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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

tinen s. 2
n
ö
P
s
a
n
o
o
J
:n
• KuPS
ellä s. 4
te
in
r
o
k
in
r
u
a
it
r
• Synttä
psille s. 5
la
i
tt
r
e
s
n
o
k
u
k
r
•U
lit s. 6-8
• Kunnallisvaa

Omistajuuden iloja
Asiakasomistajuus maistuu ruokapöydässä, näkyy sisustuksessa, tekee matkasta sujuvan, yöpymisestä kodikkaan ja elämästä mukavan. Se
antaa paljon: Bonusta lähes kaikista ostoksistasi
ja maksutapaetua S-Etukortilla maksaessasi. Ja
tietysti tuote- ja palveluetuja ruoasta vaatteisiin
ja matkoista rakennustarvikkeisiin.

Osuuskauppa PeeÄssän palveluiden ja etujen
monenlainen anti hyödyttää talouttasi. Asiakasomistajana voit myös vaikuttaa kotiseutusi
asioihin ja työllistät paikallisia ihmisiä: PeeÄssä
tarjoaa alueellamme työtä noin 2000 henkilölle.
S-Etukortti tuottaa siis asiakasomistajuuden
ilonaiheita ihan
joka päivä.

Liity PeeÄssän
asiakasomistajaksi to-pe 25.-26.10.

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

syksyisinÄ LiiTTyMisETUinA
4 pkt kulta katriina -kahvia, 10 euron etuseteli PeeÄssän
ravintoloihin, ostoskassi sekä glögiä + suklaata!

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

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

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

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€

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

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

Koti kerralla
kuntoon!

Suomen
AM-Markkinointi

scorpio -tapetti

1690

VerhoiluKiVi wall
spirit Grey 30x43

Kaunis ja monikäyttöinen
tiilikuvioitu keraaminen
sisustuslaatta. Värit:
Grey, Cream ja Natural.
Paketissa: 0,93 m².

seinäliima nowo 5 l

Mittapysyvien ns. non-woven
-tapettien kiinnittämiseen kuivissa
sisätiloissa.
(3,99/l)

1795

27 90
/m²

lattialaatta urban
silK 30x60

Pakkasenkestävä,
mattapintainen lattialaatta.
Värit: harmaa tai ruskea.
Paketissa :1,44 m².

2990

/m²

tapetinpoisto 5 l

Selluloosa- ja tärkkelysliisterillä
kiinnitettyjen paperi- tai nonwoven taustaisten tapettien
irrotukseen. (2,39/l)
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seinälaatta uF
white Glossy
20x30

Sisätilan seinälaatta,
valkoinen, kiiltävä tai
matta. Paketissa:1 m².

895

/m²

Reg
Kalusteryhmä
morZine 60

Alumiinikehyspeili 60 x 80 cm,
valumarmoriallas
+ vesilukko, valkoinen kiiltävä maalattu allaskaappi. Etupaneeli vaihdettavissa (musta ja
punainen). Kuvan peilivalo ja hana eivät sisälly
hintaan. Väri: valkoinen.

599,-

Hinnat voimassa lokakuun 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

www.peeassa.fi
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PÄÄKIRJOITUS

VASTUUN
KANTAMISESTA
Männä viikolla YLEn uutisoi
kaikille kunnille tekemästään kyselystä, jonka tulosten mukaan
merkittävä osa kuntajohtajista oli
sitä mieltä, että kuntapalveluja tulisi karsia ja siirtää vastuuta hyvinvoinnista enemmän ihmisille
itselleen. Kuntajohtajien mielestä
kuntauudistus kuntaliitoksineen ei
tilannetta korjaa, eikä veroprosenttia voida nostaa niin paljon kuin
tulevat mm. kansalaisten ikääntymisen aiheuttamat velvoitteet edellyttäisivät.
Kansalaisten ikääntyminen ja
huoltosuhteen muutos on ollut ennustettavissa jo pitkään. Samoin
on lukuisilla tutkimuksilla todettu,
että taloudellisesti kannattavinta
pitkällä aikavälillä olisi ylläpitää
kansalaisten hyvinvointia ennaltaehkäisevän työn keinoin. Kun
vaivat ja ongelmat ovat vielä lieviä,
hoitamiseen kuluu huomattavasti vähemmän varoja kuin sitten,
kun tarvitaan jo erikoissairaanhoitoa, huostaanottoja, laitoshoitoa
ja muita kalliita toimintoja. Tämä
on jo niin vanha totuus, että ihan
huokasuttaa taas kerran tästä vaahdota.
Kansalaisjärjestöt ovat vuosikymmeniä huolehtineet ennaltaehkäisevästä työstä, esim. syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten
elämänhallinnan tukemisesta ja
matalan kynnyksen palveluista.
Mutta koko vastuuta ei voida sälyttää järjestöille - jotta syrjäytymisen
kierre saataisiin pysäytettyä, olisi
julkisen sektori n tehtävä ryhtiliike
ja ryhdyttävä oikeasti satsaamaan
enemmän ennaltaehkäiseviin toimiin esimerkiksi lasten ja nuorten
tukemiseksi. YLEn kuntakyselyn
tulosten valossa tällainen kehitys ei
näytä lainkaan todennäköiseltä. Ja
vaikka kaikki valtapuolueet toistavat ennaltaehkäisevän työn merkitystä vaalipuheissaan, käytännössä
mitään ei niiden toimesta ole tähänkään mennessä tehty.
Vastuuta voidaan siirtää ihmisille
itselleen vain jos he kykenevät sitä
kantamaan. Keskuudessamme on
paljon ihmisiä, jotka eivät kykene pitämään huolta edes itsestään
saatikka sitten toisista. Vastuuta
on helppo jakaa teoriassa, käytännössä esteeksi tulee juuri se, että
ihmiset eivät ole tasa-arvoisessa
asemassa toimimaan tuollaisten
odotusten mukaisesti. Ja ajatellaan
myös vaikkapa vanhustenhuoltoa,
kuinka monesta ikäihmisestä läheiset huolehtivat tai kenen luona
edes vierailevat – siitäkin huolimatta että heillä olisi siihen varaa.
Sitä omaa kuntavaalien ehdokasta valitessa kannattaisi nyt puntaroida mm. sitä, millä konkreettisilla keinoilla hänen puolueensa
aikoo ennaltaehkäisevää, syrjäytymistä estävää työtä tehdä ja mistä
rahat otetaan.

Joonas Pöntinen, KuPS:n maalivahti:

Olen valmis myös uusiin haasteisiin

L

ahjakas jalkapalloilija ja KuPS:n
maalivahti Joonas Pöntinen innostui jalkapallosta 8-vuotiaana, kun hänen kaverinsa houkutteli
hänet Petosen Haukkojen treeneihin.
Haukkojen jälkeen oli vuorossa pelaaminen KuPS:n juniorijoukkueissa,
joiden kautta tie vei B- ja A-junioreihin ja sitten edustusjoukkueeseen.
Nyt 22-vuotiaana hän on valmis jälleen uusiin haasteisiin – muuallakin
kuin KuPS:n riveissä.
Miten päädyit nimenomaan maalivahdiksi?
- Taisin olla junioriporukassa ainoa,
jota ei haitannut hiekassa rämpiminen…
Onko sinulla pelaajaesikuvia, joita
olet seurannut?
- Suurimpia esikuviani olivat kymmenvuotiaasta
kaksikymppiseksi
maalivahdit Gianluigi Buffon ja Fabien Barthez. Seurasin vuonna -96 televisiosta heidän peliään ja he nousivat
pelitaidoillaan esikuvikseni.
- Suosikkijoukkueeni on Manchester United FC Englannista.
KuPS:n kotistadionilla on tekonurmi. Onko kentän pinnoitteella
väliä maalivahdin näkökulmasta
katsottuna?
- Tekonurmi on siinä mielessä hyvä,
että siinä ei ole monttuja, mutta luonnonnurmi on aina luonnonnurmi tuoksuineen.
Olet saavuttanut mitaleja niin
KuPS:n junnuissa kuin ykkösjoukkueessakin, mutta nouseeko joku
menestys tai ottelu arvoasteikossasi
ylitse muiden?
- Totta kai ykköseksi nousee ensimmäinen miesten tason mitali, kun saatiin hopeaa vuonna 2010 Veikkauslii-

gassa.
- Tietysti myös B-joukkueiden SM
vuonna 2007 oli tärkeä ja kaikki juniorimaaottelut olivat yksittäisinä peleinä hienoja.
Cup-finaalitappio painoi varmasti
mieltä, mutta lievensikö tuskaa oma
henkilökohtainen onnistuminen ottelussa?
- Ottelun jälkeen ei tuntunut hyvältä, mutta myöhemmin vähän helpotti,
kun totesin pelanneeni ihan hyvin.
- Tosiasiassa tappio harmittaa vieläkin!
Olet nousemassa hiljalleen kasvattajaseurasi ykkösmaalivahdiksi. Onko tiedossa jatkoa keltamustissa vai
houkuttavatko jo uudet haasteet?
- Iso painoarvo on, että olen pelannut KuPS:ssa koko ikäni.
- Tietenkin minua kiinnostavat uudet haasteet myös muualla, mutta tällä
hetkellä minulla ei ole varmaa tietoa
tulevaisuudesta.
Mitä muuta nuoren urheilijan elämään tällä hetkellä mahtuu?
- Elämäni on aikalailla urheilupainotteista ja urheilun mukaan pitää sovittaa oma päiväjärjestyksensä.
- Muuten elän ihan normaalia elämää – kavereiden kanssa tehdään
kaikkea hauskaa ja välillä käyn auttelemassa äitiäni ravintolassa.
Päävalmentaja Esa Pekonen on
melkoinen persoona. Mikä on hienointa ja mikä ikävintä mitä hän on
sinulle koskaan sanonut?
- Hän on minulle jo juniorikaudelta tuttu ja olemme tehneet yhteistyötä
seitsemän vuotta.
- En muista mitään tarkkoja sanomisia, mutta kehuja ja haukkuja on
tullut…

- Innostusta pelaamiseen lisää se, että otteluissa uhrautuu ja toimii toisten puolesta, Joonas sanoo.
Onko sinulla kannustavia tai varoittavia sanoja lapsille ja nuorille,
jotka harkitsevat jalkapallomaalivahdin uraa?
- Hyvä puoli on se, että joukkuepelissäkin joutuu itse yksilönä suoriutumaan.
- Virheitä ja haukkuja pitää kestää.
Mistä saat vahvuutesi esimerkiksi
kritiikin kestämiseen?
- Vanha sanonta on, että yksikään
maalivahti ei ole normaali ihminen ja sanonta pitää paikkansa!

- Innostusta pelaamiseen lisää se, että otteluissa uhrautuu ja toimii toisten
puolesta.
- Minulla on luonnostaan vahvuutta,
joka pystyy ottamaan vastaan kritiikkiä ja kääntämään sen positiiviseksi
energiaksi.
Teksti:
- Marja Miettinen Kuvat:
- Marja Miettinen - Pasi Louhelainen -

Ja nyt eikun äänestämään!
Riitta Katajamäki
PPAY ry:n puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
045 209 0600

Joonaksen nyrkkeilynäyte A-junioriajoilta, kesältä 2009

kkaa
Suomen cupin välieräpai
Joonas juhli huhtikuussa
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Kiinteistömaailma Haapaniemenkatu
ASUNTOKUOPIO OY LKV
Haapaniemenkatu 36 | 70110 Kuopio
P. 017-279 8900
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi

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

Kiinteistömaailma Petonen
KODINONNI KUOPIO OY LKV
Jalkasenkatu 7 | 70820 Kuopio
P. 017-279 8930
petonen@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma Puijonkatu
KUOPION HUONEISTOVÄLITYS OY LKV
Puijonkatu 35 | 70100 Kuopio
P. 017-279 8910
puijonkatu@kiinteistomaailma.fi
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Aurinkorinteellä aurinkoisesti
– sateesta huolimatta

U

lkona vihmova syyssade ei
haitannut
Aurinkorinteen
koulun ja Pölläkänlahden
päiväkodin 10-vuotisjuhlia, vaan juhlan ilmapiiri oli valoisa ja lämmin.
Lapset olivat pääosassa juhlan juon-

tajina ja esityksissä. Pianomusiikista vastasivat oppilaat Siiri Nissinen,
Kaisla Kontkanen ja Emmi Ollikainen. Harmonikkataiturina esiintyi
Viivi-Liisa Kuuspalo.
Opettajia ja henkilökuntaa oli mu-

kana hurmaavassa ja laadukkaassa
Keisarin uudet ryököt –näytelmässä,
jossa huijattiin sisä- ja ulkoasusteministerinkin avulla keisaria - savon
murteella.
Syntymäkuu-laulun leikkeihin osallistuivat isot ja pienet juhlijat.

Lukeminen tärkeää
Aurinkorinteen koulun suunnittelivat arkkitehdit Saara ja Janne Repo.
Koulun toiminta alkoi elokuussa
2002. Alkuvaiheessa linja-auto kuljetti 1-luokkalaiset Leväsen ja 2-luokkalaiset Neulamäen kouluun. 3- ja
4-luokkalaiset kulkivat Kallaveden
koulun tiloihin. Kanslia sijaitsi Leväsen koululla.
Poikkeavasta alkuasetelmasta huolimatta koulutyö sujui rehtori Esa
Miettisen mukaan mallikkaasti ja
uudet tilat saatiin käyttöön seuraavan
vuoden alkupuolella.
Rehtori korosti juhlapuheessaan
koulun painotusalueiden – äidinkielen ja kirjallisuuden – merkitystä.
- Koulumme oppilaille luetaan ja he
lukevat keskimääräistä enemmän.
Rehtori kertoi ensiluokkalaisen lukumestarioppilaan lukeneen yli seitsemänkymmentä kirjaa vuodessa.

Tiivistä vuorovaikutusta
Syntymäkuu-laulun leikkiin osallistuivat isot ja pienet.

Harmonikkataituri Viivi-Liisa Kuuspalo esiintyi 10-vuotisjuhlassa.
rinteen koulun tiloissa toimii päiväkodin esiopetusryhmiä.
Päiväkodin johtajan Annukka Laitilan mielestä päiväkodin ja esiopetuksen tärkeimpänä tehtävänä on toimia
tiiviissä vuorovaikutuksessa vanhempien ja muiden kasvatustahojen kanssa.
- Lapsuus on osa elämää – ei vain
valmistautumista siihen.

Päiväkodin johtaja muistutti mieleen, että Pölläkänlahden päiväkoti oli
perustettaessa ensimmäinen päiväkoti Saaristokaupungin alueella ja tällä
hetkellä se vaikuttaa yli sadanviidenkymmenen perheen elämään.

Elokuun tarjous!

Pölläkänlahden päiväkoti sijaitsee
Pölläkänlahden rannalla ja Aurinko-

Teksti ja kuvat:
- Marja Miettinen -

Aqualan PlusLokakuun
200
g
Sebamed
Shampoo
Lokakuun
tarjous!
tarjous!
Lokakuun
tarjous!
200
ml
Perusvoide päivittäiseen
ihon
kosteutukseen. 200 g.

Normaaleille ja kuiville
hiuksille päivittäiseen
pesuun. 200 ml.

MultivitaJuniori
Juniori
Multivita

MultivitaPlus
Plus
Multivita

Tuttifrutin
makuinen
Tuttifrutin
makuinen
(39,00 €/l)
monivitamiinimonivitamiinija ja
(norm. 9,75
€)
hivenainevalmiste
nuorille.
hivenainevalmiste
nuorille.
200
tabl.
200
tabl.

MonivitamiiniMonivitamiinija ja
(33,25 €/l)
hivenainevalmiste
aikuisille.
hivenainevalmiste
aikuisille.
(norm. 7,84€)
200
tabl.
200
tabl.

18,18,-

18,18,-

7,80€

(norm.20,41)
(norm.20,41)

6,65€

Tarjoukset
voimassa 31.8.2012 asti.
Tarjoukset voimassa 31.10.2012 asti.

Tarjoukset voimassa 31.10.2012 asti.
Tarjoukset voimassa 31.10.2012 asti.
PetosenAvoinna:
apteekki
Avoinna:
Ma-pe
Ma-pe
8-19
Jalkasenkatu
78-19
La
9-16
La Avoinna:
9-16
70820 Kuopio

Ma-pe

8-19

puh. 017-2871800
La
9-16
Ma-pe 8-19, La 9-16

(norm.
22,20)
(norm.
22,20)
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Lasten urkukonsertissa tutustuttiin mestareihin ja soittimiin

Anu Amppari ja Outi Orava
– aikakoneen kyydissä
– Amppari ja orava
olivat ihania, sanoivat
Seela (vas.) ja Venla.

Pyörönkaari 15
p. 017 363 3042

K

allaveden kirkko täyttyi pienistä kuulijoista kanttorien
Anu Pulkkisen ja Outi Keskisipilän vetämässä lasten urkukonsertissa.
Puolen tunnin musiikkihetkessä
liikkuivat vikkelästi Anu Amppari ja
Outi Orava, jotka siirtyivät eri aikakausiin ja uusiin paikkoihin aikakoneen avulla. Samalla etsittiin oikeaa
aikakautta cembalolle, joka seisoi yksinäisenä yleisön edessä.
Musiikkimatkalla kuunneltiin mm.
Bachin, Dvorakin, Brahmsin, Viernen, Mozartin ja Sibeliuksen sävellyksiä - ja laulettiin välillä.
Aikakone löysi oikean aikakauden
cembalolle 1500-luvulta, jolloin pianoa ei ollut vielä kehitetty.

Marjo Toppinen ja Kaisa Voutilainen olivat konsertissa lastensa Seelan
ja Venlan kanssa.
- Urkumusiikki on niin hienoa, että
haluamme käydä urkukonserteissa.
Seela ja Venla pitivät konsertissa erityisesti yhteislauluhetkistä.
- Amppari ja orava olivat myös iha-

nia, tytöt kommentoivat.
Lasten eläinaiheinen urkukonsertti
on vieraillut Kuopion kirkkojen lisäksi aiemmin mm. Helsingin uuden musiikkitalon urkusalissa.
Teksti ja kuvat:
- Marja Miettinen -

(kulmat, eyelinerit ja huulet)

Viihdy Jynkässä,
Ravintola Käskynkässä
- lounas ma-pe
alk. 8,50 €
klo 10.30-15.00
t alk. 10,60 €
- ala carte ateria
€
- pizzat alk. 8,10
8,10 €
k.
al
riat
- hampurilaisate

Lasten ehdoilla
Anu Amppari ja Outi Orava liikkuivat eri puolilla salia ja välillä he istuivat vierekkäin urkujen ääressä soittaen nelikätisesti – ja -jalkaisesti.
Konsertti eteni seikkailuhenkisesti
ja vauhdikkaasti lasten ehdoilla. Samalla lapset saivat tutustua merkittävien säveltäjien musiikkiin.
Päiväkoti- ja päivähoitolapsien ryhmiä oli tullut suurin joukoin kuuntelemaan konserttia. Myös naapurukset

• Parturi-kampaamopalvelut
• Hiusten ja ripsien pidennykset
• Feel Good kestopigmentoinnit

Aikakone auttoi Anu Ampparia ja Outi Oravaa vanhan soittimen ja säveltäjien etsinnässä.

Nyt varattavissa
uusi
saunakabinetti
A-oikeuksin,
max 30 henkilöä.
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Urkumusiikista pitävät naapurukset Marjo Toppinen (vas.) ja Kaisa Voutilainen tulivat konserttiin lastensa Seelan ja Venlan kanssa.

Soikkokuja 12, Jynkän palvelukeskus, Kuopio
017-361 3411
www.kaskynkka.net
ma-to 10.30-20.00, keittiö 10.30-19.00
pe
10.30-23.00, keittiö 10.30-21.00
la
12.00-22.00, keittiö 12.00-21.00
su
12.00-21.00, keittiö 12.00-20.00
Tilaisuuksissa palvelemme -02 asti
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Petosen alueen kunnallisvaaliehdokkaita tentissä:

Mikä on hyvää Petosella – entä ongelmien ratkaisu?
Pääasiassa Petosen alueella asuvat
kunnallisvaaliehdokkaat yhdeksästä
ehdokaspuolueesta saavat tilaisuuden
vastata v iiteen kysymykseen liittyen Petosen
alueen kehittämiseen – ja mahdollisuuden
myös omien vahvuuksiensa esittelyyn.
Kysymykset:
1. Mikä on Petosen alueen suurin ongelma?
2. Keinosi ongelman ratkaisuun?
3. Mikä on hyvää ja kehittämisen arvoista
Petosella?
4. Mitä puolueesi on saanut aikaan valtuustossa
Petosen hyväksi?
5. Mitkä ovat sinun vahvuutesi?
- En siis uneksi etupäässä golfkentistä, vaan ihan oikeasta ihmisten hyvinvointia parantavasta päätöksenteosta kokemukseni ja ymmärrykseni takaa
vastuuntunnon!
- Kuulun puolueeseen, joka ei ole
horjunut, eikä horju näkemyksissään
oikeasta ja väärästä! Minua ei siis tulla
"puoluekurittamaan" rehellisyydestä
eikä järjen käytöstäkään.

Anne Ruuskanen, SKP
Ammatti: YTK,
työtön (ei toimeton)
Ikä: 52
Mikä on Petosen alueen suurin ongelma?
- Rakoileva yhteisöllisyys ja sen tuoma slummiutumisriski.
- Koulutoimen, omaishoidon ja vanhuspalvelujen "säästöt" eivät paranna
petoslaistenkaan elämänlaatua, eivätkä poista noita ongelmia, päinvastoin!
Keinosi ongelman ratkaisuun?
- Kaupungin on satsattava toimintaan, jolla varsinkin nuorten aikuisten
ja nuorten vapaa-aikaan tulisi järkevää monipuolista sisältöä. Urheilun ja
kapakan väliltä ei voi hirveästi valita!
- Konkreettisia toimenpiteitä tulee
kysellä Petosen asukkailta ja täällä toimivilta ihmisiltä. Kerrankin voisi harrastaa sen verran luovuutta, että vastaamaan innostuisivat muutkin kuin
jo valmiiksi aktiiviset ihmiset.
Mikä on hyvää ja kehittämisen arvoista Petosella?
- Upea luontoympäristö ja suhteellisen hyvät palvelut, joista on pidettävä
kiinni. - Leikkurien uhka viuhuu pian joka puolella kaupunkia, kun vaalipuheet ovat ohitse ja 21 miljoonan
budjettivaje, sekä noin 11 miljoonan
kuntamäärärahojen leikkaus iskevät
kuopiolaisten arkeen.
Mitä puolueesi on saanut aikaan
valtuustossa Petosen hyväksi?
- Emme ole vielä päässeet toteuttamaan edustamaamme ihmisen näköistä politiikkaa Kuopiossa! Ja sehän
näkyy elitistisenä vouhotuksena varainkäytössä. Tiivistettynä, että posti
meni ja ALKO tuli.
Mitkä ovat sinun vahvuutesi?
- Tiedän tasan tarkkaan miten murheellisia ja kalliita ovat seuraukset,
kun palveluja heikennetään ja ihmisten elämää ajetaan taloudellisesti ja
sosiaalisesti ahtaalle!

Markku Huttunen,
Suomen Kristillisdemokraatit
Ammatti: rakennusmestari,
yrittäjä,
KD:n Kuopion paikallisosaston pj.
Ikä: 65
Mikä on Petosen alueen suurin ongelma?
- Uuden kaupunginosan ongelmana
ovat monta kertaa mm. levottomuudet. Ne pohjautuvat siihen, että asutus
leviää, mutta palvelujen rakentaminen laahaa perässä.
- Ymmärtääkseni ongelma on julkisten palvelujen ajantasaistamisessa.
Keinosi ongelman ratkaisuun?
- Yksi ratkaisu olisi suora palauteyhteys viranomaisiin ja päättäjiin. Asukkaiden on koettava että heitä kuullaan
muulloinkin kuin vaalipaneeleissa.
- Asukkaille tulisi tehdä suorakeskustelufoorumi, esimerkiksi ”varjokaupunginosaparlamentti”, jossa ajankohtaiset toiveet tulisivat julkisuuteen.
Mikä on hyvää ja kehittämisen arvoista Petosella?
- Petosen alue on vanhalta osaltaan
kasvuston myötä viihtyisää omakotialuetta. Kaavoituksellisesti aluetta
tulisi suunnitella hiukan väljemmäksi.
- Tietenkin peruspalvelutarpeet tulee saattaa kuntoon kuten päiväkodit,
koulut ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet asutuksen laajentumisen myötä.

Mitä puolueesi on saanut aikaan
valtuustossa Petosen hyväksi?
- KD:n valtuutetut ovat valtuustossa
olleet edistämässä palvelujen saatavuutta Petosen alueelle. Petoselle on
rakennettu lähiaikoina päiväkodit,
kaksi koulua, liikuntakeskus, uimaranta sekä Saaristokatu.
Mitkä ovat sinun vahvuutesi?
- Karttulan pitkäaikaisen valtuutettuna ja hallituksen jäsenenä sekä
monissa lautakunnissa palvelleena
kuin myös kirkon luottamushenkilönä mottoni on: Kokemus käyttöön rakentavaan päätöksen tekoon.

Jari Hoffren, Vasemmistoliitto
Ammatti: avustaja
Ikä: 52
Mikä on Petosen alueen suurin ongelma?
- Petosen alue on sinänsä hyvä paikka asua.
- Jos jokin ongelma pitää erikseen
mainita on se mielestäni koulujen vähäisyys. Meidän perheemme lapset jo
ovat peruskouluiän ylittäneet, mutta
hyvin muistan sen ajan. Ymmärtääkseni vieläkään asia ei ole korjaantunut.
Keinosi ongelman ratkaisuun?
- Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelun yhteydessä on aivan selkeästi
nähtävissä millaisille perheille rakennetaan tai jaetaan tontteja.
- On aivan pöljää väittää, etteikö
lasten, koululaisten määrää osattaisi
ennakoida. Ongelma ratkeaa sillä, että palvelut rakennetaan tarpeen mukaan.
- Asuinalueita rakennetaan nykyisin liiaksi gryndereiden ja pankkien tarpeisiin. Minusta ihmiset pitäisi
huomioida ensin. Vaikka meidän perheemme on tämän lasten koululaisajan jo ylittänyt en sitä ikinä unohda.
Mikä on hyvää ja kehittämisen arvoista Petosella?
- Petosella hyvää on monipuolisuuden sekamelska. Vuokra-, asumisoikeus. ja omistusasumista on sijoiteltu
siten, että slummiutuminen on saatu
torjutuksi. Lapset, jotka eivät ole vastuussa oman perheensä hyvästä tai
huonosta menestyksestä asuvat suloisen sekaisin, käyvät samoja kouluja,
harrastavat samoissa urheiluseuroissa
ja järjestöissä ystävystyvät keskenään.
- Petosessa parasta on se, että tämä
on hyvä ponnahduslauta tulevaan elämään. -Kallavesi kaikkialla ympärillä
tietysti kruunaa asumisen nautinnon
mutta politiikoilla ei sen kanssa paljoa
tekemistä ole.
Mitä puolueesi on saanut aikaan
valtuustossa Petosen hyväksi?
- Petosen, kuten minkään muunkaan
asuinalueen yksittäiseen onnistumiseen ei puolueilla erityistä vaikutusta

ole. Minun puolueeni, vasemmisto,
pyrkii toimimaan kaikkien tavallisten
ihmisten hyväksi. Sitä ei varmaan sen
enempi tarvitse perustella. - Minun
Kuopiossani vahvimmat maksaa eniten ja heikoimmasta pidetään huolta.
Mitkä ovat sinun vahvuutesi?
- Olen ollut hyvin nuorena tehtaan
pääluottamusmies. Viimeisen vuosikymmenen ajan olen ollut eduskunnassa sosiaali- ja terveyspoliittista
lainsäädäntöä kehittävän valiokunnan
jäsenen Erkki Virtasen avustajana.
Työelämän pelisäännöt ja suomalainen sosiaalipolitiikka ovat minulle tutuimpia.

Arja Pihavaara, Suomen Keskusta
Ammatti: henkilöstösuunnittelija
Ikä: 52
Mikä on Petosen alueen suurin ongelma?
- Lapsiperheillä ja nuorisolla on erilaisia tarpeita, ja palveluiden tarjonta
ei aina vastaa kysyntää, ei määrällisesti eikä laadullisesti.
- Ikäihmisten palveluiden riittävyys,
koko kaupungin ongelma
Keinosi ongelman ratkaisuun?
- Jos minä saisin päättää ja rahaa
olisi käytössä, lisäisin pikaisesti henkilöstöresurssia kotipalveluihin ja
laajentaisin palvelua myös tavallisille
lapsiperheille. Tukemalla perhettä ja
vanhemmuutta tuetaan samalla lapsia
ja nuoria, ja sitä kautta meidän tulevaisuuttamme.
- Samoin jatkaisin jo aloitettua vanhuspalveluiden uudistamista
Mikä on hyvää ja kehittämisen arvoista Petosella?
- Hyvää ovat monipuoliset liikuntapalvelut, terveysasema, kauniiksi
suunniteltu ympäristö ja monipuoliset
kaupan palvelut lähellä.
- Kehitettävää on kaupungin palvelutarjonnan laajentaminen ja kohdentaminen - ja postin puuttuminen
(vaikkei se kunnan päätettävissä olekaan).
Mitä puolueesi on saanut aikaan
valtuustossa Petosen hyväksi?
- Keskusta on ollut päättäjiensä välityksellä mukana edistämässä Pelastusopiston sijoittamista Petoselle.
- Keskusta on ollut tukemassa isojen
hankkeiden läpiviemistä mm. kaavoituspäätöksillä (Saaristokatu, Ikea, Pieni Neulamäki, Petosen liikuntapalvelut jne).
- Keskusta on ollut edistämässä lähipalveluita Petosella.
- Kannattaa muistaa, että kunnallinen päätöksenteko edellyttää yhteistyökykyä. Mikään puolue ei yksin saa
tavoitteitaan läpi, eli nuo edellä mainitut asiatkin ovat kaikkien päättäjien
yhteisen tahtotilan ansiota.

Mitkä ovat sinun vahvuutesi?
- Olen sosiaalinen, kohtalaisen suorapuheinen ja ilmaisen itseäni selkeästi niin puhuen kuin kirjoittaen.
- Kuuntelen. Olen myös päivätyössäni ja järjestötyössä oppinut ratkaisukeskeiseen työskentelyyn.
- Pyrin selvittämään asioiden taustoja päätösten tueksi.
- Arvostan toimivia pelisääntöjä ja
niiden mukaan toimimista
- Arvostan oikeudenmukaisuutta.

Juhani Tanski, STP
Ammatti: atk-suunnittelija,
puolueen pj.
Ikä: 65
Mikä on Petosen alueen suurin ongelma?
- Suurin ongelma taitaa olla imago,
joka on osittain peräisin Petosen rakentamisen ajoilta, jolloin rakennettiin suuria määriä asuntoja, mutta luvatut palvelut viipyivät.
- Osin tämä ongelma johtuu siitä, että Petosen alue on väestömäärältään
varsin iso moneen lähiöön verrattuna. Siksi lehtiotsikot puukotuksista,
ampumisista, huumejengeistä, vankikarkurin pidätyksistä jne. jäävät lukijan mieleen. On vaikea suhteuttaa ne
muiden lähiöiden uutisiin.
Keinosi ongelman ratkaisuun?
- Petosen asukkaiden pitäisi enemmän kirjoitella lehtiin ja kertoa miten
mukava, luonnonläheinen ja vettä lähellä Petonen on ja miten viihtyisiä
kerros- ja omakotialueet ovat.
- Radiotoimittajien kimppuun pitää
käydä ja soitella lehtien toimittajille,
vaatia juttuja Petosesta ja antaa juttuvinkkejä.
Mikä on hyvää ja kehittämisen arvoista Petosella?
- Petosella on rauhallista, viihtyisää,
kauniit maisemat, ulkoilupolut, urheilukentät ja -hallit, uimarannat ja mattolaituri, kaupat ja muut palvelut sekä
asukastuvat lähellä.
- Petonen on suunniteltu viihtyisäksi "puistokaupungiksi", joka on saanut
jopa Suomen arkkitehtiliiton palkinnon.
- Posti- ja kirjastopalveluja tulee kehittää. Asukastupiin voisi lisätä elokuva-, musiikki-, teatteri- ym. kulttuuritoimintaa.
Mitä puolueesi on saanut aikaan valtuustossa Petosen hyväksi?
Mitkä ovat sinun vahvuutesi?
- Olen uusi ryvettymätön voima,
joka pitää ympäristön kehittämistä ja
yhteiskunnallista tasa-arvoa säilyttämisen ja kehittämisen arvoisena.
- Minulla on luovia ideoita moniin
kaupungin ongelmiin enkä ole urautunut vanhoihin käytäntöihin.
- Minulla on rohkeutta tuoda esiin
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kaupunginhallinnon salailupolitiikka
ja arvostella viranhaltijoita ja päättäviä elimiä silloin kun asiat menevät
pieleen. Esimerkiksi toriremontissa
rahaa on heitetty Kankkulan kaivoon
eivätkä Fennovoima-selvitykset tuo
mitään lisäarvoa kaupungille.,

Kati Sweeney,
Kansallinen Kokoomus
Ammatti: asiakaspalvelija,
pienyrittäjä
Ikä: 37
Mikä on Petosen alueen suurin ongelma?
- Minä haluaisin miettiä aluksi mikä
kaikki on hyvin. Meillä on Petosella
muun muassa hyvät koulut ja monia
päiväkoteja, terveyskeskus, neuvola,
Kela, uimahalli ja mahtavat ja hyvin
huolletut lähiliikuntapaikat – eli Petoselta löytyvät lähipalvelut joita muilla
asuinalueilla ei enää ole tarjolla.
- Kolmen lapsen/nuoren äitinä olen
kuitenkin kiinnittänyt huomiota, että
turvallisuuteen ja ympäristön viihtyisyyteen (lähinnä ilkivaltaan) olisi hyvä kiinnittää enemmän huomiota.
Keinosi ongelman ratkaisuun?
- Valvonnan lisääminen, sekä poliisin määrän, vartiointiliikkeiden että
kiinteistöjen omistajien omavalvonnan lisääminen.
- Esimerkiksi kouluilla on särjetty
paljon ikkunoita ja piirrelty seiniin,
pukukoppeja sotketaan ja yhteiseen
virkistykseen tarkoitettuja paikkoja
hajotetaan ja sotketaan. Tähän täytyy
puuttua ja tekijät on saatava vastuuseen ilkivallan tekemisestä.
Mikä on hyvää ja kehittämisen arvoista Petosella?
- Loistavat liikuntamahdollisuudet,
joita voi aina kehittää tai ainakin ylläpitää entistä tasoa.
- Asukasyhdistystoiminta on vilkasta ja nuorille ja lapsille on melko hyvin tarjolla tekemistä.
- Julkinen liikenne toimii melko hyvin, mutta uusia ratkaisuja täytyy aina
etsiä.
Mitä puolueesi on saanut aikaan
valtuustossa Petosen hyväksi?
- Yksin ei mikään puolue päätöksiä
valtuustossa tee, joten kunniaa ei yksikään puolue voi mistään päätöksestä
pelkästään itselleen ottaa. Päätöksenteko on yhteistyötä.
- Katsoisin että Lippumäen lähiliikunta-alueen rakentaminen on ollut
erittäin hyvä päätös Petosen hyväksi.
Mitkä ovat sinun vahvuutesi?
- Olen asunut Petosella vuodesta
1990, pois lukien 8 vuotta sataman
asukkina 2000-luvulla. Tänne siis aina
palaan, koska pidän alueesta – ja lapsenikin viihtyvät Petosella.
- Olen ollut mukana paikallispolitiikassa pienissä määrin jo vuoden 2008
kunnallisvaaleista parin lautakunnan
yms. varajäsenenä.
- Seuraan aktiivisesti alueen toimintaa ja mahdollisuuksia lasten kannalta muun muassa Pitkälahden koulun
vanhempainyhdistys Pitkis ry:n aktiivijäsenenä sekä varapuheenjohtajana.

- Olen hyvä päätöksentekijä, koska
en pelkää kantaa vastuuta tai puuttua
asioihin. -Epäkohdat on aina korjattavissa ja sen myötä meidän jokaisen
arjesta voi tulla helpompaa.

Marko Taskinen, Perussuomalaiset
Ammatti: asentaja
Ikä: 42
Mikä on Petosen alueen suurin ongelma?
- Petosen aluella tapahtuvan rakentamisen ja muuttoliikkeen vuoksi
koulujen luokkakokojen kasvu sekä
sen myötä suuret oppilasmäärät ja niiden tuomat ongelmat.
Keinosi ongelman ratkaisuun?
- On palkattava lisää kouluavustajia
tukemaan opettajia ja oppilaita heidän
työssään.
Mikä on hyvää ja kehittämisen arvoista Petosella?
- Lähiliikuntapaikat ja nuorten liikunnan ohjaus.
Mitä puolueesi on saanut aikaan
valtuustossa Petosen hyväksi?
- Perussuomalaiset olivat vaikuttamassa luokkakokojen kasvattamista
vastaan.
- Pidämme myös ehdottomasti kiinni lähikoulujen ja palvelujen säilyttämisestä.
Mitkä ovat sinun vahvuutesi?
- Minulla on näkemystä ja kokemusta nuorten ja lasten koulunkäynnistä/
urheiluharrastuksista Petosen alueella.
- Olen määrätietoinen päätöksentekijä.
- Takkia ei käännetä.

Antti Tuononen, Vihreä liitto
Ammatti: aluesihteeri
Ikä: 52
Mikä on Petosen alueen suurin ongelma?
- Suurimmat ongelmat ovat lasten ja
nuorten turvattomuus, vanhempien
päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat.
Keinosi ongelman ratkaisuun?
- Näihin ongelmiin ei ole helppoja
ratkaisuja. Tarvittaisiin lisää ns. etsivää nuoriso- ja sosiaalityötä. Kannattaisi panostaa myös järjestöyhteistyöhön.
- Vaikutukset näkyisivät ajan kulues
sa syrjäytymisen ja turvattomuuden
vähenemisenä.

Mikä on hyvää ja kehittämisen arvoista Petosella?
- Hyvää ja kehittämisen arvoista on
viranomaisten välinen yhteistyö lasten ja nuorten asioissa.
- Tärkeää on myös se, että Petonen
säilyy puistokaupunkina ja täyden
palvelun alueena.
Mitä puolueesi on saanut aikaan
valtuustossa Petosen hyväksi?
- Valtuustotasolla Petonen ei ole ollut erityisesti esillä.
- Sen sijaan perusturva- ja terveyslautakunnassa olemme olleet Pyörön
terveysaseman ja sen tarjoamien palveluiden laajentamisen kannalla.
Mitkä ovat sinun vahvuutesi?
- Olen yhteistyökykyinen ja verkostoni muihin järjestötoimijoihin ovat
hyvät.
- Yhteiskuntatieteellinen koulutus ja
noin 50 vuoden kokemus sosiaali- ja
terveystoimen asiakkuudesta on erinomainen perusta, kun haluaa toimia
ja vaikuttaa erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden ja ongelmien parissa.

UTELU

Mitä odotat ehdokkaaltasi?

Eila Eskelinen:
- Kun julkinen sektori kuitenkin
jatkuvasti leikkaa menojaan mielenterveys-, päihde- ym. palveluista, kaupunki voisi suunnata varoja
kolmannelle sektorille korjaavaan
työhön.
- Terveyspalveluiden yksityistäminen puistattaa!

Jouni Eskelinen:
- Koska Petonen on lähes kaupungin kokoinen, täällä pitäisi olla täydet terveyskeskuspalvelut.
- Postikin on kolmen kilometrin
päässä.
- Petosen tori pitäisi suunnitella
uudelleen istumapaikkoineen ja kiviä sisältävät kaivonkannet pois!

Elvi Kikari:
- Petosen laboratoriopalveluiden
pitäisi koskea myös kontrollikäyntejä.

Antti Nenonen:
- En äänestä ketään, koska kukaan
ei aja opiskelijoiden ja työttömien
asiaa!

Tutteli Ryynänen:
- Pyörönkaarella pitäisi saada liikenne hitaammaksi – koululaiset
ovat vaarassa ylittäessään katua.
- Töyssyt ovat tarpeellisia.

Sirkka Tolonen:
- Alueella asuvia ihmisiä pitäisi
kuunnella enemmän.
- Terveydenhoitopalvelut ovat tärkeitä etenkin vanhuksille.

Erkki Tanhu:
- Töyssyjä lisää Pyörönkaarelle autojen vauhtia vähentämään.
- Täällä on muuten hyvät palvelut,
mutta vain yksi pankkiautomaatti!

Enni Miettinen
- Ehkä tarvittaisiin enemmän kokoontumispaikkoja nuorille.

Mari Huohvanainen, SDP
Ammatti: laborantti,
pääluottamusmies
Ikä: 37
Mikä on Petosen alueen suurin ongelma?
- Arjen turvallisuutta voisi Petosen
keskustan alueella lisätä. Tämä myös
lisäisi alueen vetovoimaa.
Keinosi ongelman ratkaisuun?
- Yhteistyötä viranomaistahojen
kanssa tulisi lisätä ja miettiä mm.
mahdollisen lisävartioinnin tarvetta.
- Myös mahdollisia uudistuksia alueen asuntopolitiikkaan on mietittävä
vakavasti.
Mikä on hyvää ja kehittämisen arvoista Petosella?
- Olen tyytyväinen Petosen palveluihin. Petoselta löytyvät kaikki tarvittavat julkiset palvelut, kuten mm.
kirjasto, terveyspalvelut, koulut ja
päiväkodit. Näiden tulee myös vastaisuudessakin säilyä.
- Lisäksi alueella on hyvät kauppapalvelut, ulkoilualueet uimahalleineen ja urheilukenttineen.
- Mm. kaikki edellä mainitut asiat
ovat hyviä asioita, joista tulee pitää
huolta ja joita on tulevaisuudessa voitava kehittää vielä lisää.
Mitä puolueesi on saanut aikaan
valtuustossa Petosen hyväksi?
- Otetaan tässä nyt muutama asia
esille; mm. lähialueen terveyspalvelut
on saatu pidettyä Petosella sekä tietysti Petosen hyvistä julkisista liikenneyhteyksistä on myös kiittäminen
SDP:n valtuustoryhmää.
Mitkä ovat sinun vahvuutesi?
- Olen oikeudenmukainen ja rehellinen. Uskallan sanoa mielipiteet
ääneen ja olla tarvittaessa eri mieltä
asioista.
- Asiat riitelevät eikä ihmiset niiden
takana.
- Osaan toimia niin yksin kuin ryhmässä.
Haastattelut kokosi:
- Marja Miettinen -

Utelijana:
- Marja Miettinen -
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EI LASTEN SYRJÄYTYMISELLE!

Vaalit netissä - www.vaalit.fi
• Palvelut
kuntoon
• Työ ja
toimeentulo
• Lastensuojelu

134

146
Matti Kartano

167

Ossi Rantonen
www.ossirantonen.net

Elämänkokemuksesta
viisautta päätöksentekoon.
mattikartano@gmail.com
www.mattikartano.net

Petosen ja Jynkän alueen oma ehdokas
Erkki Hakkarainen

268

WWW.ERKKI.NET

VARMAT VAIKUTTAJAT
PERUSPALVELUT
KUNTOON!

36
Reijo
Kettunen

Terveyskeskuspalvelut
Vanhuspalvelut
Nuorisotakuu
Kunnallisvaalit 28.10
Ennakkoäänestys 17.-23.10.

ÄÄNESTÄ JA VAIKUTA!

74
Lapset ja nuoret elämäntyönä.

Pentti
Sauhke

Veikko Tiihonen, rehtori (Kokoomus)

SUOMEN UUDISTAJIA

Kuopiosta

Toivoa on, nyt tarvitaan vahvaa tahtoa. Suomi kaipaa uudistusta, jotta meillä
olisi hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessakin. Ja uudistus onnistuu, kunhan
uskallusta riittää. Peruuttamalla kun ei pääse eteenpäin.
Me kokoomuslaiset emme häpeä olla innostuneita. Kuopion menestys

Tavoitteenamme on kehittyvä ja elinvoimainen Kuopio. Se on tur-

on lähialueiden ja koko Itä-Suomen etu. Olemme rohkeita ja tiedämme,

vallinen, viihtyisä, esteetön ja puhdas elinympäristö. Sellainen missä

mitä on kantaa vastuuta vaikeinakin aikoina. Emme peittele totuutta

meidän kaikkien on hyvä kasvaa, elää ja tehdä työtä. Kaupunki jossa

silloinkaan, kun se on epämiellyttävä.

voimme harrastaa, liikkua ja jossa vieraskin viihtyy.

Haluamme jatkaa vastuullisesti uudistamistyötä myös tulevalla
valtuustokaudella. Etsimme rohkeasti uusia ratkaisuja, kuten terveys-

Yhteiset päämäärät yhdistävät. Jokaista kuopiolaista tarvitaan rakentamaan entistä parempaa, kasvavaa Kuopiota.

kioskit, palveluseteleiden käytön laajentaminen, monitoimijuus, yrittäjyys ja yhteistyö kaikissa palveluissa.

Kaikki 88 loistavaa kunnallisvaaliehdokastamme

NUMEROILLA 190-277

Parempi Suomi?
Ei pöntömpi ajatus.

voit tavata turuilla ja toreilla sekä osoitteessa

www.kuopionkokoomus.fi

Maksaja: Kokoomuksen Kuopion Yhteiskuntapoliittinen seura ry.
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JOULUAITTA
AVATAAN 1.11.2012

Kotikulman emäntä ja isäntä pitävät työstään

Paljon kivaa pöytään ja
pukinkonttiin!
* Käsityöt * Havukoristeet ja -kranssit
* Tilda-nuket * sinapit
* Jouluiset kahvikakut * Piparitalot ym.

”Tärkeintä on asiakkaiden viihtyminen”

K

uopion Setlementti Puijolan ylläpitämästä Kotikulman
kohtaamispaikan asukastuvasta ja kahvilasta on tullut tärkeä paikka
monille lähiasukkaille.
– Täällä voi kahvikupin ohessa saada tietoa ja ohjausta arkisissa asioissa,
tavata tuttuja, viihtyä ja myös karkottaa yksinäisyyttä, sanoo asukastuvan
ehtoisa emäntä Ritva Ritvanen, joka
on saanut mummo-lempinimen.
- Mummoksi minua kutsutaan ihan
yleisesti, hän sanoo iloisesti nauraen.
Tupaisäntänä toimiva Juha Ruotsalainen ottaa välillä kitaran soittaen ja
laulaen upeasti vaikkapa Vangin laulun, jolla hän saa kyyneleet Ritvan ja
monien muidenkin silmäkulmiin.
- Olen ollut säestämässä mm. Annikki Tähden, Kirkan ja Kari Tapion
laulamista, osa-aikamuusikkona toimiva Juha kertoo.

MYYNTIPAIKKA:
25 € / 7 pv • 40 € / 14 pv
DET
HUOM! UU
JAT!!
AUKIOLOA

MARRASKUUSSA VIETÄMME
1-V. SYNTTÄREITÄ!
Yllätyksiä ja arvontoja!
Katso facebook!

Pöytävaraukset puh. 040 360 7017

Miiluranta 1 Pitkälahti (Korkean punatiilipiipun juurella)
Avoinna: Ma: iltakirppis 12-20. Ti-Pe 10-18. La 9-14. Su ja juhlapyhinä suljettu.

Uutena toimintamuotona
sauvakävely
Neljätoista vuotta toimineeseen asukastupaan tullessa aistii hyvän, kotoisen tunnelman. Kahvin ja pullan
tuoksussa on mukava selvitellä asioita. Ritvalle ja Juhalle on tärkeintä, että asiakkaat viihtyvät ja voivat luottaa
heihin.
Ritva kertoo, että asukastuvan jokapäiväiseen palveluun kuuluu lahjoituksena saadun leivän jakaminen
tarvitseville.
- Päivittäin täällä käy 25 – 35 ihmistä
ja kävijämäärät lisääntyvät koko ajan.
Tupaemäntä ja –isäntä pyrkivät järjestämään sellaista viikko-ohjelmaa,
josta kävijät pitävät.
- Tänä syksynä aloitamme uutena
toimintamuotona sauvakävelyn.
Viikoittaisiin tapahtumiin kuuluvat
mm. bingon pelaaminen, askarteluhetket, soittaminen ja laulaminen.

Korjausompelua edullisesti
Asukastuvan kävijät saavat apua
mm. internetin käytössä, Kela:lla ja
apteekissa asioinnissa ja kaavakkeiden
täytössä.
Korjausompelu on eräs suosittu palvelumuoto.
- Täällä ommellaan verhoja, päiväpeitteitä ja palvelua saa vaikkapa housun lahkeiden kääntämisessä.
- Työtehtävillä, kuten sovitulla lähi-

- Hyvää mieltä haluamme tarjota kävijöille, sanovat Ritva Ritvanen ja Juha Ruotsalainen.
talon siivouksella saadaan myös lisätuloja.
Asukastuvan kävijöille järjestetään
myös retkiä, jotka tuvan emännän ja
isännän mukaan hyvin suosittuja.
- Valamon retkelle lähti kaksi linjaautollista väkeä.
- On oltu myös Tuomirannassa ja
Haminalahden metsästysmajalla tekemässä talkootöitä.
Talvella asukastupalaiset ovat retkeilleet Kirveslahden laavulle paistaen
makkaraa ja juoden nuotiolla keitettyä kahvia.
Jos kesäisin haluaa lähteä ongelle,
voi Kotikulmalta vuokrata soutuvenettä hyvin edullisesti.
Samassa rakennuksessa on myös
Puijolan Kirppis, josta voi tehdä löytöjä ja edullisia ostoksia.
Kaiken kansan kohtaamispaikka

Kotikulma, Jalkasenkatu 7,
70820 Kuopio, puh. 050 372 7900.
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen –

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

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

TANSSIT
Petosen vapaa-aikatiloissa,
Pinarilla, Pyörönkaari 19

Seuraavat tanssit:
Lauantaina 10.11. klo 17 - 21
Syksyn viimeiset tanssit: 8.12.

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

TERVETULOA!

POLKUPYÖRÄHUOLLOT
AMMATTITAIDOLLA!
Huollata pyöräsi
ajokauden päätyttyä!
Perushuolto 60 €
(norm. 65 €).

Ilmainen
nouto- ja palautuspalvelu huoltoon 28.02.2013 asti
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!

Kevään ja
kesän juhliin

Uusia
erikoiskasvohoitoja esim.
hyaluronihappohoito ja
mango-shampanjahoito.
- kasvohoidot
Graf
-Rosa
jalkahoidot
maahantuoja
paikalla
- ripsien pidennykset

14.11., tekee 30 min.
sekä muut
kasvohoitoja
€).
kosmetologin (20
hoidot
Varaa oma aikasi!
Katso hinnasto
Kävijöille
tarjolla
www.hyvanolonsalonki.fi
kakkukahvit.

Pyörönkaari 1, 70820 Kuopio
044 355 5730
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Pyörön terveysasema
takaisinsoittojärjestelmän piiriin

Yhdistyksen
järjestämät kaikille
avoimet toiminnot
jatkuvat syksyllä:

Kuopion terveysasemista myös
Pyörössä omahoitajat ottavat käyttöön
takaisinsoittojärjestelmän.
Pyörön vanhalla terveysasemalla
takaisinsoitto aloitettiin 2.10. ja uudella puolella palvelu käynnistetään
9.10.
Takaisinsoitto tarkoittaa sitä, että
jos omahoitaja ei pysty vastaamaan
asiakkaan puheluun tai jos puhelinlinja on varattu, puhelimessa kuuluu
nauhoitettu tiedote. Asiakas voi sul-

Biljardivuoro Pinarilla
maanantaisin klo 9.30-13 ja torstaisin klo 12-14.

kea puhelimen tai jättää soittopyynnön nauhalle, ja hoitaja soittaa asiakkaalle takaisin vuorokauden sisällä.
Pyörön mukaantulon jälkeen takaisinsoitto on käytössä Karttulan, Vehmersalmen ja Riistaveden terveysasemilla sekä pääterveysaseman 1. ja 5.
kerroksessa. Viimeisenä uuteen järjestelmään on siirtymässä pääterveysaseman 2. kerros, kun sen omahoitaja- ja
omalääkärialueet tulevat mukaan
loka-marraskuun vaihteessa kahtena

peräkkäisenä tiistaina, 30.10. ja 6.11.
Kuopion siirtyminen takaisinsoittoon alkoi vuoden 2011 alusta, kun
Karttulan terveysasema toi sen kuntaliitoksessa mukanaan.
Takaisinsoittojärjestelmä on käytössä puhelintuntien aikana eli maanantaista keskiviikkoon kello 8 - 10,
torstaisin ja perjantaisin kello 8 - 9
sekä maanantaista perjantaihin kello
12 - 13.
Lähde: Kuopion kaupungin tiedote

Supersyysloman ohjelmaa
Petosen lehden ilmestymisalueella
Petosen vapaa-aikatila PINARI
Keskiviikko: Sumopainia alakoululaisille klo 14.15 - 15.15 ja 15.30 - 16.30, isommille 17.30 - 19.00 ja 19.30 - 21.00.
Katso lisää: http://www.magicgames.net/service.cntum?pageId=111055
Lattialeffaa, näytökset alakoululaisille klo 15 ja isommille klo 18
Torstai: Splättis (Paint Ball) klo 13-14, 14.30-15.30 ja 16-17 Splättistely tapahtuu Petosen mäellä, vesitornin
viereisellä alueella. Ilmoittautumiset joko Monarin ohjaajille, tai Pinarille: pinari@kuopio.fi, (017)182 688.
Max. 8 hlö/ryhmä. Hinta 5 € (sisältää aseet, panokset ja suojavarusteet)
Sumopainia alakoululaisille klo 14.15 - 15.15 ja 15.30 - 16.30, isommille 17.30 - 19 ja 19.30 - 21
Kaupunkisotaa (Funbattle) salissa klo 14.15 - 15.15 ja 15.30 - 16.30 (alakoululaiset) 17.30 - 19 ja
19.30 – 21 (yläkoululaiset)
Perjantai: klo 19 -23 Tee se itse disco -teema
Liput 1€, talokortilla ilmainen. Huom! Tapahtumaan pääsevät 6-luokkaiset ja sitä vanhemmat, joten pienemmille
Pinari ei ole auki perjantaina!
Lippumäen jäähalli
ke klo 12-15 Kuopion Taitoluistelijat, Uppo- Nallen luistelukoulu, temppuratoja, taitoluisteluopetusta, pelejä ja
leikkejä
to klo 12-15 KuLs: luisteluohjausta, tehtäväpisteitä, temppurata ja kisailua, puffetti
pe klo 12-15 Mailallisten päivä: Pelejä, Juniori -Kalpa
Martti Ahtisaaren koulu
Torstaina: Temppurata alakouluikäisille salissa 11.15-14
Leivontaa ja pelailua yläkouluikäiselle ja isommille kerhotiloissa 14.15-17

Yhdistyksen tukemana ja
vapaaehtoisvoimin järjestettävät tanssit tanssitaan
kerran kuussa Pinarin salissa.
Seuraavat tanssit 10.11. klo 17-21.

Tervetuloa!
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/

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
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
Korjausompelija jälleen tavattavissa.
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

PETOSEN IKINUORET RY

Vehmersalmen nuorisotalo Majakka
Teemapäivät arkisin klo 15-19
Karaoke keskiviikko
Toimintatorstai
Peliperjantai
Jynkän Monari
Keskiviikko: klo 15-17 ja 18-20. Askartelu (huovutus, helmikoruja, syyslyhtyjä), Tanssimatto
Torstai: klo 13-14, 14.30-15.30 ja 16-17 Splättis
Lattialeffa klo 15 (alakoululaiset) ja klo 18 (yläkoululaiset ja isommat). Tanssimatto

Petosen vapaaajantilat, Pinari,
Pyörönkaari 19
Puh. 040 473 1728
Avoinna:
ma-pe 9.30-13.30

Maistuvaa lounasta
tipe klo 11.0012.30

Salibandyvuoro sunnuntaisin klo 16-17.

Ateria
4,50 €

Lounas torstaina 18.10.: Paistetut muikut, perunamuusi

Toimintamme jatkuu Petosen asukastuvalla
os. Pyörönkaari 19 edelleen joka
arkimaanantai BOGGIAN peluu klo 12.00 – 14.00,
arkitiistaisin klo 11.45 – 14.00 käsitellään
yhdistyksemme juoksevat asiat kahvitellen,
joskus liikunnan, laulujen saattelemana siirrytään
BINGOA ja SKIP-BOA pelaamaan.
Pelaamme biljardia torstaisin klo 10.00 – 12.00.
Näissä peleissä muistikin virkistyy.
Yhdistyksemme syyskokous
pidetään asukastuvalla
marraskuun 20. pv klo 11.45 alkaen.
Pikkujoulun viettoa mietitään.
Odotamme uusia jäseniä kerhomme yhteyteen,
tulkaa tutustumaan yhteisiin rientoihimme.
EKL palkitsee tämän vuoden uudet jäsenet
risteilylipulla Tallinnaan.
HALLITUS

Perjantaina 19.10.: Makkaravuoka
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Saaristo Martat

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

Kokoontuu Jynkänvuoren kerhohuoneella.
Katso lisätietoa osoitteesta:

http://kahvio.ppay.ﬁ

www.saaristomartat.fi
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Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 21.10. klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella, saarna Matti Pentikäinen ja kanttorina Richard Nicholls.
Raamattuopetusta ma 22.10. klo
18. Ihmisen hengellisen kasvun avaimet; Tarja Säynevirta.
Vapaaehtoistyö esittäytyy la 27.10.
klo 10-14 Tule tutustumaan ja löydä
paikkasi seurakunnan työssä. Ohjelmassa: Aamuhartaus kirkkosalissa,
raamatuntutkistelu: Kristityn tehtävä
ja kutsumus, vapaaehtoistyö Kallaveden seurakunnassa. Seurakunnan
vapaaehtoisia kertoo omasta urasta
ja tehtävästään, vapaaehtoistori eri
puolilla kirkkorakennusta ja vapaaehtoisten pestuuta tehtäviin. Ruokailu ja kahvit. Ilmoittautumiset 22.10.
mennessä seurakunnan toimistoon p.
040-4848327 tai s.posti: eija.rasanen@
evl.fi.
Rautalankaseurat la 27.10. klo 18.
Mukana: Lähde-bändi: Veksi Vainikainen. sähkökitara, Juhani Koskell,
basso, Mikko Löppönen, rummut,
Heikki Tanila, koskettimet ja Mari
Vuola Tanila, laulu. Teetarjoilu.
Messu su 28.10. klo 10. Liturgia Petteri Hämäläinen, saarna Anni Tanninen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
4-vuotissynttärit su 28.10. klo 16.
Raili Rantanen, Seppo Kirkinen ja käsikellot.
10-vuotissynttärit ke 31.10. klo 18.
Anni Tanninen, Seppo Kirkinen ja
Dolce Minores.
Pyhäinpäivän sävelhartaus la 3.11.
klo 18. Anna-Maija Hella, Anna-Mari
Linna ja kirkkokuoro.
Messu su 4.11. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, Saarna Matti Turunen ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Rauhanyhdistyksen seurat su 4.11.
klo 18.
Messu su 11.11. klo 10. Liturgia
Matti Pentikäinen, saarna Petteri Hämäläinen ja kanttorina Mari VuolaTanila.
Kallaveden kirkko - Muuta
Leväsen messu ti 23.10. klo 13.30.

Matti Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kansainvälinen messu la 27.10. klo
16.
Kansainvälinen messu la 10.11. klo
16.
Mukulamessu su 11.11. klo 16. Anni Tanninen ja Mari Vuola-Tanila.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Pyhäinpäivän messu la 3.11. klo 16.
Raili Rantanen ja Keijo Eskola.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410, 7
1650 Hirvilahti
puh. 044-275 7936.
Hirvilahden työseura ti 23.10. klo
18. Raili Rantanen.
Muistomessu la 3.11. klo 13. Raili
Rantanen ja Anna-Mari Linna.
Nuoret
Nuortenillat to 25.10. klo 17.3020.30 Kallaveden kirkolla. Illan aiheena vastuun ilta. Seuraavan kerran
1.11. vietetään hiljaisuuden iltaa.
Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 31.10. 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
pimeyteen-marrasleiri
23.-25.11.2012 Sinulle,joka olet työikäinen ja koet itsesi yksinäiseksi.
Tarkemmat tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.11. mennessä Riitta Reimalle

p. 040-4848 370 tai Jarmo Tarkoselle
p. 040-4848 465.
Lasten
eroryhmä
16.-17.11.
7-12-vuotiaille lapsille, joiden huoltajien erosta on kulunut vähintään
puoli vuotta. Ryhmän ohjaajina YVPL
ry:n aluekoordinaattori Mervi Hakkarainen ja diakoni Kirsti Makkonen.
Ryhmän hinta 5€/lapsi (sis. välipala
ja ruoka). Ryhmään otetaan enintään
6 lasta. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 9.11. mennessä Merville p. 0400
441708.
“Hyvää huomenta arki” keskiviikkoisin klo 10-12 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa. Ryhmä ei kokoonnu vk. 42.
Ystäväpiiri parittomina torstaina
klo 12 Petosen seurakuntatalolla. Leväsen kammari ma 22.10. . klo 12.30
- 14. Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27. Muistetaan muistiamme.
Tietoa muistista ja iloista aivojumppaa. Arja Mielikäinen.
Hyvän hoidon päivä to 24.10. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Teema: “Sinä olet arvokas”, Riitta Reima, Irene Savolainen ja Jynkänseudun
alueneuvoston jäsen Ritva Holopainen. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon p. 040-4848 332 ma tai to klo
9-10 (voit jättää myös viestin vastaajaan).
Perhetyö
Taidetiistai ti 23.10. ja 30.10. klo
9.30-11.30 tai 13-15 Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle. Omat eväät ja taiteiluun sopivat
vaatteet mukaan.
4-vuotissynttärit su 28.10. klo 16.
Raili Rantanen, Seppo Kirkinen ja käsikellot.
Piirit
Haminalahden työseura ma 29.10.
klo 18.30. Ella Maapuro, Pyörönkaari
15. Raili Rantanen.
Niemisjärven olotila ti 30.10. klo
11.30-13 Niemisjärven kylätalossa.
Kierrätys.
Rytkyn seurakuntapiiri ti 30.10.
klo 18. Annikki Sopasella, Pirttilä 30.

Palvelupalkinto 2012 – ehdotuksia otetaan vastaan
Kuopion kaupunki palkitsee vuosittain palvelupalkinnolla asiakaspalvelussa kunnostautuneen henkilön tai
ryhmän. Palkinnon saaja voi edustaa
yritysmaailmaa, toimia kaupungin tai
muun työnantajan palveluksessa tai
olla mukana järjestö- ja yhdistystoiminnassa. Palkinnon myöntämisen
peruste voi olla yksittäinen palvelutapahtuma tai koko vuoden jatkunut
hyvä asiakaspalvelu. Palkinto jaetaan
nyt vuonna 2012 yhdeksännentoista
kerran.

Palkinnon, suuruudeltaan 2.500 euroa, ojentaa vuoden lopussa kaupunginjohtaja Petteri Paronen. Lisäksi
palkinnonsaaja saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon. Palvelupalkinnon
saajan valitsee Kuopion kaupungin
markkinointijohtaja asiakaspäällikön
esityksestä. Asiantuntijaryhmänä valinnassa toimii Kuopion kaupungin
asiakaspalvelun kehittämistiimi.
Palvelupalkinnon saajaa voivat ehdottaa sekä kuopiolaiset että ulkopaikkakuntalaiset. Kuntalaiset voivat

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

tehdä ehdotuksia palkinnon saajasta
31.10.2012 mennessä kaupungin internet-sivulla olevalla e-lomakkeella
www.kuopio.fi/palvelupalkinto. Ehdotuksia palkittaviksi voi toimittaa
perusteluineen myös kirjallisesti
osoitteeseen Kuopion kaupunki,
palveluneuvonta, PL 228, 70101
Kuopio.
Vuoden 2011 palvelupalkinnon saivat Vaateliike Henri ja Vaateliike Ninan henkilökunta sekä liikkeiden perustajat Urkki ja Maikki Keinänen.
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Suomalainen unelma
Miksi suomalainen muotoilu on pelkistettyä ja sulavalinjaista? Vastaus
voisi olla, että suomalainen yksinkertaisesti pelkää rimssuja. Ei tässä miksikään michelangeloiksi ruveta – ja tyhjiä mutkittelemaan. Vedetään vaan
viivat suoriksi niin saadaan nopeasti valmista.
Suomalaiset tiet on eri juttu. Niissä on paljon mutkia ja ne on tarkoitettu
suomalaisille opetukseksi. Jos et ole varovainen, ajat ojaan, törmäät ikihonkaan tai vainolainen tulee mutkan takaa ja pistää sinut paholaisen pannuun ja kärventää sinut asumalähiöksi. Sielläpähän elelet mutkiesi kanssa!
Suomalainen pitää savusaunasta, koska mytologiassa sielläkin ollaan lähellä vainolaista. Itseä pitää kiduttaa kuumassa, jotta synnit ja häpeä poistuvat. Kuumuus ei vielä riitä. Pitää olla vitsa, jolla saunassa räiskitään omaa
kalpeaa ihoa ja vitsa on tehty suomalaisten rakkaimmasta puusta, koivusta.
Saunan jälkeen otetaan pienet hömpsyt tai mennään lumihankeen pyöriskelemään. Sisu on suomalaiselle ihan tavallista arkipäivää. Suomalainen
ajaa sisulla aletarjouksia tarjoavaan markettiin ja ostaa sieltä tarjouksesta
vaikka mitä halpaa, ajaa takaisin kotiin, laittaa ostokset paikoilleen ja istahtaa kahvikupposelle. Samalla hän vilkaisee naapuritalon seinää tai omakotitaloa – ja miettii, miten huomisesta työpäivästä taas selviää. Lapset kiljuvat vierellä ja haluavat vaikka mitä.
Suomalainen unelmoi. Pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tuota, mutta mistään ei tule mitään. Masentaa. Niinpä suomalainen matkustaa pimeyttä pakoon etelään. Siellä eivät pimeyden voimat hallitse katolisesta uskonnosta
huolimatta. Suomalainen näkee siellä etelässä valoa, nukkuu hiekkarannalla, shoppailee, ottaa drinksuja ja hoipertelee uskon ja epäuskon välimaastossa. Tämä ei voi olla totta – näinkö minä tuolla naapurin Mönkköset?
Ensin suomalainen järkyttyy, koska noita muumioitahan hän läksi pakoon.
Sitten hän näkee naapurin mönkköset ihmisinä ja sopeutuu viikon kuluessa heidän läsnäoloonsa etelässä.
Siinä mönkköset ja miettiset ruskettuvat viereisillä rantatuoleilla ja katselevat ulkomaalaisten keveää menoa. Miksi ne hymyilevät? Tämä loma
ei ole mikään naurun asia. Tätä varten säästettiin pitkään ja kotona laskut
odottavat. Mitenhän eurokriisissä käy? Joudunkohan työttömäksi? Kuka
silloin maksaa talon ja auton lyhennykset? Miten käy lapsieni? He syrjäytyvät ja heistä tulee rikollisia ja vaikka mitä.
Näitä asioita suomalainen miettii rannalla katsellessaan merta ja taivaan
pilviä.
Suomalainen ei ymmärrä, miksi hänellä saattaa olla ikävä takaisin Suomeen rannalla loikoillessa. Se johtuu siitä, että suomalainen ei ole tottunut valoon ja iloon. Suomalainen hymyilee ja ajattelee naapuritalon seinän
harmaita sadejuovia ja silloin suomalainen näyttää onnelliselta.
- Marja Miettinen -

ILMOITUSTILAA!
Pyydä
tarjousta

ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä
soittamalla
040 524 2600
tai
sähköpostilla
petosenlehti@ppay.fi
Lehden
mediatiedot
löytyvät netistä

http://petosenlehti.ppay.fi

Petosen lehden tuoretta
numeroa on saatavilla Petosen,
Jynkän, Saaristokaupungin ja
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Avoinna joka päivä
klo 10.30-22.00
puh. 017 - 363 3405

PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT
LAPSILLE OMA MENU!

uudistunut

NOUTOPIZZERIA PETONEN
Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

tällä setelillä

SALAATTI

(kinkku, kana, tonnikala tai feta)
SALAATTI
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

KEBAB
KERMAPERUNOILLA

KEBAB
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

2:lla täytteellä

3:lla täytteellä

3:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

JUNIOR
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

4€

6€

NORMAALIPIZZA

4€

6€

tällä setelillä

tällä setelillä

RULLAKEBAB

KEBAB
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

PIZZA
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

6€

JÄTTITUPLAJUUSTOHAMPURILAINEN
HAMPURILAINEN
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

5,5€

4€

GRILLI
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

HAMPURILAINEN
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

JUNIORNUGGETIT
RANSKALAISILLA

GRILLI
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

MAKKARAPERUNAT

tällä setelillä

PANNUPIZZA

tällä setelillä

GRILLILAUTANEN

tällä setelillä

tällä setelillä

AURAHAMPURILAINEN

4€

6€

tällä setelillä

PERHEPIZZA
PIZZA
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

12€

tällä setelillä

KEBABHAMPURILAINEN

HAMPURILAINEN
voimassa 31.10.2012 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN KLO 21 SAAKKA (KULJETUKSISSA KÄY MYÖS VISA ELECTRON)
AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30 -22.00 | Pyörönkaari 7 | Petonen, Kuopio | puh. 017 - 363 3405 | info@noutopizzeria.com | www.noutopizzeria.com

5€

