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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

a s. 2
• Pirpanat piknikillä Pölhönsaaress
isadan
• Liikuntaa kaikenikäisille yli vuos
kokemuksella s. 6
• Kevättapahtuma toi väkeä
Pyörön torille s. 4

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

PITAKEBAB
KEBAB
voimassa 31.7.2013 asti
1 seteli / asiakas

GRILLILAUTANEN

5€

tällä setelillä

KAIKKI
KEBABANNOKSET
KEBAB
voimassa 31.7.2013 asti
1 seteli / asiakas

6€

GRILLI
voimassa 31.7.2013 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

MINIPORILAINEN

JUNIOR
voimassa 31.7.2013 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

1,5€

tällä setelillä

AURAHAMPURILAINEN

4€

HAMPURILAINEN
voimassa 31.7.2013 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

LASTENPIZZA

JUNIOR
voimassa 31.7.2013 asti
1 seteli / asiakas

3,5€

tällä setelillä

JUUSTOATERIA

ATERIA
voimassa 31.7.2013 asti
1 seteli / asiakas

5,5€

tällä setelillä

MEDIUMPIZZA
(3 täytettä)

PIZZA
voimassa 31.7.2013 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

8€

2
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Kerholaisten kevätretki luonnonhelmaan
A
urinko helottaa lähes pilvettömältä taivaalta. Ala-Pyörön
koulun Pinarin IP-kerholaisten kevätretki on juuri alkamassa. Lisävaatteiksi varatut takit ja hatut on
sullottu reppuihin, niitä ei nyt tarvita.
Täksi päiväksi muodostui retkeläisille
oikea tilaussää! Odotetaan pysäkillä
bussia. Nyt viimein se sieltä jo saapuukin. Pienten reippaiden koululaisten
jononmuodostus onnistuu sujuvasti
ja sitten astutaan kyytiin. Reilun 10
minuutin bussimatkan aikana Petosen Pinarilta Saaristokadun Pölhönsaareen joku ehtii jo kysyä että missä
se paikka nyt onkaan ja milloin me
ollaan perillä? Muutama mutka vielä
ja sitten jo saavutaan Pölhön alueelle.
Sipsutellaan sievässä pikku koululaisten rivissä ulos bussista. Lyhyen
kävelymatkan jälkeen Pölhön grillikatos siintää jo horisontissa ja päästään
itse asiaan eli makkaranpaistoon. Joku
ystävällinen edellinen kävijä oli jättänyt nuotioon tuletkin valmiiksi. Ja eikun makkarat tulille!

Makkaranpaistoon
Alue on siisti, särjetyt pullot eivätkä graffititkaan ole vielä ehtineet kulkeutua tähän katokseen, ja hyvä niin.
Pikkuiset pirpanat kirmaavat makkaratikkujen vuolemisen lomassa kuka minnekin, ihan lähelle kuitenkin,
tutkimaan luonnon ihmeitä. Mak-

Makkaranpaistovuorossa Pihla, Milana sekä Anton.
karanpaistoon keskitytään ihan kieli
keskellä suuta. Kohta sitä pääsee syömään kun sen vielä toiseltakin puolelta malttaa paistaa.
Mahtavat ovat näkymät viereiseltä

kalliolta melkein joka ilmansuuntaan.
Ei uskoisi, jos ei tietäisi, että ollaan lähes keskellä kaupunkia mutta kuitenkin luonnon keskellä puhtaan veden
äärellä.

HALLAUKSIA JA
TASSUTERAPIAA

O

len vieläkin melkein sanaton…. Ihana hallaus –tapahtumamme lauantaina
25.5. oli ihan mielettömän mahtavan hyvin onnistunut. Vielä kerran
kiitos kaikille! Suurin kiitos kuuluu
tietenkin ilmojen haltijalle, joka järjesti meille aurinkoisen ja lämpimän
päivän. En ole ikinä nähnyt Pyörön
torilla sellaista ihmismäärää kuin
kevättapahtumassa, sekä ala- että
ylätorilla kävi mahoton kuhina, iloisia kasvoja, puheensorinaa ja halai-

luakin havaittiin. Siinä paras 25-vuotislahja yhdistyksellemme.
Minun elämäni on saanut aivan uuden, ihanan sisällön, sen toi mukanaan pieni otus nimeltä Fanni. Nyt
ollaan jo kolme viikkoa opeteltu yhteiselämää, mikä tarkoittaa sitä, että pieni koiranpentu seuraa jokaista
liikettäni ja askeltani. Olen opetellut
uuden, ”hiissaavan” kävelytyylin, ettei pikkunen jää jalkoihini. Tänään
istutimme yhdessä kukkia… no niin,
Fanni kaivoi kuoppia ja minä yritin
saada kukantaimet pysymään paikoillaan.
Vuosi sitten muutin tähän uuteen
kotiini ja kuten edelliselle omistajalle
tulin sanoneeksi, tässä asunnossa oli
semmoset feng shuit että koirakuume
iski heti. Olipa mukava, että koiraih-

Teksti ja kuvat:
- Annukka Korhonen -

dun varrella.

issa Saaristoka
e upeissa luonnonmaisem
Pölhön grillikatos sijaitse
rauhallinen.
Paikka on kaunis, siisti ja

grillaukseen.
mukavaa. Aaro keskittyy
Kevätretkellä kaikilla oli

PÄÄKIRJOITUS

”Retki iltapäiväkerholaisille pyritään järjestämään aina syksyisin ja
keväisin, vaikka budjetti onkin yleensä melko pieni”, kertoo ohjaaja Ulla
Buchen. Työ lasten parissa on hänelle

kutsumusammatti, jossa hän on toiminut noin parisenkymmentä vuotta.
Hänen kanssaan jutustellaan makkaranpaiston lomassa vielä yleisistä asioista liittyen IP-kerhon toimintaan.
”Tässä työssä toimitaan aina lasten
parasta ajatellen. Pieni koululainen
saattaa olla iltapäiväkerhossa pitempään kuin koulussa, vanhempien työajoista riippuen. Tästä syystä kodin
ja koulun yhteistyö iltapäiväkerhon
suuntaan olisi toivottavaa. Kaikille
sattuu joskus huono päivä, lapsellekin.
Jos esim. koulussa on jotain sattunut,
tämä heijastuu myös iltapäiväkerhossa. Siksi olisi tärkeää saada tieto kulkemaan myös kerhon puolelle jos päivässä on jotain poikkeuksellista”, lisää
Ulla Buchen.
”Erityiset kiitokset PPAY:n hallitukselle ja Riitta Katajamäelle taloudellisesta avustuksesta, joka mahdollisti
retkemme onnistumisen”, hän lisää
vielä.
Pinarin IP-kerhossa on yhteensä 13
lasta. Yhdeksästä mukana olevasta
retkeläisestä neljä on käynyt paikalla
aiemminkin. Kenenkään mielestä retki ei ole ollut tylsä. Sää hellii jokaista
retkeläistä ja makkara maistuu kaikille. Niin, ja mehu myös. Oli oikein onnistunut kevätretki.

misen jäljiltä pihassani oli aitaukset
valmiina, tosin osassa on sen verran
isot reiät, että Fanni mahtuisi niistä läpi. Onneksi ei ole vielä hoksannut sitä.
Sen voin myöskin todeta, että koiran
kanssa saa paljon uusia juttukavereita,
erityisesti tämän pikkuruisen koiran,
jota on varovasti, huumorintajuuni
luottaen nimitetty myös rotaksi. Mukavaa sekin, että talomme lapset ovat
tulleet tutuiksi kun käyvät mielellään
Fannia silittelemässä.
Koiriin liittyen kerron, että koirapuiston talkooavustuksen hakemisprosessi on edennyt hiukkasen.
Olen ollut yhteydessä kaupungilla
asiaa hoitavaan henkilöön ja saanut
lisäinfoa. Kerron kaikille kiinnostuneille enemmän Petosen koirapuistoryhmän sivuilla Facebookissa. Joka

tapauk
sessa talkooporukkaa voi jo
ruveta kokoamaan, vaikka luulenkin,
että varsinaiseen kunnostustyöhön
päästään varmaan vasta lomien jäl-

keen elokuussa. Mutta parempi silloin kuin ei milloinkaan.
Lämmintä ja aurinkoista kesää
toivottavat Riitta ja Fanni
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Juhannussaunaan omalle mökille.
Meiltä nämä ja monet muut upeat
kesäpaikat.

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

PETOSEN APTEEKKI
HALVIN

I

ltalehden tekemän hintavertailun mukaan Petosen Apteekki on sekä Kuopion että muiden vertailussa mukana olleiden kaupunkien halvin. Hintavertailun kohteena oli 15 apteekkituotetta,
joiden hinnoittelu on vapaata, lääkkeet eivät siis kuuluneet tähän joukkoon. Kuopion lisäksi
tutkimuksessa olivat mukana Tampere, Lahti, Oulu, Turku ja Helsinki. Halvimman, Petosen Apteekin ja kalleimman, lahtelaisen Aleksin Apteekin välinen hintaero oli peräti 26 euroa.
(IL 11.4.13)

AIKUISSOSIAALITYÖN JA
LAPSIPERHEPALVELUIDEN
PUHELINPALVELUISSA
MUUTOKSIA

A

ikuissosiaalityön toimeentulotuen käsittelijöiden eli etuuskäsittelijöiden soittoajat poistuvat käytöstä 3.6.2013 alkaen. Toimeentulotuen hakemisen ohjaus ja neuvonta sekä toimeentulotukipäätöksiin liittyvät tiedustelut 3.6.2013 alkaen arkisin klo 9 - 15 numerosta
017 183 970. Numeroon soittaessa asiakas kuulee ensin toimeentulotukihakemusten käsittelypäivän, ja puhelu ohjataan tarvittaessa sosiaaliviraston talon neuvonnan henkilökohtaiseen palveluun.
Lapsiperhepalveluiden etuuskäsittelijöiden puhelinaika muuttuu. Puhelinaika on 3.6.2013 alkaen
arkisin klo 10 -11.
Toimeentulotukihakemusten käsittelyajat löytyvät lisäksi internetistä osoitteesta
http://www.kuopio.fi/web/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki

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
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Ihana Hallaus –Kevättapahtuma
Pyörön torilla

A

amun aurinko paistoi kirkkaasti lähes pilvettömältä taivaalta lauantaina 25.5. kun
odotettu IHANA HALLAUS –kevättapahtuma alkoi.
Torilla oli tarjolla jokaiselle jotakin.
Oli kirpputoria, taimikirppistä, terveysneuvontaa. Lapsille askartelua,
maalausta, pinssien tekoa sekä kaupan pihassa pomppulinna. Oli soittoa,
laulua ja tanssia. Ilmapalloja lapsille ja
vähän isommillekin. Taikurikin esiintyi. Naisväen parveillessa kirpputorilöytöjen keskellä, miehiäkään ei ollut
unohdettu. Kuopion urheiluautoilijoiden esittelyssä oli pienoisautoilua,
kartingkalustoa ja jokamiesluokan
auto.

Asiaa kierrätyksestä
Kierrätysinfopisteestä sai hyödyllistä
asiaa ja tietoiskuja tuotteiden uusiokäytöstä sekä jätteen kierrättämisestä.

Infopisteen esittelijä ”roskisprinsessa”
Heli Tuomainen oli pukeutunut kivan huomiota herättävästi värikkääseen ilmeisesti muovipusseista valmistettuun asuun.
Ekologista ajattelua! Oikein lajiteltuna lähes kaikki uusiokäytetään. Paperin, pahvin, metallin ja lasin uusiokäyttö on 100 % kun muistaa lajitella
oikein. Tämä olisi itse kunkin hyvä arjessaan roskakatoksessa asioidessaan
muistaa.

Turvallista ja mukavaa
mieltä
Ambulanssi ja paloautokalusto olivat esittelyssä Vapauden aukiolla, poliisiautokin piipahti tapahtumassa.
Näiden kaikkien hälytysajoneuvojen
keskellä tuli niin turvallinen olo.
Mikko Jokisaari johdatteli tapahtumaväen ryhmähalaukseen. Sen myötä
Torilla halattiin kun tavattiin.
jokainen meistä lupasi pitää huolen
siitä että halailu, hyvän mielen ylläpitäminen ja toinen toisistamme välittäminen jatkuu Petosella kevättapahtuman jälkeenkin.
Tilaisuuden lopuksi oli Mäyräkoiran
vuoro esiintyä. Vaikka jotkut saattoivat ehkä luulla odottavansa pienen
suloisen karvapalleron kahdella jalalla
kävelyä lavalla, ei pettymystä kuitenkaan tullut, kun lavalle astelikin nuorekas soittoporukka. He soittivat oikein mukaansatempaavaa musiikkia.

Tarjottavat loppuivat
kesken
Ylätorilla kiemurteli kymmenien
metrien pituinen ruokajono. Ensin
hernekeittoa soppatykistä, sitten lettuja, Nam. Kaikki tarjottava meni kuin

kuumille kiville, eikä riittänytkään.
Jonon hännillä oleville jouduttiin tarjoamaan ”eioota”. Asukasyhdistyksen
25-juhlavuoden kunniaksi hernekeiton sponsoroivat Niiralan Kulma Oy
sekä Kallaveden seurakunta ja kahvit
Pitkälahden Puutarhakerho.
Päivän aikana torilla arvioitiin käyneen n. 1000 ihmistä. Aivan mahtava
yleisömäärä ja hyvä myyntipäivä alueen kaupoille, puutarhakerhon taimikirppiksellekin kertyi kaikkien aikojen paras myynti.
Iloiset ihmiset, lämmin tunnelma ja
aurinkoinen sää. Onnistunut tapahtuma, kaiken kaikkiaan. Suuri Kiitos
kaikille järjestäjille ja osanottajille.
Teksti ja kuvat:
- Annukka Korhonen -

Tapahtumaan osallistui runsaasti väkeä.

Asukasyhdistyksen kahvion tytöt paistoivat lettuja sen minkä kerkesivät.
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Pinarin hip hop
–tapahtuman takana
itse nuoret
K
eväisen aurinkoinen ja lämmin sää suosi Pinarilla järjestettyä nuorten Hip hop
tapahtumaa. Paikalle oli saapunut
runsas joukko hip hop -musiikista innostuneita nuoria niin Petoselta kuin
muualtakin päin kaupunkia. Tekemistä löytyi jokaiseen makuun; upea
ilma houkutti ulkosalle kokeilemaan
taitojaan graffittienmaalauspisteellä,
skeittirampeille tai vaihtoehtoisesti ottamaan osaa sählyturnaukseen.
Monille paikalle saapuineille tapahtuman pääpontti oli kuitenkin itse musiikki ja tilaisuus päästä seuraamaan
kuopiolaisten artistinalkujen biisinnikkarointi- ja improvisointitaitoja.
Päivän aikana lavalle myös nousi kuuluisampia nimiä, kuten räppärit Rölli,
Wil ja JS.

Aktiivisella osallistumisella
apatiaa vastaan
Erityisesti poikiin vetoavat gangstarapin väkivaltaiset ja naisvihamieliset
sanoitukset. Myös huumeiden käyttöön niissä suhtaudutaan ihannoivasti. Positiivisia, vahvoja roolimalleja siis
kaivattaisiin kaupallista ja yksipuolista
maailmankuvaa levittävien rap-artistien tilalle. "Tämän tapahtuman eräs
tavoitteista oli laajentaa yleistä näkemystä hip hop -kulttuurista. Elämäs-

Kai muistat kannella kun fregatin

KUOPIO-MUURUVESI
-laivaristeily su 7.7.
LÄHTÖ KLO 10
Juhlaruokailu Kivennavalla.
Viivi Silvennoinen (vas.) ja Tuulia Blomberg olivat ainoat lavalle uskaltautuneet
naispuoliset räppärit.
sä voi tehdä mielenkiintoisempiakin
asioita, kun vain maleksia ostarilla tai
sekoilla päihteiden kanssa," kommentoi Tenho Nikkinen, yksi järjestäjistä
Sirkkulanpuiston Liikkuva päiväkeskus -hankkeesta. Nuorten ei oletettu
tyytyvän rooliinsa passiivisena kohderyhmänä. Sen sijaan heitä rohkaistiin
ideoimaan tapahtumaa kiinnostuksen

kohteidensa mukaiseksi ja osallistumaan sen toteuteukseen kukin kykyjensä mukaan. Omalta tuntuvaan
juttuun lähdettiin innolla mukaan.
Nuoret buukkasivat kavereitaan ja
tuttujaan esiintymään, skeittirampit ja muu kalusto raahattiin paikalle
ja koottiin yhteisvoimin kaupungin
nuorisotoimen työntekijöiden kanssa.

Topin maatilamyymälässä luomukahvit
ym. muuta ohjelmaa Muuruvedellä.
Bussilla Kuopioon, hinta 70 €
Ilmoittautumiset 30.6. mennessä.
puh. 0400 765 525 • www.kivennapa.com

Kaunokaiset

Positiivista tyttöenergiaa
Viivi Silvennoinen ja Tuulia Blomberg antoivat oman panoksensa Pinarin hip hop -tapahtuman mahdollistamiseksi. "Vinkkelistä (Kuopion
erityisnuorisotyön yksikkö) tuli pyyntöä, että haluttaisiinko lähteä järjestämään tällaista tapahtumaa. Me sitten
hommattiin Wil ja JS tänne keikalle".
Lisäksi Viivi ja Tuulia heittivät tapahtumassa debyyttiesiintymisensä
yhdessä Röllin kanssa, jossa tyttöjen
yhdessä kirjoittama biisi tavoitti laajemman yleisön ensimmäistä kertaa.
"Meillä on vasta tämä yksi biisi valmiina, ja se kertoo jätkistä hieman
kriittisestä näkökulmasta," Viivi kertoo. Tytöt kertovat tutustuneensa toisiinsa yhteisten kavereiden kautta;
kun molemmat huomasivat jakavansa
samanlaisen näkökulman maailmaa
ja ihmisiä kohtaan, kaveruus syveni
sen myötä ystävyydeksi. Ura musiikin parissa on tyttöjen mukaan vielä
avoinna, mutta tarkoitus olisi kirjoittaa ainakin lisää biisejä. " Ja tällaisia
tapahtumia saisi järjestää tulevaisuudessa enemmänkin," Tuulia ja Viivi
toivovat haastattelun lopuksi omasta
sekä muiden hip hop -nuorten puolesta.

Värejä ei säästelty graffittien maalauspisteellä.

Skeittirampeilla treenasivat kaikentasoiset temppuilijat.

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

NN
AAaa
TULETuMleUmKuK

Teksti ja kuvat: - Jonna Lentz -

rauhalahdeN
rauhalahdeN JuhaNNusJuhlaT
JuhaNNusJuhlaT leirintäalueen
leirintäalueen rannalla
rannalla jaja ravintolassa
ravintolassa
Juhannusaattona pe 21.6.

y! KOKO KesäN
K 18 AAMIAINEN

apaa pääs

V
Kesäravintola Maccoyn
ulkobaari avautuu: lettuja, muikkuja, makkaraa
klo 17 Dj NITE soittaa terassilla juhannuksen terassimusaa
klo 19 Juhannuskokko leirintäalueen rannassa
klo 19–01.30 Kesäravintola Maccoyn juhlateltassa
DJ NITE ja ISMO JUHANNUSSHOW, savua, valoa,
hittejä 60-90-luvulta, hittivisa-kilpailu,
tämän päivän hittejä ja kotimaisia klassikoita!
klo 15

Puh. 017 473 080, www.maccoyravintola.com

klo 8.30-10.30

LOUNAS
klo 11-14

LÄMPIMIÄ SAVUMUIKKUJA
JÄÄHANA OLUELLE

Juhannuspäivänä la 22.6.
klo 15
klo 16

sy!
Maccoyn juhlateltassa
Vapaa pää
TAIKURI ALFRENDO
Maccoyn Ulkobaari avautuu,
lettuja, muikkuja, pyttipannua
Rauhalahden Leirintäalue
Perinteinen juhannuspäivän
KARAOKE

Tervetuloa läheltä tai kaukaa JäTTiTerassimme juhannustunnelmaan!

mahTaVaaN
meNOON
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Kuopion Naisvoimistelijat ry
on maamme vanhin

K

uopion
Naisvoimistelijat
(KNV) on aktiivinen, terveyttä
edistävä kaikenikäisten liikuttaja joka tarjoaa jäsenilleen korkealaatuista, luotettavaa ja monipuolista
toimintaa naisille ja lapsille, miehiä
unohtamatta! Koulutetut, aktiiviset ja
iloiset ohjaajat/valmentajat vastaavat
monipuolisista sekä ajanmukaisista
tunneista.

Historia ulottuu yli sadan
vuoden taakse
Seura on perustettu vuonna 1886
ja on maamme vanhin suomenkie-

linen naisvoimisteluseura. KNV:ssä
on joukkuevoimistelun, rytmisen
voimistelun ja kilpa-aerobicin valmennusryhmät sekä lasten, nuorten
ja aikuisten harrasteryhmät joissa liikunnan ilo ja oman terveyden ylläpitäminen ovat etusijalla. Tavoitteena
on liikuttaa ja samalla tukea osallistujia omaehtoisen liikkumiseen.
Aikuisten tunnit on tarkoitettu 15
vuotta täyttäneille. Lasten tunnit, jo
3-vuotiaasta alkaen, koostuvat liikuntaleikeistä, perusvoimistelusta ja venyttelystä. Seuran lastenohjaajat ovat
koulutettuja Suomen voimisteluliiton jumppakouluohjaajia. Aloitettu

harrastus säilyy monilla pitkään, jopa vuosien ajan, omia voimistelijoita
koulutetaan aikanaan sitten pienten
ohjaajiksi/valmentajiksi.

Monipuolista tarjontaa
KNV:n lajeissa on valinnanvaraa.
Tarjolla on mm. kahvakuulaa, kehonhuoltoa, perhejumppaa sekä zumbaa.
Lapsille on satubalettia. Voimistelun
ohella myös Mixdance, Latino, Hip
Hop kuuluvat tarjontaan. Ensimmäisen kerran ryhmään osallistuva pääsee tutustumaan toimintaan maksutta.

HEI!

Etsikö elämääsi sisältöä? Onko sinulla ideoita, joita haluaisit toteuttaa,
mutta ei ole resursseja tai ketään kenen kanssa toteuttaa niitä. Puuttuko
sinulta mielekästä tekemistä tai tarvitsetko ystävää vaikeassa elämäntilanteessa? Haluisitko lähteä kalaan tai grillaamaan laavulle makkaraa. Kiinnostaako sinua urheileminen tai musisointi?

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

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
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.

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

kille toimijoille. Seura panostaa vuosittain ohjaajien ja johtokunnan koulutuksiin. Toiminnan kehittäminen
osaamisen kautta onkin yksi seuratoiminnan painopisteitä.
Haettuja vuoroja harraste- ja valmennusryhmille tulevalle kaudelle
on laajalti Pohjois- ja Etelä-Kuopiossa. Harrasteryhmien syyskausi alkaa
2.9.2013. Tervetuloa uudet ja vanhat
voimistelijat!

Teksti ja kuvat:
- Annukka Korhonen -

Petosen vapaa-ajantilat, Pinari,
Pyörönkaari 19
Puh. 040 473 1728
Avoinna: ma-pe 9.30-12.30

Päiväkeskushanke on tarkoitettu juuri sinulle ikään, sukupuoleen ja varallisuuteen katsomatta. Ainoa, mitä tarvitset on rohkeutta ottaa yhteyttä meihin. Suunnitellaan yhdessä siitä eteenpäin.

Tervetuloa!

Uutuutena on raskaana olevien ja
synnyttäneiden ryhmä, ja syksyllä on
mahdollisesti tulossa myös ADHDlapsille omansa.
Miehillekin on omaa tarjontaa,
esim. äijäjumppaa, vaikka seuran nimi kertookin muuta.
Valmennusryhmien toiminta on
tavoitteellista lajivalmennusta ja harjoituksia on 2 - 4 kertaa viikossa. Valmennusryhmät alkavat harjoittelunsa
jo hyvissä ajoin, heti elokuun puolenvälin jälkeen, kisakausi alkaa syksystä
jatkuen kevääseen.
Kuopion naisvoimistelijat ry. tarjoaa
mielekkään toimintaympäristön kai-

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-12.00
Huom!
P o ik k e u s a u k io lo t

Ateria:

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

Kahvio on suljettu 13.6., 21.6. ja 24.6.
25.6. - 28.6. olemme auki 10.00 - 12.00,
lounasta ei tarjoilla.

Kahvion väki lähtee kesälomalle 28.6., avaamme taas 5.8.

Hyvää kesää!
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.fi
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Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu ja Päiväkoulu 1 konfirmaatio
la 15.6. klo 10. Liturgia Anna-Maija
Hella, saarna Raimo Hakkarainen ja
kanttorina Mari Vuola- Tanila.
Konfirmaatiomessu, Päiväkoulu
2 la 15.6. klo 14. Liturgia Raimo
Hakkarainen, saarna Anna-Maija
Hella ja kanttorina Mari VuolaTanila.
Messu ja H1 konfirmaatio su 16.6.
klo 10. Liturgia Matti Pentikäinen,
saarna Markku Virta ja kanttorina
Richard Nicholls.
Konfirmaatiomessu H2 su 16.6. klo
14. Liturgia Markku Virta. saarna

Matti Pentikäinen, ja kanttorina
Richard Nicholls.
Juhannuspäivä messu la 22.6. klo 10.
Liturgia Raili Rantanen, saarna Veli
Mäntynen ja kanttorina Mari VuolaTanila.
Messu ja H3 konfirmaatio su 23.6.
klo 10. Liturgia Sanna Alanen. saarna
Raili Rantanen, ja kanttorina Veera
Heino.
Konfirmaatiomessu H4 su 23.6. klo
14. Liturgia Raili Rantanen. saarna
Sanna Alanen ja kanttorina Veera
Heino.
Messu su 30.6. klo 10. Liturgia Sanna
Alanen. saarna Mikko Väisänen ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu ja H5 konfirmaatio su 7.7. klo
10. Liturgia Raili Rantanen. saarna

Veli Mäntynen ja kanttorina Mari
Vuola-Tanila.
Konfirmaatiomessu H6 su 7.7. klo
14. Liturgia Veli Mäntynen, saarna
Raili Rantanen. kanttorina Mari
Vuola-Tanila.
Messu ja H7 konfirmaatio su 14.7.
klo 10. Liturgia Anni Tanninen,
saarna Mikko Väisänen ja kanttorina
Anna-Mari Linna.
Konfirmaatiomessu H8 su 14.7. klo
14. Liturgia Mikko Väisänen, saarna
Anni Tanninen, ja kanttorina AnnaMari Linna.
Messu ja Törmälän konfirmaatio
su 21.7. klo 10. Liturgia Anna-Maija
Hella, saarna Veli Mäntynen ja
kanttorina Miia Viljamaa.
Konfirmaatiomessu R1 su 21.7. klo
14. Liturgia Veli Mäntynen, saarna
Anna-Maija Hella ja kanttorina Veera
Heino.
Messu ja H9 konfirmaatio su 28.7.
klo 10. Liturgia Reijo Mustonen,
saarna Sirpa Nummenheimo ja
kanttorina Anne Keränen.
Messu ja H11 konfirmaatio su 4.8.
klo 10. Liturgia Mikko Väisänen,
saarna Anni Tanninen ja kanttorina
Jarkko Maukonen.
Konfirmaatiomessu H12 su 4.8. klo
14. Liturgia Anni Tanninen, saarna
Mikko Väisänen ja kanttorina Jarkko
Maukonen.

Petosen Ikinuoret järjestivät
retken Rytkyn leirikeskukseen

Messu su 11.8. klo 10. Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna Markku Virta
ja kanttorina Richard Nicholls.

Juhannuskirkko la 22.6. klo 13. Raili
Rantanen ja Miia Viljamaa.
Vehmasmäen kappeli - Muuta

Kallaveden kirkko - Muuta
Kesäseurat su 16.6. klo 13.
Kolmisopen ryhmäpuutarhalla.
Mikko Väisänen ja Anna-Mari Linna.

Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kesäseurat ti 25.6. klo 18. Petosen
seurakuntatalon pihalla. Sanna
Alanen ja Miia Viljamaa.
Kesäseurat ti 9.7. klo 18. Petosen
seurakuntatalon pihalla. Raili
Rantanen.
Kesäseurat ja pienarkahvit ti 23.7.
klo 18. Petosen seurakuntatalon
pihalla. Mikko Väisänen, Veera Heino
ja Martat.
Kesäseurat ti 6.8. klo 18. Petosen
seurakuntatalon pihalla. Matti
Pentikäinen.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351

Kesälauluilta Tammerannan
kesäteatterissa ke 17.7. klo 18. Raili
Rantanen.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410, 71650
Hirvilahti
puh. 044-275 7936.
Kanteleella kappelille - leirihartaus
ke 26.6. klo 19. Vastuuvuorossa
pastori Anna-Maija Hella, kanttori
Richard Nicholls, Hirvilahden
musiikkileiriläisiä Jenni Venäläisen
johdolla. Kahvit tarjoaa Hirvilahden
hautausmaayhdistys.
Yhteislauluilta su 28.7. klo 18. Matti
Pentikäinen ja Miia Viljamaa.
Diakonia
Diakoniatyön järjestämä alkukesän
retki Lapinlahdelle ke 12.6. Lähtö
klo 12 Petosen seurakuntatalon
kohdalta bussipysäkiltä, tarvittaessa
Kallaveden kirkon ja Leväsen
palvelukeskuksen bussipysäkin
kautta. Paluu n. klo 18.

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

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

M

ukana oli pienestä yhdistyksestä lähes puolet ja
lisäksi Kallaveden seurakunnasta pastori Raili Rantanen ja
seurakuntamestari Markku Heikkonen, jotka kyyditsivät porukan linjaautolla määränpäähän sekä sisaryhdistyksestä KVES ry:stä muutama
henkilö. Teemana oli Äitienpäivät.
Lämminhenkisen tilaisuuden aloitti
Raili Rantanen Kalle Väänäsen runolla ”Yö Ruuskasen torpassa” ja Elvi
Sinervon ”Viisaan neidon kaivolla”.
Markku Heikkonen vuorostaan säesti meitä soitollaan keväisten laulujen
merkeissä. Loppurukouksena lauloimme yhdessä tutun Suvivirren.
Nautittuamme maittavan lounaan,
jonka kruunasi tietenkin kakkukah-

Huollot ajanvarauksella tai sopimuksen mukaan!
vit, tutustuimme aurinkoiseen kauniiseen keväiseen leirikeskuksen luontoon.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 10 500 kpl.
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Kuvat ja teksti:
- Marja-Liisa Ikonen/KVES ry -

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.

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 14.8.2013
aineistot viimeistään 6.8.2013

Toimittajat: Annukka Korhonen ja
Jonna Lentz p. 046 841 7613

Ilmoitukset/taitto: Tiina Holmström
		taitto@ppay.fi

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Suuret kiitokset
Ihana Hallaus -kevättapahtuman järjestäjille
ja osanottajille

Hyvää Kesää,
lomailemme heinäkuun
Palataan taas elokuussa uutta intoa täynnä!
Toivottaa
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
Petosen Lehti
Pinarin kahvio

Avoinna ma–to 10–17, pe 10–15, la 10–15
Toimistokalusteet • www.harpymil.ﬁ

Jotain uutta, jotain käytettyä!
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Satoja erilaisia tuoleja, pöytiä,
kaappeja,
ym. toimistokalusteita:
a
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• tuolit alk. 5 €
•to
pöydät
alk.
40 €
m
i
ä
j
y
t
t
e
t 40 € • työtuolit alk. 40 €
• kaapit
käyalk.

Tervetuloa vastastomyymäläämme: avoinna ma-to 10-17, pe 10-15, kesä- ja heinäkuussa la suljettu

• paljon erilaisia toimistotarvikkeita.
• kalusteita myös kotiin, varastoon, mökille ym.

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

www.harpymil.ﬁ

