940
torinkulma@kiinteistomaailma.ﬁ

Hannu
Ruotsalainen
044 279 8913

Aaro Tanskanen
044 279 8931

Sinikka
Kaukorinne
044 279 8930

Anne Lindvall
0400 213 500

Marjo-Riitta
Takkinen
044 279 8959

Matti Sipilä
Minna Antikainen
044 279 8907
044 279 8923

Eveliina
Päivi Järveläinen Juha Puurunen
Niskanen
044 279 8916 044 279 8935
044 279 8919

Veijo
Tuija Hartio
Martikainen
044 279 8932
044 279 8911

Petri Toivanen
044 279 8934

Antti
Mähönen
044 279 8922

Heidi HallmanHyvönen
044 279 8924

Kiinteistömaailma Puijonkatu
Kiinteistömaailma Siilinjärvi
Kiinteistömaailma Petonen
ASUNTOSIILI OY
KODINONNI KUOPIO OY LKV KUOPION HUONEISTOVÄLITYS OY LKV
Puijonkatu 35 | 70100 Kuopio
Kuiluntie 3 | 71800 Siilinjärvi
Jalkasenkatu 7 | 70820 Kuopio
P. 017-279 8910
P. 017-279 8920
P. 017-279 8930
puijonkatu@kiinteistomaailma.ﬁ
siilinjarvi@kiinteistomaailma.ﬁ
petonen@kiinteistomaailma.ﬁ
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Sini aloittaa ekaluokan

”Vähän jännittää”

S

ini Blombergia ei ensimmäinen koulupäivä pelota, sillä hän
on käynyt jo esikoulun tutustumispäivänä katsomassa, millaista on
oikeassa koulussa ja hän on käynyt
myös kouluruokalassa syömässä. Hän
aloittaa koulutiensä Aurinkorinteen
koulussa.
Sini sanoo, että toki häntä jännittää

– ihan vähän. Hänellä on kuitenkin
jo tuttuja koulussa, Ronja-sisko on
kolmannella luokalla ja esikoulukavereista samaan kouluun tulevat Pihla ja
Sanni.
Äiti-Niina iloitsee turvallisesta koulureitistä Kilponiementieltä Aurinkorinteen koululle.
- Koulumatka on turvallinen, sillä

Sinistä on mukavaa aloittaa koulu, kun ekaluokalle tulee tuttuja esikoulukavereita.
autoteitä ei tarvitse ylittää.
Sinin äidin mukaan reppu ja koulutarvikkeet on hankittu, joten Sinin
koulutie voi alkaa.
Pikkusisko Tinja jää vielä viideksi
vuodeksi kotiin odottelemaan jännittävää ensimmäistä koulupäivää.

Käsityöt harrastuksena
Sini ja Ronja esittelevät upeita käsitöitään, joita he ovat tehneet kansalaisopiston käsityökoulussa. Sini on
valmistanut paperimassasta muhkean
kissan ja Ronja näyttää valmistamaansa värikästä tyynyä.

Ronja ja Sini esittelevät käsityökoulussa tekemiään upeita käsitöitä.

Petosen vapaa-ajantilat, Pinari,
Pyörönkaari 19, 040 473 1728
Avoinna ma-pe 9.30-13.30

Maistuvaa lounasta
ti-pe klo 11.00-12.30

Ateria
4,50 €

Lounas torstaina 16.8.:

Hernekeitto, pannukakku
Ateria tarjoushintaan 3 €

Perjantaina 17.8.:

Nauravat nakit, muussi
Ateria 4,50 €

Ateriaan sisältyvät
pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.
Ruokalistan ja hinnaston löydät
kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

- Lisäksi lapset käyvät 4H –kerhossa,
äiti-Niina kertoo.
Kesällä perhe on matkustanut matkailuautolla tutustuen mm. Hilarius
Hiiren kylään sekä avaruuskylpylään
Peurungan huvipuistossa Laukaalla
ja PowerPark -huvipuistoon Alahärmässä.
- PowerPark oli ehkä paras kaikista,
Sini ja Ronja sanovat.
Kesämuistoihin kuuluvat myös uintiretket Kirveslahden uimarannalla.
Teksti ja kuvat:
- Marja Miettinen -

Nimikilpailu Haminalahden
kulttuuripolun lähtöpaikan
hirsirakennukselle

H

aminalahden
kulttuuripolun
uuden lähtö
paikan hirsirakennuksen nimestä järjestetään kaikille avoin
nimikilpailu. 26.6.2012
pidettyjen
avajaisten
yhteydessä käytiin keskustelua mm. rakennetun upean, uuden hirsirakennuksen nimestä.
Joukolla
päädyttiin
avoimen nimikilpailun
järjestämiseen.
Nimikilpailuun voi
ehdotuksia jättää Haminalahden kulttuuripolun
lähtöpaikan
postilaatikkoon,
valtuu sto - v i r a stot a l on
asiakaspalveluun tai sähköpostilla
osoitteeseen maaomaisuudenhallinta@kuopio.fi. Ehdotuksia voi jättää
30.9.2012 asti.
Kaikkien ehdotuksen jättäneiden
kesken arvotaan käsin tehty Kuopio-kuksa. Voittaneen ehdotuksen
tehnyt palkitaan digikameralla. Valinnan lähtöpaikan nimestä tekee
kaupunkirakennelautakunta.
Kulttuuripolun uuden lähtöpaikan

avajaisiin oli 26.6.saapunut runsas
joukko Haminalahden kyläläisiä sekä
kulttuuripolun rakentamiseen osallistuneita henkilöitä. Kulttuuripolkuidean isänä voidaan pitää lintumaalari
Hannu Immosta. Kulttuuripolun syntymiseen on ratkaisevasti vaikuttanut
Haminalahden nuorisoseura ry sekä
Haminalahden kyläläisten talkoointo.
Uusittu lähtöpaikka on rakennettu
Savon ammatti- ja aikuisopiston oppilastyönä ja päävastuun käytännön
rakentamisesta on kantanut oppilai-

toksen Toivalan yksikön hirsirakentajakurssi.
Lisätiedot kulttuuripolusta
osoitteesta:
http://vwrightpolku.kuopio.fi/
Lisätietoja asiasta antaa
kaupunginmetsänhoitaja
Seppo Jauhiainen
p. 0400 577 330
Kuva:
-Pasi Louhelainen -
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Noutopizzeria muutti suurempiin
tiloihin

P

etosen Noutopizzeria on muuttanut uusiin toimitiloihin Pyörönkaari 7:ssä sijainneen Wanhan Merhaban paikalle.
Uusien tilojen myötä asiakaspaikkojen määrä on noussut neljästä neljäänkymmeneen ja valikoima monipuolistuu. Pizzojen lisäksi tarjolla on nyt
myös hampurilaisia, salaatteja, grillija kebabannoksia - ja oma menu lapsille. Kotiinkuljetuspalvelu toimii nyt
joka päivä.
Petosen Noutopizzeria, Pyörönkaari
7, 70820 Kuopio, puh. 017-363 3405,
www.noutopizzeria.com, avoinna: joka päivä klo 10.30 – 22.00
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen –

Pyörönkaari 15
p. 017 363 3042
Antti-Jussi Korhoselta luonnistuu pizzan valmistus hyvän ammattitaidon turvin.

Kauan kaivattu
jalkapallokenttä valmistui

L

ippumäkeen hiljakseen rakenteilla olevan lähiliikuntapuiston
jalkapallokenttä saatiin kesällä
käyttövalmiiksi. Kunnollista harjoittelukenttää onkin kaivattu Petosen ja
koko eteläisen Kuopion alueelle pitkään ja hartaasti. Niinpä Lippumä-

en nurmella on jo nyt varsin paljon
käyttäjiä. Myös Savon futisylpeyden,
KuPS:n, monet junioreiden ikäryhmät
harjoittelevat tuoreella tekonurmella.
Keinonurmi alustana sallii luonnonnurmea suuremmat käyttömäärät ja
pidemmän käyttöjakson vuoden ai-

• Parturi-kampaamopalvelut
• Hiusten ja ripsien pidennykset
• Feel Good kestopigmentoinnit
(kulmat, eyelinerit ja huulet)

kana. Lippumäen kentälle asennettiin
myös valonheittimet syksyn pimeitä
iltoja varten. Muilta osin lähiliikuntapuiston rakentaminen jatkuu. Seuraavien kohteiden joukossa on skeitti- ja
parkouralue, joka valmistunee ensi
vuonna.
Teksti ja kuva:
- Pasi Louhelainen -

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

Pyörönkaari 18
70820 KUOPIO
Puh. 363 3520
044 590 8510
juha.siira@dnainternet.net
• Avioehdot • Perunkirjoitukset
• Ositukset • Perinnönjaot
• Riita-asiat • Rikosasiat
Lippumäen tekonurmi toi kaivattua korjausta harjoituskenttien puutteeseen

TANSSIT
Petosen vapaa-aikatiloissa,
Pinarilla, Pyoronkaari 19

Syyskauden avaus:
Lauantaina 8.9. klo 17 - 21
Syksyn muut tanssipäivät:
13.10., 10.11. ja 8.12.
Petosen lehden tuoretta numeroa on saatavilla Petosen,
Jynkän, Saaristokaupungin ja
Pitkälahden taajama-alueen
kotitalousjakelun lisäksi seuraavista jakelupisteistä:
• Pitkälahden ABC,
• Leväsen Shell,
• Ravintola Käskynkkä,
• Kurkimäen Kyläkauppa,
• Pihkapuoti Pihkainmäki,
• Takka Baari Hiltulanlahti,
• Sale Särkiniemi
• Kodin Terra Kuopio ja
• Ravintola Mualiman Napa
Kuopion torilla
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 19.9 .
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 11.9.

Kahvilippu 5 €,
narikka 2 €
Kahvilipulla saa
kahvin ja kahvileivän.

ILMOITUSTILAA!

Pyyda tarjousta ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiselta soittamalla 040 524 2600
tai sahkopostilla petosenlehti@ppay.fi
Lehden mediatiedot loytyvat netistä
http://petosenlehti.ppay.fi
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Kaikenikäisiä toivotaan mukaan

Petosen hölkkä juostaan Litmasen
kentällä

P

etosen Nallet –urheiluseuran järjestämä
Petosen hölkkä juostaan jo 24. kerran sunnuntaina 16.9. klo 13.00 alkaen Litmasen
kentällä.
Hölkässä on omat sarjat lapsille ja aikuisille –
ikäryhmittäin.
Urheiluseuran pj. Jarmo Peltola toivoo vilkasta
osallistumista. – Viime vuonna hölkkään osallistui n. 50 henkilöä, joista suurin osa oli keskiikäisiä.
Hölkkää tukee myös Vip-Juicemaker.
Sarjat			Matka
Miehet yleinen
7,6 km
Naiset yleinen
7,6 km
M ja N 40
7,6 km
Monenikäisiä osallistujia oli mukana myös vuonna 2010.
M ja N 50
7,6 km
M ja N 60
7,6 km
Hölkkäsarja
7,6 km
Osanottomaksut:
T ja P 5
0,5 km
Aikuiset 10 €
T ja P 7
0,5 km
Nuoret (M/N 17-19) 5 €
T ja P 9
1,2 km
Lapset 2 €
T ja P 11
1,2 km
Ilmoittautuminen: Huom! paikanpäällä klo 11.30 - 12.30
T ja P 13
3,6 km
Lisätietoja: Tuomo YläKorhola puh. 040-564 4640
T ja P 15
3,6 km
N ja M 17
7,6 km
Teksti: - Marja Miettinen N ja M 19
7,6 km
Kuva: - Petosen Nallet -

Yhdistyksen
järjestämät kaikille
avoimet toiminnot
jatkuvat syksyllä:
20.8. alkaen biljardivuoro Pinarilla maanantaisin klo 9.30-13.
Syyskuusta lähtien myös torstaisin klo 12-14.
Salibandyvuoro 2.9. alkaen sunnuntaisin klo 16-17.
Yhdistyksen tukemana ja
vapaaehtoisvoimin järjestettävät tanssit tanssitaan
kerran kuussa Pinarin salissa.
Syksyn avaus 8.9. klo 17-21.

Petosen Ikinuoret ry
Tällä viikolla (vk 33) pyörähtävät jälleen käyntiin kaikki
Avoimen varhaiskasvatuspalvelujen toiminnat
(Avoin päiväkoti, kerhot, tilapäishoito)

Sydämellistä elokuuta ja lämmintä loppukesää kaikille jäsenillemme! Kesän kiireet jatkunevat itse
kullakin marjojen ja sienten säilönnän merkeissä.

Lisätietoja: puh. 044 718 1401

Malttaisitteko tulla kerhoon syyskuussa?
Ajat varattu seuraavasti Asukastuvalta 3.9. alkaen:
• Ma 3.9. klo 12.00-14.00 BOCCIA-peliä alakerrassa
• Ti 4.9. klo 12.00-14.30 YLEINEN kerho takkahuoneessa
• To 6.9. klo 10.00-12.00 BILJARDIA biljardihuoneessa
• To 6.9. klo 11.00-12.00 BOCCIA-peliä alakerrassa

HEI!
Etsikö elämääsi sisältöä? Onko sinulla ideoita, joita haluaisit toteuttaa, mutta ei ole resursseja tai ketään kenen kanssa toteuttaa niitä. Puuttuko sinulta mielekästä tekemistä tai tarvitsetko ystävää vaikeassa elämäntilanteessa? Haluisitko lähteä kalaan tai grillaamaan laavulle
makkaraa. Kiinnostaako sinua urheileminen tai musisointi?
Päiväkeskushanke on tarkoitettu juuri sinulle ikään, sukupuoleen ja varallisuuteen katsomatta. Ainoa, mitä tarvitset on rohkeutta ottaa yhteyttä meihin. Suunnitellaan yhdessä siitä
eteenpäin.
Yhteystiedot:

Tenho Nikkinen				
Mertsi Hagert
Puh. 044-7148 8011			
Puh. 044-714 8014
		paivakeskushanke@gmail.com		paivakeskushanke@gmail.com
		Facebook: paivakeskushanke

Kuopion Eläkkeensaajat ry

Toimintaa Petosella, Pyörönkaari 19:ssä, kaikki tervetulleita mukaan:
Ideamyllärit
Monipuolista askartelua ja kädentaitojen ylläpitoa hyvässä hengessä, pienillä materiaalikustannuksilla.
Petosen asukastuvalla 6.9. alkaen torstaisin klo 12-14
Tanssikerho
Lauantaitanssit kerran kuussa, viiden euron lipulla saa kahvin ja pullan.
Petosen vapaa-ajantilojen salissa, ensimmäinen kerta 8.9. klo 17-21.
Katso tietoa monista muista kerhoistamme Savon Sanomista Eläkkeensaajien tiedotuksesta (su ja ke)
sekä nettisivuiltamme Kuopion Piiristä: http://yhdistykset.elakkeensajat.fi/piirit_ja_yhdistykset
* Kuopion Piirin Eläkkeensaajien kesäjuhla Ilves-Kasinolla 23.8.2012 *

Miettikää tekisimmekö jonnekin
yhteisen retken syyskuussa.
Kerrotte kerhossa ajatuksenne ja suunnitellaan.

A!
TERVETULO

Johtokunta

Tervetuloa!
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
Petosen asukastuvalta voi kysyä työllistymismahdollisuuksista joko
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen puh. 044 718 1099,
jouko.eskelinen@puijola.net, Pyörönkaari 19, 2. krs, 70820 Kuopio
Neulekerho pe 7.9. klo 12.30 - 14.30.

Pitkälahden Puutarhakerhon

perinteinen TAIMIKIRPPIS
Petosen torilla 25.8.
klo 8.00 - 13.00.
Runsaasti perennoja!

Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Saaristo Martat
Kokoontuu Jynkänvuoren kerhohuoneella.
Katso lisätietoa osoitteesta:

www.saaristomartat.fi
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Kallaveden seurakunta
Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 19.8. klo 10. Tero Matilaisen vaalinäyte kirkkoherran
vaaleissa.
Kanttorina
Richard
Nicholls.
Nuorten kirkkopyhä su 19.8.
klo 14. Petteri Hämäläinen ja
Richard Nicholls. Tilaisuudessa ilmoittautuminen isoskoulutukseen
Messu su 26.8. klo 10. Petri Raskin vaalinäyte kirkkoherran vaaleissa. Kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 2.9. klo 10. Matti Pentikäisen vaalinäyte kirkkoherran
vaaleissa. Kanttorina
Messu su 9.9. klo 10. Liturgia
Juha Määttä, Saarna Anna-Maija
Hella.
Raamattuopetusta ma 10.9. klo
18.
Messu su 16.9. klo 10. Liturgia
Veli Mäntynen, saarna Petteri Hämäläinen.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kansainvälinen messu la 1.9.
klo 16. Juha Määttä ja Anni Tanninen.
Avoimet ovet ala- ja yläkoululaisille tiistaisin alkaen 4.9. klo
14-16.30 Syksyllä toimintaa ei ole
viikoilla 39 ja 42. Sisäänkäynti sisäpihan puolelta kerhopuolen
ovista.
Raamattupiiri ti 4.9. klo 18.30.
Aikuisten takkailta ke 5.9. klo 18.
Takkahuoneessa.
Rukouspiiri keskiviikkoisin alkaen 5.9. klo 18.30-20.30 Lisätietoja Merja-Riitta Jaakkonen p. 0405573 285.
Kansainvälinen messu la 15.9.
klo 16. Juha Määttä ja Anni Tanninen.

Naisten lähetyslöylyt ke 29.8.
klo 18. Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo
17.30 ja Petoselta klo 17.35.
Vapaaehtoinen maksu lähetykselle. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja asiaa lähetyksestä.
Lähetysaskartelut parittoman
viikon maanantaisin klo 18-20 Petosen seurakuntatalolla.

känvuoren
kerhohuoneella
ja Kurkipirtissä keskiviikkoisin
klo 9.30-11, Sotkanniemessä
(Maarit Kosusella, Nuottaniemi
72) torstaisin klo 9.15.-10.45.
Rytkyn leirikeskuksessa kerran kuussa keskiviikkoisin: 19.9.,
24.10. ja 28.11. Karttulan seurakuntakodilla
tiistaisin
klo
9.30.-11 ja Syvänniemen pappilassa tiistaisin klo 9.30.11.

Diakonia

Piirit

Hyvää huomenta arki (avoin
kohtaamispaikka) ke 15.8. klo
11-13 Petosen seurakuntatalon
takkahuoneessa, Pyörönkaari 21.
Hyvää huomenta arki alkaen
29.8. klo 10-12 Avoin kohtaamispaikka aamupäiväkahvi aikaan
Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa.
Ystäväpiiri parittomien viikkojen
torstai alkaen 30.8. klo 12-13.30
Petosen seurakuntatalolla.
Ystäväpiiri on paikka, jossa voit
tutustua ihmisiin, pohdiskella elämisen iloja ja murheita yhdessä
toisten kanssa ja juoda kupin
kuumaa.
Toiminnan miehet parittomien
viikkojen perjantaisin alkaen 7.9.
klo 13-15. Petosen seurakuntatalolla. Miesten oma rinki toimettomuuden torjumiseksi.

Niemisjärven olotila ti 28.8. klo
11.30-13. Niemisjärven kylätalossa. Sadonkorjuu.
Rytkyn, Kaslastenlahden ja
Haminalahden
työseujojen
aloitus ti 11.9. klo 18. Eräkalliolla. Hannu Komulainen ja AnnaMari Linna.

Lähetys

Muuta
Kesän kiitosseurat marjatalkoiden päätteeksi pe 17.8. klo
19. Rytkyn leirikeskuksessa. Raili
Rantanen, Helena Ravoilainen ja
Maarit Kirkinen. Kahvitarjoilu.
Perhetyö
Perhekerhot alkaa viikolla 37
seuraavasti: Petosella ja Valoharjulla tiistaisin klo 9.3011, Kallaveden kirkolla, Jyn-

Miesten sauna ja takkailta pe
7.9. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Kiinnostavia alustuksia, veljellistä yhdessäoloa, sauna. Kevyt iltapala. Osallistumismaksu 5 €.
Pyhäkoulu
Pyhäkoulut alkaa su 9.9. Kallaveden kirkolla klo 10, Petosen seurakuntatalolla klo
13.30,Kurkimäessä (kerhohuone) kirkkomuskari: 9.9., 7.10.,
14.11. ja 9.12. klo 17.
Pyhäkouluopettajien ilmoittamina
pyhinä seuraavasti Haminalahdessa alkaen 16.9. klo 11.
Soininlahdessa Hilkka Jauhiai
sen kodissa, Suonenjoentie 270,
joka
kuukauden
kolmantena
sunnuntaina klo 13. Lisätietoja
saa pyhäkouluopettajilta tai lapsityönohjaaja Tuula Hoffrénilta
puh: 040-4848 335 tai tuula.hoffren@evl.fi.

Sanasta suuntaa elämään raamattupiiri tiistaisin alkaen
4.9. klo 18.30 Jaakkosilla, osoitteessa Pitkäsiima 15. Lisätietoja
Merja-Riitta Jaakkonen p. 0405573 285.
Donkkis Big Night-toimintailta
7-13 vuotiaille pe 14.9. klo 18.
Petosen seurakuntatalolla.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044-275 7936.

UTELU

KALLAVEDEN
SEURAKUNNAN
KIRKKOHERRAN VAALIT
16.9.2012 klo 11.30-20
Kallaveden kirkossa, Rauhalahdentie 21
Ennakkoäänestys Kallaveden kirkolla 10.-14.9. klo 9-18
ja Petosen seurakuntatalolla to 13.9. klo 14-19.
Vaalipaneeli Kallaveden kirkolla 3.9. klo 18.
Vertaile ehdokkaasi ja omia mielipiteitäsi
vaalikoneessa osoitteessa:
www.kuopionseurakunnat.ﬁ/kallavesi

Aikuistyö

Petosen seurakuntatalo
- Muuta

Metsästäjien ja marjastajien
messu su 9.9. klo 13. Raili Rantanen ja Mari Vuola-Tanila.
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KOLUMNI

LÄHDE KÄVELEMÄÄN
Otsikon mielleyhtymä tuo paljon
asioita mieleen.
Suosittelen kävelemään lähtöä monissa eri tilanteissa. Mene
metsään. Kompuroi ja kompastu.
Haistele tuoksuja, koivun tuohta ja
männyn kaarnaa.
Älä pelkää – kaikki on vain sinulle.
Ota rollaattori ainakin kerran viikossa ja karkaa lähipuistoon. Tuolla on orava, joka haluaa tutustua
sinuun lähemmin. Sorsaperhekin
vaaputtaa rannan suuntaan.
Jos olet nuori, mene museoon.
Istu savutuvassa ja koe hiljaisuus
ja aiempien sukupolvien läsnäolo.
Vertaa vaikeuksiasi esivanhempien
ankaraan elämään. Onneakin heillä oli – niin kuin sinullakin.
Tee mielessäsi taideteos tai tee oikeasti jotain uutta, joka mullistaa
oman maailmasi. Tutustu taiteeseen, sillä siinä maailmassa ei ole
ennalta-arvattavuutta.
Juttele vieraiden ihmisten kanssa.
Huido käsilläsi, kuvaile, piirrä ilmaan, jos he eivät ymmärrä.
Unohda auto, tietokone, kännykkä, televisio ja jätä rahat kotiin.

Muistaolla ajattelematta erääntyviä
laskuja.
Elämää ei tule käyttää kilpailuun
tai taisteluun rahasta ja toisten vihaamiseen, vaan siihen, että tutustuu uteliaana jokaiseen päivään.
Näin ajatteli myös Jack Kerouac,
joka oli beat-sukupolven tunnetuin
kirjailija. Häntä huolestutti kasvava yksityiskulutus jo 1950-luvulla,
jolloin hänen Matkalla-kirjansa
ilmestyi. Kerouac halusi olla irti
tavaraa palvovasta yhteiskunnasta – sortuen lopulta alkoholismin
ja erilaisten päihteiden haittoihin.
Hänen ajatuksensa ja pohdintansa
jäivät kuitenkin elämään.
Forrest Gump –elokuvassa Tom
Hanks juoksee ja juoksee …kolme
vuotta – onnistuen aina voittamaan
esteet.
Kävellä voi aina – ja se on ilmaista. Kävellessä iloreseptorit ottavat
toisiaan kädestä kiinni – ja kutsuvat uusia ystäviä mukaan. Toisin
sanoen kävellessä aivotoiminta
vilkastuu – ja arkihuolet vaihtuvat
myönteisiin ajatuksiin.
- Marja Miettinen -

Parasta tässä kesässä?

Nuoret
Peli-ilta nuorille alkaa ma 20.8.
klo 17. Kallaveden kirkolla.
Nuorten K-17 oloilta alkaa ti
21.8. klo 18. Kallaveden kirkon
alakerrassa.
Tyttö- ja poika-kerho-ohjaajaksi ilmoittautuminen ke 22.8.
klo 18. Petosen seurakuntatalolla.
Kerho-ohjaajille järjestetään syksyllä koulutus. Lisätietoja nuorisotyönohjaaja Eija Huuskoselta p.
040-4848 378.

Katja Hjelt:
- Kesä on ollut poikkeuksellisen
kylmä, joten harvat hellepäivät ovat
olleet kesän parasta antia.
- Ystävien kanssa on myös grillailtu
omassa pihassa.
- Tietenkin RockCock!

Martti Miettinen:
- Hyvä, ettei ole ollut pitkiä helteitä.
- Luonto on säilynyt vihreänä, koska
kevään kosteuden jälkeinen lämpöaalto herätti luonnon voimakkaaseen
kasvuun.

Pirjo Lindahl:
- Kesän kohokohtana on mattojen
pesu – se on aina hieno kokemus.
- Pitkän kesäloman aikana on tehty
mökkiremonttia.

Jesse Kokkonen:
- Lintsillä kävin mm. vuoristoradalla, kummitustalossa ja Vekkulassa.
- Olin ukin apumiehenä rakennustöissä.

Musiikki
Nuortenkuoro alkaa ke 22.8.
klo 16-17 Kallaveden kirkolla.
Kuoron johtajana kanttori Mari
Vuola-Tanila.
Lapsikuorot alkavat ke 22.8.
klo 17-18 Kallaveden kirkolla ja
klo 18.30-19.30 Vehmasmäen
koululla. Kuoron johtajana Mari
Vuola.Tanila.

Utelijana: - Marja Miettinen -
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Elokuun tarjous!
Viihdy Jynkässä,
Aqualan Plus 200
g
Sebamed Shampoo
Elokuun
tarjous!
Elokuun
tarjous!
200 ml
Ravintola Käskynkässä! Perusvoide päivittäiseen
ihon
•
•
•
•
•
•

lounas ma-pe klo 10.30-15.30, 8,50 €
á la carte -ateriat alk. 10,60 €
pizzat alk. 8,10 €
hampurilaisateriat alk. 7,60 €
astiaston vuokrausta
terassi, A-oikeudet

PITOPALVELUA
perhe- ja yritystilaisuuksiin, ympäri maakunnan.
Teemme juhlasi toiveesi mukaan,
myös avaimet käteen -periaatteella.

kosteutukseen. 200 g.

Aqualan Plus 200 g

7,80€

Perusvoide päivittäiseen ihon
(39,00
kosteutukseen.
200€/l)
g.
(norm. 9,75 €)

7,80€

(39,00 €/l)
(norm. 9,75 €)

Normaaleille ja kuiville
hiuksille päivittäiseen
pesuun. 200
ml.
Sebamed
Shampoo
200 ml

Normaaleille ja kuiville (33,25 €/l)
hiuksille päivittäiseen (norm. 7,84€)
pesuun. 200 ml.

6,65€

6,65€

Nyt varattavissa Käskynkän uusi

saunakabinetti

Tilassa voi järjestää mm.
syntymäpäiväjuhlat, saunaillat, kokoukset.
Saunakabinetissa A-oikeudet, Käskynkän
ruokapalvelut, videotykki, äänentoisto.

ttä!
Ota yhtey

Tarjoukset voimassa 31.8.2012 asti.

Tarjoukset voimassa 31.8.2012 asti.

TarjouksetPetosen
voimassa
31.8.2012 asti.
apteekki
Jalkasenkatu 7

Petosen apteekki
70820
Kuopio
Petosen
apteekki
puh.
017-2871800
Jalkasenkatu
7
Jalkasenkatu
7
Ma-pe
8-19,
La
9-16
70820 Kuopio
70820 Kuopio
puh. 017-2871800
puh. 017-2871800
Ma-pe 8-19, La 9-16
Ma-pe 8-19, La 9-16

(33,25 €/l)
(norm. 7,84€)

