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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 30.6.2013 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

MAKKARAPERUNAT
GRILLI
voimassa 30.6.2013 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

RULLAKEBAB
KEBAB
voimassa 30.6.2013 asti
1 seteli / asiakas

GRILLIHERKKU

6€

tällä setelillä

KERROSATERIA
GRILLI
voimassa 30.6.2013 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

8€

GRILLI
voimassa 30.6.2013 asti
1 seteli / asiakas

6,5€

tällä setelillä

LIHAPIIRAKKA

GRILLI
voimassa 30.6.2013 asti
1 seteli / asiakas

1,5€

tällä setelillä

KEBAB +
MAKKARAPERUNAT

GRILLI
voimassa 30.6.2013 asti
1 seteli / asiakas

7€

tällä setelillä

PEKONIHAMPURILAINEN

HAMPURILAINEN
voimassa 30.6.2013 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€

2

Petosen lehti • Keskiviikko 22.5.2013

PÄÄKIRJOITUS

Oi ihana
toukokuu..

O

tsikosta huolimatta en aio
hempeillä sen enempää,
sillä sain tosi hyvän aiheen
pääkirjoitukseeni ystävältäni, joka
oli käynyt ilmoittautumassa te-toimistoon työnhakijaksi. Sehän menee niin, että hankkiudut aamulla
ennen 9.00 työkkärin rappukäytävään toimiston oven taakse jonottamaan… jos hyvä säkä käy, eikä kukaan härskisti etuile jonossa, pääset
kohtuullisessa ajassa info-tiskille
asioimaan. Niin, jos olet muistanut laittaa työnhakusi voimaan netin kautta ennen toimistoon tuloa.
Ja jos et ole, siirryt asiakaskoneelle
hoitamaan ilmoittautumisen ja palaat jonottamaan uudelleen tiskille.
No sitten sinä viimein pääset
uudelleen info-tiskille ja asioit
virkailijan kanssa ja samalla sata
muuta jonottavaa ihmistä seisoo
selkäsi takana ja kuulee kaikki yksityisasiasi JOS et ole niin fiksu kuin
ystäväni, joka kieltäytyi puhumasta
kaikkien kuullen ja pyysi ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen työvoimaneuvojan kanssa. No pyysi on
ehkä lievä sana, mutta joka tapauk
sessa aika irtosi ja asioiden hoito
tästä eteenpäin hoituu asiakkaan
intimiteettiä kunnioittaen.
Olenpa tätäkin ongelmaa joskus
miettinyt; miksi asiakkaan tarpeet
ja palveluntuottajan tarjonta eivät
kohtaa, miksi asiakkaita kohdellaan kuin toisen luokan kansalaisia, joilla ei ole samoja oikeuksia
kuin muilla… ja miksi monet lomakkeet, joita apua ja palvelua tarvitsevien on täytettävä, ovat niin
käsittämättömän vaikeita ymmärtää ja täyttää. Palataan asiakaslähtöisyyteen. Tämä hieno sana on
monen luennoitsijan ja projektityöntekijän huulilla näinä aikoina
mutta todellinen ymmärrys sanan
merkityksestä nimenomaan asiakkaan näkökulmasta puuttuu usein
totaalisesti. Onhan se kyllä vaikeaa
asettua esim. mielenterveys- tai
päihdeongelaisen tukea hakevan
asiakkaan asemaan ja miettiä, millä
tavoin tuossa tilanteessa olevaa ihmistä tulisi lähestyä, miten kohdata palveluntarvitsija, joka ei välttämättä itse kykene omia tarpeitaan
ilmaisemaan.
Mielestäni palveluntuottajat eivät
välttämättä ole kehittäneet palvelujaan asiakkaan vaan järjestelmän
tarpeita ja etuja tyydyttämään.
Tiedän, että tälläkin hetkellä on
lukuisia asiakaslähtöisyyden kehittämishankkeita meneillään sekä
julkisella että yhdistyssektoreilla.
Ja se kuuluisa pyöräkin on jo keksitty ajat sitten, olen itsekin ollut
mukana toiminnassa, jossa on osattu ohjata ja tukea heikossa asemassa olevia moniongelmaisia ihmisiä
heidän tarpeittensa mukaisesti.
Pitäkäpää peukkuja että asukasyhdistys saa tänä vuonna sen RAYrahoituksen alueelliselle hankkeelle, jossa ryhdyttäisiin jatkamaan
ja kehittämään tuota järjestötason
asiakaslähtöistä työtä. Kiitokset
muuten teille verkostopalaverin ihmiset, tuestanne tulee varmasti olemaan hyötyä.

Hilkka matkustaa Tuusniemeltä Pirtin koululle siivoamaan

”Ibizan kasinollakin
olen ollut töissä”
T
uusniemellä asuva Hilkka Fortea aloittaa työmatkansa ensin pyöräilemällä seitsemän
kilometrin matkan Tuusniemen keskustaan, sitten hän ajaa linja-autolla
Kuopioon ja seuraavaksi paikallisliikenteen bussilla Pirtin koululle
siivous
töihin. Illalla töiden loputtua
hän tekee samanlaisen matkan kotiinsa. Pirtin koululla hän on pidetty työtoveri, joka osallistuu koulun arkeen
ja juhliin yhtenä lasten ja aikuisten
työyhteisön jäsenenä.
- Huonoon käytökseenkin minulla on lupa puuttua. Teknisten töiden
opettajan, rehtori Timo Kemppisen

tunnillekin Hilkka on tervetullut vieras ja lapsille hän on tullut tutuksi viiden vuoden työrupeaman jälkeen.
- Koulun henkilökunta on auttavaa
ja kannustavaa ja lasten kanssa pärjään hyvin, Hilkka sanoo.

Nuorena maailmalle
Hilkkaa voisi kutsua työn sankariksi,
sillä elämänsä aikana hän on tarttunut
innokkaasti tarjolla oleviin töihin.
- Monilapsisen perheen lapsikatraasta oli lähdettävä hakemaan elantoa ja lähdin Muuruvedeltä 15-vuo
tiaana Etelä-Suomeen.
Hilkka Fortean mielestä pienet asiat
tuovat päivittäin iloa elämään.

- Ensin menin Lahteen hoitamaan lapsia ja sieltä siirryin Helsinkiin Wärtsilän telakalle siivoojaksi.
Seuraavaksi Hilkka lähti Ouluun, missä hän toimi kahden perheen lastenhoitajana – sitten paluu Helsinkiin ja
”mukavien muistojen täyttämä” työ
matkustajakodissa.

Espanjaan – ja monenlaisiin
töihin
Alle kaksikymppisenä Hilkka avioitui espanjalaisen miehen kanssa
ja muutti Espanjaan. Avioliitto kesti
noin kuusitoista vuotta ja pariskunnalle syntyi kaksi tytärtä, joista toinen
asuu Suomessa ja toinen Espanjassa.
- Ja olen onnellinen, että olen jo
päässyt jo mummiksikin. Espanjassa
asuessaankaan Hilkka ei jäänyt toimettomaksi.
Tein koruja ja valokuvia, hoidin lapsia, toimin sirkuksessa ja Ibizan kasinollakin olen ollut töissä kaksi vuotta.
Hilkan mukaan lapsiperheen arki vaati jatkuvaa työntekoa, sillä espanjalainen sosiaaliturva ei tarjonnut apua arjesta selviämiseen.
Päivän työt Pirtin koululla ovat alkamassa.

Hilkka palasi avioeron jälkeen Suomeen.
- Olin kolmetoista vuotta töissä Kajaanissa antikvaarisessa kirjakaupassa
ja sen jälkeen tein työtä siivoojana Kajaanin jäähallissa.
Seuraavaksi Hilkan matka suuntautui Petoselle, jossa hän ehti asua vuoden ennen muuttoaan Tuusniemelle.
- Haaveilin pienestä punaisesta mökistä - ja sellainen löytyi Tuusniemeltä.
Hilkka kertoo nauttivansa kotimökissään polttopuiden hakkaamisesta, sienestämisestä ja marjastamisesta.
- Kuuntelen myös mielelläni musiikkia, syötän talvilintuja puolisoni kanssa, katselen muuttolintuja ja seuraan,
kun koivuun tulee hiirenkorvat.
- Joka päivä voi iloita pienistä asioista.
Hilkka sanoo, että hänelle ”luontoäiti” antaa paljon voimaa – myös
useita tunteja kestäviin edestakaisiin
työmatkoihin ja kahdeksantuntisiin
työpäiviin.

Halataan torilla lauantaina!
Riitta Katajamäki
PPAY ry:n puheenjohtaja
riitta.katajamki@gmail.com
045 209 0600

”Pienistä asioista voi iloita”

Hilkka käväisi tapaamassa rehtori Timo Kemppistä ja lapsia teknisen työn tunnilla.

Teksti ja kuvat:
- Marja Miettinen -

Petosen lehti • Keskiviikko 22.5.2013

3

Unelmiesi koti on niin lähellä kuin lähin Kiinteistömaailma
Kun haluat keskustella kotisi arvosta ja myynnistä,
tule Kiinteistömaailmaan. Sinun kotisi voi olla jonkun toisen unelma.
Valtakunnallinen yhteismyyntimme 64:llä paikkakunnalla 134:ssä asuntomyymälässä takaa sen,
että saat parhaan näkyvyyden. Sinua palvelee 919 ammattilaista ympäri Suomen,
joista 31 paikallista asiantuntijaa.
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

Petosen Apteekin
toukokuun
tarjoukset!
Huhtikuun
tarjous!
Tarjoukset voimassa 31.5.2013 asti.
Sebamed Liquid Face &
Body pesuneste 400 ml
Biophilus Chew

Sebamed-tarjous

Miedosti hajustettu Liquid Face & Body
taitehokkaasti.
sitruunan 400 ml Osta Sebamed 1l pesuneste
WashMansikan
puhdistaa
makuinen
pumppupullo tai täyttöpussi,
maitohappobakteerivalmiste
saat Sebamed shampoon
(17,50 €/l)
(norm.
8,82
€)
30 tabl.
200ml.

7,-

11,-

(norm. 13,65)

15,50

(norm. 18,28)

Favora Sun Stick
Kätevä aurinkosuojapuikko
suojakerroin 50. 8 g.

10,90,-

(norm. 13,46 €)

Tuotteen ostajalle kaupan päälle Aqualan Duo 100 g tai
Tarjoukset voimassa 30.4.2013 asti.
Sebamed pomegranate suihkugeeli 100 ml.
Avoinna:
Ma-pe 8-19
Avoinna:
La 9-16
ma-pe
8-19
www.petosenapteekki.fi
la

9-16
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Vauva-avoin päiväkoti tuo piristystä
ja tukea vanhemmuuteen

P

etosen asukastuvan tiloissa on
toiminut jo reilun vuoden ajan
vanhemmille ja 0-1,5-vuotialle
vauvoille sekä taaperoille suunnattu
Vauva-avoin päiväkoti. Toimintaajatuksena on tarjota kohtaamispaikka äideille, isille ja heidän lapsilleen,
missä saada neuvontaa ja vertaistukea
lapsiperheen arjen haasteiden keskellä. Avainajatuksena on että paikan päälle voi tulla vapaasti ilman
ennak
koilmoittautumisia, eikä osallistumiskertojen määrää ole rajattu;
Vauva-avoimeen voi siis halutessaan
piipahtaa vaikka joka maanantai tai
vain kerran kuussa. Kaupungin kustantamana toiminta on myös maksutonta.

ta vanhempia, ja vaihtaa kokemuksia
sekä tietoja muun muassa lasten hoitoon liittyvistä seikoista.

Sosiaaliset kontaktit
tärkeitä myös lapselle
Kotiympäristössä, varsinkin jos sisaruksia ei ole, kontaktit muihin lapsiin voivat jäädä vähäisiksi tai puuttua
kokonaan. Vauva-avoimessa päiväkodissa on lapsen mahdollista varhaisessa vaiheessa totutella muiden ikätovereiden seuraan. Tämä osaltaan
pehmentää laskua, kun on aika siirtyä
päiväkotiin. Hieronta- ja jumppahetket luovat lapselle käsitystä omasta
kehosta, ollen myös samalla lähentävä
sekä virikkeellinen kokemus lapsen ja
vanhemman välillä.

Rentoa puuhastelua
vanhemman ja lapsen
ehdoilla
Vapaamuotoisen seurustelun ohella
yhteiset laulu- ja loruhetket, vauvajumppa sekä mahdolliset retket lähialueen puistoihin tuovat vaihtelua
arkeen. Lisäksi on järjestetty tuoteesittelyjä ja eri alojen asiantuntijat
ovat käyneet pitämässä luentoja, viimeisimpänä aiheena vauvan ensiapu.
"Jos vanhemmilla on toiveita ohjelman suhteen, otetaan ne tietysti myös
huomioon", sanoo lastentarhaopettaja Seija Nyyssönen, toinen avoimen

1-vuotiaat Eino ja Ilona viettivät leppoisan leikkihetken seurassaan vauvakerhon lastenhoitaja Katja Onttonen (vas.). Mukana touhuissa oli myös Ilonan äiti Kati Nykänen
päiväkodin vetäjistä. Paikan päällä
käyvät pääasiassa äidit lastensa kanssa, mutta isätkin ovat sydämellises-

ti tervetulleita. Kati Nykänen sanoo
käyvänsä 1-vuotiaan Eino poikansa
kanssa avoimessa päiväkodissa miltei

joka maanantai. Hänelle jokaviikkoiset vierailut toimivat henkireikänä,
suoden mahdollisuuden tavata mui-

Vauva-avoin päiväkoti kokoontuu
joka maanantai klo 13.00-16.00 toukokuun loppuun saakka Petosen asukastuvan tiloissa. Toiminta jatkuu
ma 19.8.2013. Toiminta-aika elokuusta alkaen klo 13-15.30!!! Osoite
Pyörönkaari 19, 2. kerros. Lisätietoja
puh. 044-7184090. Lisätietoja muista
vauva-avoimista päiväkodeista ympäri kaupunkia Kuopion kaupungin
nettisivuilta.
Teksti ja kuva:
- Jonna Lentz -

Laaja valikoima
kesäkukkia,
puita, pensaita ja
perennoja.
Kukkasidontatyöt
ﬂoristin
ammattitaidolla.
AVOINNA 1.5.-30.6.
ma-pe 9-20, la-su 9-18
1.7. alkaen
ma-pe 9-18, la-su 9-16

Suomen
Suomen
tyytyväisimmät asiakkaat parasta asiakaspalvelua
EPSI Ratingin asiakastyytyväisyystutkimus 2011-2012

Taloustutkimus Oy / Kansallinen
asiakaspalvelupalautetutkimus
2001–2007 ja 2009–2012

Suomen
uskollisimmat asiakkaat
Asiakkuusindeksi-tutkimus 2011-2012
Asiakkuusmarkkinointiliitto

Kuunnellaanko sinua
nykyisessä pankissasi?
Me teemme niin. Se on tutkimuksin todettu.
Tule kokemaan tämä itse. Tervetuloa pankkiimme
neuvottelemaan asiakkuudestasi. Varaa aika
POP Taloushetkeen.

Petonen - Niirala - Juankoski - Tuusniemi
www.poppankki.fi

Aidosti lähellä ihmistä
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Meikkaukset ja pigmentointi ovat kyseltyjä palvelumuotoja

Kauneutta asiakkaiden
toivomuksia kuunnellen
- Ohuella neulalla tehtävä kestopigmentointi kestää 2 – 6 vuotta, kertoo
meikkitaiteilija Kaisa Ervasti.

Kaunokaiset

Kauneuspalveluita
ammattitaidolla Kuopion alueella:

Kestopigmentoinnit 250 €
(kulmakarvat, silmienrajaukset tai huulet sis. 2 kertaa)

Avajaistarjous!
• Ripsipidennykset 60 €
• Ripsihuolto alk. 30 €
• Meikkaukset
• Päivämeikki 30 €
• Iltameikki/juhlameikki 45 € • Häämeikki 75 € sis. koemeikin

Kysy lisää: Kaisa 040 417 8648

SUUHYGIENISTIN PALVELUT:
Hammaskiven poisto
Ientulehduksen hoito
Hampaiden puhdistukset
Fluorikäsittelyt
Hampaiden valkaisut
Ravintoneuvonta
Kotihoidon opastus
Suuhygienisti Jenna Turunen

Petosen Hammas Oy
Pyörönkaari 3 E, 70820 Kuopio
puh. 017-363 4757

M

eikkitaiteilija Kaisa Ervasti
sanoo, että kauneudenhoidossa hänelle on tärkeintä
saada asiakkaat tyytyväisiksi ennen
kaikkea ottamalla huomioon heidän
omat toivomuksensa mieleisen lopputuloksen aikaansaamiseksi - ja vieläpä
suhteellisen edullisesti.
- Kaikenikäisiltä ihmisiltä tulee kyselyjä – nuoria kiinnostavat lähinnä
meikkaukset ja aikuisia kestopigmentoinnit.
Huhtikuussa Kaisa avasi Petosella
kotonaan toimivan kauneuspalveluita tarjoavan Kaunokaiset-yrityksen,
jossa pigmentointien ja meikkausten
lisäksi voi saada mm. ripsien pidennyksiä, ripsipermanentteja sekä ripsien ja kulmien värjäyksiä.
Oululaissyntyinen ja Seinäjoella
meikkitaiteilijaksi opiskellut Kaisa
uskoo, että Petosen alueelta hänelle
löytyy hyvä asiakaspohja, joka antaa
mahdollisuuden laajentaa työtilaa jatkossa isommaksi.

Pigmentointi –
kosmeettinen tatuointi
Kestopigmentointi on kulmakarvojen, ripsirajojen ja huulten pysyvää

korostamista. Käsittelyssä väriaine
laitetaan steriilillä kertakäyttöneulalla
ihon alle ja se kestää 2 – 6 vuotta ihotyypistä riippuen.
- Sitä voi kutsua kosmeettiseksi tatuoinniksi, Kaisa sanoo.
Pigmentoinnin alkaessa ihoon laitetaan aluksi pintapuudute, jonka
jälkeen meikkitaiteilija keskustelee
asiakkaan kanssa toivotuista toimenpiteistä.
- Voidaan esimerkiksi kohottaa
omia piirteitä ja korjata epäsymmetriaa kasvojen alueella.
- Kestopigmentointi soveltuu kaikille, jotka haluavat olla huoliteltuja
ja luonnollisen kauniita - sopii myös
meikkiallergisille ja kaikille piirteisiinsä lisää väriä haluaville.
Pigmentoinnin hintaan sisältyy kaksi käyntikertaa. Jälkikäsittely tehdään
2-3 viikon kuluessa pigmentoinnista,
jotta lopputuloksesta tulee tasainen ja
kestävä.
Kaunokaiset lupaa alkukesäksi
asiak
kaille monenlaisia tarjouksia,
esimerkiksi kestopigmentoinnin hinta
on 250 €, juhlameikin 45 € ja häämeikin 75 €.
Kaisa aikoo laajentaa osaamistaan

kesän aikana opiskelemalla kampauksien ja geelikynsien tekemistä.
Kaunokaiset,
Kauneuspalveluja, Kaisa Ervasti, Kiirunanpolku 2,
puh. 040-417 8648, kaunokaiset@
gmail.com
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -

Polkupyörän
perushuolto
67 €.
Nouto- ja palautuspalvelu
huoltoon 15 €
Hiltulanlahti-Päiväranta
väliseltä alueelta!
Löydät meidät Facebookista.

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

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

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

Huollot ajanvarauksella tai sopimuksen mukaan!

ILMOITUSTILAA!
Pyydä tarjousta ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä soittamalla 040 524 2600
tai sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi
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Markku lopetti kahdenkymmenen vuoden Kotipizza-yrittäjyyden kauppakeskuksessa

Petosen kasvun seuraamista - aitiopaikalla

K

un Markku Peltojoki aloitti
vuonna 1993 Kotipizza-yrittäjänä Petosella, maisemassa
näkyi paljon metsää ja useita rakennustyömaita.
- Oikeastaan näkyvimpinä täällä olivat vain nämä kauppakeskuksen kaksi
rakennusta.
Pelastusopiston alkuvaiheitakin hän
pääsi seuraamaan ja ruokki kotipizzoilla monia tulevia palomiehiä.
- Olen myös nähnyt vauvojen kasvun opiskeleviksi nuoriksi.
Huhtikuun lopussa Kotipizzan ovat
sulkeutuivat ja Markku kertoo jättävänsä yrityksensä onnellisena ja vapaana miehenä.
Asiakkaille seinälle jättämässään ilmoituksessa hän ilmoittaa ”vielä miettivänsä, mitä tekee isona”.
Markku asuu uusioperheensä kanssa
Petosen keskustassa.
- Jään aluksi koti-isäksi, jatkan kuntoiluharrastuksiani ja pidän viimeinkin kesäloman – ehkä aloitan myöhemmin opiskelun…
Aiemmin yrittäjällä ei ollut paljon
vapaata, kun yritys oli kiinni vain
jouluaattona, ensimmäisenä joulupäivänä ja juhannusaattona.

Mukavat muistot kantavat
eteenpäin
Markku pitää Petosta erittäin hyvänä asuinpaikkana ja työn kautta hän
on saanut paljon uusia tuttavia ja ystäviäkin – hyvät suhteet säilyivät lopettavalla franchising -yrittäjällä myös
Kotipizza Oyj:n kanssa.
Matkan varrelta hänellä on hauskojakin muistoja.
- Kotipizzan Berlusconi-pizzan valinta kansainvälisillä messuilla maailman parhaaksi pizzaksi on jäänyt
mieleen – olihan Italian pääministeri
arvostellut ikävästi suomalaista ruokaa.
Berlusconi-, Burger- ja Cotzone –
pizzat ovat olleet Markun mukaan
ylivoimaisesti suosituimpia – niiden
osuus myynnistä on ollut enimmillään 20 % luokkaa.

jatkui sitten Petosella – aluksi työntekijänä ja sitten yrittäjänä.
Vaikka Markku yrittäjyyteen tottuneena lupaakin ”heittää aivot narikkaan” heti yrittäjyyden loputtua, hän
on kuitenkin hieman huolissaan aivojensa sopeutumisesta uuteen tilanteeseen.
- Hyvä on kuitenkin, että nyt ehdin
olla täyspäiväisesti isänäkin.
Juhlahetkinä hän kertoo nauttivansa
mielellään lasin punaviiniä hyvän pihvin kera.
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -

Vapaalle lähtö vaatii
sopeutumista
Markku kertoo tehneensä elämänsä
aikana ainakin 200 000 pizzaa. Työura
alkoi 17-vuotiaana Kuopion keskustan Burger Parkissa työskentelystä ja

Yrittäjyyden loputtua Markku kertoo
keskittyvänsä koti-isänä olemiseen
ja myös yli viisi vuotta sitten aloittamaansa kuntoiluun.

Kuopio lähtee mukaan biokaasun tuotantoon

H

uhtikuisena lauantaiaamuna 25 Haminalahden kylän
asukasta nousi bussiin lähteäkseen VamBion järjestämälle tutustumisretkelle Huittisiin, Vampulan
kylän biokaasulaitokselle. Retken pääasiallisena tarkoituksena oli hälventää
huolia, jotka liittyivät Kuopion jätekeskuksen yhteyteen rakennettavaan
biokaasulaitokseen. Haminalahtelaisia on jo pitkään vaivannut kaatopaikalta kantautuvat hajukaasut, jonka
syynä on sekajätteen joukossa oleva
käsittelemätön biojäte. Yleisenä pelkona oli, että biolaitos pahentaisi jo
olemassa olevaa hajuongelmaa entisestään.

Puhdasta energiaa ja
ravinteiden kierrätystä
Bussimatkan aikana VamBion edustaja Eeli Mykkänen kertoi laitoksen
toimintaan liittyvistä asioista ja bioenergiasta, vastaillen lopuksi kyläläisten esittämiin kysymyksiin. Itse laitoksella vierailuun oli varattu aikaa tunti.
Yrityksen toimitusjohtajan Kaisa Suvilammen pitämän esittelykierroksen
aikana kyläläiset pääsivät tutustumaan voimalan tiloihin ja biomassan

selta. Haminalahden nuorisojärjestön
puheenjohtajan ja kyläyhdistyksen jäsenen Mervi Tolvasen mukaan faktatieto ja vierailu biokaasulaitoksella ei
vakuuttanut kaikkia kyläläisiä. Yleinen mielipide on yhä, ettei laitosta
haluta ”omaan naapuriin” vaan että
sen sijoituspaikaksi löytyisi joku syrjäisempi tienoo.

Laitos nousee
vastustuksesta huolimatta

Vampulan biokaasulaitos tuottaa sähköä ja lämpöä muun muassa kalkkiteollisuuden ja läheisten sikaloiden tarpeisiin.
Vastaavanlainen biokaasulaitos nousee Kuopion jätekeskuksen yhteyteen.
käsittelystä syntyneisiin jatkotuotteisiin. Puuainesta lukuun ottamatta
miltei kaikki kauppojen, kotitalouksien, teollisuuden sekä maatalouden
tuottamat eloperäiset jätteet voidaan
jalostaa hyötykäyttöön. Laitosprosessissa luodaan hapettomat olosuhteet,
jolloin eloperäisessä jätteestä bakteerien hajotustyön tuloksena syntyy
hiilidioksidia ja metaania. Syntyvä
kaasuseos on puhdasta biokaasua. Se
voidaan hyödyntää sähkön ja lämmön

tuotannon lisäksi vaikkapa biopolttoaineena auton tankissa. Jäljelle ravinnejäännös käytetään lannoitetuotteiden valmistukseen. Näin saadaan
palautettua kaikki kasvulle tärkeät ravinteet, kuten typpi ja fosfori, takaisin
pelloille.

Kyläläisten asenteet yhä
epäilevällä kannalla
Kysymykseen mahdollisesta haju-

VamBion toimitusjohtaja Kaisa Suvilahti perehdytti haminalahtelaiset biokaasulaitoksen toimintaan.

ongelman pahenemisesta Mykkänen
vastasi, ettei Vampulan biokaasulaitoksen toiminta ei ole aiheuttanut
päänvaivaa lähiympäristön asukkaille;
yhtään valituksia ei ole siis saatu. Syynä on, että raaka-aineet kuljetetaan
laitokselle umpinaisissa säiliöautoissa
ja rekoissa. Lasteja ei pureta ulkoilmassa, vaan laitoksen umpinaisessa,
alipaineistetussa vastaanottohallissa.
Sieltä hajukaasut imetään erityiseen
kaasujenkäsittelyjärjestelmään, jossa
ne puhdistetaan kemiallis-biologisella
pesurilla ja tarvittaessa lisäksi otsonoinnilla. Myös kuljetusautojen lavat
ja säiliöt pestään huolellisesti, ennen
kun ne lähtevät paluumatkalle laitok-

Kuopion biokaasulaitos tulee siis
toimimaan Vampulan laitoksen hyväksi todetulla konseptilla. Sen tuottamalla biokaasulla voidaan kattaa
1500 kuopiolaisen omakotitalon sähkön ja lämmön kulutus. Ravinnetuotteet on taas tarkoitus ohjata lähikuntien viljelijöiden käyttöön. Mykkäsen
mukaan Kuopion biokaasulaitoksen
rakennusprojekti on jo aluillaan. Jos
suunnitelmat pitävät, biokaasulaitoksen on tarkoitus valmistua jo vuoden
2014 alussa. Rakennusprojektin takana on VamBion omistava kotimainen
varainhoitoyhtiö Taaleritehdas. Suunnitteilla on rakentaa Vampulan ja
Kuopion laitosten lisäksi 5-7 biokaasulaitosta käsittävä verkosto. Koko laitosverkosto tullaan rahoittamaan suomalaisten yksityissijoittajien turvin.
Teksti ja kuvat:
- Jonna Lentz -

Kaisa Suvilahti esitteli haminalahtelaisille biokaasun valmistuksen yhteydessä
jäljelle jäävästä ravinnejäännöksestä valmistettua multa-ainesta.
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Totta se on – musiikki
virkistää vanhusten muistia

Kevät- ja kesäjuhlat kukittaa
Pyörön kukka ja lahja
Pyörönkaari 8
P. 017-363 3705

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.

M

usiikin
mahdollisuudet
ovat dementiaa sairastavien ihmisten kannalta hyvin ainutlaatuisia ja merkittäviä. Ne
toimivat inhimillisen kosketuspinnan
ja ymmärtämisen välineenä. Vaikka
muut älylliset kyvyt ovat runsaasti
heikentyneet, musiikilliset valmiudet
ja mahdollisuudet musiikin avulla
kommunikointiin säilyvät toiminnallisina alueina lähes vahingoittumattomina. Kyky kokea musiikin avulla
tunne-elämyksiä ei myöskään katoa
vaikka kognitiivset kyvyt heikentyisivät. Laulujen rytmit ja sävelet ovat
tallentuneena muistiin, ja niillä on
edelleen omat yhtymäkohtansa henkilökohtaiseen merkitysten maailmaan
ja henkilökohtaiseen historiaan. Laulujen laulaminen ja kuunteleminen
mahdollistaa dementiaa sairastavalle
pääsyn erilaisiin muistoihin. (Heimonen & Voutilainen 1998, 73 - 74)
Musiikin positiiviset vaikutukset
aisti heti Villa Kallavedessä kun

Hyvä Hoiva Pirjo Haatainen KUOPIO
www.akson.fi • p. 040 682 5556
Ami Heiskanen ja hanuristi Heikki
Hämäläinen esittivät elävää musiikkia asukkaille Vapun aattona. Oli ilo
seurata, miten ilmeet, eleet ja tunteet
tulivat pintaan laulun alkaessa. Moni
yleensä levoton asukaskin istui paikoillaan ja kuunteli. Ami lauloi juuri
niitä vanhan-ajan lauluja, jotka asukkaat olivat asukkaille ennestään tuttuja, joten he pystyivät osallistumaan
itsekin lauluun. Myös tanssijalka herkistyi vipattamaan muutamalla juhlijalla! Eipä sekään ollut unhoitettu
taito,vaikka askel olikin jo hieman
hidastunut. Eräs asukas harmittelikin,
kun ei tullut tanssikenkiä otettua mukaan.

Vappujuhlassa muisteltiin myös
asukkaiden omia Vappuperinteitä.
Omasta nuoruudestaan he muistivat ,että Vappuna vietiin maaseudulla karja ulos, poltettiin vappukokkoa,
laitettiin kesäleninkiä ylle sekä tanssikenkää jalkaan. Olipa joku osallistunut Vappu kulkueeseenkin ja ollut uittamassa professoria Velj mies patsaan
altaaseen.Yksi asukas tuumasi iloisesti naurahtaen että Vappuna ”elettiin
muuten vaan villisti”. Villa-Kallaveden
vappujuhlien päätteeksi nautittiin simat ja munkit!

Ami ja Heikki ovat vanhoja musiikin konkareita menneiltä vuosikymmeniltä. Nykyään he keikkailevat vain
nätisti pyydettäessä pienissä tapahtumissa. Vapun aaton keikan he heittivät
hyväntahtoisuuttaan Villa Kallaveden
asukkaille.

Pirjo Haatainen aloitti oman Akson Hoivapalvelut -yrityksen tämän
vuoden alusta ja asiakkaita on jo
jonkin verran, mm.Villa Kallavedessä hän ulkoiluttaa ja käy olemassa
seurana asukkaille, joiden omaiset
ovat palvelun tilanneet.

Teksti ja kuvat:
- Pirjo Haatainen -

Pölläkänsalmen yli rakennettua
työpatoa aletaan purkaa

P

ölläkänsalmen yli rakennetun louheesta tehdyn työpadon purkutöihin päästään toukokuun lopulla viikon 21
puolessa välissä. Työ valmistunee viikon 21 lopussa. Pölläkänsalmen sillan kannen betonointi- ja jännitystyöt
viivästyivät pakkasten takia.

Suunnitelmien mukaan Pölläkänsalmi oli tarkoitus aukaista veneilyliikenteelle heti toukokuun alkupuolella. Pakkasten vuoksi sillan päällysrakenteen valua jouduttiin siirtämään. Lisäksi sääolot ovat olleet epäedulliset sillan jännitystöiden kannalta. Päällysrakenteen lujuus ei ole kehittynyt valun jälkeen toivotulla tavalla eikä jännitystöihin ole päästy
alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.
Nyt silta on kuitenkin saatu jännitettyä. Työnaikaisten sillan rakennustelineiden purkutyöt sekä muut lopputyöt ovat
päässeet alkamaan.
Pahoittelemme Pölläkänlahden veneilijöille työpadon purkutöiden viivästymisen aiheuttamaa harmia ja veneilykauden aloituksen siirtymistä.
Lisätietoja asiasta antaa Kuopion kaupungin rakentamisen ja kunnossapidon palveluista
rakennuttaja Kari Laukkanen, puh. 044 718 5568, kari.matti.laukkanen@kuopio.fi tai
Destia Oy, työpäällikkö Harri Korhonen, puh. 0400 943 596, harri.korhonen@destia.fi
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Tarvitsetteko siivousapua?
Siivouspalvelu Leena Kasurinen tarjoaa yksilöllisiä asiakaskohtaisia
siivouspalveluita ammattitaidolla yrityksille ja yksityishenkilöille
Kuopioon ja lähialueille välimatkoja pelkäämättä jo vuodesta 2004.
• Kodin- ja loma-asunnon siivous
• Allergiasiivous
• Tekstiilikalusteiden, kylpyhuoneiden ja saumojen pesu
höyrypesurilla
• Lattioiden peruspesu ja vahaus
• Painepesurilla tapahtuvat työt
• Kangaspintaiset kalusteet ja auton sisäosat höyrypesulaitteella
• Puutarhatyöt
• Myös siivousaineet, tarvikkeet ja erikoiskoneet esim. höyrypesuri
& vaahtopesulaite
• Kotitalousvähennys 45%

Siivouspalvelu Leena Kasurinen

Puh. 045 325 7277
leena.kasurinen@pp.inet.fi

www.siivousleena.fi

ENNEN OLI VAALEA.

NYT ON

KESÄALE!

Kaikki
Serie Expert
normaalikokoiset
tuotteet

- 40% !

Hius Salonki

Pyörönkaari 1 70820 Kuopio
(017) 363 2655
Riitta ja Piia
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Petosen ryhmä aloittaa elokuussa – ilmoittautumiset kesäkuussa

Elmo tarjoaa työttömille liikuntaa
ja terveellisiä ruokailutapoja

E

lokuun alussa Petosella käynnistyy vuoden kestävä, työttömille suunnattu Elmo-hanke,
jonka puitteissa ryhmään osallistujille
tarjotaan liikunta- ja ruokavalio-ohjausta sekä vertaisohjaajakoulutusta.
- Haluamme, että ryhmän jäsenet
toimivat myös ”kipinämikkoina” ja
vievät ryhmässä oppimiaan asioita
eteenpäin, sanoo hanketta ideoinut
Huoltoliitto ry:n ravitsemusterapeutti
ja ohjaaja Sami Hämäläinen.
Elmo on Huoltoliitto ry:n toteuttama ja Raha-automaattiyhdistyksen
rahoittama hanke, joka kestää kolme
vuotta. Yhteistyötahoina toimivat aikuissosiaalityö ja asukastupayhdistykset.
Hämäläisen mukaan Kuopion alueella ehditään kolmen vuoden aikana perustaa viisitoista ryhmää, joihin
mahtuu yhteensä n. 150 osallistujaa.
- Tähän mennessä Kuopiossa on
käynnistynyt kolme ryhmää.
Jos kolmevuotinen hanke onnistuu
hyvin, toteuttajatahon toiveena on
saada toiminnalle myös jatkoa.

Terveyserojen kasvun
ehkäisy
Hämäläistä huolettavat eri väestöryhmien terveyserot.

- Työssäkäyvillä ja työttömillä terveyserot kasvavat – siksi minusta tällainen hanke on tarpeellinen.
Elmo-hankkeeseen kuuluu aluksi
kolmen kuukauden ohjausjakso, joka
sisältää ohjausta kaksi kertaa viikossa.
- Ohjaus on pääasiassa liikunnanohjausta, mutta pakettiin kuuluu myös
ravinto-ohjausta.
- Itse tehdään ruokaa ja myös syödään sitä – siis ei vain teoriaa, Hämäläinen korostaa.
Alkujakson jälkeen ohjausta järjestetään kerran kuukaudessa.
- Ryhmään osallistujia kannustetaan
käymään oman asukasyhdistyksensä asukastuvilla ja muissa yhteisöissä
innostamassa muita liikuntaan ja terveeseen elämään.
Eräänä kohteena voisivat olla myös
taloyhtiöt, joista ryhmäläinen voisi
koota itselleen vaikkapa oman lenkkeilyryhmän.

Ohjelma – ryhmäläisten
toiveiden mukaan
Elmo lupaa osallistujille runsaasti
tietoa yleiskunnon ja ruokailutottumusten parantamisesta – ja myös toivottaessa jokaiselle räätälöidyn oman
ravinto- ja liikuntaohjeen.
Ohjaaja sanoo, että ohjelman tekoon

voivat ryhmäläiset vaikuttaa
eikä siihen kannata suhtautua
ryppyotsaisesti.
- Tarkoitus on saada monenlaisia elämyksiä mukaan ja
nauttia toisten seurasta.
- Petosella tullaan hyödyntämään Etelä-Kuopion liikuntapaikkoja.
Elmon puitteissa voidaan
tehdä mm. kävely-, pyörä- ja
luontoretkiä, käydä uimassa,
pelata pallopelejä, tehdä lihaskuntojumppaa – tai harrastaa
vaikkapa taekwondoa.
Syksyllä alkavaan ryhmään
ilmoittautuminen 28.6. mennessä.
Lisätietoja antavat ja ilmoittautumisia ottavat vastaan:
Sami Hämäläinen, puh.
044-7470694, e-mail: sami.
hamalainen@kunnonpaikka.
com
Kalle Onnela, puh. 0447470696, e-mail: kalle.onnela@kunnonpaikka.com
Teksti ja kuva:
- Marja Miettinen -

Pohjoismaiden suurimpiin kuuluva DEKK Partner rengasliikeketju vaihtoi Suomessa nimensä Rengascenteriksi.
Olemme valmistajista riippumaton täyden palvelun rengasliike. Laajan tuotevalikoimamme lisäksi tarjoamme vahvan,
paikallisen ja palvelevan rengasliikkeen.

Ohjaaja Sami Hämäläinen haluaa korostaa myös yhdessäolon merkitystä ja elämyksiä,
joita Elmo-hanke tarjoaa osallistujille.

KESÄ TULEE, OLETKO VALMIS?

MYÖ OLLAAN

AINAKIN!

Tule koeajamaan uudistettu
Leopardin terassi!
Avoinna: ma-su 18-02
Meiltä parhaat
rengasmerkit

uja 9

Koppelonk

Leväsen
Huoltamo
Laiturit Ay
(017) 2647 100
Mika Laituri
0400-372221

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734

I
D
R
A
P
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N
PETONE
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IHANA HALLAUS
-kevättapahtuma

Lauantaina 25.5.2013
Pyörön torilla klo 10:00 - 14:00
klo 10.00
klo 10.15
klo 11.00
klo 11.00
klo 11.45
klo 12.00
klo 12.30
klo 13.00

Tilaisuuden avaus
Harmonikkaklubi esiintyy
Yhteislaulua
Hernerokka-, kahvi- ja lettutarjoilut alkavat  ILMAINEN!
”IHANA HALLAUS” yhteisperformanssihalauksen räväyttää käyntiin Mikko Jokisaari
Kuoroesityksiä
Taikuri Puijon Paroni esiintyy
Mäyräkoira esiintyy

Kirpputori alatorilla
Terveysneuvontaa
Lasten toimintanurkkaus
Taimikirppis
Kierrätyksen ohjaus- ja neuvontapiste
Kaupunkiviljely
– mitä kummaa se on ?
TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄT:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys Pitkälahden Puutarhakerho
Petosen asukastupa
Kallaveden seurakunta
Pinari
Tukikohta seurakunta

UTELU

Paula Markkanen
-En ole kuullutkaan. Motivaatio ei
taida nyt riitää kyseiseen projektiin
osallistumiseksi.

Kuopion Eläkkeensaajat ry
Petosen Ikinuoret ry
Kuopion Urheiluautoilijat ry

Terve Kuopio –kioski
Niiralan Kulma Oy
Niiralan Kulman alueellinen asukastoimikunta

- Onko kaupunkiviljely sinulle tuttu ilmiö?
- Olisitko innokas osallistumaan Petosen kaupunkiviljely-projektiin?

Riitta Jaakkonen
-Kuulostaa hyvältä idealta, että saataisiin Petosen asukkaat tekemään
yhteisesti jotain alueen viihtyvyyden
eteen. Itsellä riittää tekemistä omakotitalomme pihan ja kesämökin pienen
ryytimaan kunnossapidon kanssa,
jossa kasvattelen muun muassa perunaa, tilliä ja kukkia.

Sakari Pirskanen
-Kukkaistutuksia voisi laittaa Petosen alueelle enemmän, siihen meidän
kerrostalon pihamaalle vaikka. Viljelykokemusta on 30 vuoden takaa.
Omistin pienen viljelypalstan eräällä
Kallaveden saarella, jossa kasvatin rehua tilakarjalle.

Harri Miettinen
-Maalla varttuneena on viljely minulle tuttua puuhaa jo lapsuudesta
lähtien. Kotona kasvattelen ikkunalaudalla yrttejä, kuten basilikaa, salviaa ja tinjamia. Chilejä ja paprikaa
myös olen viljellyt. Meidän taloyhtiössä ollaan asukkaiden kesken laitettu yhdessä pihalle kukkaistuksia ja
naapurini viljeli pienellä maa-alallaan
perunaa, ja hyvin kasvoi. Liljojakin istutettiin, mutta joku oli mennyt repimään kukkasipulit maasta. Sen takia
en oikein usko, että kaupunkiviljelykset olisivat turvassa. Joku menisi ne
kuitenkin tuhoamaan.

Sanna Zils-Leinonen
-En ole kuullut aiemmin kaupunkiviljelystä. Itse olen harrastunut
viljelyä viimeksi lapsena. Petonen
kyllä kaipaisi enemmän näyttävyyttä kaiken tämän betonin keskelle,
vaikkapa kukkaistutuksin.

Utelijana:
- Jonna Lentz -
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Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
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
• Ravintola Mualiman Napa
Kuopion torilla
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 12.6.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään tiistaina 4.6.

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

www.ppay.ﬁ

044 729 5233

Haemme TOIMITTAJAA
Petosen lehteen
Hakijalla oltava oikeus 90 % palkkatukeen.
Työaika on keskimäärin 22,5 h/viikko.
Työtehtävinä mm. juttujen suunnittelu, haastattelut,
kirjoittaminen, valokuvaaminen ja osallistuminen lehden
toimittamisesta vastaavan työryhmän työskentelyyn.
Edellytämme hyvää suomen kielen taitoa, kykyä
itsenäiseen työskentelyyn ja vuorovaikutustaitoja.

Tilaisuudet joka viikko:
Su klo 15
Jumalanpalvelus ja rukousiltapäivä
- pyhäkoulu / puuhaa lapsille
To klo 18.30

Rukousilta

Ti-Pe klo 13

Evankeliumin tuokio ja ruoan jako

Olemme mukana Petosen kevättapahtumassa
Ihanassa Hallauksessa la 25.5. klo 10-14.
Koppelonkuja 1, Petonen

Työt alkavat heinäkuussa.
Yhteydenotot hallituksen puheenjohtaja
Riitta Katajamäki 045 209 0600
tai riitta.katajamki@gmail.com

Tervetuloa!
www.tukikohta.info

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/

Ikinuorten terveisiä
Kevät keikkuen tuli, lumi suli ja kesä kättä antaa. Olemme tuota pikaa
keskellä lämpöä ja ihania tuoksuja ja kaikki tämä kuuluu meille!
Kerhotkin rauhoittuvat toukokuun lopulla. Siirrymme kukin omalle rannalle
ja auringon suojaan tarvittaessa. Odottelemme risteilyä ja teatteriretkeä.
Otamme osaa Petosen toritapahtumaan 25.5.
osallistuen arpajaisilla ja myyjäisillä.
Ajankohdat kesätapahtumista ilmoitellaan Savon Sanomissa myöhemmin.

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

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

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

Tapaamme syyskuun alussa!

Miellyttävää kesää kaikille!

Kokoushuoneen vakiovuorot
peruttu
12.30 - 14.30
n klokunnallisvaalien
rho perjantaisi
* Neuleke
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

HEI!

Petosen vapaa-ajantilat, Pinari,
Pyörönkaari 19
Puh. 040 473 1728
Avoinna: ma-pe 9.30-13.30
Huom! 1.-30.6. ma-pe 9.30-13.00

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-13.00
Huom!
To rs ta in
TA R J O U S

Ateria:

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

Lounas torstaina 23.5.:
Broilerleike, riisi ja curry-kastike 4 €
Perjantaina 24.5.: Makkarakeitto

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

http://kahvio.ppay.ﬁ

Etsikö elämääsi sisältöä? Onko sinulla ideoita, joita haluaisit toteuttaa,
mutta ei ole resursseja tai ketään kenen kanssa toteuttaa niitä. Puuttuko
sinulta mielekästä tekemistä tai tarvitsetko ystävää vaikeassa elämäntilanteessa? Haluisitko lähteä kalaan tai grillaamaan laavulle makkaraa. Kiinnostaako sinua urheileminen tai musisointi?
Päiväkeskushanke on tarkoitettu juuri sinulle ikään, sukupuoleen ja varallisuuteen katsomatta. Ainoa, mitä tarvitset on rohkeutta ottaa yhteyttä meihin. Suunnitellaan yhdessä siitä eteenpäin.
Yhteystiedot: Tenho Nikkinen, Puh. 044-7148 8011
Mertsi Hagert, Puh. 044-714 8014
paivakeskushanke@gmail.com • Facebook: paivakeskushanke

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHON
Perinteinen TAIMIKIRPPIS
25.5. klo 8.00 – 14.00
Petosen torilla.
Tarjolla runsaasti erilaisia
perennojen taimia.
Joukossa myös pensaita.
Taimet ovat kookkaita ja monet
niistä ovat kasvaneet ruukussa
jo parikin vuotta.
Hyviä kasvatusneuvoja
saa kaupanpäälle!

TERVETULOA EDULLISILLE TAIMIOSTOKSILLE!

Petosen lehti • Keskiviikko 22.5.2013

Kallaveden seurakunta

ja Petoselta klo 17.35.Vapaaehtoinen
maksu lähetykselle. Saunominen, ehtoollinen ja iltapala. Sanna Alanen.
Diakonia

Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Helluntain messu ja isosten siunaus su 26.5. klo 10. Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Petteri Hämäläinen
kanttorina Jarkko Maukonen. Kirkkokahvit.
Messu su 2.6. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Sanna Alanen ja
kanttorina Veera Heino.
Messu su 9.6. klo 10. Liturgia Mikko
Väisänen, saarna Anna-Maija Hella,
kanttorina Anna-Mari Linna.

Petosen seurakuntatalo - Muuta
Kesäseurat ti 11.6. klo 18. Mikko
Väisänen ja Anna-Mari Linna.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15,
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Messu su 26.5. klo 13. Sanna Alanen.
Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 29.5. klo
18. Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30

Diakoniatyön järjestämä alkukesän retki Lapinlahdelle ke 12.6.
Retken hinta 20 €, sis. bussimatkan,
vierailut Väärnin pappilaan ja asutusmuseoon, sekä ruokailun Portaanpäässä. Ilmoittautumiset 31.5.
mennessä ma ja to klo 9-10 joko Kallaveden kirkon p. 040-4848 332 tai Petosen diakoniatoimistoon p. 040-4848
333.
Seurakuntaretki
Pohjois-Karjalaan ke 12.6. Lähtö klo 8 Karttulan
seurakuntakodilta. Herkullinen lounas Bomballa Nurmeksessa. Lieksassa tutustumme Pielisen museoon ja
kahvitellaan välillä. Matkalla mukana
Martti Olsen ja Leena Kukkonen. Paluu Karttulaan noin klo 18. Matkan
hinta 40 €/hlö. Ilmoittautumiset viimeistään 3 kesäkuuta Martti p. 0404848 371, Leena p. 040-4848 545.
Kiitosretki diakonian ja lähetystyön vapaaehtoisväelle Aholansaareen 28.08.2013 Lähtö Kallaveden kirkolta klo 9.30. ilmoittautuminen 30.6.
mennessä seurakunnan toimistoon p.
040-4848 327.

Petosen koirapuisto kuntoon talkoovoimin

P

etosen koirapuistossa on korjaustarpeita. Verkkoaita on monin paikoin rikkoutunut ja aidassa on jopa pikkukoirien mentäviä
reikiä. Valopylväskin olisi pimeänä aikana tarpeen. Koirapuiston käyttäjien
Facebook –sivuilla on käyty aiheesta
kovasti keskustelua. Erillinen pikkuaitauskin olisi toivottavaa koska pienten
koirien olisi turvallisempaa juoksennella omassa aitauksessaan. Petosen
Koirapuistolla on paljon aktiivisia
käyttäjiä, ja lisääkin olisi, jos perus
asiat olisivat kunnossa.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
aikoo hakea kaupungilta talkooavustusta Petosen koirapuiston korjauksiin sekä parannuksiin.
Koirapuiston käyttäjien tehtäväksi
jää talkooryhmän kokoaminen ja korjauksista sekä materiaaleista tarvittavan suunnitelman tekeminen. Yhdistys hoitaa hakemuksen laatimisen
ja kustannusten maksamisen yhteistyössä koirapuistolaisten kanssa. Riitta Katajamäki on asukasyhdistyksen
yhteyshenkilö, 045 209 0600 tai riitta.
katajamki@gmail.com.
Seuraavassa koirapuiston käyttäjän tarinaa yhden hännänheiluttajan näkökulmasta:
Iltapäivän kävelylenkki. Sitä hädin
tuskin malttaa Aksu odottaa. Tänä
kesänä 4 vuotta täyttävä Hovawart –
uros, saksalainen pihavahti, on intoa
täynnä aina kuononpäästä hännänhuippuun asti. On uloslähdön aika.
Se katsoo eteisen naulakkoa ja isäntäväkeä ja taas naulakkoa. Sitten istuu
odottamaan ulko-oven eteen. Eikö
ne jo vihjettä tajua? Hihnaa kiinnitettäessä Aksu jaksaa olla juuri sen
hetken paikallaan että kaulapannan
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Vetoomus Saaristokaupunkilaisille

O

len syntyjäni Kuopiolainen ja nuoruuteni vietin Peikkometsän
ratsastuskoululla, siellä Rautaniemen sydämessä. Siihen aikaan
pimeällä jännitti kotimatkat, taloja oli muutama siellä täällä. Nyt
asiat on toisin ja sen mukana on tullut muutoksia ympäristöön, jotka tässä
tapauksessa ovat valitettavan vaarallisia, mikäli jäävät huomiotta. Eikä tämä suinkaan ole ensimmäinen kerta/ensimmäinen kevät, puhumattakaan
uuden vuoden raketeista..mutta se on toinen tarina..
Tallin omistaja Nella Koskell päivitti tänään facebookiaan näin :
"Koska " pikkupoikien" häiriköiminen alkaa jo olla todella hengenvaarallista, toivon, että tämä viestini menisi tätä kautta lähiseudun vanhemmille, etenkin näiden mopo/polkupyörä ja rullalautapoikien vanhemmille.
Hyvällä säällä pidämme ulkokentällä tunteja ja eilen ajoi kentän sivuitse
poikajoukko huutaen ja mesoen, selvästi tarkoituksenaan saada hevoset
säikkymään. Näin oli tapahtunutkin toissa päivänä, kun opettajamme oli
ratsastanut nuorta " hieman" säpäkkää hevosta kentällä ja ohi oli ajanut
polkupyörillä ja rullalaudalla pari poikaa ja yksi oli huutanut, että : "Kattokaa miten hevonen säikähtää!" ja paukuttanut rullalautaa. Hevonen oli
säikähtänyt ja vetänyt yläpystyä, onneksi selässä oli taitava ratsastaja, joka sai hevosen pidettyä "käsissä" mutta entä jos selässä olisi ollut lapsi, tai
entäpä jos kentällä olisi ollut alkeistunti, ryhmä lapsia, jotka vasta opette. miksi sitten ei pysytä
levat itsenäistä ratsastusta. On helppoa sanoa, että
maneesissa, mutta meteli kyllä sinnekin kuuluu, varsinkin mopopoikien
revittelyt. Kauniina päivänä on hevosillekin vaihtelua päästä ulkokentälle.
Ei ole tallin vika, että asutus on levinnyt tallin ympärille, sillä talli on ollut
täällä jo yli 40-vuotta! Turvallisuuden vuoksi toivon, että nämä häirikkö
pojat saadaan selville ja etenkin ymmärtämään, mitenkä vaarallista peliä
pelaavat, sillä tässä on kyse todellisista vaaroista, sillä jos huonosti jollekin
käy...tätä peliä ei voi nollata ja aloittaa uudestaan niin, kuin tietsikalla."
Ihan oikeasti, ei ole leikin asia. Hevoset harrastuksena on hieno asia. Niin
itse ratsastaminen urheiluna kuin hevosten hoitaminen, joka mm. auttaa
nuoresta pitäen ymmärtämään vastuuta, kunnioittamaan ja kohtelemaan
eläimiä hyvin, toimimaan ryhmässä jne.
Vetoan siis teihin, alueen aikuisiin.. valistakaa jälkikasvuanne vaarasta
jonka todennäköisesti tietämättään, kuitenkin jopa tahallaan aiheuttavat.
Se voi olla teidän tuttu naapurin lapsi, joka säikäyttää ponin jolla lapsenne
ratsastaa..
- Ulla Vaskelainen -

KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY
Aidan ali mahtuu livahtamaan isompikin koira. Tällä hetkellä läpipääsyn esteenä toimii ainoastaan vanha laudanpätkä.
solki napsahtaa kiinni ja sitten pojat
mennään! Tuttua Petosen koirapuistoa lähestyttäessä kymmenet ja sadat
hajut tulvivat Aksun kuonoon. Kevät
on koiran parasta aikaa! Koirapuiston
aidan salpa kun kiinni napsahtaa, Aksun vapaa-aika on alkanut. Alkuverryttelynä on ihan pakko juosta rinkiä
niin kovaa kuin käpälistä lähtee. Sen
jälkeen on aikaa tutustua lajitovereihin. Haistellaan edestä ja takaa. Pyöritään. Kisaillaan leikkisästi. Otatellaan.
Pissiä sihautetaan siistissä jonossa
puiston keskellä olevaan tolppaan sekä myös penkin viereen.
”Vilkkaan ison koiran kanssa pitää
liikkua ja harrastaa paljon. Aksun
kanssa käydään usein muiden harrastusten ohella Petosen koirapuistossa
kun siihen on sopiva kävelymatka.
Hovawartin leikit ovat kuitenkin joskus vähän rajumpia ja pienet koirat
voivat jäädä jalkoihin, ja siksi olisi hyvä jos alue olisi rajattu pienien ja iso-

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

jen puoleen” kertoo Aksun omistaja
Mila Voutilainen.
Toivottavasti talkooryhmä saadaan
nyt kokoon ja ryhdytään asiassa pian
tuumasta toimeen.
Aksu kaikkien koirien ja kaikki yhden Aksu-koiran puolesta,
Pannaan Petosen koirapuisto
kuntoon!
Teksti ja kuvat:
- Annukka Korhonen -

Kuopion Urheiluautoilijat ry
on mukana kevättapahtumassa
esittelemässä seuran toimintaa
ja kilpailukalustoa.
Näytillä jokamiesluokan-, kartingin-,
rallisprintin ja pienoisautoilun autoja.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi tutustumaan
autourheilun vauhdikkaaseen maailmaan!

ILMOITUSTILAA!
Pyydä tarjousta
ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä
soittamalla 040 524 2600
tai sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi
Lehden mediatiedot löytyvät netistä
http://petosenlehti.ppay.fi

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 12.6.2013
aineistot viimeistään 4.6.2013

Toimittaja: Marja Miettinen p. 046 841 7613

Ilmoitukset/taitto: Tiina Holmström
		taitto@ppay.fi

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 25. vuosikerta
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Vietämme iloista lastenpäivää
la 25.5. klo 10-15
yhdessä S-Marketin kanssa
mm. pomppulinna, ilmapalloja, jne.
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Candy King
irtokarkit
6,99 €/kg.

Kuuma grillikesä lähestyy!!! ark.7-21, la 7-18
vesa.immonen@k-supermarket.fi
Meiltä saat lihamestareiden tekemät naudan- ja possunpihvit
erilaisilla marinadeilla tai maustamattomana. Karitsasta grilliin herkulliset
fileet ja paahtopaistit. Mestarimme antavat grillausvinkkejä ja neuvoja.
Kesän juhliin voit varata savukalat ja lihat valmiiksi herkkutorilta.

Meiltä löytyy KESÄN JUHLIIN erilaisia herkkuja; savukalat, tuoreet kalat ja mureat lihat joka
lähtöön. Jäätelöaltaasta löydät kesän uutuudet vanhojen suosikkien lisäksi. Hedelmä ja
vihannesosastolta kotimaiset tomaatit, kurkut ja paljon muuta tuoretta ja herkullista,
esim. grilliin munakoisot ja esikypsennetyt maissit.
TERVETULOA KESÄISILLE OSTOKSILLE!!!

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi

