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PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

NOUTOPIZZERIA PETONEN

Avoinna joka päivä
klo 10.30-22.00
puh. 017 - 363 3405

Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

tällä setelillä

SALAATTI

(kinkku, kana, tonnikala tai feta)
SALAATTI
voimassa 31.3.2013 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

tällä setelillä

RULLAKEBAB
KEBAB
voimassa 31.3.2013 asti
1 seteli / asiakas

GRILLILAUTANEN

6€

tällä setelillä

JUNIOR
MAKKARAPERUNAT

KERROSATERIA

JUNIOR
voimassa 31.3.2013 asti
1 seteli / asiakas

GRILLI
voimassa 31.3.2013 asti
1 seteli / asiakas

3,5€

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

8€

6€

GRILLI
voimassa 31.3.2013 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

LIHAPIIRAKKA

GRILLI
voimassa 31.3.2013 asti
1 seteli / asiakas

1,5€

tällä setelillä

KEBAB +
MAKKARAPERUNAT

GRILLI
voimassa 31.3.2013 asti
1 seteli / asiakas

7€

tällä setelillä

PEKONIHAMPURILAINEN

HAMPURILAINEN
voimassa 31.3.2013 asti
1 seteli / asiakas

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

4€
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Jonna on mukana Amnestyn toiminnassa

Ihmisoikeudet ja sananvapaus – työsarkaa riittää

P

suomalaista, joista 1500 oli kuntavaaliehdokkaita.

itkälahti-Petosen asukasyhdistyksellä työharjoittelussa oleva
Jonna Lentz (30) haluaa auttaa
vaikeuksissa olevia lähimmäisiään.
Hänen kiinnostuksensa auttamiseen
ja järjestötoimintaan heräsi noin kolme vuotta sitten.
- Olen itse saanut apua elämäntilanteissani ja senkin vuoksi heräsi halu
olla auttamassa muita avuntarvitsijoita.
Hän liittyi aluksi SPR:n ystäväpalvelutoimintaan ja vieraili erään vanhuksen luona säännöllisin väliajoin.
Viime ajat Jonna on ollut mukana
Kuopion Amnesty-ryhmässä, joka
on osa riippumatonta kansainvälistä
Amnesty International –järjestöä.

Toimittajan työ kiinnostaa
Amnestyn toiminnan tärkeä osa on
tiedottaminen väärinkäytöksistä, ihmisoikeuksien loukkauksista ja sananvapauden puutteesta eri puolilla
maailmaa.
Jonnasta huolestuttavaa on myös se,
että koko ajan ihmiselle luodaan uusia
tarpeita ostaa lisää tavaraa.
- Ihmiselle on tärkeää, että hänellä
on ruokaa joka päivä!
Jonnalla on ravitsemus- ja majoitusalan koulutus, mutta tällä hetkellä
häntä kiinnostaisi enemmän päästä
tekemään toimittajan työtä, jossa voisi
tutustua itseä kiinnostaviin asioihin ja
jakaa kirjoittamalla tietoa muillekin.

Yksityisen ihmisen
auttaminen
Jonnalle on tärkeää, että yksityisen
ihmisen hätä eri puolilla maailmaa
huomioidaan ja siitä tiedotetaan.
Amnestylla on yli kolme miljoonaa
jäsentä ja tukijaa yli 150 maassa ympäri maailmaa.
Viimeisimpänä Amnesty on ottanut
kantaa mm. lapsisotilaiden käyttöön
Malin taisteluissa, kuolemanrangaistuksen poistamiseen Kiinassa, poliisien mielivaltaisuuksiin Keniassa ja
ihmisoikeusjuristin saamiin tappouhkauksiin Venäjällä.
Viime keväänä Kuopion ryhmä
kampanjoi aktiivisesti Minnan päivänä tuoden esiin valtakunnallisen Joku
raja –kampanjan avulla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kuopiolaisille elokuvin, tiedottein ja bannerein.

UTELU

Uusia aktiiveja kaivataan

Jonnan mielestä on tärkeää, että yksityisen ihmisen hätä eri puolilla maailmaa huomioidaan ja siitä tiedotetaan.

Matalaa kynnystä avun
saantiin
Suomen isoimmissa kaupungeissa
on turvakoteja, joihin on mahdollista
päästä esim. perheväkivaltatilanteissa
– nopea avunsaanti kuitenkin puuttuu.
Jonnan mielestä ongelmana on, et-

tä pieniltä paikkakunnilta turvakodit
puuttuvat ja usein avunsaanti viivästyy.
- Pitäisi olla myös matalan kynnyksen turvakoteja, joihin pääsee nopeasti.
Jonna sanoo, että naisia syyllistetään
useissa maissa – Suomessakin - helposti raiskaustapauksissa esim. viit-

taamalla naisen ”kevyeen” pukeutumiseen.
Amnestyn vetoomus, joka vaatii
kuntia turvaamaan palvelut väkivallan uhreille riittävän ajoissa ja riittävän pitkään, ojennettiin helmikuun
alussa kuntaministerille.
Vetoomuksen oli allekirjoittanut
viime syksyn kuntavaalien alla 13000

Amnestyn Kuopion osastossa on
Jonnan mukaan melko vähän aktiivitoimijoita ja hän toivookin, että lisää
väkeä tulisi mukaan. Myös kuukausilahjoittajana voi olla mukana tukemassa toimintaa.
Amnesty International, Suomen
sivut: www.amnesty.fi, Kuopion toiminta: facebookissa hakukenttään
Amnesty International Kuopio (saa
tietoa tapahtumista ) tai sähköpostitse yhteyshenkilönä ryhmäsihteeri
Ville Malila: e-mail: vmalila@student.uef.fi
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -

Miten tekisit maailmasta paremman paikan elää?

Niina Kauppinen
”Mielestäni kaikki ihmiset ovat
tasa-arvoisia riippumatta mihinkä
ikä-, sukupuoli-, rotu- tai varallisuusluokkaan hän kuuluu. Pyrin
herättämään keskustelua tasa-arvokysymyksistä lähipiirissäni ja opettamaan myös lapsilleni avoimuutta
sekä suvaitsevaisuutta erilaisuutta
kohtaan.”

Veikko Herranen
”Maailmasta voi tehdä paremman
paikan pienillä, arkipäiväisillä teoilla, kuten luovuttamalla istumapaikan
bussissa vanhukselle. Entisaikoina tällainen toisten huomioiminen oli normaalikäytäntö, mutta nykyään on valitettavasti vähenemään päin.”

Timmy Karvinen
”Taitan työmatkat pyörällä autoilun
sijaan. Lisäksi lajittelen ja kierrätän
jätteet, ja esimerkiksi ruokaostoksilla ostan harkiten, jotta turhaa jätettä
syntyisi mahdollisimman vähän. Pojallamme on kertakäyttövaippojen
sijaan ollut käytössä kestovaipat, joka omalta osaltaan vähentää jätteiden
syntymistä.”

Helena Partanen
"Olen vapaaehtoistyössä Kallaveden
seurakunnan keittiössä, joka tarjoaa
edullista ja joskus veloituksetta ruokaa kaikille halukkaille. Nuoria on nykyään paljon työttömänä, joten ehkä
haluaisin auttaa nuoria tutustumaan
ja motivoitumaan työelämään. Seurakunnan keittiöllä onkin ollut muutamia nuoria työssäoppimassa."

Lea Korhonen
”Maailmaa voi parantaa vaikkapa
hymyilemällä vastaantulijoille. Mielestäni myös suvaitsevaisuutta ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia kohtaan tulisi lisätä.”

PÄÄKIRJOITUS

TILITYSTÄ

taa Pinarilla. Kaikkiaan toimintomme
saivat liikkeelle vuositasolla noin 1500
henkilöä. Vahvistimme myös rooliamme Petosen alueellisen yhteistyön
koordinoijana – ja kaiken tämän takana on tärkein tavoitteemme: asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä asuinalueen viihtyvyyden
ja turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen. Me teemme aina kaiken
yhdessä muiden toimijoiden kanssa,
sooloilu ei kuulu asukastoiminnan
luonteeseen.
Yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi ylläpidämme Pinarin kahviota ja
julkaisemme tätä Petosen lehteä. Työllistimme viime vuonna toimintaamme yhteensä 18 henkilöä hallinnon,
lehden ja kahvion monipuolisiin työ-

tehtäviin. Yhdistyksen hallitukseen
kuuluvat tänä vuonna allekirjoittaneen lisäksi Martti Miettinen, varapj,
Pekka Hämäläinen, sihteeri ja hallituksen jäseninä Pekka Puurunen, Anne Ruotsalainen ja Pasi Louhelainen
sekä varajäsenet Tarja Turunen ja Kalle Lillinen. Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa arvioimaan
toimintasuunnitelman ja talousarvion
toteutumista ja päättämään yhdistyksen toimintaa koskevista asioista.
Sosiaalisen työllistämisen kehittäminen lähti asukasyhdistyksessäkin vihdoin käyntiin, kun saimme asiantuntevan ja kokeneen Anne Ruuskasen
toiminnanohjaajan tehtäviin helmikuun alussa. Palkkatuki- tai työkokeilupaikkaa hakevat ihmiset, tavoitatte

Annen parhaiten klo 9-13 välillä
numerosta 044 722 9191 tai toiminnanohjaaja@ppay.fi. Tämä tiedoksi
myös verkostoomme – Anne vastaa
nyt toiminnan suunnittelusta sekä
toteutuksesta mukaan lukien verkostoyhteistyön kehittäminen.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen viime vuoden toimintakertomus
ja tilinpäätös ovat nyt esittelyä vaille
valmiita. Kevätkokous pidetään tiistaina 19.3.2013 klo 17.00 Pinarilla.
Edelleenkin kaikki alueemme asukkaat ovat jäseniämme eikä jäsenmaksua peritä eli tervetuloa kokoukseen ja
mukaan toimintaan.
Viime vuonna järjestimme kevätja joulutapahtumat, kaksi kunta-, yksityis- ja järjestösektorin toimijoita
yhdistävää verkostopalaveria ja mahdollistimme kaikille avointa ja maksutonta harrastus- ja liikuntatoimin-

Toivotan hyvää
naistenpäivää
kaikille meille urheille,
erilaisille, viisaille
ja ihanille naisille!!
Riitta Katajamäki
PPAY ry:n puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
045 209 0600
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Jotkut sanovat etteivät asunnot liiku.
Ei asuntojen pidäkään, vaan välittäjien.

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

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

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

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

Helmikuun tarjous!

Tarjoukset voimassa helmikuun loppuun asti.

Maaliskuun
tarjoukset!
Biophilus
Chew
Multivita Forte
Mansikan tai sitruunan
makuinen
Sebamed pesuneste
maitohappobakteerivalmiste.
30 tabl.Miedosti hajustettu Liquid

11,-

Vitamiini- ja
kivennäisainevalmiste
Aqualan
120 tabl. Duo 200 g

Face & Body Wash
puhdistaa tehokkaasti.
400 ml.
(norm. 13,65€)

Kosteuttava perusvoide
keholle. Sisältää 20 %
glyserolia.
200 ml.
(norm. 24,36)

7,-

7,90

(17,50 €/l)
(norm. 9,10)

20,-

www.petosenapteekki.fi
Avoinna:
Tarjoukset voimassa 31.3.2013 asti.
Ma-pe 8-19
La 9-16Avoinna:
Ma-pe 8-19
La 9-16

(39,50 €/l)
(norm. 10,00)
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Toimistokalusteiden myynti-, layout-suunnittelu- ja asennustyöt samasta paikasta

Harpymil - kokonaisvaltaista palvelua

P

etosella toimivan Harpymil
Oy:n erityisenä toimialana on
hankkia, toimittaa ja asentaa
kalusteita julkisiin tiloihin ja toimistoihin.
- Saamme asiakkaalta tarjouspyynnön, jonka pohjalta alamme keskustella tarkemmin asiakkaan tarpeista – esimerkiksi millaista työpistettä,
ulkoasua, työtuoleja tai värimaailmaa
asiakas haluaa, kertoo Inkeri Mäki-

nen Harpymil Oy:stä.
- Toimintamme Kuopiosta kalusteita
myös muualle Suomeen
Valmiit kalusteet Harpymil Oy
hankkii asiakkaille monilta merkkiyrityksiltä, joiden tuotteisiin asiakkaat voivat tutustua myymälässä, nettisivuilla tai esitteiden kautta.
- Toimitamme myös kalusteita mittatilauksena.
- Asiakkaan toivomuksesta voimme

Harpymil Oy, Petosenmutka 41,
70820 KUOPIO, puh.017 - 2883 600,
faksi 017 - 2883 601, (puhelimitse arkisin klo 8.00-18.00)
Avoinna: ma-to klo 10.00 - 17.00, pe
klo 10.00 - 15.00, la klo 10.00 - 15.00,
su suljettu, e-mail: myynti@harpymil.fi, nettisivut: www.harpymil.fi

Harpymil Oy on toiminut Kuopiossa kaksikymmentäkaksi vuotta, joista noin
vuoden Petosella.

Teksti: - Marja Miettinen Kuvat: - Marja Miettinen - www.harpymil.fi -

tehdä myös kokonaisen sisustuksen
viherkasveineen.
Mäkisen mukaan Harpymil Oy:n
toimittamia ja asentamia ovat mm.
useimmat Kuopion alueen kirjastojen
säädettävät palvelutiskit.

Uutena toimialana käytetyt
kalusteet

- Asiakkaan toivomuksesta voimme tehdä myös kokonaisen sisustuksen viherkasveineen, sanoo Inkeri Mäkinen.

Yrityksen laajoista myyntitiloista
löytyy myös valtava määrä erilaisia
käytettyjä toimistokalusteita, joita
yritykset, julkishallinto ja yksityiset
ihmisetkin voivat ostaa vaikka kappaleittain tai vuokrata isompia määriä
esim. perhetilaisuuksiin.
- Käytetyt kalusteet ovat hyväkuntoisia – ja osan tuoleista päällystämme
uudelleen ja huollamme kaikki, Mäkinen sanoo.
Käytettyjen kalusteiden joukosta
löytyy paljon pöytiä, hyllykköjä, lokerikkoja, toimistotarvikkeita ja sermejä. Kalusteiden keskeltä erottuu myös
design-tuotteita.
Harpymil Oy on perheyritys, jossa kolmen perheenjäsenen lisäksi on
apuvoimia mm. asennukseen.

Käytettyjen kalusteiden joukosta voi tehdä löytöjä - esimerkkinä Yrjö Kukkapuron tuoleja.

Kierrättäminen on tiedostava ekoteko

O

n arvioitu, että Pohjois-Savon
alueella sekajätettä syntyy
vuodessa noin 183 kiloa asukasta kohden. Vaikka suuri osa tästä
jätemäärästä pystytään lajittelemaan
jatkoprosessointia varten Kuopion
kaatopaikan yhteydessä olevalla Jätekukon jätekeskuksella, voisi fiksuilla
kierrätystavoilla jokainen meistä osaltaan vaikuttaa siihen, ettei uudelleen
hyödynnettävissä olevaa materiaalia
menisi hukkaan. Kierrättäminen voi
tuntua monen mielestä liian vaivalloiselta tai peräti yhdentekevältä hommalta, vaikka tosiasiassa se mitä roskalaatikkoon heitämme, voi vaikuttaa
niin paikallisella kuin globaalillakin
tasolla ilman, vesistöjen ja luonnon
puhtauteen, unohtamatta myös ihmisten terveyteen vaikuttavia seikkoja. "Esimerkiksi metallien kierrättäminen kannattaa jo siitä syystä, että
raaka-aineiden jalostuksessa käytettävät koneet aiheuttavat huomattavia
hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi metallimalmin eristämiseksi muusta kiviaineksesta tarvitaan tuhanisia kuutioita vettä," kertoo ympäristökouluttaja
Anja Räisänen Jätekukosta. Näin ollen kierrätysmetallin hyödyntäminen
säästää sekä ilmastoa että maailman
vesivarantoja.

Energiaa ja uusiotuotteita
Alumiini on kierrätysmateriaalina
ihanteellinen, sillä uudelleensulat-

Jouni Ronkaisen mielestä kierrättäminen ei vaadi paljon vaivaa.
taminen kuluttaa vain 5% energiaa
sen alkutuotantovaiheeseen verrattuna. Hävikki sulatusvaiheessa on äärimmäisen pieni, ja palamistuotteena
syntyvä alumiinioksidi on puhdasta
eikä kuormita ilmastoa. Alumiinia
pystytään hyödyntämään kierrätysmateriaalina lähes loputtomiin, ilman
että sen laatu kärsisi. Koska jätteiden
erittely jätekeskuksella on järjestetty koneellisesti, ja metallit eritellään
muun jätteen seasta magneetin avulla,
ei-magnetisoivana metallina alumiinia ei saada talteen koneellisessa erit-

telyssä. Tämän vuoksi alumiini muun
metallin ohella kannattaa laittaa niille
tarkoitettuihin keräysastioihin. Murskattu keräyslasi hyödynnetään maarakentamisessa Kuopion jätekeskuksella. Kierrätetystä paperista, kuten
sanomalehdistä ja mainoslehtisistä
valmistetaan muun muassa wc- ja talouspaperia sekä uusiopaperia, joka
voidaan hyödyntää jälleen kirjojen
ja lehtien materiaalina. Keräyspahvin- ja kartongin Jätekukko toimittaa
Paperinkeräys Oy:lle uuden pahvin
ja hylsykartongin valmistusta var-

ten. Murskauslaitoksella sekajätteestä
eritelty jäteperäinen polttoaine REF
(recovered energy fuel) toimitetaan
Paperinkeräys-konsernille, joka vastaa sen hyötykäytöstä edelleen.

jatkokäsittelyä varten Outokumpuun,
jossa se kompostoidaan ja käytetään
hyötykäytetään laitoksen alueella.

Ei biojätettä sekajätteen
joukkoon, kiitos

Jätekukko toimittaa keräyspisteistä
ja jäteasemilta saadut pienmetallit ja
elektroniikkaromun edelleen Espoossa päämajaansa pitävälle Kuusakoski Oy:lle. Laitteiden purku ja uusien
tuotteiden valmistus keräysmateriaaleista luo työllisyyttä Suomeen, eikä elekroniikkajätettä tarvitse lähteä
kuljettamaan merten yli kolmansien
maiden ihmisten huoleksi. Räisäsen
mukaan kuopiolaiset onneksi kierrättävät luonnolle ja ihmisille vaaralliseksi luokitellut ongelmajätteet hyvin, mutta valitettavasti sekajätteisiin
heitetään sinne kuulumatonta pienelektroniikkaa. Ne sisältävät elohopean lisäksi muita myrkyllisiä metalleja,
jotka kulkeutuvat maaperästä edelleen
muuhun ekosysteemiin. Vastuullisinta onkin viedä pienelektroniikka niille
tarkoitettuihin keräyspisteisiin, jolloin
kaikki niiden sisältämät arvometallit
saadaan talteen, samalla minimoiden
luonnolle aiheutuva kuormitus.

Jätekukon vuonna 2011 teettämän
lajittelututkimuksen mukaan, vain
reilu neljännes kaikista tutkimuksessa
mukana olleista kotitalouksien roskasäiliöihin heitetystä jätteestä, oli varsinaista erittelykelvotonta sekajätettä.
Ihmisten asenteissa olisi siis paljon
petrattavaa, unohtamatta kuitenkaan
että valistusta kierrättämisestä tulisi
olla tarjolla enemmän. Innokkaimmin kotitalouksissa kierrätetään pahvit ja paperi. Biojätteiden osuus sekajätteiden joukossa on yhä valitettavan
suuri, jopa niissäkin taloyhtiöissä joista löytyy erillinen biokeräysastia. Orgaaninen jäte kaatopaikalla katsotaan
haitalliseksi, koska mätänemisprosessissa syntyvät kaasut kiihdyttävät
kasvihuoneilmiötä, ja ovat lisäksi hajultaan epämiellyttäviä. Räisäsen mukaan ongelmaan on kuitenkin herätty
ja vuonna 2016 voimaan tulevan uuden lain myötä mitään orgaanista jätettä ei saa enää toimittaa sekajätteen
joukossa loppusijoitukseen. Kuopion
alueelta kerätty biojäte toimitetaan

Kierrättäminen luo
työpaikkoja

Teksti ja kuva:
- Jonna Lentz -
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Näyttelyistä kotiin tuomisina satoja palkintoja

Rotukissat – Seijan ja Paulin lemmikit

Ville viihtyy talvisin ikkunan ääressä
katsellen pikkulintuja…saisipa napatuksi yhden… Saku on tullut seuraksi
keittiön pöydälle.

K

otikissa Misu Kisu Killiäinen
oli lähtökohtana Seija ja Pauli
Jäntin rotukissainnostukselle
kaksikymmentäkaksi vuotta sitten.
- Työkaverini ihailivat kotikissaamme ja kehottivat viemään sen näyttelyyn, Seija Jäntti kertoo.
Jänttien ensimmäisessä näyttelyssä edesmennyt Misu Kisu valittiinkin kotikissojen kauneimmaksi. Näin
heille syntyi ajatus jatkaa kissaharrastusta rotukissojen parissa.
- Enemmän tämä on elämäntapa
kuin harrastus, Pauli korostaa.
Tällä hetkellä Seijan ja Paulin kotona
hyrrää kuusi uroskissaa, joista kolme
on komeita Maine Cooneja, kaksi Pyhä Birma -rotuista ja nuorimpana perheenjäsenenä kaunis vain kolmevuotias marmorikuvioinen Ville-niminen
bengali.
- Kun ikää alkaa kertyä meille molemmille, halusimme löytää hieman
kevyemmän kissarodun – painavathan Maine Coonitkin enimmillään
kymmenen kiloa.
Jäntit ihastuivat Luulajan näyttelyssä
v. 2007 bengalirodun kauneuteen lempeään luonteeseen ja he tekivät varauksen urospennusta.
Odotus palkittiin ja vuonna 2009 he
lähtivät hakemaan Nylandista, Ruotsista uutta perheenjäsentä kotiin.

Uroskissat viihtyvät
keskenään
Jänttien kotona vitriinit notkuvat sadoista palkinnoista, joita he ovat tuoneet kotiin kissanäyttelyistä.
Kodin tunnelma on rauhallinen,
vaikka olettaisi, että kuusi kissaa saisi aikamoisen sekamelskan aikaiseksi.
- Jos joukossa olisi yksikin naaraspuolinen kissa, tilanne olisi toinen,
Seija sanoo.
Villen lisäksi kissaperheeseen kuuluvat Vallu, Tanu, Saku, Vili ja 17-vuo-

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

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

tias Junnu, joka jäi Unkarissa pidetyssä kilpailussa kahden pisteen päähän
maailman kauneimman kissan tittelistä.
Ville voitti viime vuonna bengalien
kilpailussa ensimmäisen palkinnon,
joka koostui viiden näyttelykäynnin
parhaista sijoituksista.
Pauli ottaa Villen syliinsä ja esittelee
tapaa, jolla kissaa esitellään tuomareille.
Seija sanoo, että Ville on oikea näyttelyfani.
- Se venyttelee kävellen edestakaisin
pöydällä ja taas venyttelee kuin kauneuskilpailuissa konsanaan, kehräilee
ja kaipaa tuomarin silitystä.
Kotona vilkas, lempeä ja ihmisrakas
Ville on muiden rauhallisten kissojen
”personal trainer”, joka vetää muutkin
kissat juoksuharjoituksiin mukaan.
Villellä on myös erikoisominaisuus,
joka puuttuu yleensä kissoilta – se ei
pelkää vettä.

Matkustamista ja uusia
ystäviä
Seijalle ja Paulille kissat ovat läheisiä elinkumppaneita, jotka pääsevät
liikkumaan päivittäin myös verkolla
eristelyllä puutarha-alueella, joten ne
eivät pääse karkaamaan.
Molemmille on tärkeää, että kissoja
saa helliä ja hoivata.

Seijalle ja Paulille rotukissojen hoitaminen ja näyttelyissä käyminen on elämäntapa, joka antaa molemmille paljon sisältöä elämään.
Kissainnostus on vienyt Jäntit myös
useisiin kissanäyttelyihin ulkomailla
– matkakohteina ovat olleet mm. Italia, Unkari, Hollanti, Tanska, Saksa ja
Ruotsi.
- On saatu paljon uusia ystäviä, joiden kanssa enimmäkseen puhutaan
kissoista, he sanovat.

Seuraavaksi he osallistuvat 13. -14.4.
Kuopiossa pidettävään näyttelyyn.
Sen jälkeen näyttelypaikkakuntina
ovat Seinäjoki, Vaasa ja Luulaja.
Rotukissaharrastus on vilkasta Itä-

Suomessakin, sillä Itä-Suomen rotukissayhdistykseen kuuluu n. 400 jäsentä.
Teksti ja kuvat: - Marja Miettinen

Kuopio

Voit tilata kauttamme
Kodinhoidollliset työt:
Siivous, vaatehuolto, ruoanlaitto.

Hoivapalvelut:
hygienia, hoitotyö, lääkehuolto.
Asiointiapu:
kauppa-, apteekki- ja postiasioinnit,
ulkoilu, harrastusten tukeminen.
Omaishoitajien sijaisuuspalvelut
Erikoisosaamistani on
muistisairaiden hoito!
Soita ja tilaa ilmainen tutustumissekä palvelukartoituskäynti!
MUISTA HYÖDYNTÄÄ KOTITALOUSVÄHENNYS.
Pauli näyttää, miten kissaa esitellään kilpailussa tuomareille – ja Ville onkin
voittanut bengalirotuisten sarjan.

Hyvä Hoiva Pirjo Haatainen KUOPIO
www.akson.fi • p. 040 682 5556

VÄLTÄ KEVÄÄN
RUUHKAT,
HUOLLATA PYÖRÄSI NYT!
Perushuolto 67 €.
Ilmainen nouto- ja
palautuspalvelu huoltoon
31.03.2013 asti
Hiltulanlahti - Päiväranta
väliseltä alueelta!
Löydät meidät Facebookista.

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

Huollot ajanvarauksella tai sopimuksen mukaan!
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Lisää harrastajia toivotaan mukaan

Tervetuloa!

Talviuinti koukuttaa
ja tervehdyttää
H

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

elmikuisena iltapäivänä Kirveslahden talviuintipaikalle
pyrähtää noin kymmenen
innokasta talviuimaria, jotka rohkeasti astuvat laiturilta hyiseen avantoon,
pukeutuvat lämpimässä kopissa ja lähtevät virkeinä jatkamaan matkaansa.
Petosen Talviuimarit ry:n pj. Sirkka
Omarieh kertoo harrastaneensa talviuintia noin kolmetoista vuotta.
- Talviuinti on virkistävää, tervehdyttävää ja – koukuttavaa.
Talviuinnilla on asiantuntijoidenkin mielestä paljon hyviä vaikutuksia.
Muutaman kerran viikossa kylmään
veteen pulahtamalla voi parantaa verenkiertoa, lievittää selkä-, niska- ja
hartiaseudun kipuja tai reumaoireita.

Petosen asukastuvalta
voi kysyä työllistymismahdollisuuksista
joko
Petosen asukastuvalta
voi kysyä
palkkatuella
(edellyttää
korkeimman
palkkatuen
oikeutta),
työllistymismahdollisuuksista joko palkkatuella
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

(edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
työelämävalmennukseen
tai työharjoitteluun.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja
Jouko Eskelinen
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
klo 12.30 - 14.30.
puh. 044Neulekerho
718 1099,perjantaisin
jouko.eskelinen@puijola.net
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

lekerho perjantaisin
* Neu
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
12.30 - 14.30 vuoksi 17. - 23.10.
kloennakkoäänestyksen

Korjausompelupalvelut!

Avantouinti virkistää tutkitusti mieltä ja kehoa.
- Myös stressinsietokyky ja unenlaatu paranee – ja avantouinti on myös
hyvää lääkettä flunssan ehkäisyyn,
Sirkka sanoo.
Uimapaikalle tulleet keski-ikäiset
harrastajat vahvistavat ajatukset talviuinnin hyvistä puolista – esimerkiksi
työpaikan stressi jää avantoon ja mieli
virkistyy.

Uimareilla leppoisa
ilmapiiri

Talviuinti on hyvää lääkettä myös
flunssan ehkäisyyn, sanoo Sirkka Omarieh – ja toivoo lisää jäseniä mukaan
toimintaan.

Talvisena sunnuntaina avannolla
käyneet uimarit kertovat harrastaneensa talviuintia yhdestä vuodesta
kolmeenkymmeneen viiteen vuoteen.
Uimakopilla on leppoisa tunnelma
ja uinnin jälkeen kävijät juovat kupillisen kahvia ja maistelevat herkullisia
munkkeja.

Uimarit harmittelevat kuitenkin ilkivaltaa, jota on ilmennyt pukukopilla
– ikkunoita on rikottu ja pukukoppia
töhritty joka puolelta.
Talviuimareiden toiminta on vapaaehtoistyötä ja sitä rahoitetaan vain jäsenmaksutuloilla - ja lisäjäseniä toivottaisiin mukaan toimintaan. Kesällä
uimakoppi on vuokrattu uimavalvojille.
Vuoden jäsenmaksu on aikuisille 35
€ ja alle 18-vuotiaille 10 €.
Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu
36 maksavaa jäsentä.
Petosen Talviuimarit ry, facebook:
Petosen Talviuimarit ry, www.petosentalviuimarit.nettisivu.org
Teksti ja kuvat:
- Marja Miettinen -

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n KEVÄTKOKOUS pidetään
Petosen asukastuvalla (Pyörönkaari 19) kokoushuoneessa
tiistaina 19.3.2013 klo 17.00. Esillä sääntömääräiset asiat.
HUOM! Kaikki Petosen asukkaat ovat asukasyhdistyksen jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Petosen Ikinuoret ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 19.3.2013 klo 11.00 Petosen asukastuvalla,
Pyörönkaari 19, 2. krs. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat.

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

Biljardivuoro Pinarilla
maanantaisin klo 9.30-13 ja torstaisin klo 12-14.
Salibandyvuoro sunnuntaisin klo 16-17.

www.ppay.ﬁ

044 729 5233

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

Laskiaisretkellä

KOKOUSKUTSU

Tervetuloa! Kahvitarjoilu

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Hallitus

PETOSEN IKINUORET järjestivät tiistaina 12.2 perinteisen vierailun Syväniemeen Maaseutuhotelli
Eevantalolle. Mukana oli melkein
täysi bussi sekä vanhoja että uusia
tulokkaita, jotka innokkaana odottivat mitä päiväohjelma toisi tullessaan. Olimme tilanneet ennakkoon
talon leipää kotiin vietäväksi kaikille halukkaille. Talon emäntä Eeva
kertoi retkeläisille maaseutuhotellin
kulttuurisesti rikkaasta miljööstä
ja sen mielenkiintoisesta paikallishistoriasta. Hotellin ateriatarjonta
vietteli meitä sekä näkönsä että makunsa puolesta niinkin paljon, että
useampi kävi satsaamassa ja näin
ollen laskettelukin meinasi unohtua.
Uusi retkemme ajoittuu kesän lämpöön, mahdollistaen Kuttajärven
uinnit sekä tutustumiset Ruukin ja
Rullatehtaan miljööseen. Noin parin

tunnin pituiselle lauttaretkelle on
myös mahdollista osallistua. Kesällä
meitä lisäksi odottaa teatteri Hermanni, jonka ohjelmiston saimme
retken yhteydessä mukaamme. Kiitämme sydämellisesti Eevan taloa
miellyttävästä retkipäivästä!
Iloisin mielin lähdimme kotimatkalle ja kohti kevättä ja kesää, mielessämme seuraavat retket.
Petosen Ikinuorten kerhot jatkuvat
asukastuvalla osoitteessa Pyörönkaari 19
• Bocciaa maanantaisin klo 12.00
• Yleiset asiat, bingoa, Skip-boa ja
vierailut klo 11.45
• Biljardia torstaisin Klo 10.00
Kerhossa otamme vastaan jäsenmaksuja. Tervetuloa mukaan saamaan uusia virikkeitä!

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

Ilmoitushinnat 2013: 0,95 e/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 10.4.2013
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Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 25. vuosikerta

Petosen lehti • Keskiviikko 6.3.2013
Petosen seurakuntatalo - Muuta

Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 10.3. klo 10. Matti Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.
Sanan ja rukouksen ilta su 10.3. klo
17. Puheenvuorot: Matti Pentikäinen,
Anni Tanninen kanttorina Richard
Nicholls. Koulutuksessa mukana olleet rukoilevat rukouspalvelussa.
Messu su 17.3. klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella, saarna Veli Mäntynen
ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Perheenpyhä su 17.3. klo 16. Matti
Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.
Messu su 24.3. klo 10. Liturgia Raili
Rantanen, saarna Petteri Hämäläinen,
kanttorina Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro.
Hiljaisen viikon Ahtikirkko ma
25.3. klo 19. Anna-Mari Linna.
Hiljaisen viikon Luukas-passio ti
26.3. klo 19. Matti Pentikäinen, AnnaMari Linna ja kirkkokuoro.
Kiirastorstain messu to 28.3. klo
19. Liturgia Anna-Maija Hella, saarna
Veli Mäntynen ja kanttorina AnnaMari Linna.
Pääsiäispäivän messu su 31.3. klo
10. Liturgia Matti Pentikäinen, saarna
Raili Rantanen ja Richard Nicholls.
2. pääsiäispäivän perhemessu ma
1.4. klo 16. Mikko Väisänen, Mari

Vuola-Tanila ja lapsikuoro.
Messu su 7.4. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Raili Rantanen ja
kanttorina Richard Nicholls.
Lasten virsitapahtuma su 7.4. klo
16. Kanttorit Anne Keränen ja Mari
Vuola-Tanila.
Kallaveden kirkko - Muuta
Rukouskoulutusviikonloppu 8.10.3.2013 Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie 21. Tapahtuma alkaa
perjantaina 8.3.2013 klo 18 ja päättyy
sunnuntaina 10.3.2013 klo 17 alkavaan rukousiltaan. Lauantaina ruokailu 10 €. Lisätietoja antaa pastori
Anni Tanninen puh:040-4848 359 tai
anni.tanninen@evl.fi. Ilmoittautumiset 5.3. mennessä Eija Räsäselle, eija.
rasanen@evl.fi Tilaisuuden järjestää
Kallaveden seurakunta.
Perheraamattupiiri su 10.3. klo
16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 0505251 012.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Aikuisten takkailta ke 13.3. klo 18.
takkahuoneessa.

Donkkis Big Night-toimintailta
7-13 vuotiaille pe 15.3. klo 18-20
Donkkis Big Night on junioiden toiminnallinen ilta. Illan ohjelma sisältää
Raamatunopetusta, draamaa, nukketeatteria ja monia hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda
pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi
arvotaan osallistujien kesken palkintoja. Vapaa pääsy. Lisätietoja www.
donkki.net tai Cecilia Kurkinen p.
050-381 4459.Järjestäjänä Kansanlähetys.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Messu su 17.3. klo 13. Raili Rantanen ja Anne Keränen.
2. Pääsiäispäivän messu su 31.3.
klo 13. Raili Rantanen ja Richard
Nicholls.
Vehmasmäen kappeli - Muuta
Minä olen minä ja kelpaan kyllä
-seminaari la 16.3. klo 13-17 Seurantalo Valoharju, Kuopion Vehmasmäessä, Kurkimäentie 12. Seminaarissa
käsitellään ajallemme tyypillisiä yksilöön kohdistuvia ulkoisia vaatimuksia
ja sitä kuinka ne voivat vahingoittaa
ihmisen sisintä ja johtaa uupumiseen,
riippuvuuksiin ja sisäiseen tyhjyyteen.
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen kahviraha .Järjestäjinä Kuopion Valkonauha
ry ja Suomen Valkonauhaliitto yhteistyössä Agricola-opintokeskuksen
kanssa, Vehmasmäen Nuorisoseura,
Kallaveden seurakunta. Ilmoittautumiset Suomen Valkonauhaliitto p.
09-1351 268, nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi tai seurakunnan

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

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-13.00

30-12.30

Huom. talvilomaviikolla lounasaika 10.

Ateria:

4,50 €,
mukaan 3,50 €,
lapsille 2,50 €

Lounas torstaina 7.3.: Jauhelihakastike ja spagetti
Perjantaina 8.3.: Broilerikastike ja riisi
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

ILMOITUSTILAA!
Pyydä tarjousta
ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä
soittamalla
040 524 2600
tai sähköpostilla
petosenlehti@ppay.fi

Lehden mediatiedot
löytyvät netistä
http://petosenlehti.ppay.fi

Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 10.4.2013
Aineistot tuohon
lehteen viimeistään
tiistaina 2.4.2013

Petosen lehden tuoretta numeroa on saatavilla
Petosen, Jynkän, Saaristokaupungin ja Pitkälahden
taajama-alueen kotitalousjakelun lisäksi seuraavista
jakelupisteistä:
• Pitkälahden ABC,
• Leväsen Shell,
• Ravintola Käskynkkä,
• Kurkimäen Kyläkauppa,
• Pihkapuoti Pihkainmäki,
• Takka Baari Hiltulanlahti,
• Sale Särkiniemi
• Kodin Terra Kuopio

toimistoon p. 040-4848327 tai raili.
rantanen@evl.fi.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044-275 7 936.
2. Pääsiäispäivän messu su 31.3. klo
13. Matti Pentikäinen ja Anne Keränen.
Nuoret
Nuorten iltamusiikkia ke 27.3. klo
18. Kallaveden kirkolla. Musiikissa
Olli Haapalainen, Tuukka Koponen ja
Jonne Ripatti, kitarat, Kaisa Kurkinen,
klarinetti, Tuulia Tanila, viulu ja Elma
Hyöky, rumpu sekä nuorten lauluryhmä ja Mari Vuola-Tanila. Petteri Hämäläinen ja Topi Litmanen.
Diakonia
Leväsen kammari ma 11.03. klo
12.30-14 Leväsentie 27. Pääsiäinen tulossa, Arja Mielikäinen.
Lasten sururyhmä alkaen 13.3. (kokoontuu 6 kertaa) Ryhmä on tarkoitettu läheisensä menettäneille lapsille.
Ryhmässä käsitellään surua leikkien,
kertomusten, askartelujen ja keskustelujen avulla. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Maarit Kirkiselle p. 040-4848
369 tai Riitta Murtorinteelle p. 0404848 437.
Lasten eroryhmä 7-12 vuotiaille
lapsille pe 5.3. klo 17-19 ja la 16.3. klo
10-15 Järjestäjänä Kallaveden seurakunta ja Yhden vanhemman perheiden liitto. Hinta 8 € sis. iltapala, lounas
ja välipala. Kyselyt ja ilmoittautumiset
p. 0400-441 708.
Leväsen kammari ma 25.3. klo
12.30-14 Leväsentie 27. Sanan maanantai, Sanna Alanen.
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Varttuneen väen ahtikirkko ke
27.3. klo 12. Liturgia Raili Rantanen,
saarna Anna-Maija Hella, Richard
Nicholls ja Risto Ruuskanen, nokkahuiluyhtye.
Leväsen kammari ma 8.4. klo 12.3014 Leväsentie 27. Savolaisjuttuja, mukana murremestari.
Perhetyö
Taidetiistai ti 12.3. klo 9.30-11.30 tai
13-15. Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle. Omat eväät
ja taiteiluun sopivat vaatteet mukaan.
Piirit
Rytkyn lähetyspiiri ke 6.3. klo 18.
Raija ja Esko Väisäsellä, Matomäki 39.
Sotkanniemen työseura ti 12.3. klo
18.30. Maija ja Jukka Korhosella, Kotkatlahti 49, Hiltulanlahti. Anna-Maija
Hella.
Puutossalmen lähetyspiiri ti 19.3.
klo 13. Ritva Heikkisellä, Koljonniemenpolku 13, Hiltulanlahti.
Haminalahden työseura ti 19.3. klo
18.30. Sirkka ja Väinö Savolaisella, Savolanmäentie 81.
Rytkyn lähetyspiiri ke 20.3. klo 18.
Leena Koposella, Lumpeisentie 360.
Niemisjärven olotila ti 26.3. klo
11.30-13 Niemisjärven kylätalossa.
Rytkyn lähetyspiiri ke 3.4. klo 18.
Erkki ja Kirsti Oinosella, Poikkimäki
6.
Aikuistyö
Miesten sauna ja takkailta pe 15.3.
klo 18. Poukaman leirikeskuksessa.
Kiinnostavia alustuksia, veljellistä yhdessäoloa, sauna. Kevyt iltapala. Osallistumismaksu 5 €. ”Viimeinen taival”
Aarne Laukkanen.” Tule sellaisena
kuin olet”.

Tule opettelemaan
rukoilemista
toisten puolesta!
Kallavedenseurakunta järjestää
Kallaveden kirkolla 8.-10.3. rukouskoulutusta sellaisille ihmisille, jotka
haluavat oppia rukoilemaan toisten
Tule opettelemaan rukoilemista toisten puolesta!
puolesta. Esirukouskoulutuksessa opetetaan rukoustyöstä, armolahjojen käytöstä ja toimimisesta Jumalan Pyhän Hengen kanssa.
Pastori Anni Tanninen Kallaveden seurakunnasta vastaa koulutusviikonlopusta.
Haluatko, että puolestasi rukoillaan?
Ruokailusta lauantaina peritään 10 euroa.
Sanan ja rukouksen ‐ilta Kallaveden kirkossa su 10.3. klo 17
Lisätietoja www.kuopionseurakunnat.ﬁ/kallavesi.
Tule yhdessä rukoilemaan!

Kallavedenseurakunta järjestää Kallaveden kirkolla 8.‐10.3. rukouskoulutusta sellaisille ihmisille, jotka
haluavat oppia rukoilemaan toisten puolesta. Esirukoustyössä pitkään toiminut Pirkko Jalovaara tulee
opettamaan rukoustyöstä, armolahjojen käytöstä ja toimimisesta Jumalan Pyhän Hengen kanssa. Muita
kouluttajia On Anders Finskas ja pastori Anni Tanninen Kallaveden seurakunnasta. Ruokailusta lauantaina
peritään 10 euroa. Lisätietoja www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesi. Tule yhdessä rukoilemaan!

Rukouskoulutuksessa mukana olleet rukoilevat puolestasi. Illassa ovat mukana kirkkoherra Matti
Pentikäinen, Pirkko Jalovaara ja Anni Tanninen. Olet tervetullut

Haluatko, että puolestasi rukoillaan?
Sanan ja rukouksen -ilta
Kallaveden kirkossa su 10.3. klo 17.

Rukouskoulutuksessa mukana olleet rukoilevat puolestasi.
Illassa ovat mukana kirkkoherra Matti Pentikäinen,
ja Anni Tanninen.
Olet tervetullut.
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Avoinna ma–to 10–17, pe 10–15, la 10–15
Toimistokalusteet • www.harpymil.ﬁ

Jotain uutta, jotain käytettyä!
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• kaapit alk. 40 €
• työtuolit alk. 40 €
Tervetuloa vastastomyymäläämme: avoinna ma-to 10-17, pe 10-15, la 10-15

• paljon erilaisia toimistotarvikkeita

Puh. 044 288 3602 • myynti@harpymil.fi • Petosenmutka 41, Kuopio (ent. Areena) • 70820 Kuopio

www.harpymil.ﬁ

