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Koulujen lakkautusuhka puhututta
4
Uusi liikuntakeskus Lippumäelle s.
Kauneus ja terveys pääosassa
avoimien ovien päivänä s. 5

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

LIHAPIIRAKKA

MAKKARAPERUNAT

GRILLI
voimassa 31.12.2013 asti
1 seteli / asiakas

GRILLI
voimassa 31.12.2013 asti
1 seteli / asiakas

2:lla nakilla

2,5€

tällä setelillä

KAIKKI
SALAATIT
SALAATTI
voimassa 31.12.2013 asti
1 seteli / asiakas

4€

6€

KEBAB
voimassa 31.12.2013 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

JUNIOR
KANALAUTANEN
JUNIOR
voimassa 31.12.2013 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

tällä setelillä

KANAKEBAB
ANNOKSET

tällä setelillä

6,5€

PIZZA
voimassa 31.12.2013 asti
1 seteli / asiakas

JUNIOR
TUPLAJUUSTOATERIA

5€

JUNIOR
voimassa 31.12.2013 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

PANNUPIZZA

2:lla täytteellä

tällä setelillä

4€

BOLOGNESE
PERHEPIZZA
PIZZA
voimassa 31.12.2013 asti
1 seteli / asiakas

10€

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
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Rehtori Veikko Tiihonen:

– Petonen koulusäästöjen maksumiehenä

L

okakuun alussa julkisuuteen
tulleet kaavailut kolmen koulun
mahdollisesta lakkauttamisesta ovat puhuttaneet etenkin Petosen
asukkaita. Lakkautusuhan alla ovat
ensi vuonna Kettulan, Kemppaanmäen ja Pitkälahden koulut, myöhemmin lista pitenee Länsirannan
kouluilla Hirvilahdessa, Rytkyllä ja
Kaislastenlahdessa.
Pitkälahden koulun rehtori Veikko
Tiihonen katsoo kuitenkin luottavaisena tulevaisuuteen: hänen arvionsa
on, että kaupunginjohtaja Petteri Parosen esitys ei tule ainakaan sellaisenaan menemään läpi.
Vuonna 1932 perustetussa, perinteikkäässä Pitkälahden koulussa oppilaita on noin 250. Keskimääräinen
luokkakoko on 20,4 oppilasta; kokoa
pidetään niin oppilaiden kuin opettajienkin kannalta ihanteellisena.
– 250 oppilaan alakoulu on kooltaan
paras mahdollinen, mitataanpa sitä
millä mittareilla hyvänsä. Esimerkiksi
Pyörön koulussa oli vielä 1990 –luvulla tuhatkunta oppilasta ja se oli eräs
Suomen suurimmista. Olen varma,
että tänä päivänä ei Pitkälahden koulua isompia edes rakennettaisi, sanoo
rehtori Tiihonen.
– Eteläisen Kuopion koulut ovat nykyisin mitoitustensa äärirajoilla. Esimerkiksi Martti Ahtisaaren koulu on
kohta tukossa, Aurinkorinne ja Pirtti
ovat jo lähes täynnä. Täytyy ihmetellä
minne nämä Pitkälahden koulun op-

Mikäli kaupungin kaavailut Pitkälahden koulun lakkauttamisesta ensi vuonna
toteutuvat, jää tämän perinteikkään opinahjon iäksi rehtori Veikko Tiihosen
laskuopin mukaan 82 vuotta.
pilaat sujuvasti voisi sijoittaa.
– Koulujen lakkauttaminen ei koske
ainoastaan oppilaita vaan koko perhettä. Tiedän perheitä, jotka ovat ostaneet asunnon tai rakentaneet talon
Petoselle juuri hyvien lähikouluyhteyksien takia.

Erikoista koulupolitiikkaa
Neljännesvuosisadan Pitkälahden
koulussa työskennellyttä Veikko Tii-

hosta kuopiolainen koulupolitiikka
kummastuttaa. Kaupungin väkiluku
kasvaa ja syntyvyys lisääntyy tasaisesti, silti kouluja ollaan lakkauttamassa.
– Vaikuttaa siltä, että joidenkin päättäjien ja virkamiesten mielestä lapsia
syntyy kaupunkiin liikaa. Yhtäältä
lapsia halutaan lisää, mutta toisaalta
ilman kuluja. Samassa budjettikohdassa olevaan lasten päivähoitoon olisi tulossa 1,9 miljoonan euron lisäys,
mutta alakouluilta otettaisiin 1,1 mil-

joonaa pois. Esimerkiksi Pitkälahden
kouluun on jatkossakin tulossa 40 –
50 uutta ekaluokkalaista joka vuosi.
Koulumatkat ovat Kuopiossa jo nyt
kohtuuttoman pitkät joillekin oppilaille. Jos päättäjien tahto on istuttaa
ekaluokkalaiset joka päivä pariksi
tunniksi koulubussiin, niin jotain on
pielessä.
Julkisuuteen on esitelty lukuja, joiden mukaan Pitkälahden koulun lakkauttaminen säästäisi noin 750 000
euroa vuodessa, tästä summasta n.
470 000 euroa on Tilakeskuksen perimiä vuokria. Jyväskylän yliopiston
koulutuksen tutkimuslaitoksen tekemien laskelmien mukaan 250 oppilaan koulun lakkauttaminen ei toisi
suoria säästöjä kaupungin kassaan.
– Ei ole ensimmäinen kerta kun Petonen halutaan näiden niin sanottujen koulusäästöjen maksajaksi ilman
seikkaperäistä selvitystä, muistuttaa
Tiihonen.

Säästöt taskusta toiseen
Kaupungin palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas on todennut, ettei
hänellä ole ollut mahdollisuutta valmistella koulujen lakkautusesitystä
ennen julkistamista. Radio YLE Savon haastattelussa Vähäkangas kuitenkin hiljattain puolusteli kaupungin
koululaskelmia ja torjui vanhempien
väitteet koulusäästöjen vaikutuksis-

ta. Vanhempien näkemysten mukaan
koulujen lakkauttamiset lisäisivät kustannuksia tulevaisuudessa ja kasvattaisivat luokkakokoja. Kouluilla toimii
mm. lastenneuvola, kansalaisopisto ja
liikuntasali: olennainen kysymys onkin, mihin nämä sijoitetaan, mikäli
kouluja lakkautetaan.
– Käsitykseni mukaan säästöt
vain siirtyisivät kaupungin taskusta
toiseen. Toinen asia tietysti on,
mikäli kaupunki saisi lakkautettavat koulukiinteistöt myytyä, mutta
sekään ei ihan yksinkertaista näinä
taloudellisesti epävarmoina aikoina
liene, pohtii Tiihonen.
– Monelle kaupunginvaltuutetullekin lakkautusasia tuli yllätyksenä.
Puolueet pähkäävät nyt miten asia
tulisi järkevimmin hoitaa. Uskon, että valtuustossa asiasta keskustellaan
vielä moneen kertaan, lakkautusesitys
menee vielä uuteen valmisteluun ja
päätöksiä saataneen ensi vuoden alussa. Mikäli kouluja lakkautetaan, niin
perusteiden tulee olla todella painavia ja säästövaikutusten tarkkaan laskettuja. Luotan kuitenkin siihen, että
koulunkäynti täällä Petosella jatkuu
entiseen malliin myös tulevaisuudessa, toteaa elämäntyönsä Pitkälahden
koululla tehnyt rehtori Veikko Tiihonen.
Teksti ja kuva:
- Heikki Kokko -

Mielenilmaus asioista kannattaa!

L

auantaina 2.11 Kuopion torilla
järjestettyyn Stop koululakkautuksille Kuopiossa - mielenosoitukseen osallistunut Asko Julkunen
näkee sen tärkeäksi kaupunkilaisten
suoran vaikuttamisen kannalta. Vanhempia kauhistuttaa mm. ajatus, että
heidän lapsensa joutuisivat Kettulan
koulusta homeiseen Kalevalan kouluun. Moni perhe on muuttanut asumaan alueelle juuri lähikoulun takia.
– Onko mitään järkeä lakkauttaa rakenteeltaan terve koulu, sillä kukaan
ei ole kertonut, että Kalevalan koulu
on menossa remonttiin kahden vuoden päästä. On järjetöntä, että lapset
siirrettäisiin ensin sinne ja sen jälkeen

PÄÄKIRJOITUS

Paluu
Petoselle

H

yvää marraskuista päivää
hyvät lukijat! Tiesittekö
muuten, että marraskuun
latinankielinen nimi november tulee yhdeksää merkitsevästä sanasta
novem, sillä ennen Julius Caesarin
ammoin tekemää kalenteriuudistusta marraskuu oli vuoden yhdeksäs
kuukausi?
Niin ne ajat muuttuvat. Allekirjoittanutkin on nyt palannut kymmenen vuoden tauon jälkeen Petoselle,
ei tosin asumaan, vaan tekemään sinulle Petosen lehteä. Ennen vuositu-

ties vaikka minne.
– Pienemmissä lähikouluissa lapset tuntevat olonsa turvallisemmaksi kuin keskitetyissä kouluissa, koska
esimerkiksi koulukiusaaminen on
helpompi havaita ja siihen voidaan
puuttua ajoissa.
Asko Julkusesta kuulosti merkilliseltä, että jopa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Rossi sanoi käyttämässään puheenvuorossa esityksen
koulujen lakkauttamisesta tulleen
täysin pensaan takaa. Jos asia todella on näin kuten Rossi sanoi, merkitsee se sitä, että valta kaupungissa on
siirtynyt virkamiehille. Valtuutettujen
on otettava valta itselleen ja torjutta-

va valtuustokäsittelyssä
virkamiesten järjettömät
suunnitelmat. Muutoinhan valtuustolta menee
viimeinenkin arvovalta ja
luottamus.
– Koulujen lakkauttamiset ovat menossa uudelleen
valmisteluun.
Tämä antaa uskoa siihen,
että kaupunkilaisten mielenilmauksella on merkitystä myös päätöksiin,
Julkunen toteaa lopuksi.

hannen alun muuttoa toiselle puolelle
Kuopiota asuimme perheeni kanssa
Petosella useita vuosia – nyt, vuosikymmentä myöhemmin olen pannut
merkille, että kovinkaan moni asia ei
täällä ole paljoa muuttunut. No, tokihan asukkaat ovat jossain määrin
vaihtuneet, silloiset lapset ja nuoret
lentäneet pesästään, kaupunginosa
kasvanut ja uusia yrittäjiäkin alueella on, mutta silti. Aivan kuin en olisi
poissa ollutkaan. Alueen pää-äänenkannattaja, Petosen asukkaiden ikioma lehtikin on voimissaan.
Jotkut lukijat saattavat vielä muistaa
1990 –luvun jälkipuoliskon, jolloin
olin mukana tekemässä Petosen lehteä
hurjalla lehti per viikko –tahdilla.
Ilokseni olen saanut huomata, että
monet niistä yrittäjistä ja yrityksistä,
jotka tuolloin mahdollistivat lehden
viikoittaisen ilmestymisen, voivat
edelleen hyvin ja kokevat lehtemme

tärkeäksi viestintäkanavaksi asiakkailleen. Vaikka mediakenttä on tällä välin muuttunut radikaalisti, niin
ilman paikallisten yrittäjien ja ennen
kaikkea teidän tukea, hyvät lukijat,
meidän pieni mutta suuri kaupunginosalehti ei voisi ilmestyä. Toivottavasti pystymme palvelemaan teitä
kaikkia tästäkin eteenpäin, osittain
vereksin voimin ja lukijoita edelleen
kuunnellen.

Teksti ja kuva:
- Anne Ruuskanen -

Pienen koululaisen kysymys päättäjille on selkeä.

PS. Pikkujoulukausi on kiivaimmillaan, mutta ainahan joukkoon
yksi juhla mahtuu lisää, nimittäin
Petosen asukasyhdistyksen 25 –vuotisjuhla ja pikkujoulutapahtuma 14.
joulukuuta. Aiheesta enemmän toisaalla tässä lehdessä.
Heikki Kokko
päätoimittaja

In memoriam Mauno Penttinen
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:ssä yhteensä 12
vuotta puheenjohtajana toiminut Mauno Penttinen nukkui pois 7.8.2013.
Mauno ”Manu” Penttinen tunnettiin peräänantamattomana ja aktiivisena Petosen alueen puolestapuhujana,
toimijana sekä kunnallispoliitikkona. Hän oli mm.
vaikuttamassa siihen, että asukasyhdistys sai rahoituksen Petosen asuinalueen ESR-kehittämishankkeeseen
(2001–2004). Hankkeen myötä alueemme eri toimijoiden välinen, asukkaiden hyvinvointia edistävä verkostotyö tiivistyi ja Petosen asukastupa perustettiin. Mauno Penttisen aktiivisuutta voidaan myös kiittää
siitä, että Petosen vapaa-ajantilat eli Pinari saatiin Pyörönkaarelle vuonna 2003.
Mauno Penttisen aikaan kaupungin ja asukastoimijoiden välinen yhteistyö oli
konkreettista ja hedelmällistä, asukkaiden toiveita kuunneltiin ja otettiin huomioon palvelujen kehittämisessä.
Manulle kuuluu myös kiitos siitä, että tulin lähteneeksi mukaan asukasyhdistyksen toimintaan. Menin vuonna 2001 haastattelemaan häntä Niiralan Kulma Oy:n asukaslehteen em. ESR- hankkeesta. Eipä aikaakaan, kun huomasin
olevani työssä hankevastaavana uudella Petosen asukastuvalla. Viimeiseksi
tapaamiseksemme Manun kanssa jäi 25-vuotisjuhlan suunnittelupalaveri Pinarilla syksyllä 2012.
Lämmin osanottomme perheelle ja läheisille
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n puolesta
Riitta Katajamäki, hallituksen puheenjohtaja

Onnistunut kodinvaihto
Alkaa Kotikäynnistä.
Mikä on asuntosi arvo? Mitä uskaltaisin pyytää? Nyt voit lopettaa arvailun, tuumailun ja
jahkailun ja pyytää välittäjämme Kotikäynnille. Maksuttomalla Kotikäynnillä kerromme mitä
asunnostasi saa ja kuinka jouhevasti kodinvaihto sujuu.
Ota yhteyttä vaikka saman tien.

Onnistunut kodinvaihto
Alkaa Kotikäynnistä.
Kukaan ei välitä niin kun me.

Kiinteistömaailma | Haapaniemenkatu
Kuopion Kodit Oy
Haapaniemenkatu 36, 70110 Kuopio
P. 017 279 8900
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma | TorinKulma
KodinOnni Kuopio Oy LKV
Haapaniemenkatu 28, 70110 Kuopio
P. 017 279 8940
torinkulma@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma | Petonen
KodinOnni Kuopio Oy LKV
Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
P. 017 279 8930
petonen@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma | Torikartano
Kuopion Huoneistovälitys Oy LKV
Haapaniemenkatu 19, 70110 Kuopio
P. 017 279 8910
torikartano@kiinteistomaailma.fi

Mikä on asuntosi arvo? Mitä uskaltaisin pyytää? Nyt voit lopettaa arvailun, tuumailun
ja jahkailun ja pyytää välittäjämme Kotikäynnille. Maksuttomalla Kotikäynnillä kerromme mitä
asunnostasi saa ja kuinka jouhevasti kodinvaihto sujuu.
LAKIASIAINTOIMISTO
Ota yhteyttä vaikka saman tien.

ILMOITUSTILAA!

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

J.SIIRA

Pyörönkaari 18
70820 KUOPIO
Puh. 363 3520
044 590 8510
juha.siira@dnainternet.net

Kukaan ei välitä niin kun me.

• Avioehdot • Perunkirjoitukset

• Ositukset • Perinnönjaot
Lehden mediatiedot löytyvät
Kiinteistömaailma
| Haapaniemenkatu • Riita-asiat
| TorinKulma
Kiinteistömaailma
• Rikosasiat
netistä
http://petosenlehti.ppay.fi
Kuopion Kodit Oy
KodinOnni Kuopio Oy LKV
Haapaniemenkatu 36, 70110 Kuopio
Haapaniemenkatu 28, 70110 Kuopio
P. 017 279 8900
P. 017 279 8940
haapaniemenkatu@kiinteistomaailma.fi
torinkulma@kiinteistomaailma.fi

• Huipputarjous! Jättikokoinen Dermasyd
-tuoksuton hiuskiinne 750ml 18,90 €
• Touch-up-spray-kuivashampoo 14,90 €

• Loreal serie expert shampoo+hoitoaine 24,90 €

Kiinteistömaailma | Petonen
KodinOnni Kuopio Oy LKV
Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
P. 017 279 8930
petonen@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma | Torikartano
Kuopion Huoneistovälitys Oy LKV
Haapaniemenkatu 19, 70110 Kuopio
P. 017 279 8910
torikartano@kiinteistomaailma.fi

Mikä on asuntosi arvo? Mitä uskaltaisin pyytää? Nyt voit lopettaa arvailun, tuumailun
ja jahkailun ja pyytää välittäjämme Kotikäynnille. Maksuttomalla Kotikäynnillä kerromme mitä
asunnostasi saa ja kuinka jouhevasti kodinvaihto sujuu.

Onnistunut kodinvaiht
Alkaa Kotikäynnistä.
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Petosen asukasyhdistyksen
25-vuotisjuhla
ja

Perinteinen joulutapahtuma
Lauantaina 14.12.2013
Petosen vapaa-aikatiloissa, osoitteessa Pyörönkaari 19,
vietämme taas perinteikästä petoslaisten pikkujoulua.
Joulutunnelmaa meille tuovat monenlaiset
esitykset ja tietysti tapaamme myös joulupukin.
Tapahtumassa tarjoamme joulupuuroa ja kahvia.
Joulumyyjäispöydistä käsitöitä, leivonnaisia,
joulukoristeita ym. vaikkapa pukinkonttiin.
Arpajaisten pääpalkintona on kunnon joulukinkku!
Myyntipöydät varattavissa
Petosen asukastuvalta 2.12. alkaen paikan päältä.
Pöytämaksu 5 € maksetaan varauksen yhteydessä.
Tarkempi ohjelma joulukuun Petosen Lehdessä.

Uuden ajan liikuntakeskus Lippumäkeen

L

iikuntakeskus Lippumäen Fressin avajaisia vietettiin keskiviikkona 30.10.2013. Näyttävä
uusi Fressi löytyy osoitteesta Rauhalahdentie 68.
Pääovesta sisälle tultuaan huomaa
heti saapuneensa nykyaikaiseen liikuntakeskukseen. Aulasta siirtyminen
kohti hyvin valaistuja kuntosali- ja
ryhmäliikuntatiloja käy vaivattomasti
tilavien pukutilojen kautta. Avarassa
kuntosalissa mahtuu hyvin treenaamaan ottamatta osumaa kanssaliikkujaan ja isoon ryhmäliikuntasaliinkin
mahtuu kerralla 60–70 henkeä. Taustaväriään vaihtavalta isolta screeniltä
voi seurata ohjelman etenemistä spinning -salissa, johon mahtuu kerralla
reilut 40 henkilöä.

Liikuntalajeista löytyy jokaiselle jotakin; aloittelijoille on helppoja ja
kokeneimmille haastavampia tunteja.
Monipuolisesta tarjonnasta voi valita perinteisten kuntosalilajien ohella
mm. kahvakuulaa, Zumbaa sekä rauhallisempaa Bodybalancea. Kaikki
ihanat naiset ovat myös tervetulleita
Bailamama -tunneille, tosin miehiäkään ei ole tarjonnassa unohdettu. He
voivat kokeilla vaikkapa SISU CROSS
– talkoita, jotka ovat intensiivisiä
pienryhmäharjoituksia, joita ohjaa
Fressi Trainer. Talkoiden toiminnallisia liikkeitä ovat mm. punnerrukset, leuanvedot, painonnostoliikkeet
levytangoilla. Asiakkailla ovat myös
vapaasti käytettävissä koulutetun kuntosaliohjaajan, motivaattorin palvelut.

Uudessa miesten ja naisten infrapunasaunassa viihtyy varmasti, sen takaavat
leveät lauteet sekä saunatilaan asennettu televisioruutu.

Motivaattorin puoleen voi kääntyä,
jos haluaa apua harjoitteluun tai kuntosalin ja laitteiden käyttöön.

Infrapunasauna antaa
energiaa
Ja treenin jälkeen mennään sitten
saunaan. Normaalien naisten ja miesten saunojen lisäksi saunaosastolta
löytyy televisiolla varustettu yhteisessä käytössä oleva infrapunasauna, johon voi suunnata pyyhkeet tai
vaikka uima-asut päällä. Tavalliseen
saunaan verrattuna infrapunasaunalla
on monia terveysvaikutuksia, se esimerkiksi poistaa lihaskipuja, lievittää
päänsärkyä ja nopeuttaa selluliitin vähenemistä. Yleensä tavallisen saunan
jälkeen olo saattaa tuntua väsyneeltä,
infrapunasauna sen sijaan lisää energisyyttä. Tässä saunassa on vaarana
viipyä aivan liian pitkään, niin mukavalta, viihtyisältä sekä lupaavalta se
ensisilmäyksellä vaikuttaa.
Perheellisten ihmisten kuntoilun
harrastaminen ei ole enää lapsenvahdista kiinni. Uudesta Fressistä löytyy viihtyisä lasten leikkihuone, sekä
myös valvottu perheen pienimpien
hoito, joten aikuinen voi siis rauhassa
keskittyä omaan kuntoiluunsa sillä aikaa kun perheet piltit kokevat liikunnan ja tekemisen riemua valvojan hyvässä huomassa.
– Lippumäen Fressille oli selvästi
tilausta. Tätä liikuntakeskushanketta
on suunniteltu jo muutaman vuoden
ajan. Haluamme vastata tarpeeseen
tasaisesti kasvavan Etelä-Kuopion

Mika Herlin ylpeänä esittelee Lippumäen Fressin valaistuja spinning -tiloja.
alueella, kertoo keskusvastaava Mika
Herlin.
Lippumäen Fressiä voi hyvillä mielin kutsua uuden ajan täyden palvelun
liikuntakeskukseksi kaikkine oheispalveluineen. Tilat ovat avarat, valoi-

sat ja nykyaikaiset, suorastaan hulppeat. Täällä kelpaa kyllä kuntoilla,
niin paljon harrastavien kuin aloittelijoidenkin.
Teksti ja kuva: - Annukka Korhonen -
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Hyvinvointipäivästä kehon ja
mielen kokonaisvaltaista virkeyttä

H

yvän Olon Salonki, Petosen
Fysioterapia sekä Suun terveyspalvelut Hymy järjestivät 22.10.2013 Hyvän Olon Salongissa Hyvinvointipäivän, jota vietettiin
mielenkiintoisten tuotteiden ja palveluiden parissa. Päivän aikana oli
mahdollisuus myös verenpaineen ja
sokerin mittaukseen. Mittausta suoritti Savonia-ammattikorkeakoulun
opiskelija Katja Hakkarainen.
Hyvän Olon Salongista saa monipuolisia palveluita, joita tarjoavat yhteistyössä Pia Lukkarinen sekä Tarja
Sihvola. Jo toistakymmentä vuotta
toiminut kauneushoitola tarjoaa perinteisten jalka-, kasvo- ja käsihoitojen lisäksi myös esim. kestomaskarat
sekä ripsien kestotaivutukset, tämä
palvelu on uutta koko Suomessa. Kauneushoitolamme tarjoamat palvelut
ovat erittäin suosittuja varsinkin kesällä sekä eri juhlasesonkien aikaan, ja
ns. ”juhlapiikki” syntyy myös koulujen loppumisen yhteydessä sekä kesäaikana, jolloin suosiossa ovat erilaiset
juhlat kuten häät, kertoo Pia Lukkarinen.

Petosen Fysioterapian tarjoamista
palveluista kertoi yrittäjä, fysioterapeutti Tiina Taskinen. Perinteisten
fysioterapiapalveluiden lisäksi yritys
tarjoaa muiden palveluidensa ohella lymfaterapiaa. Lymfahoidon Kokonaisuus-terapia on fysioterapian
erikoisala, jolla hoidetaan eri syistä
syntyneitä turvotuksia. Lymfahoidon
rinnalla käytetään kompressiotuotteita joita ovat esim. kompressiosukat ja
-hihat. Lymfa-hoitoa käytetään mm.
leikkausten jälkitilojen hoidossa ja se
kuuluu Kela-korvattaviin hoitoihin.

Suuhygienistin saa myös
kotikäynnille
Suun Terveyspalvelut HYMY Oy
vie suun terveydenhoitoa asiakkaan
luokse; koteihin ja laitoksiin. Asiakkaan luona suuhygienistit voivat tehdä suun ja hampaiden tarkastuksen,
hammaskiven poiston, hampaiden
puhdistuksen ja fluorauksen. Tarvittaessa paikalle tulee myös yhteistyöhammaslääkäri. HYMY Oy:n ohjeistuksen mukaan terve suu on kaunis

ja viestii itsestään huolehtivasta, terveestä ihmisestä. Hyvän olon päivässä suun hyvästä olosta vinkkejä jakoivat suuhygienistit Terhi Kaartinen ja
Teija-Leena Kokkonen.
Kuntokeskus Pyramidin palveluista
kertoi esittelijä Nita Aska. Monipuolinen Kuntokeskus Pyramidi tarjoaa liikunta- ja hyvinvointipalveluita kaiken
ikäisille ja kokoisille naisille ja miehille aloituskuntoon katsomatta. Pyramidin tarjonnassa on yli 40 ryhmäliikuntatuntia viikossa (mm. Zumba- ja
Les Mills-tunnit), kuntosali, Circuittunnit ohjauspalveluineen. Myös hierontapalvelut, sauna ja solarium ovat
asiakkaiden käytössä.
Energetix –magneetit, joita myydään maailmanlaajuisesti 34 eri
maassa, esitteli valmentaja, tiiminvetäjä Merja Ferahyan. Näitä alkuperältään saksalaisia magneettituotteita
on useita erilaisia. Halkaistua kiveä
muistuttavalla magneettisella hierontatyökalulla hierotaan joko vaatteen
läpi tai öljytylle iholle, paljaalle iholle hierontaa ei suositella. Magneet-

Hyvän Olon Salongin ammattilaiset Tarja Sihvola (vas.) ja Pia Lukkarinen valmiina vastaanottamaan asiakkaita pikkujoulukauteen.
tirannekkeella unenlaatu voi parantua, magneettihoitoa käytetään myös
masennuksen hoidossa, magneettityyny lämmittää ja edistää verenkiertoa. Magneettituotteiden käyttäjien
mukaan lihakset vetristyvät, voimat
palautuvat, olo on energisempi ja virkeämpi.
Avoimien ovien hyvinvointipäivän
aikana sai kattavaa informaatiota kau-

neuden- ja terveydenhoitopalveluista. Päivän järjestäminen eri yrittäjien
kesken vahvistaa yritysyhteistyötä,
yrittäjät voivat suositella asiakkaalle
toisen alan yrittäjän palveluita. Yritysten verkostoituminen onkin ehkä tämän päivän sana.
Teksti ja kuva:
- Annukka Korhonen -

Miten aiot viettää pikkujoulua?

Heidi ja Petri Matilainen:
- Emme ole juhlineet pikkujoulua aikohin, koska yleensä niissä painottuu
liiaksi alkoholin kanssa läträäminen.
Jotakin pientä joulun odotukseen liittyvää järjestetään omalle lapsenlapselle ihan kotioloissa.

Heidi ja Harri Humalamäki:
Heidi: -Olen menossa työpaikan
pikkujouluihin Koivumäen kartanolle.
Harri: -Käydään työporukalla teatterissa, ja sen jälkeen Mustassa lampaassa syömässä.

Tarja Lång:
-Menen työkavereiden kanssa katsomaan Kuopion kaupunginteatterin
näytelmää, joka oli muistaakseni nimeltään Soita minulle Billy. Tämän
jälkeen käymme vielä kahvittelemassa
jossain.

Ida Immonen:
-Ei ole vielä tarkempia suunnitelmia. Mutta kun kaverini tulee äitinsä
kanssa käymään täällä kuopiossa, niin
tarkoitus olisi keksiä yhdessä jotakin
kivaa tekemistä pikkujoulu hengessä.

Eila Hagen:
-En vietä ollenkaan.
Utelu ja kuvat:
- Jonna Lentz -
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SAARNAAJA
KIRKON TORNISSA
Riikinkukko rautaharja
Istuvi pyhällä maalla,
Pyhän pellon pientarella.
Mikä se on?
kysyy vanha suomalainen arvoitus ja vastaa: Kirkonkukko.
Kukko ja risti ovat vuosisatojen kuluessa vuorotelleet tärkeästä asemasta
kirkkojen katolla. Keskiajalla kukko tunnettiin Pohjoismaissa yleiskristillisenä symbolina. Keskiaikaisten kivikirkkojen harjalla oli usein kukkoviiri,
tavallisesti kirkon kuoripäädyssä, koska kirkoissa ei ollut tornia.
Kirkoissa ja kirkkotaiteessa kukko on ollut 800-luvulta lähtien valvomisen
ja hengellisen valppauden vertauskuva. Se muistuttaa Jeesuksen kehotuksista odottaa valvoen ja rukoillen Herraa sekä kutsuu kristittyjä parannukseen ja elämän suunnan tarkistamiseen. Kolmasti laulava kukko oli ollut varoitusmerkkinä Pietarille, ja se oli edelleen merkkinä Jeesukseen uskoville.
Suomessa on tällä hetkellä noin 20 kirkkoa, joiden tornia vartioi kukko. Sitä ei ole laitettu sinne koristeeksi tai pelkästään vanhan tavan vuoksi.
Kukko kirkon tornissa julistaa kirkkoon matkaaville tai sen ohi kulkijoille,
meille kaikille, jotka olemme taipuvaisia käymään elämän matkalla hengellisesti uneliaiksi: VALVOKAA!
Ensi sunnuntain aihe kirkoissamme on ”Valvokaa!” Tuo käsky ei tarkoita sitä, ettei ihminen saisi nukkua ja nukahtaa levätäkseen päivän työstä
ja rasituksista. Kehottaessaan valvomaan Jeesus tarkoitti hengellistä valvomista. Se on oman kuolevaisuuden muistamista ja valmiina olemista.
Se on elämän suunnan tarkistamista ja elämistä sovussa Jumalan ja toisten
ihmisten kanssa. Nukkuessakin olemme hengellisesti valveilla, kun seuraamme Kristusta, elämämme valoa ja sydämestämme nousee rukous psalmilaulajan tavoin:
”Tutki minut, Jumala, katso sydämeeni.
Koettele minua, katso ajatuksiini.
Katso, olenko vieraalla,
väärällä tiellä,
ja ohjaa minut ikiaikojen tielle.” Ps. 139:23-24
Anna-Maija Hella, seurakuntapastori, Kallaveden seurakunta

Petosen Ikinuoret ry

Lumi tuli kohta suli, marras maata näytti ja joulun lähestyminen
ajatukset valtaa. Ensi vuoden tapahtumiin vei syyskokouksemme
sisältö, jota pohdimme eilispäivänä. Tulevaisuuden uskoa ja terveyttä toivomme edelleenkin. Jouluateria on 10. joulukuuta Pinarilla.
Jäsenet ilmoittautuvat osallistumisesta kerhoissa tai
puh. Aili 040 8668 272, Pekka Hämäläinen 040 7208 635.
Osallistumme joulumyyjäisiin asukastuvalla 14.12.2013
klo 10.00 - 15.00. Kerhomme loppuvat tältä vuodelta jouluateriaan,
jossa sovitaan ensi vuoden alkujen ajankohta.
Ollaanko kilttejä...tontut jo kurkkii! Iloista mieltä lahjavalmisteluihin!

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

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-13.00

Ateria:

aikuiset 4,80 €,
lapset 2,80 €
myös mukaan

Lounas torstaina 14.11.:
Wieninleike ja perunamuusi
TARJOUSHINTA 4,50 €
Perjantaina 15.11.: Broilerikastike ja perunat
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

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

Flunssarokotukset
alkoivat

K

ausi-influenssarokotukset alkoivat Kuopiossa maanantaina. Aikuisten rokotusten
pääpaikka on pääterveysasema (Tulliportinkatu 15 H) ja rokotusjärjestys
on ruuhkien välttämiseksi porrastettu
asiakkaan sukunimen alkukirjaimen
mukaan.
Petosen asukkaat voivat saada rokotuksen myös Pyörön terveysasemalla
(Pyörönkaari 24) tänään keskiviikkona 13. marraskuuta klo 16 saakka
sekä ensi viikon keskiviikkona 20.
marraskuuta klo 8 – 16.
Maksuttoman influenssarokotuksen
saavat kaikki lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat, 65 vuotta täyttäneet, 6 – 35 kuukauden ikäiset lapset
sekä raskaana olevat naiset. Muut rokotuksen haluavat voivat ostaa rokotteen apteekista omahoitajalta tai rokotusvastaanotolta saadulla reseptillä.
Rokotuksiin liittyviin tiedusteluihin
vastataan numerosta 017-186547 arkisin klo 8-11 sekä 017-186560 arkisin klo 10-11.

Olisikos tarjolla
vapaaehtoisvetäjää
arkipäivisin
kokoontuvalle
aikuistenkerholle
ruoan valmistuksen
parissa?
Yhteydenotot ja
lisätietoa
Anne Ruuskanen
044 722 9191.

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
- Heittolaatikot Pihkainmäki
- Takka Baari Hiltulanlahti
- Sale Särkiniemi
- Kodin Terra Kuopio
Seuraava lehti ilmestyy keski
viikkona 11.12. Aineistot leh
teen viimeistään tiistaina 3.12.

Tilaisuudet joka viikko:
• Su klo 15 Jumalanpalvelus ja rukousiltapäivä
-raamattuluokka / puuhaa lapsille
• To klo 18.30 Seurakuntailta
• Ti–Pe klo 13.00 Retkievästä ja ruokakassien jako
22.11., 13.12. VARHAISNUORET (K10) KLO 18.00
NUORET (YLÄASTEIKÄISET) KLO 20.00
TULOSSA: Jumalan kohtaamisen päivä 30.11.2013, Hirvijärvellä

Tervetuloa!

Koppelonkuja 1, Petonen

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/

Tupa
9.00- -17.00
16.00
Tupaon
onavoinna
avoinna ma-pe
ma-pe 9.00
Petosen asukastuvalta
voi kysyä työllistymismahdollisuuksista
joko
Yhteystiedot:
Asukastupaohjaaja
Jouko Eskelinen
palkkatuella
(edellyttää
korkeimman
palkkatuen
oikeutta),
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
aisin klo 12.30 - 14.30
jant
rho
leke044
718per
1099,
jouko.eskelinen@puijola.net
* Neupuh.
Neulekerho perjantaisin klotarjolla!
12.30 - 14.30.
Korjausompelua
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

HEI!

Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

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

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.
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neuvoja; Arvi Meklin. Mukana myös:
Pekka Puustinen, Sami Gråsten,
Markku Huttunen, Jouko Kauhanen,
Alvar Savallampi, Esko Konttinen,
Rauno Perälä, Veli Mäntynen ja musiikkia Mari Vuola-Tanila. Lounas ja
kahvit, vapaaehtoinen maksu. Klo 18
Kaikille avoin messu. Kirjamyyntiä,
arpajaiset, myytävänä kotona leivottuja ruisleipiä.
Kauneimmat
joululaulut
su
8.12. klo 18. Sanna Alanen, Richard
Nicholls, Jaana Turunen ja Beat.

Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 17.11. klo 10. Liturgia Sanna Alanen, saarna Markku Virta ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Sanan ja rukouksen ilta su 17.11.
klo 18. Esirukouspalvelua. Anni Tanninen ja Mari Vuola-Tanila
Tuomiosunnuntain messu su
24.11. klo 10. Liturgia Markku Virta,
saarna Sanna Alanen, kanttorina Mari
Vuola-Tanila ja nuorten lauluryhmä.
1. Adventtisunnuntain messu ja
Kallaveden kirkkokuoron 100 –vuotisjuhla su 1.12. klo 10. Liturgia Matti
Pentikäinen, saarna Veli Mäntynen,
kanttorina Anna-Mari Linna ja urkurina Eeva Kivioja. Kirkkokahvit. Klo
13 Kirkkokuoron juhlakonsertti.
Perheiden jouluaskarteluillat 2. 4.12. klo 18:20.30 Alkuhartaus kirkkosalissa, lasten kanssa leivotaan pullaa, joululauluja ja lopuksi pullakahvit
ja -mehut. Ota mukaasi merkityt sakset ja kassi. Tervetuloa
Itsenäisyyspäivän Sanajumalanpalvelus pe 6.12. klo 10. Liturgia Anni Tanninen, saarna Veli Mäntynen ja
kanttorina Mari Vuola-Tanila.
2. Adventtisunnuntain messu su
8.12. klo 10. Liturgia Sanna Alanen,
saarna Raili Rantanen ja kanttorina
Anna-Mari Linna.

Perheiden kauneimmat joululaulut su 8.12. klo 16. Sirpa Nummenheimo ja Mari Vuola-Tanila.
Kauneimmat joululaulut su 8.12.
klo 19. Matti Pentikäinen ja AnnaMari Linna.
Kallaveden kirkko - Muuta
Perheraamattupiiri su 17.11. klo
16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 0505251 012.
Miestenpiiri Jynkänvuorella to
21.11. klo 18.30-20 Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Piiristä
vastaa Veijo Olli puh: 040-8275 304.
Perheraamattupiiri su 1.12. klo
16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 0505251 012.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Aamurukous maanantaisin klo 9.
Raamattupiiri tiistaisin klo 18.30.
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo
18:30. Vastuuhenkilönä Merja-Riitta
Jaakkonen p. 040-5573 285
Hyviä uutisia sinulle, mies ! Miestapahtuma la 23.11. klo 10-16.30
Raamatunopetus, vapaaehtoinen julistustyöntekojä Reino Letonsaari,
verenpaineenmittausta ja lääkärin

Petosen seurakuntatalo - Muuta
Sanasta suuntaa elämään - raamattupiiri tiistaisin klo 18.30 Jaakkosilla, osoitteessa Pitkäsiima 15. Piiristä
vastaa Merja-Riitta Jaakkonen p. 0405573 285.
Donkkis Big Night-toimintailta
pe 22.11. klo 18-20 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
Kauneimmat joululaulut ke 11.12.
klo 18. Veli Mäntynen ja Richard
Nicholls.
Vehmasmäen kappeli - Muuta
Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku
ja juhla Valoharjulla pe 6.12. klo 13.
Markku Virta ja Mari Vuola-Tanila.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410, 71650 Hirvilahti
puh. 044-275 7936.
Itsenäisyyspäivän hartaus ja seppeleenlasku pe 6.12. klo 13. Veli Mäntynen ja Richard Nicholls.
Kauneimmat joululaulut ke 11.12.
klo 18. Raili Rantanen ja Anna-Mari
Linna.

Nuoret
Nuortenillat 21.11. ja 28.11. klo
17.30-20.30 Kallaveden kirkolla. Iltojen aiheena 21.11. Fire !, mukana Jarkko Maukonen, 28.11. Valot syttyvät,
mukana Jarkko Maukonen.
Nuorten joulujuhla 5.12. klo 17.3020.30 Mukana Jarkko Maukonen.
Lähetys
Perinteiset Lähetysmyyjäiset la
30.11. klo 11-13 Kallaveden kirkolla.
Tuotto Kallaveden seurakunnan lähetystyölle.
Diakonia
Varttuneen väen lähetyspäivä ke
13.11. klo 10-13 Kallaveden kirkolla.
Sanna Alanen ja Anna-Mari Linna.
Ruokailu 6 €. Myyjäiset ja arpajaiset.
Leväsen kammari ma 18.11. klo
12.30-14 Perinne bingoa, Arja Mielikäinen.
Omaishoitajien kirkkopyhä Tuomiokirkossa su 24.11. klo 10 Messun jälkeen noin klo 11.30 juhlahetki
omaishoitajille ja hoidettaville Keskusseurakuntatalon kahviossa, Suokatu 22. Ilm. seurakuntien vaihteeseen p. 017-158 111 viimeistään 18.11.
mennessä.
Hyvän hoidon päivä ke 27.11. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Aiheena ”Kätketty lahja”. Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon p. 0404848 332 ma tai to klo 9-10. Voit myös
ilmoittautua jättämällä viestin vastaajaan.
Leväsen kammari ma 2.12. klo
12.30-14 Joulun odotusta, Joulupuuro,
Arja Mielikäinen ja Maarit Kirkinen.
Seurakuntayhtymän
yhteinen
omaishoitajien joulujuhla ti 10.12.
klo 12-14.30 Hinta 15 € (sis. jouluruokailun, ohjelman ja torttukahvit).
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Kuljetus järjestetään tarvittaessa 5 €.
Ilm. seurakuntien vaihteeseen 29.11.
mennessä p. 017-158 111.
Varttuneen väen joulujuhla ke
11.12. klo 12-14 Kallaveden kirkolla.
Anna-Maija Hella, Matti Pentikäinen,
Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.
Joulupuuro ja kahvit.
Muuta
Haminalahden Eränkäviöiden joulupuuro su 8.12. klo 13. HaminalahtiRytky-Kaislastenlahti kylien asukkaille.
Perhetyö
4-vuotis synttärit su 17.11. klo 16.
Kallaveden kirkolla. Sanna Alanen ja
Mari Vuola-Tanila.
Taidetiistai ti 26.11. .ja 3.12. klo
9.30-11.30 tai 13-15. Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle. Omat eväät ja taiteiluun sopivat
vaatteet mukaan. Päivän aiheeena
26.11. rakkaus ja ystävyys, 3.12. jouluaskartelut.
Taidetiistai ti 10.12. klo 9.30-11.30
tai 13-15. Koko perhe kädentaitojen pariin Kallaveden kirkolle. Omat
eväät ja taiteiluun sopivat vaatteet mukaan. Päivän aiheena joulu.
Piirit
Puutossalmen lähetyspiiri ma
18.11. klo 13. Irja ja Matti Linnulla,
Leirintie 31.
Kaislastenlahden päiväpiirin aloitus ti 26.11. klo 0. Veikko Lyytikäisellä,
Kaislastentie 36.
Rytkyn lähetyspiiri ti 26.11. klo 18.
Kirsti ja Erkki Oinonen, Poikkimäki 6.
Niemisjärven olotila to 28.11. klo
11.30-13. Niemisjärven kylätalolla.
Kotisairaanhoitaja antaa influenssarokotuksia yli 65 v:lle klo 10 alkaen.

Hyviä uutisia
Hyviä uutisiasinulle,
sinulle, mies ! mies!
Miestapahtuma lauantaina 23.11.2013 klo 10-19

Miestapahtuma
lauantaina 23.11.2013 klo 10-19
Petosen seurakuntatalossa, Pyörönkaari 21, Kuopio
Petosen seurakuntatalossa, Pyörönkaari 21, Kuopio
Ohjelmassa:
Ohjelmassa:
• Haastettu
kirkkotervetuliaistilaisuus
 Haastettu
kirkkotervetuliaistilaisuus
 Raamatunopetusta
ja keskustelua
• Raamatunopetusta
ja keskustelua
 Verenpaineenmittausta
ja lääkärin
neuvoja,lääkäri
lääkäri Arvi
Arvi Mecklin
• Verenpaineenmittausta
ja lääkärin
neuvoja,
Mecklin
 Miestenhaavat,
Pekka
Puustinen
SamiGråsten
Gråsten
• Miestenhaavat,
Pekka
Puustinen
ja ja
Sami
Hyviä uutisia
sinulle,
väsynyt
yrittämään-seurat
• Hyviä uutisia
sinulle,
mies,mies,
jokajoka
oletolet
väsynyt
yrittämään
-seurat
 klo 18 kaikille
avoin
Reino toimittavat
Letonsaari, Esko Konttinen, Veli
• klo
18 messu,
kaikillejonka
avointoimittavat
messu, jonka
Mäntynen ja
Rauno
Perälä ja Rauno Perälä
Reino Letonsaari, Esko Konttinen,
Veli
Mäntynen

Lounas ja kahvit, vapaaehtoinen maksu.
Lounas ja kahvit, vapaaehtoinen maksu
Tilaisuudessa sielunhoitopalvelu,
Tilaisuudessa
sielunhoitopalvelu
kirjamyyntiä, arpajaiset,
myytävänä
kotona leivottua ruisleipää.
Kirjamyyntiä, arpajaiset, myytävänä kotona leivottua ruisleipää
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Kotiinkuljetus joka päivä
koko Kuopio

JOUS!
HUIPPUTAR
Avec AP 003
pölynimuri 1400W

ER Ä

24

90
kpl

Cura 170 Hobby
kompressori

99,-

Stratos-laatta

kpl

• 10 x 10 cm lattia-/seinälaatta,
liimanapeilla
• Värit: Light Grey, Dark Grey
• Valmistusmaa: Italia

ERÄ
JUHTA-PERÄKÄRRYJÄ
Juhta KLS

2 KPL ERÄ

990,-

12

90
m2

Tarjous voimassa 30.11. saakka tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Teli-Juhta
KTKL
+ kuomu
100 cm

1 KPL
ER Ä

2300,Kuopio: Tehdaskatu 8, puh. (017) 550 2600, palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15

