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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti
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Tervetuloa

Maito, liha,
leipä sekä välipala
valikoimamme uudistuvat,
tervetuloa tutustumaan
uusiin valikoimiimme!

S-market Keilankanta
p. 0101 762 8600
Arkisin 8–21
Lauantaisin 8–18
Sunnuntaisin 12–18

www.peeassa.fi

Kotimaiset
omput nyt
parhaimmillaan!

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

010 -alkuisten numeroiden hinta 0,0828 € /puhelu + 0,1199 € /min

Puutarha kerralla
kuntoon!
K
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Tool-S
puutarhaKärry 90 l

2990
Aerobin
KompoStori 400 de luXe

Mitat (S x L X K) 74 x 74 x 120 cm, tilavuus 400
L, paino 25 kg. Sopiva 3-6 hengen taloudelle,
ympärivuotiseen kompostointiin, patentoitu
keuhkora-kenne, mukana kaksoispohja, kaksi isoa
tyhjennysluukkua. Sisältää lämpömittarin. Kätevä
kuljetuspakkaus, rungon materiaali polypropeeni,
eriste EPS eli paisutettu polystyreeni.

299,-

lehtiKompoStori
92 X 92 X 76 cm,

metalliverkko, mitat (S x L X K) 90
x 90 x 70 cm, vihreä metalliverkko
lehtien ja muun puutarhajätteen
kompostointiin.

11

Bosch
oKSaSilppuri aXt 22 d

Bosch
aKKulehtipuhallin alB 18 li

90

Teho 2200 W, max oksa 38
mm. Kapasiteetti 170 kg/
tunti, hiljainen 89 dB, koteloitu
teräjärjestelmä, keräysastia 53
litraa.

Akkukäyttöinen 18V, puhallusnopeus 190
km/h, irroitettava puhallusputki

129,-

S-Etukortilla 19.-23.9.
Bosch
lehtipuhallin/-imuri alS 25
Sähkökäyttöinen 2500W, lehti-imuri ja
puhallin, silppuaminen 1:10 osaan.

79

,-

(norm. 99,95)

Tool-S
piStolapio

putkivarsi, Ergonominen lapiointiasento,
pesä vahvaa karkaistuaterästä. Soveltuu
kovaan käyttöön.

15

95

299,-

erä!
GreenCare
puutarhan SyKSy,
KiVennäiSlannoite

GreenCare
puutarhaKalKKi, raKeinen

Kaikille pihan ja puutarhan kasveille. Auttaa
talvehtimisessa - aito kiven-näislannoite. 5 kg
riittää 142 m², 10 kg riittää 285 m².

Kalkita voit milloin vain. Kalkituksella elvytät
ja pidät yllä maan hyvää mururakennetta.
Käyttövalmiit rakeet on helppo sirotella
sellai-senaan. Rakeistettua suomalaista
dolomiittikalkkia. 10 kg riittää 100 m², 40 kg
riittää 200 m².

10 Kg

10 Kg

20 Kg

2,19/kg

1,05/kg

0,80/kg

2190

Hinnat voimassa syyskuun ajan tai niin kauan kuin tavaraa riittää. Ei jälleenmyyjille.
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

1050 1595
www.peeassa.fi

2

Petosen lehti • Keskiviikko 19.9.2012

PÄÄKIRJOITUS

LIIKUTTAVAA
Syksyllä kaikki on toisin - kesän
jälkeen on tarmoa ja innostusta aloittaa jotain uutta, vaikkapa opiskelua
tai harrastusta. Niin minäkin aioin
saatuani
postilaatikosta
uuden
Kansalaisopiston opuksen. Lehdessä
sanottiin, että ilmoittautuminen
asiakaspalveluun alkaa 20.8.2012.
Minä typeryyksissäni kuvittelin
että sama aikaraja koskee myös
netti-ilmoittautumista. Kun innoissani naputtelin itseni sisään opiston
sivuille, saatoin vain todeta että kaikki
kurssit, jotka minua olisivat kiinnostaneet, olivat jo täynnä ja liuta muita
kiinnostuneita oli jonossa. Samassa
yhteydessä havaitsin että kursseille
olisi voinut ilmoittautua jo keväällä.
Tästä harmistuneena annoin kunnon
kansalaisen tavoin rakentavaa palautetta kansalaisopistolle. Sain tietää,
että uudesta ilmoittautumiskäytännöstä oli infottu toukokuussa ilmaisjakelulehdissä, SS:ssa, opiston nettisivuilla, torilla ja radiossa. Mikään
näistä medioista ei ollut tavoittanut
minua eikä muutamaa muutakaan
tuntemaani ihmistä. Kyseessä oli mielestäni niin suuri muutos vuosikausia
vallinneeseen käytäntöön, että siitä
olisi pitänyt informoida jo edellisen
syksyn esitteessä – sillä tavoin jokai
nen kuntalainen olisi saanut tiedon
ajoissa ja riippumatta siitä tuleeko
lehtiä, onko nettiä tai käypikö millonka torilla lukemassa ilmoituksia. Pitää
kuitenkin kiittää kansalaisopiston tiedottajaa nopeasta ja ystävällisestä vastauksesta, vaikkei se paljon lohduttanutkaan kun en päässyt Pilatekseen.
Sentään pääsin joogaan 3. varasijalta.
Liikunnallisella linjalla pysyäkseni
on kerrottava, että tässä lehdessä
esillä oleva Litmasen lampi on tullut
minulle hyvin tutuksi kesän ja syksyn
aikana, sillä lenkkeilen miltei joka
päivä lammen ympäri. Olen ulkoillessani haastellut ihmisten kanssa
lammen tilasta, siihen todella toivo
taan pikaista korjausta. Kaupungin
edustajan antamien tietojen mukaan
lammen kunnostus ei vaikuta todennäköiseltä lähitulevaisuudessa. Jotain
voimme kyllä tehdä – ilmaista asukkaiden toiveet lammen suhteen, jotta
saisimme ainakin rehevöitymisen
pysäytettyä.
Asumisviihtyvyyden
edistäminen on asukasyhdistykselle
tärkeä ja vaalimisen arvioinen tavoite,
siksi tarjoudummekin veturiksi Litmasen lammen pelastamistalkoisiin.
Ottakaapas yhteyttä kaikki kiinnostuneet, niin ryhdytään toimeen.
Litmasen lampea kiertäessäni tapaan usein monia erilaisia ihania
koiria ulkoiluttajineen. Kenties myös
tässä uudessa kodissani on koira
ystävällistä ”henkeä”, sillä edellisellä
omistajalla oli koiria ja kenties olen
muutenkin hurahtanut – ystävieni
varoituksista huolimatta. Semmonen
pieni, sievä seropi olisi mukava asuinkumppani ja lenkkikaveri…
Innostavaa ja liikunnallista syksyä
kaikille!
Riitta Katajamäki
hallituksen puheenjohtaja
PPAY ry
riitta.katajamki@gmail.com
045 209 0600

Martilla diakonin työ yhdistyy harrastukseen

Moottoripyöräilystä
vapauden tunnetta
Mustikkasatoa
tuli runsaasti
moottoripyöräretken
tuloksena.

Hänen uusin pyöränsä on Honda
VFR 800 VTEC. Martti pitää Hondista helpon ajettavuuden ja luotettavuuden vuoksi.

Motoristit myös auttajina

Martti Olsenille moottoripyöräily tarjoaa hyvää vastapainoa diakoniatyöhön.

V

apaa-aikanaan
moottoripyöräilyä harrastava diakoni
Martti Olsen kehottaa nuoria
mopoilijoita käyttämään kypärää ja
pukeutumaan ajon aikana oikein. Päivittäisessä työssään diakonina hän on
huomannut, että kypärä ei auta ihmisten arkisissa vaikeuksissa.
- Taloudellisia vaikeuksia ovat aiheuttaneet mm. työttömyys, pikavippikierteet ja joskus myös etuuksien
viipyminen voi viedä tasapainon vähätuloisilta.
Vuodenaikapiikkeinä ihmisten vaikeuksissa Martti mainitsee koulun alkamisen ja joulun.
- Lapset ja nuoret vertailevat kouluvarusteitaan ja monet vähävaraiset
kokevat ahdistusta, koska heillä ei ole
varaa samaan kuin lasten kavereilla.
- Toinen paineiden tuottaja on joulu,
jolloin pitäisi muistaa läheisiään.
Myös tietotekniikan hankkiminen
kotiin voi olla vähävaraisille vaikeaa.
Diakoniatyöhön kuuluvan taloudellisen ja arkisen avun lisäksi Martti vetää mm. Toiminnan miehet –ryhmää,
jossa miehet keskustelevat hänen mielestään erittäin avoimesti keskenään ja
pitävät myös talkoita.

- Vapauden tunne syntyy ajaessa.
Loma alkaa heti, kun on liikkeellä - ja
onhan se hyvää vastapainoa diakoniatyölle.
- Luonnon ja ympäristön aistii eri tavalla kuin autossa.
Hänen aiempi koulutuksensakin liittyi koneisiin – hänellä on diakonitutkinnon lisäksi myös autonasentajan
koulutus.
- Vuonna -72 sain ensimmäisen pyörän ja nyt on yhdeksäs pyörä menossa.

Martilla on kuudestoista ajokausi
menossa ja se on tuonut hänelle paljon kokemuksia ja ihmissuhteita. Hän
on IBA Finland ry:n (Iron Butt Association Finland), Kuopion Moottoripyöräklubin (KMC) ja Gospel Riders
Finland –moottoripyöräkerhon jäsen.
Gospel Riders –kerhon puitteissa
on järjestetty tänä vuonnakin rippikouluvierailuja, motoristikirkkoja sekä Operaatio Jeriko, jossa kerholaiset
kiersivät kaksikymmentäkuusi päivää
ympäri Suomea evankeliumin asialla.
Virossa suomalaismotoristit vierailivat tänä kesänä Gospel Riders Estonia
– tapahtumassa, jossa he ajeluttivat
moottoripyörillä lastenkodin lapsia.
Hienona kokemuksena Martti pitää

Mopoilijasta moottori
pyöräilijäksi
Nuorena Martti ajeli muiden Kärsämäen poikien tapaan mopolla, mutta
hän muistaa, miten hänen mieleensä
ja silmiinsä piirtyivät nuorena Ruotsin
matkalla näkemänsä hienot moottoripyörät.
- Siitä kiinnostus ja innostus lähti
liikkeelle.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
tiedotuslehti. Jaetaan Petoselle, Pirttiin,
Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään.
Painos 10 500 kpl.

KMC:N toukokuussa järjestämää Hymyilevän Motoristin Kevätpäivä -tapahtumaa Kuopiossa. -Moottoripyöräklubilaisena on myös mahdollisuus
osallistua kansainvälisiin kokoontumisajoihin Suomessa tai Italiassa.
Muistojen Imatranajo oli Martin kalenterissa jo talvella.
- Siellä tapasin myös Jim Redmanin, 6-kertaisen ratamoottoripyöräilyn maailmanmestarin.
Gospel Riders –ryhmän jäsenenä
Martti pitää tiukasti kädessään Motoristin Tässä on tie –raamattua, joka
kertoo myös ihmisten selviytymistarinoita.

Turvallisuutta teille
IBA Finland ry on yhdistys, joka
järjestää ajosuoritustilaisuuksia sekä
jäsenten tapaamisia ja on valtuutettu
hyväksymään suomalaisten motoristien ajosuorituksia.
Martti kertoo, että ajosuorituksen
hyväksymiseen vaaditaan mm. tuhannen mailin ajo vuorokauden aikana.
Vaaratilanteita teillä aiheuttavat
Martin mielestä eteen käyvät autot,
jotka luulevat moottoripyöriä mopoiksi.
- Huomioliivejä pidän hyvänä turvallisuustekijänä liikenteessä.
Huolta pitkän linjan moottoripyöräilijä kantaa nuorista mopoilijoista,
jotka eivät huolehdi riittävästi oikeasta vaatetuksesta.
- Myöhemmällä iällä voi tulla terveysongelmia. Kunnon toppaukset pitää olla polvissa. Kylmään, kosteaan
säähän sopii kangaspuku, nahka-asu
puolestaan kuivaan ja lämpimään säähän.
Martti muistuttaa, että pyörän kunnossapito ja renkaiden tarkistaminen
lisäävät turvallisuutta. Nopeusrajoitusten noudattaminen lisää myös
luottamusta moottoripyöräilijöihin.
Teksti:
- Marja Miettinen -

Martti on Jim Redmanin, 6-kertaisen ratamoottoripyöräilyn maailmanmestarin
seurassa Imatran Muistojen ajo -tapahtumassa 4. elokuuta 2012.

Kuvat:
- Martti Olsenin arkisto - Marja Miettinen -

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 044 722 9191
petosenlehti@ppay.fi
http://petosenlehti.ppay.fi

Ilmoitushinnat 2012: 0,95 e/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
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Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 17.10.2012
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Unelmien koti on täynnä pieniä ja suuria haaveita. Tarvitsetpa sitten lisää huoneita tai suuremman pihan,
nyt on oikea aika vaihtaa. Kun kutsut meidät maksuttomalle Kotikäynnille, kartoitamme asumistarpeesi ja
teemme yhdessä toiveisiisi sopivan kodinvaihtosuunnitelman. Samalla saat tietää nykyisen asuntosi arvon
98 % varmuudella, jolloin tiedät mitä asunnostasi saat
ja mikä on mahdollinen välirahan tarve. Tarvittaessa
saat kauttamme myös Sampo Pankin lainatarjouksen.

Onnistunut kodinvaihto alkaa Kotikäynnistä.
Ota yhteyttä!

Kiinteistömaailma
Haapaniemenkatu

Kiinteistömaailma
TorinKulma

Kiinteistömaailma
Petonen

Kiinteistömaailma
Puijonkatu

ASUNTOKUOPIO OY LKV
Haapaniemenkatu 36,
70110 Kuopio
P. 017 279 8900
haapanimenkatu@kiinteistomaailma.ﬁ

KODINONNI KUOPIO OY LKV
Haapaniemenkatu 28,
70110 Kuopio
P. 017 279 8940
torinkulma@kiinteistomaailma.ﬁ

KODINONNI KUOPION OY LKV
Jalkasenkatu 7,
70820 Kuopio
P. 017 279 8930
petonen@kiinteistomaailma.ﬁ

KUOPION HUONEISTOVÄLITYS OY LKV
Puijonkatu 35,
70100 Kuopio
P. 017 279 8910
puijonkatu@kiinteistomaailma.ﬁ

Välityspalkkioesimerkki: VERKKO 900 € + 3,8 % velattomasta kauppahinnasta. Asiakirjakulut enintään 250 €.
Minimipalkkio 2700 €. Hinnat sisältävät alv:n (23%). Kysy lisää muista palkkiovaihtoehdoistamme.

www.kiinteistomaailma.ﬁ
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Laita tarpeettomat
tavarat kiertoon!

Vartiaisten piha valittiin parhaaksi

Puutarhassa hienosäätöistä kauneutta

P

itkälahden puutarhakerhon tämän vuoden pihakilpailun voittajien, Jaana ja Arto Vartiaisen
pihaan saavuttaessa autotallin ovea
reunustavat tuijat toimivat visuaalisina pilareina. Piha-alueelle avautuu
avara kokonaisuus – ja rauhallinen
näkymä. Yksityiskohdat avautuvat
vähitellen värisävyineen ja selkeine
muotoineen.
Vartiaisten perheessä Jaana toimii
puutarhasuunnittelijana ja aviomies
Arto sanoo olleensa mukana pihasuunnittelun toteuttamisessa ns. lapiomiehenä.
- Innostun, kun toisella on hyvät
suunnitelmat, hän toteaa takapihalla
lapio kädessään.
Jaana on aina ollut kiinnostunut
puutarhan hoidosta.
- Nuorena eräänä opiskeluvaihtoehtonani oli hortonomin koulutus.
Pihan tekemisen pariskunta aloitti
talon valmistuttua kaksitoista vuotta
sitten. –Multaa laitettiin kasveille paljon, jotta puutarhakasvit menestyisivät hyvin.

Myyntipaikkahinnat:
25 € / 7 pv • 40 € / 14 pv

Parkkitilaa
ja kahvio!

Avoinna ma-pe 10-18, la 10-15. Su ja juhlapyhinä suljettu.
Miiluranta 1, Kuopio. P. 040 360 7017. Katso Facebook!

(Pitkälahden Caravan Pitkäsen takana, ABC:n ja Kodin Terran läheisyydessä)

Avaran pihan keskellä solisee vesi ja havuistutukset tontin rajalla ovat näyttäviä
myös talvella.
Jaana pitää myönteisenä asiana, että suunnitteluapua on ollut mahdollisuus saada myös kaupungin taholta.

jattu alue, jossa hiljaa soliseva vesi luo
levollisuutta ympäristöön. Taustan terassilla oleva suuri hortensiaruukku
toimii laajan terassialueen selkeänä
Havuistutukset näyttäviä
tilanjakajana .
Jaanalle ovat tonttia reunustavissa
myös talvella
havupuissa ja istutuksissa tärkeitä vihKuusiharjunkadun avaran piha- reän eri sävyt ja kasveissa hän arvosalueen keskellä on pieni, tasaisesti ra- taa lehtien muotojen moninaisuutta.
- Kuusia on monenlaisia, mm. serbiankuusi, lehtikuusi, siilikuusi, valkokartiokuusi ja pallo-okakuusi.
Hentoa vihreänharmaata sävyä tuo
kuusien sekaan mm. ohotanmarunakasvi.
Paras piha 2012 –laatan saanut Vartiaisten piha ei menetä tehoaan talvellakaan, sillä pihan arvioineen tuomarin mielestä ”runsaat, monipuoliset
havuistutukset luovat myös talvella
ilmeikkään puutarhan”.
Jaana kertoo kuuluneensa Pitkälahden puutarhakerhoon pitkän aikaa.
Hänelle puutarhakerho toimii ideoiden antajana ja tämänvuotinen myönteinen palaute tuo lisäintoa puutarhasuunnittelun jatkamiseen.

Jaana Vartiainen haluaa korostaa puutarhassaan hienosäätöistä kauneutta
– sävyjä ja muotoja.

Teksti ja kuvat:
- Marja Miettinen -

Taimikirppiksellä oli paljon kasvilajeja

P

POLKUPYÖRÄHUOLLOT
AMMATTITAIDOLLA!
Huollata pyöräsi
ajokauden päätyttyä!
Perushuolto 60 € (norm. 65 €).
Nouto- ja palautuspalvelu huoltoon 10 € (norm. 15 €).
Päiväranta - Hiltulanlahti -väliseltä alueelta!
Myynnissä myös varaosat ja tarvikkeet.
Löydät meidät Facebookista.

PETOSEN PYÖRÄHUOLTO
Valmuskakuja 4, 70800 Kuopio
puh. 0440 170 919
seppo.mielikainen@dnainternet.net

Huollot ajanvarauksella tai sopimuksen mukaan!

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

itkälahden puutarhakerhon järjestämä taimikirppis
onnistui hyvin.
- Ihmisiltä tosin puuttuu syksyllä se keväinen
into istutella taimia, vaikka lähes kaikki kasvit pitävät
enemmän syksyistutuksista, koska ilma on viileämpi ja
maa kosteampi, puutarhakerhon pj Seija Jäntti sanoo.
Kirppiksen alkuun osui Jäntin mukaan varsinainen asiakasryntäys.
- Sitten päivän mittaan ostajakunta harveni, mutta aivan
loppuun asti joku löysi kärryistä jotakin.
- Meillä oli erikoisen paljon ja erittäin lajirikas valikoima
kasveja, perennojen lisäksi yrttejä, puita ja pensaita.
Sää suosi Petosen torilla järjestettyä kirppistä - aamulla
tosin viileä, mutta päivällä kesäisen aurinkoinen.
Kurpitsakilpailun voittivat tänä vuonna Airi ja Jaakko
Rissanen. Heidän kasvattamallaan kurpitsalla on painoa
12,1 kg

Ateria
4,50 €

Lounas torstaina 20.9.:

Lohikiusaus

Perjantaina 21.9.:

Jauhelihaperunasoselaatikko
Ateriaan sisältyvät
pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Parhaat pihat valittiin
Yli viisikymmentä vuotta toiminut puutarhakerho valitsi
tänä vuonnakin kolme parasta pihaa Pitkälahti - Petosen
alueelta:
1. Jaana ja Arto Vartiainen, Kuusiharjunkatu 4
2. Raija ja Matti Kosonen, Kuukusenkuja 6
3. Pirjo ja Jorma Kanerva, Louhikonkatu 2
Erikoisuuspalkinto meni tänäkin vuonna Louhikonkatu
2:een Pirjo ja Jorma Kanervan pihaan, jonne ennen kaikkea Pirjo on tehnyt runsaasti koriste-esineitä risuista ja betonista ja sijoitellut niitä hyvällä maulla pihan eri kohtiin.
Teksti:
- Marja Miettinen –
Kuva:
- Seija Jäntti –

Myyntipöytä
25 € / 7 pv

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

ILMOITUSTILAA!

Jaakko Rissanen esittelee 12,1 kg painavaa voittajakurpitsaa.

Pyydä tarjousta ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiselta soittamalla 040 524 2600
tai sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi
Lehden mediatiedot löytyvät netistä
http://petosenlehti.ppay.fi
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Labranäytteitä otetaan
nyt Petosellakin

P

yörön uusi terveysasema on
avautunut osoitteessa Pyörönkaari 26, vanhan terveysaseman
viereisessä rakennuksessa. Uudella
terveysasemalla toimii myös laboratorion näytteenottopiste. Pyörön vanha
terveysasema jatkaa edelleen osoitteessa Pyörönkaari 24.
Uudelle Pyörön terveysasemalle
ovat siirtyneet pääterveysasemalta
Rautaniemen ja Savolanniemen alueiden omalääkärit. Pyörön vanhalta terveysasemalta uusiin tiloihin on siirtynyt Jynkänvuoren alueen omalääkäri.
Näytteitä otetaan ainoastaan etukäteen ajan varanneilta asiakkailta ja
terveysaseman päivystyspotilailta.

Vastaanottohuoneiden
sijainti muuttunut
Pyörön uusi terveysasema on väljentänyt pääterveysaseman toisen kerroksen tiloja. Pyöröön muuttaneilta
omahoitajilta ja omalääkäreiltä vapautuvat tilat ovat muuttaneet Jynkän,
Särkilahden, Leväsen ja Neulamäen
asukkaiden vastaanottohuoneiden sijaintia.

Uudet yhteystiedot:
Pyörön uusi terveysasema, Pyörönkaari 26:
Ajanvaraus
näytteenottopisteeseen: puhelimitse: 044 717 8888 arkisin klo 12 – 14.30, internetissä:
www.islab.fi
- Jynkänvuoren alue, ajanvaraus 017
186 686, huone 106
- Savolanniemen alue, ajanvaraus
017 186 692, huone 112
- Rautaniemen alue, ajanvaraus 017
186 683, huone 113
Pääterveysasema, Tulliportinkatu
15 H, 2. krs:
Muutokset vastaanottohuoneissa
ja omahoitaja-alueissa:
- Jynkän alueen omalääkärin uusi
huone 228
- Ajanvaraus Jynkkä (takaosa), 017
186 803, huone 227
- Ajanvaraus Särkilahti, 017 186 804,
huone 226
- Ajanvaraus Levänen – Neulamäki,
017 186 217, huone 224
- Ajanvaraus Levänen – Jynkkä (etuosa) 017 186 341, huone 233

parturi-kampaamo

Hiusstudio Queen
SYKSY SAAPUI JA ON AIKA PIRISTÄÄ
HIUSLOOKIA UUDELLA VÄRILLÄ.

SYYSTARJOUS

Värjätyille hiuksille
Goldwell dualsenses shampoo ja hoitoaine
yhteishintaan 14 € (norm.28 €)
Tarjous voimassa 31.10 saakka

SOITA 040 160 8989 JA VARAA AIKASI
Jynkän liikekeskus Soikkokuja 12, 70780 Kuopio

Teksti: - Marja Miettinen –

Terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia ratkotaan yhdessä

Uusi terveysneuvontapiste avautui Petosella

S

yyskuun alkupuolella avautui Petosella, osoitteessa Pyörönkaari
26, uusi Terveysneuvontapiste
Pyörön Portti, joka auttaa suonensisäisesti huumeita käyttäviä ja heidän
läheisiään.
Samoissa tiloissa toimii myös Nattehanke, jonka tehtävänä on ennaltaehkäistä asunnottomuutta.
Terveysneuvontapisteessä toimiva
sairaanhoitaja Marjo Kemiläinen ja
Natte-hankkeen palveluesimies Ulla
Kuikka kertovat, että päihde- ja asunto-ongelmat liittyvät usein yhteen.
Yhteinen toimipiste tarjoaa mahdollisuuden käsitellä ongelmia kokonaisvaltaisesti matalan kynnyksen periaatteella – raskaita koneistoja ei tarvita.
Neuvontaa, rokotuksia – myös puhtaita neuloja
Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön ja Kuopion kaupungin ylläpitämä
Pyörön Portti on avoinna keskiviikkoisen kaksi tuntia. Työntekijöinä
ovat päihdepalvelusäätiön sairaanhoitaja ja Natte-hankkeen asumisenohjaaja. Terveysneuvontapisteessä vastaanotetaan käytettyjä neuloja ja niitä
vaihdetaan puhtaisiin. Sieltä saa myös
tietoa ja ohjausta mm. tartuntatauteihin ja hoitopaikkoihin liittyvissä kysymyksissä. Myös rokotuksia ja vastaainetutkimuksia tehdään.
Yli 18-vuotiaat voivat tulla paikalle
nimettöminä – eikä päihtymyskään

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

Pyörönkaari 18
70820 KUOPIO
Puh. 363 3520
044 590 8510
juha.siira@dnainternet.net
• Avioehdot • Perunkirjoitukset
• Ositukset • Perinnönjaot
• Riita-asiat • Rikosasiat

Palveluesimies Ulla Kuikka (vas.) ja sairaanhoitaja Marjo Kemiläinen uskovat,
että yhteistyössä voidaan ongelmia ratkaista kokonaisvaltaisemmin.
ole esteenä avun saamiselle.
Erityisesti nuorten päihteiden käyttöön ja asunnottomuuteen keskittyvässä Natte-hankkeessa toimii Petosella neljä sosiaalialan työntekijää,
jotka tekevät pareittain kotikäyntejä.
Taustalla on sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-rahoitus, joka tukee en-

naltaehkäisevää työtä asunnottomuuden vähentämiseksi.
Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiön Terveysneuvontapiste Pyörön
Portti, Pyörönkaari 26, 70820 Kuopio,
avoinna keskiviikkoisin klo 14.00 –
16.00
Teksti ja kuva: - Marja Miettinen –

• Fysioterapia
Fysioterapia
•
• OMT/MDT-terapia
OMT/MDT-terapia
•
• Akupunktio
Akupunktio
•
• Lymfa/LYKO-terapia
Lymfa/LYKO-terapia
•
• Hieronnat
• Hieronnat
• Työterveysfysioterapia
• Työterveysfysioterapia
Olemme kesällä auki normaalisti!

Kuopion jätekeskus palvelee
pienkuormien tuojia
lauantaina 29.9. ja 6.10.
klo 9–14
Palvelemme normaalisti arkisin klo 7–19.
www.jatekukko.fi
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Ruoppaussyvyys liian matala

Litmasenlammen
pelastaminen epävarmaa

Litmasenlampi on vanha suolampi.

L

itmasenlammen ruoppaus ja
läjitysalueen suojapenkereen ja
ympäröivän polun rakentaminen toteutettiin vuosina 1986-1987.
Toimenpide kuului osaksi Kuopion
pienvesien hoito- ja kunnostusohjelmaa, jossa parinkymmenen kaupunkialueen pienveden tilaa on tarkkailtu
säännöllisesti 1980-luvun alusta alkaen.
Kuopion kaupungin ympäristösuunnittelija Eila Pulkkinen sanoo,
että Litmasenlampi on ollut suolampi
ja sen ruoppaussyvyys jäi liian matalaksi, jonka seurauksena lampi on kas-

UTELU

vamassa uudelleen umpeen.
- Uuteen ruoppaukseen ei kaupungilla ole varaa tällä hetkellä.
- Lampea ei voida tyhjentääkään,
koska asuinrakennuksia on lähellä.
Lammen syvyys on syvimmillään
noin 1,5 metriä ja keskiarvosyvyys on
noin 1,2 metriä.
Pulkkisen mukaan talvella lampi jäätyy syvälle ja happi loppuu ja kesällä
tuuli yleensä sekoittaa matalan lammen vettä niin paljon, että alusvesikin
pysyy hapellisena.
- Pohjasta liukenee fosforia ja kalakuolemia on paljon talvella.

Ympäristösuunnittelija ei näe valoisaa tulevaisuutta Litmasenlammen rehevöitymisen estämiseen.
- Ei ole keinoja, jotka olisivat käyttökelpoisia.
Vuonna 2007 tehdyn Kuopion kaupungin pienvesien kunnostusohjelman mukaan Litmanen on erittäin
rehevä. Toimenpiteiksi ehdotettiin
hulevesien hallintaa uusissa hankkeissa, nykyisen kuormituksen vähentämistä ja ylivuotojen estämistä.
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -

Millaisia ajatuksia Litmasenlammesta?

Yhdistyksen
järjestämät kaikille
avoimet toiminnot
jatkuvat syksyllä:
Biljardivuoro Pinarilla
maanantaisin klo 9.30-13 ja torstaisin klo 12-14.
Salibandyvuoro sunnuntaisin klo 16-17.
Yhdistyksen tukemana ja
vapaaehtoisvoimin järjestettävät tanssit tanssitaan
kerran kuussa Pinarin salissa.
Seuraavat tanssit 13.10. klo 17-21.

Tervetuloa!
Raija Melamies:
- Lenkkeilen rantatiellä usein mieheni kanssa.
- Lampi on rehevöitynyt, mutta
sorsat viihtyvät siellä hyvin.
- Hajuhaittoja on alkanut tulla ympäristöön.

Pirkko Hämäläinen:
- Sorsia olen käynyt siellä katselemassa.
- Olisi hyvä, jos lampi putsattaisiin.
- Sijaitsee keskeisellä paikalla ja
asuntojakin on lähellä, joten lammen
hoitaminen on tärkeää.

Kari Vaittinen:
- Lammen ympäristöä pitäisi siistiä.
- Penkkejä toivoisin lisää lammen
rannalle.
- Sorsille hyvä paikka.

Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Petosen asukastuvalta voi kysyä työllistymismahdollisuuksista joko
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

TANSSIT
Petosen vapaa-aikatiloissa,
Pinarilla, Pyörönkaari 19

Seuraavat tanssit:
Lauantaina 13.10. klo 17 - 21
Syksyn muut tanssipäivät: 10.11. ja 8.12.

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

TERVETULOA!

Petosen Ikinuoret ry

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

Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen puh. 044 718 1099,
jouko.eskelinen@puijola.net, Pyörönkaari 19, 2. krs, 70820 Kuopio
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
Janne Pasanen:
- Opiskelen ympäristöteknologiaa
- siksikin lammen kunto kiinnostaa.
- Lammen huono kunto on aiheuttanut hajuhaittoja .
- Ehkä veden vaihtuvuuden parantaminen voisi olla ratkaisu, jos
ruoppaamiseen ei ryhdytä.
- Sorsien ruokkiminen lisää lammen rehevöitymistä.
Utelijana: - Marja Miettinen -

Kerhoa ja pelailua Pinarilla, Pyörönkaari 19:ssä:
• Maanantaisin klo 12.00-14.00 BOCCIA-peliä alakerrassa
• Tiistaisin klo 11.45-14.00 YLEINEN kerho 2. kerroksessa
• Torstaisin klo 10.00-12.00 BILJARDIA biljardihuoneessa
• Torstaisin klo 11.00-12.00 BOCCIA-peliä alakerrassa
Tiistaina 25.9. kerhossa vieraana pastori Matti Pentikäinen

Onnea
Orvokille
ja
Rolfille!

Korjausompelija jälleen tavattavissa.

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

Saaristo Martat
Kokoontuu Jynkänvuoren kerhohuoneella.
Katso lisätietoa osoitteesta:

www.saaristomartat.fi
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Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Sanan ja rukouksen ilta Seppo Juntunen ke 19.9. klo 19. Anni Tanninen.
Messu su 23.9. klo 10. Liturgia Hannu Komulainen, saarna Raili Rantanen,
kanttorina Mari Vuola-Tanila. 70-75 ja
80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla.
Nuoren seurakunnan veisukirja
2010 kannesta kanteen yhteislaulutapahtuma la 29.9. klo 10-14. Ruokailu
klo 12 VAIN etukäteen ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen 19.9. mennessä
nuorisotyönohjaajallesi tai s.postilla
hanna.i.ikonen@evl.fi.
Mikkelin-päivän messu su 30.9. klo
10. Liturgia Petteri Hämäläinen, saarna Veli Mäntynen ja kanttorina Mari
Vuola-Tanila.
Kaikille avoin Myrskylyhtymessu su
30.9. klo 18. Kipparina Hannu Komulainen. Mukana lapsikuoro, nuorten
lauluryhmä, Pauli Voutilainen, hanuri,
Tanilan perhe ja iso joukko seurakuntalaisia. Viittomakielinen tulkkaus. Jatkoilla kakkukahvit.
Perheraamattupiiri su 23.9. klo
16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 050-5251
012.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Lasten sadonkorjuukirkko su 23.9.

klo 16. Matti Pentikäinen, Anna-Maija
Hella, Petosen seurakuntatalon päivä ja
iltapäiväkerholaiset ohjaajineen.
Kansainvälinen messu la 29.9. klo 16.
Juha Määttä ja Anni Tanninen.
Aikuisten takkailta ke 3.10. klo 18.
Takkahuoneessa.
Avoimet ovet ala- ja yläkoululaisille
torstaisin (4.10. alkaen) klo 14-16.30.
Raamattuilta to 4.10. klo 18.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Mikkelin-päivän perhemessu su
30.9. klo 13. Veli Mäntynen ja Keijo Eskola.
Vapaan runon ja sävelen ilta su 23.9.
klo 18. Valoharjulla. Raili Rantanen ja
Anna-Mari Linna.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410, 71650 Hirvilahti
puh. 044-275 7936.
Perheiden pyhähetki Mikkelin-päivänä su 30.9. klo 13. Raili Rantanen ja
Anne Keränen.
Hirvilahden työseura ti 25.9. klo
11.30 - 13 Niemijärven kylätalossa Olotilatiistaissa.
Miesten lenkkipiiri to 20.9. klo 17.30.
Syvänniemen pappila ja rantasauna. Kävelytesti.
Nuoret
Nuortenillat to 27.9. ja 4.10 klo 17.3020.30 Kallaveden kirkolla. 27.9. aiheena
Enkelien ilta ja 4.10. Rakkausilta.
Avoimet ovet ala- ja yläkoululaisille
torstaisin (4.10. alkaen) klo 14-16.30.
Petosen seurakuntatalolla.
Lähetys
Lähetysaskartelut maanantaisin klo

Pyhä Ristinmerkki

S

eurakuntamme kirkon alttariseinällä ovat Golgatan ristit.
Keskimmäinen, Jeesuksen risti, kantaa muitakin ristejä. Ristin
poikkipuu ulottuu koko kirkkosalin
seinän leveydelle. Se kertoo, että me
kaikki kuulumme Jeesuksen sovitustyön piiriin.
Risti on kirkon ja jokaisen kristityn tunnus, se, mistä meidät tunnetaan. Me näemme ristin monissa
eri paikoissa: kirkoissa, kellotapulin
huipulla, hautausmaan haudoilla,
Raamatussa, virsikirjassa, konfirmaatiokulkueessa. Monet seurakuntalaiset tekevät ristinmerkin

kirkkoon tullessaan ja ehtoolliselle
käydessään. Ristinmerkki tehdään
myös kasteen yhteydessä. Viimeiselle
matkalle poisnukkunut siunataan ristinmerkillä.
Meitä kehotetaan rukoilemaan ja
laittamaan kädet ristiin. Katsellessamme ristinmerkkiä voimme ajatella sitä
myös sanattomana rukouksena. Emme tarvitse sanoja, sillä ristinmerkki
ilmaisee kaiken. Minutkin on hyväksytty, rikkomukseni on anteeksiannettu. Minulla on ristin kautta oikeus
iloon, rohkeuteen ja uuteen, valoisaan
elämänasenteeseen. Risti kantaa meitä
eteenpäin. Se on siunauksen välikap-

pale. Se on annettu meille armosta,
lahjaksi. Se on Jumalan suurinta rakkautta meitä kohtaan.
Herramme puhuu ristin ottamisesta ja hänen seuraamisestaan
(Mk.8:34). Myös Paavali puhuu rististä hyvin voimakkaasti 1. Korinttilaiskirjeen 2. luvussa: ”En halunnut tietää teidän luonanne mistään
muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.” Tämä on evankeliumin ydin ja keskeinen sisältö.

18-20 Petosen seurakuntatalolla.
Naisten lähetyslöylyt to 27.9. klo 18.
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja Petoselta klo 17.35. Vapaaehtoinen maksu
lähetykselle. Saunomisen lisäksi kevyt
iltapala ja asiaa lähetyksestä.
Diakonia
Valoa arkeen aloitetaan to 20.9. klo
13-15 Petosen seurakuntatalolla. Sinulle
nainen, joka kaipaat elämääsi mielekästä tekemistä ja koet tällä hetkellä arkesi
harmaaksi. Tule ideoimaan ja toimimaan yhdessä: Lisätietoja ja ilmoittautumiset diakoni Hanna Rasa p. 0404848 372 tai diakonissa Riitta Reima p.
040-4848 370.
Omaishoitajien kirkkopyhä su 23.9.
klo 10. Alavan kirkolla. Kahvitarjoilu.
Leväsen kammari ma 24.09. klo 12.30
- 14. Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. ”Hiljaisuuden sininen hetki”
vanhustyön erityistyöntekijä Arja Mielikäinen.
Hyvän hoidon päivä to 27.9. klo

10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Teema ”Mitkä asiat auttavat sinua jaksamaan, tuottavat iloa elämääsi? ”. Riitta
Reima, Irene Savolainen ja Anni Tanninen. Ilmoittautumiset diakoniatoimistoon p. 040-4848 332 ma tai to klo 9-10
(voit jättää myös viestin vastaajaan).
Omaishoitajat: Tunne etuusi-tilaisuus ti 2.10. klo 15-17 kirjastolla. Tule kuulemaan tietoisku omaishoitajan
tuista ja palveluista.
Lämimmäis- ja vapaaehtoistyössä
toimivien yhteinen teemailta ti 2.10.
klo 18-20 Kallaveden kirkolla. ”Nöyrinä muttei nöyristellen - mitä on oikeanalainen nöyryys?” Teologi/perheneuvoja Ilkka Koponen.
Perhetyö
Perhekerhot seuraavasti. Petosella ja Valoharjulla tiistaisin klo 9.3011, Kallaveden kirkolla, Jynkänvuoren
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.
Taidetiistai ti 25.9. ja 2.10. klo 9.3011.30 tai 13-15 Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden
kirkolle. Omat eväät ja taiteiluun sopivat vaatteet mukaan.
Piirit
Sotkanniemen työseura to 27.9. klo
18.30. Elina ja Tapani Jauhiaisella, Sotkanniemi 796.
Rytkyn seurakuntapiiri ti 2.10. klo
18. Irma Tiihosella, Matomäki 29.
Puutossalmen lähetyspiiri ti 9.10. klo
13. Pentti ja Bertta Antikainen, Puutossalmentie 659.
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 9.10.
klo 13. Maritta Vaskolla, Länsirannantie 677.

Aikuisille ja lapsille paljon nähtävää

Pelastusopistolla avoimet ovet

P

elastusopistolla
järjestetään
avoimien ovien päivä lauantaina 22.9. klo 10-14, jolloin
yleisö pääsee maksutta tutustumaan
opiston kampusalueeseen Hulkontielle sekä harjoitusalueeseen Korvaharjussa.
Pelastusopisto juhlii tänä vuonna
20-vuotista taivaltaan.
‒ Järjestämme juhlavuonna useita
tapahtumia opistolla, kertoo Pelastusopiston rehtori Mervi Parviainen.
- Avointen ovien yhteydessä järjestettävä Studia generalia -luento ”Auttamisen ketju” on yksi näistä.
Pelastusopiston viestintä- ja henkilöstösuunnittelijan Tanja Helmisen
mukaan edellisenä avoimien ovien

päivänä pari vuotta sitten kävijöitä oli
noin 1500 - 2000 henkeä.

Petosen paloaseman ovet
myös avoinna
Avointen ovien päivä tarjoaa paljon
nähtävää aikuisille ja lapsille.
Kampusalueella vieraat pääsevät tutustumaan mm. hätäkeskus- ja ensihoitosimulaattoreihin. Lapset voivat
testata taitojaan pelastajan temppuradalla ja valokuvauttaa itsensä palomiehen varusteissa.
Myös Petosen paloaseman ovet ovat
avoinna.
Maksuton non-stop bussi kuljettaa vieraita kampukselta opiston
harjoitusalueelle
Korvaharjuun
seuraamaan pelastusnäytöksiä. Paloteatterissa pääsee turvallisesti lasin
takaa seuraamaan automaattisen paloilmoittimen ja sprinklerin toimintaa. Muita näytösten aiheita ovat mm.
pintapelastus sekä kotioloissa tärkeä
alkusammutuksen taito.
Aamun ensimmäinen työnäytös
järjestetään harjoitusalueella jo klo
10.30, jolloin on oletettavasti vähiten ruuhkaa – ja näin vierailijoilla on
mahdollisuus päästä parhaille paikoille.

Julkisilla kulkuvälineillä
paikalle

Myös alkusammutusta
avointen ovien päivänä.

esitellään

Vieraiden toivotaan saapuvan opistolle (Hulkontie 83) julkisilla kulkuvälineillä. Tapahtuman paikoitusalue
sijaitsee pienen kävelymatkan päässä
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opistolta. Harjoitusalueelle ei pääse
omilla autoilla. Kampuksella kävijöitä
palvelee Ravintola Tulikukko.
Tapahtumapäivän suunnittelusta ja
toteutuksesta vastaavat Pelastusopiston opiskelijat.
Teksti:
- Marja Miettinen –
Kuva: - Pelastusopiston arkisto –

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 ja
• Kodin Terra Kuopio
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 17.10 .
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 9.10.

Veli Mäntynen
Jynkänseudun aluepappi

KOLUMNI

Paras Pissis
Kunnallisvaalit ja uudet pudotuspelit lähestyvät.
Tällä kertaa valitaan Suomen huonoiten hoidettu Pissis-vanhus. Finaaliin pääsevät saavat ihmisystävällistä palvelua kolmen päivän ajan. Voittaja
pääsee ulos kävelemään hoitajan kanssa kerran viikossa kuukauden ajan!
Osallistu!
Finalisteja voidaan seurata myös tosi-tv –talossa. Törky-huoneessa mummot ja ukit voivat purkaa tuntojaan katsojille toisilta salaa.
Siis kuka muistaa huonoiten, kuka tarvitsee eniten vaippoja, keneltä putosivat tekarit, kenen rollaattori osui jalkalistaan, kuka sekoitti lääkepurkit?
Minä olisin hyvä valinta. Olen köyhä, mutta en halua hoitokotiin. Asun
vanhustentalossa omassa pienessä yksiössä. Hoitajat tuovat minulle lääkkeet nopeasti, mutta minulla ei ole varaa siivoojaan - ja siksi kotini on
likainen. Lääkepurkkeja on pöytä täynnä – siinä samalla pöydällä minä
ruokailen. Siirrän vain purkkeja sivuun. En jaksa peseytyä, koska olen yksinäinen ja masentunut. Minulla ei ole läheisiä.
Olisin erinomainen valinta teidän ohjelmaanne. Lupaan, että täytän vaatimukseenne – minua surkeampaa saatte etsiä!!!
Minä olen suuttunut monta kertaa huonosta palvelusta. Jos hoitaja vie
roskapussin ulos, se maksaa. Tai jos hän käyttää minua suihkussa, siitä tulee lisämenoja minulle. Tosiasia on, että köyhä vanhus ei saa suuttua – eikä
vaatia hyvää kohtelua. Siellä Törky-talossa minä voisin huutaa kovaa ja raivota, että voisin vaikkapa voittaa koko kisan. Siellä minä pärjäisin, koska
minun sisälläni on paljon raivoa.
Lähetän kuvani. En ole käynyt aikoihin suihkussa. Kävelen kylpytakkisillani koko päivän. Kylpytakkini on hyvin likainen. Tässä on minun asuntoni. Lattiaa ei ole lakaistu viikkoihin.
Nyt se alkaa televisiossa ja kunnallisvaaleissa. Kuka pudottaa mummon
ja ukin parhaiten hautaan? Ketä nöyryytetään eniten? Kenen leuka loksahtaa? Ole valppaana.
Voit päästä finaaliin.
- Marja Miettinen -
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Elokuun tarjous!

Aqualan Plus 200
g
Sebamed
Shampoo
Syyskuun
tarjous
Syyskuun
tarjous
Syyskuun
tarjous!
200
ml
Perusvoide päivittäiseen
ihon

kosteutukseen. 200 g.

NasolinNozoil
Nozoil
Nasolin

Normaaleille ja kuiville
hiuksille päivittäiseen
pesuun.
200
ml.
Favorakäsivoide
käsivoide
Favora

Nenänlimakalvojen
limakalvojenhoitoon
hoitoon
Nenän
(39,00 €/l)
(norm. 9,75 €)

Hajusteettoman
voiteen
Hajusteettoman
voiteen
pantenoli
hoitaa
pantenoli
B5B5
hoitaa
ja ja(33,25 €/l)
ravitsee
käsiä.
75ml.
ravitsee
käsiä.
75ml. (norm. 7,84€)

8,60€
8,60€

6,60€
6,60€

7,80€

(norm.
10,20€)
(norm.
10,20€)

6,65€

(norm.
7,84€)
(norm.
7,84€)

Koska elämä voi olla aikamoinen retki,
kannattaa välillä pitää POP Taloushetki.
Jokainen polunhaara vaikuttaa jollain tavalla talouteesi. POP Pankin asiakkaana
saat kunnon varusteet elämäsi suurten ja pienten tavoitteiden saavuttamiseen.
Sovi POP Taloushetkestä pankkisi kanssa. Tutustu lisää kotisivuilla.

Tarjoukset
voimassa
31.8.2012
asti.
Tarjoukset
voimassa
30.9.2012
asti.
Tarjoukset
voimassa
30.9.2012
asti.

Tarjoukset voimassa 30.9.2012 asti.
Avoinna:
PetosenAvoinna:
apteekki
Ma-pe
Ma-pe8-19
8-19
Jalkasenkatu
7
LaLa9-16
9-16
Avoinna:
70820 Kuopio
Ma-pe
8-19
puh. 017-2871800
La
9-16
Ma-pe 8-19, La 9-16
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www.poppankki.fi

Aidosti lähellä ihmistä.

