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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

Työssä jaksaa kun voi hyvin s. 4
Miestenkerholta vertaistukea s. 4
Pyörät kuntoon kesäksi s. 5
Hyvää oloa tuhansille s. 6

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

JUUSTOHAMPURILAINEN

GRILLI
voimassa 31.5.2014 asti
1 seteli / asiakas

3€

tällä setelillä

MINI-PORILAINEN

GRILLI
voimassa 31.5.2014 asti
1 seteli / asiakas

1€

(kinkku, kana, tonnikala, feta)

6€

NUGGETIT

GRILLI
voimassa 31.5.2014 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

tällä setelillä

JUNIOR
KANALAUTANEN
JUNIOR
voimassa 31.5.2014 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

tällä setelillä

SALAATIT

SALAATTI
voimassa 31.5.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

NORMAALIPIZZA

6€

2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.5.2014 asti
1 seteli / asiakas

5€

tällä setelillä

JUNIOR
ATERIA

4€

JUNIOR
voimassa 31.5.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

KINKKU-ANANAS
PERHEPIZZA
PIZZA
voimassa 31.5.2014 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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Postimestarit ja vuorineuvokset:

Maakunnan henkilöhistoriaa yksissä kansissa

P

etosen lehden päätoimittaja
Heikki Kokko on saanut val
miiksi uusimman tietokirjan
sa ”Postimestarit ja vuorineuvokset
– Pohjois-Savoon myönnetyt arvoni
met 1918–2013” ja se julkaistiin maa
liskuussa. Tietokirjaan on koottu
kaikki Suomen itsenäisyyden aikana
arvonimen saaneet pohjoissavolaiset
henkilöt, heitä on lähes 560. Kokko
sai kirjoittajiksi liudan tunnettuja sa
volaisia, heitä ovat mm. kirjailija Lasse Lehtinen, kansanedustaja Seppo
Kääriäinen ja näyttelijä Auli Poutiainen; ainoa ei-pohjoissavolainen kir
joittaja on Maaseudun Tulevaisuuden
päätoimittaja, arvonimilautakunnan
jäsen Lauri Kontro.
– Oli yllättävänkin helppoa saa
da heidät mukaan kirjaprojektiini.
Kirjoittajia on kaikkiaan yksitoista:
edellä mainittujen lisäksi PeeÄssän
toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää,
Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjoh
taja Juha Vidgren, kansanedustajat
Markku Rossi ja Kimmo Kivelä, Ii
salmen kaupungin hallintojohtaja Esa
Laukkanen, toimittaja-kirjailija Jussi
Tuovinen ja isänsä Pentti Tuovinen.
He kertovat todella mielenkiintoisia
tarinoita arvonimen saaneista ystävis
tään, valottaa Kokko.

Lähes vuoden projekti

Kirjailijan työhuoneen seinällä on kehystettynä kaksostyttärien saamat kirjeet
presidentti ja rauhannobelisti Martti Ahtisaarelta.

Kirjan työstäminen vaati Kokolta lä
hes vuoden työpanoksen.
– Pohjoissavolaiseksi itsensä tunte
via ja tunteneita arvonimen saaneita
henkilöitä on toki enemmän kuin kir
jassa mainitut 558, mutta lähtökoh
tanani oli, että näiden henkilöiden
kotipaikka on arvonimen saadessaan
ollut jokin Pohjois-Savon kunta, en
tinen tai nykyinen. Valtioneuvoston
kanslian kirjaamo ryhtyi arkistoimaan
arvonimen saaneiden henkilöiden
kotipaikkatietoja vasta 1950 –luvun
alussa, joten työsarkaa todella riitti.
Suomalainen arvonimi-instituutio
on varsin ainutlaatuinen. Suomen it
senäistyttyä haluttiin ottaa etäisyyttä
niin Venäjän kuin Ruotsinkin perin
nöllisiin aatelisarvoihin, joten heinä
kuussa 1919 annettuun Suomen Halli
tusmuotoon kirjattiin 15§, joka sanoo
näin: ”Älköön tasavallassa annettako
aatelisarvoja älköönkä muitakaan pe
rinnöllisiä arvoja.”
– Arvonimiesitykset käsittelee tasa
vallan presidentin nimittämä seitsen
henkinen arvonimilautakunta, jonka
puheenjohtajana toimii pääministeri.
He eivät kuitenkaan arvonimiä myön
nä, vaan sen tekee presidentti arvoni
milautakunnan esityksestä, selvittää
kirjailija.

Naisille erityishuomio

Naisten osuus kaikista arvonimen
saaneista pohjoissavolaisista on alle
kymmenen prosenttia, heitä on vain
54.
– Esimerkiksi kauppaneuvoksen ar
vonimen saaneita naisia ei maakun
nassa ole yhtään. Arvokkain naisille
myönnetty arvonimi on professorin
arvonimi, sen ovat saaneet leppävirta
lainen oopperalaulaja Elbe Nissinen
ja maaninkalainen koeaseman johtaja
Elsi Ettala.
– Kehitys on toki menossa tässäkin
suhteessa eteenpäin. Kun esimerkiksi
presidentti Urho Kekkosen myöntä
mistä arvonimistä vain 6 % meni nai
sille, niin Sauli Niinistön aikana pro
sentti on noussut ilahduttavasti jo yli
18:aan, laskeskelee Kokko. Naiset saa
vatkin kirjassa erityishuomion.
Arvonimilautakunnan jäsen, Maa
seudun Tulevaisuuden päätoimittaja
Lauri Kontro toteaa omassa kirjoituk
sessaan osuvasti näin: ”Titteli ei tule
tyhjästä. Sen kantaja on aina tasaval
lan kunniakansalainen.”
Kirjaan voi käydä tutustumassa
osoitteessa mediapinta.fi. Kirjakaup
pojen lisäksi teosta on saatavilla mm.
VB-valokuvakeskuksesta ja Museo
kaupasta.
Teksti ja kuva: Riitta Katajamäki

Pyörön kirjasto täytti pyöreät 20 vuotta

P

yörön kirjasto on palvellut
Petosen asukkaita jo vuodes
ta 1994 lähtien. Kirjaston 20
-vuotista taivalta juhlistettiinkin
hemmottelemalla kävijöitä moni
puolisin ohjelmanumeroin koko
loppuviikon ajan.
– Asiakkainamme käy erityisen
paljon koululuokkia, päiväkoti

ryhmiä ja lapsia ylipäätään, joten ha
lusimme erityisesti muistaa heitä syn
tymäpäiviemme ohjelmistossa, sanoo
Pyörön kirjaston johtaja Helena Pohjolainen.
Tiistai-illan avasi Kansalaisopis
ton Kamarikuoro Pikantti, joka esit
ti yleisölleen vanhoja iskelmiä 60- ja
70-luvuilta. Lisäksi kuultiin pari Juice

Leskisen ikivihreää kappaletta, muun
muassa Risainen elämä.
– Seuraavan kerran kuoro esiintyy
12.4 klo 14.00 kaupungintalolla. Tä
män vuoden ohjelmistomme nimi on
Rakkautta ilmassa, joten luvassa on
siis rakkausaiheisia lauluja, kuoron
johtaja Miia Liukko vinkkaa vielä lo
puksi.

Kirjaston varsinaisena syntymäpäi
vänä 26.3 pientä yleisöä viihdytti tai
kuri Mika Mustonen vauhdikkaalla
esityksellään. Torstai- ja perjantaiaa
muina taas päästiin seuraamaan meri
rosvoaiheista satutuntia, joka esitettiin
pienelle ja vähän varttuneemmallekin
yleisölle myös viittomakielellä. Satu
hetkestä vastasi kirjaston henkilökun

ta, jonka Humakin tulkkauksen
koulutusohjelman opiskelijat op
pilastyönään esittivät myös viitto
makielellä. Lopuksi lapset pääsivät
nauttimaan vielä mehu- ja keksi
tarjoilusta. Kotiin viemisiksi sai
halutessaan ottaa Aurinkorinteen
ala-asteen oppilaiden tekemiä ru
noja ja piirustuksia.
Teksti ja kuva: Jonna Lentz

Kuopion kansalaisopiston Kamarikuoro Pikantti esitti kuoronjohtaja Miia Liukon johdolla suomalaisia iskelmäklassikoita.

PÄÄKIRJOITUS

N

iinpä niin, nyt eletään sitten
kesäaikaa kun kelloja siir
rettiin maaliskuun viimei
senä sunnuntaina tunnilla eteen
päin, jälleen kerran kohti kesää.
Näin on Suomessa tehty jo vuodes
ta 1981 lähtien, ja suuri osa kansas
ta kyselee edelleen hämmästyksen
sormi ihmetyksen suussa: miksi ih
meessä? Hieman provosoiden; ainoa
asia josta voinen tässä maailmassa
olla yhtä mieltä presidentti Putinin
kanssa on se, että viisareiden kanssa
eestaas räplääminen kahdesti vuo
dessa on turhaa. Venäjällä tämä jou

Viisareiden kanssa vehtaaminen saisi jo riittää
tava vekslaaminen kun lopetettiin jo
muutama vuosi sitten.
Amerikkalaistutkimus väittää, et
tä kesäaikaan siirtymisen jälkeisenä
maanantaina sattuu tavallista enem
män sydänkohtauksia. Coloradon
yliopiston tutkijoiden mukaan sydän
kohtausten määrä kasvaa jopa kol
manneksella kesäaikaan siirtymisen
jälkeisellä viikolla. Myös suomalaiset
unitutkijat ovat samoilla linjoilla, hei
dän mukaansa kesäaikaan siirtymises
tä on ihmisen fyysiselle ja psyykkisel
le terveydelle enemmän haittaa kuin
hyötyä ja ovatkin siitä luopumisen

kannalla. No, tämän päätöksen teke
minen tosin vaatii EU:n siunauksen,
joten Suomi ei voi omin päin luopua
tästä ah niin hermoja raastavasta kel
lopelistä.
Kesäaikajärjestelyn tarkoituksena
oli alun perin saada muutaman kuu
kauden kestävän kesän aamuinen valo
vastaamaan paremmin aktiivisia val
veillaolotunteja ja työskentelyaikoja
kouluissa ja työpaikoilla. Kertyneet
valoisat tunnit ”säästetään” näin iltaan
sen sijaan, että ne kuluisivat ”huk
kaan” ihmisten vielä nukkuessa.
Tämän voisi ehkä hyväksyä, mi

käli joku esittäisi pitäviä laskel
mia esimerkiksi säästyneestä ener
giankulutuksesta tai kansalaisten
lisääntyneestä ja koko yhteisöä hyö
dyttävästä valoisan ajan aktiivisuu
desta. Lienee joiltakin tosin jäänyt
aikoinaan huomaamatta, että Suomen
suvessa valoa kyllä riittää kellon ym
päri, vuorokauden ajasta riippumatta.
Ja hyvä että riittää.
Summa summarum: edellisestä
motkotuksesta huolimatta kevät on
edennyt mukavasti. Hiekat ja pölyt
on putsattu kaduilta, aurinko kiipeää
päivä päivältä korkeammalle ja viher

peukalot ovat jo päässeet rapsutte
lemaan kasvimaitansa. Ensi viikolla
onkin sitten pääsiäinen, vietetään se
kaikessa rauhassa virpoen ja nauti
taan heräävästä luonnosta!
Heikki Kokko, päätoimittaja
PS. Seuraava Petosen lehti ilmes
tyy keskiviikkona 21. toukokuuta,
juuri mukavasti ennen Petosen Ke
vätkeikausta, koko perheen tapahtu
marikasta hulinaa Pyörön torilla ja
Pinarilla. Aiheesta ennakkoilmoitus
toisaalla tässä lehdessä.
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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 yli 800 ammattilaista ympäri Suomen,
joista 31 paikallista asiantuntijaa.
Kiinteistömaailma Torikartano
KUOPION HUONEISTOVÄLITYS OY LKV
Haapaniemenkatu 19 | 70110 Kuopio
P. 017-279 8910

NYT SE ON AVATTU!
Kuopion NYKYAIKAISIN
PESUKATU
S

U
TARJO

PESU

KÄSITTELY
- ShineTecs-pinnoitteen levitys
- ShineTecs-pinnoitteen kiinnitys
harjaamalla

KUIVAUS

29,-

- esipesuaine
- korkeapainepesu
- pehmoharjapesu

- kuivausaine
- puhallinkuivaus

l

l

l

ShineTecs pesu ostajalle alustan
huuhtelu veloituksetta
Pesupassilla joka 7:s pesu
ilmainen
Henkilökunta opastaa aina
pesuun ajettaessa

KESÄRENKAAT
Meiltä parhaat
rengasmerkit

Leväsen
Huoltamo
Laiturit Ay
017 2647 100
Mika Laituri
0400 372 221

Rauhalahdentie 2, Kuopio

Marko Laituri
040 558 6952

Jouni Laituri
0400 671 734
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Tarja Sihvola: – Työssä jaksaa kun voi hyvin

Y

Yrittäjä Tarja Sihvolan mukaan hyvinvoiva henkilökunta on voimavara, jota tulisi huoltaa säännöllisesti.

rityksille ja ryhmille virkistys
toimintaa ja hyvinvointipalve
luja tarjoavan Tarja Sihvolan
mukaan työnteko on monissa työ
paikoissa muuttunut entistä haasteel
lisemmaksi. Työssä jaksaminen on
kiinni paitsi omasta hyvinvoinnista,
niin myös työpaikan ilmapiiristä.
– Hyvinvoiva henkilökunta on voi
mavara, jota jokaisen yrityksen tulisi
ylläpitää ja kehittää. Henkilökunnal
le voi tarjota vaikkapa erilaisia hem
motteluhetkiä tai ulkona tapahtuvia
aktiviteetteja. Esimerkiksi hauskat
savolaiset olympialaiset ja rentoutus
tuokiot ovat mainio konsti irtiottoon
arjesta, kertoo Hyvän Olon Salongin
ja Peikkometsän Ratsastuskoulun ti
loissa toimivan Kuopion Hyvinvointi
palvelujen yrittäjä Sihvola. Asiakkaille
on tarjolla hyvinvointia kaikille ais
teille, kuten physiopilatesta, tiimira
toja, ratsastusta, hyvinvointiluentoja,
kuntopiiri sekä erilaisia pelejä. Virkis
tyspaketit kootaan ryhmien toiveiden
mukaisiksi.
– Kun työpaikan henkilökunta pää
see päiväksi viettämään yhteistä va
paa-aikaa, se antaa voimia suoriutua
paremmin työn tuomista paineista,

muistuttaa Sihvola.

Useita
yhteistyökumppaneita
Tarja Sihvola on verkostoitunut te
hokkaasti erilaisia hyvinvointipalvelu
ja tarjoavien yrittäjien kanssa. Asiak
kaat voivat näin valita heille parhaiten
soveltuvan kokonaisvaltaisen hyvin
vointipäivän joko valmiina pakettina
tai omien mieltymystensä mukaan.
– Voimme tarjota vaikkapa luentoja
ravinnon ja liikunnan merkityksestä
työhyvinvointiin, liikunnallisia akti
viteetteja aina bailatinosta ratsastuk
seen ja keppijumppaan. Myös kaune
udenhoito- ja hemmotteluhetket ovat
varsin suosittuja, kertoo Sihvola. Sa
volaisissa olympialaisissa voi mitellä
taitojaan mm. etanarallissa, pöllinki
dutuksessa ja jonotusnakutuksessa –
mitä se sitten pitääkään sisällään.
– Kaiken tavoitteena on työilmapii
rin parantaminen ja rento yhdessäolo,
tekemisen ei aina tarvitse olla liian va
kavaa, muistuttaa Tarja Sihvola.
www.kuopionhyvinvointipalvelut.fi
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Miestenkerho tarjoaa vertaistukea ja
kohtauspaikan miehille

P

etosen asukastuvan tiloissa
käynnistellään yksinäisille ja
syrjäytyneille miehille suunnat

tua kerhotoimintaa. Sirkkulanpuis
ton Liikkuva päiväkeskus -hankkeen
projektipäällikkö Tenho Nikkinen

katsoi tarpeelliseksi luoda matalan
kynnyksen kohtaamispaikan niille
miehille, jotka ovat vaarassa joutua
syrjään yhteis
kunnasta päih
deongelman,
työttömy yden
ja niukkojen so
siaalisten kon
taktien vuoksi.
Miestenkerhon
tavoitteena on
tuoda nämä ih
miset
yhteen,
jolloin samas
sa elämäntilan
teessa
olevat
voivat
toimia
tukena
toisil
leen ja uusien
ystävyyssuhtei
den solmiminen
mahdollistuu.

Kesäisen
Kuopion keskeisin
kohtauspaikka
Laajennettu terassi ja
A-oikeudet,
pikkupurtavaa, kahvia
ja kahvileipiä.

Aukioloajat:
ma-la 9-22,
säävarauksella ja
sunnuntaisin
aurinkoisilla ilmoilla

Keskustelua
miesten
elämää koskettavista
asioista
M i e s t e n k e r
hossa toiminta
painottuu va
paamuotoiseen
s e u r usteluu n ,
jossa
vaihde
taan kuulumisia
ja keskustellaan
mieltä askarrut
tavista asioista
kahvittelun lo
massa. Ainoana
v aat i mu ks e na
on, ettei ker
hoon tulla päih
tyneenä.
Kerhossa on
mahdollis
ta saada tietoa
muista
Sirk

innanohjaaja Mertsi Hagertin mieProjektipäällikkö Tenho Nikkisen ja toim
aimmillaan ehkäisevät syrjäyparh
lestä Liikkuvan päiväkeskuksen palvelut
alisten suhteiden solmimiseen.
tymistä ja luovat mahdollisuuden sosia

kulanpuiston tarjoamista palveluista
ja hankkeista, ja lisäksi kerholaisten
tarpeista lähtien voidaan pitää eri
laisia teemapäiviä. Aiheena voi ol
la vaikkapa terveyteen liittyvät asiat,
kuten verenpaineen mittausta tai ra
vitsemusterapeutin luento terveelli
sestä ruokavaliosta. Jos kerholaisilla
riittää innostusta voidaan myös pelata
sählyä, tai harrastaa jotain muuta lii
kuntaa. Jokaisen kokoontumiskerran
ohjelma pyritään kuitenkin toteutta
maan kerholaisten toiveiden pohjalta.

Tukipalvelut lähelle niiden
tarvitsijaa
Sirkkulanpuiston toimintayhdistyk
sellä on kaikille avointa päiväkeskus
toimintaa Linnanpellolla majapaik
kaansa pitävällä Saatenkaaritalolla.
Toinen yhdistyksen päiväkeskus si
jaitsee tuetun asumisyksikön yhtey
dessä Likolahdessa, joka on tarkoi
tettu yksinomaan yhteisön asukkaille.
Kaikista syrjäytyneimmät, huonokun
toisimmat ja yksin asuvat ihmiset ei

vät yleensä jaksa tai osaa hakea tar
vitsemiaan sosiaali- sekä terveysalan
palveluita.
Nikkisen mukaan suurin ongelma
miestenkerhon kaltaisia ryhmiä pe
rustettaessa on, kuinka saada ihmiset
liikkeelle ja osallistumaan erilaisten
ryhmien toimintaan. Mitä pidemmän
aikaa kotiin eristäytyminen on jon
kin henkilön kohdalla jatkunut, sitä
suuremmaksi kasvaa kynnys poistua
omalta mukavuusalueelta ja lähteä ih
misten pariin.
Liikkuva päiväkeskus tuo palvelunsa
kohderyhmän luo, tai ainakin lähem
mäs sitä. Kohtaamispaikkoja voivat
olla esimerkiksi lähiöiden asukastu
vat, pubit, kirjastot tai tarvittaessa
voidaan tulla apua tarvitsevan kotiin
asti.
Miestenkerho kokoontuu Petosen
asukastuvan kokoushuoneessa keskiviikkoisin klo 12.00–13.30. Lisätiedot Tenho Nikkinen 044-7148011
ja Mertsi Hagert 044-7148014.
Teksti: Jonna Lentz
Kuva: Lauri Könönen
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Turvallisuus ennen kaikkea

– Pyörät kuntoon kesäksi
STUDEX korvien
rei’itykset vain 17€ !

KAMPAAMO

AURORE

Kurkkaa edulliset hintamme nettisivuiltamme tai facebookista!

PARTURI

Tavoitat minut numeroista:

• Anu / 045

147 9779

Hauenkoukku 3, 70700 Kuopio

Avoinna
joustavasti
sopimuksen
mukaan!

KOULUTETTU HIEROJA
SEPPO AHONEN PUH. 044-554 6795
Seppo Mielikäinen on huoltanut yli kahdenkymmenen vuoden aikana tuhansia polkupyöriä.

P

yöräilykausi on käynnistynyt
aikaisen kevään ansiosta tavan
omaista huomattavan paljon
aiemmin. Osa innokkaimmista pyö
räilijöistä on tosin ajellut läpi koko
leudon talven.
Nyt on kuitenkin hyvä hetki huollat
taa ajopelit kesää varten. Yksinkertai
set perusasiat, kuten ketjujen voitelun
ja muttereiden kiristykset voi toki teh
dä itsekin, mutta jos jarrut ja vaihteis
to vaativat säätöä, on ne parasta jättää
ammattilaisen tehtäväksi.
– Polkupyörien huoltoon ja korja
ukseen pätee sama neuvo kuin kaik
kien muidenkin laitteiden kohdalla:
jos et tiedä mitä olet tekemässä, älä
tee mitään. Näin neuvoo Petosen pyö
rähuollon Seppo Mielikäinen yli 20
vuoden kokemuksella.
Tyypillinen tee-se-itse –huoltovir
he tapahtuu, kun ketjuja ei puhdiste
ta kunnolla ennen niiden öljyämistä.
Likaiset ja öljyiset ketjut keräävät lisää
likaa.
– Kannattaa käyttää oikeaa öljyä, ei
kä missään tapauksessa keittiön kaa
pista löydettyä ruokaöljyä. Sitäkin on
nähty käytettävän, naurahtaa Mieli
käinen.

Huollettu pyörä on
turvallinen pyörä
Polkupyörän säännöllinen huolto
tekee matkanteosta turvallisemman.
Jarrupalojen tarkistus ja mahdollinen

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

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

vaihto, kuten myös jarruvaijereiden
kiristäminen ja vaihteiden säädöt on
syytä jättää ammattilaisen tehtäväksi,
varsinkin jos on epävarma omista tai
doistaan.
– Renkaiden kuntokin kannattaa
tarkistaa säännöllisesti ja pitää ilman
paineet kohdillaan, muistuttaa Mieli
käinen. Satulan ja ohjaustangon mut
tereiden ja pulttien kireys tulisi myös
tarkistaa säännöllisesti.
Kevät ja etenkin huhtikuu tietää
runsaasti töitä polkupyörien huolto

firmoille.
– Parasta olisi kuitenkin huollat
taa ajopeli pyöräilysesongin päätyt
tyä syksyllä, silloin pyörä on valmii
na käyttöön keväällä kelien salliessa.
Usein vain käy niin, että syksyllä ei
pyörää tule pestyä ja lika muhii me
tallipinnoilla koko talven. Se ei tieten
kään tee hyvää liikkuville osille, tietää
tuhansia pyöriä huoltanut ammatti
mies.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Seuraava Petonen ilmestyy 21. toukokuuta

Petosen lehden toimitus on tehnyt pieniä muutoksia
aiemmin ilmoitettuun ilmestymisaikatauluun.
Toukokuun lehti jaetaan Petosen Kevätkeikauksen
alla eli keskiviikkona 21.5. (aineistopäivä 13.5.).
Samalla myös kesäkuun lehden jakelu siirtyy kahdella viikolla eteenpäin, lehti kolahtaa postiluukkuihin
mukavasti Juhannusta edeltävänä keskiviikkona
eli 18. kesäkuuta (aineistopäivä 10.6.).

KEVÄTUUTUUS !
HAIRCHALK-HIUSVÄRILAKKA

* 8 eri intensiivistä sävyä
* Ei tahraa, lähtee pois 25 shampoopesussa
Värjäys kotona Hairchalkilla on helppoa ja hauskaa.

25 €

laput)
(sisältää kotivärjäys

Hiustenne hyväksi

Hius Salonki
Pyörönkaari 1
70280 Kuopio
(017) 363 2655
Riitta ja Piia

KESÄ LÄHESTYY!
TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!

PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN EDULLISESTI:

PERUSHUOLTO 75,KULJETUSPALVELU HUOLTOON 10,- (norm. 20,-)
Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.

Huollot ajanvarauksella tai sopimuksen mukaan.
Myynnissä myös varaosat ja tarvikkeet.

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

• Fysioterapia
• Akupunktio
•
Fysioterapia
• MDT- ja OMT-terapia • Kinesio• OMT/MDT-terapia
• Lymfa
teippaus
• Akupunktio • Hieronnat
• Työterveysfysioterapia
• Lymfa/LYKO-terapia

• Hieronnat
Yrityksessämme
toimii ammatinharjoittajana
hieroja
Reijo Taskinen.
• Työterveysfysioterapia
Tervetuloa!

Avoinna: ma-to 8-19, pe 8-15,
muina aikoina sopimuksen mukaan.
Pyörönkaari 3, 70820 Kuopio
Puh. 017-363 3377
www.petosenfysioterapia.net

Olemme kesällä auki normaalisti!

Petosen lehti myös verkossa:
petosenlehti.ppay.fi
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Puutarhakerho innostaa
tulevia viherpeukaloita

Asukasyhdistys
järjesti hyvää oloa
tuhansille

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n vuosikokous hyväksyi vuoden
2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 25.3.2014. Yhdistyksen
25. toimintavuotta juhlittiin perusasioiden äärellä - järjestettiin kump
paneiden kanssa kesä- ja joulutapahtumat, osallistuttiin KalPa-ulkoilutapah
tumaan yhdessä Saaristokaupungin asukasyhdistyksen kanssa, edistettiin
tuhansien petoslaisten ihmisten hyvinvointia mahdollistamalla ilmaista har
rastus- ja liikuntatoimintaa sekä työllistämällä 22 työtöntä henkilöä Pinarin
kahvion, Petosen lehden sekä hallinnon monipuolisiin tehtäviin.
Petosen vapaa-ajantiloissa (Pinarilla) toimii asukasyhdistyksen biljardi-, äi
jäsähly-, rivitanssi ja jumppa/boccia-ryhmät, askartelukerho sekä uutuutena
kokkikerho. Kerhojen ja ryhmien kokoontumisajat löydät nettisivuiltamme
www.ppay.fi.
Asukasyhdistyksen organisoimiin tapahtumiin osallistui viime vuonna yh
teensä n. 1500 henkilöä ja harrastustoimintojen käyntikertoja oli noin 4400
kpl.
Yhdistys hankki toimintavaroja ylläpitämällä Pinarin kahviota ja julkaise
malla Petosen lehteä; toimintojen tuotto oli viime vuonna n. 10.500 €. Tili
kauden tulos osoitti alijäämää 151,39 €. Yhdistys hyödynsi sosiaaliseen työl
listämiseen palkkatukia n. 62.000 €.
Toimintakertomus 2013 löytyy kokonaisuudessaan nettisivuiltamme.
Riitta Katajamäki
yhdistyksen taloudenhoitaja

Pitkälahden Puutarhakerho luovutti viime viikolla Aurinkorinteen koululle taimenkasvatusmullat ja samettikukan siemenet, joista lapset aikovat kasvattaa äitienpäiväkukat. Tempaus on osa koululaisten kasvinviljelykokeilua, jonka toivotaan
kannustavan heitä puutarhaviljelyn saloihin. Mukana on kaikkiaan 20 luokkaa ja yli 400 oppilasta.
– Aurinkorinteen koulun oppilaat, oppilaskunnan puheenjohtaja Joonas Piippo ja oppilaskunnan jäsen Leevi Ahtoniemi vastaanottivat Puutarhakerhon lahjoittamat siemenet, mullat ja puutarhanhoitovälineet kerhon puheenjohtaja Seija
Jäntiltä ja sihteeri Raija Rialinnalta.

PITKÄLAHDEN PUUTARHAKERHON TOUKOKUU
• 11.5. klo 9.30 alk. taimien purkitus Reinon pihassa
Hirvilahdessa
• 15. – 18.5. kesämatka Viroon Türin kukkamarkkinoille
• 21.5. klo 18.00 Puutarhailta Puijon Värissä
• 24.5. klo 8.00 – 14.00 taimikirppis Petosen torilla,
taimien maahanpanijaiset Hirvilahdessa

PITKÄLAHTI-PETOSEN ASUKASYHDISTYS
HAKEE AVUSTAJAA PETOSEN LEHTEEN

Petosen Ikinuoret ry

Kerhomme jatkuvat maanantaisin ja tiistaisin 23. toukokuuta saakka.
Jäsenmaksut erääntyvät 30.4, kerhoissa voi maksaa.
* Äitienpäivälounas * ti 13.05 Rytkyn leirikeskuksella.
Ilmoittaudu kerhoissa tai puh. 040 720 8635, Aili 040 866 8272.
Olemme mukana Petosen toritapahtumassa 24.5. Sen jälkeen siirrymme kesäkiireiden pariin, jos ei sada lunta!

Hallitus

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 klo
Eskelinen
* Joka päivä
atk-ohjausta
ja -neuvontaa
9.00 - 16.00.
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net
* Korjausompelija tekee pieniä ompelutöitä
ma - pe klo
10 - 14. perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
Neulekerho
* Neulekerho kokoontuu perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
Petosen
Pinari,
ennakkoäänestyksen
vuoksivapaa-ajantilat,
17. - 23.10.
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 17.4.:
Hawaijinleike ja perunamuusi.
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

HEI NIIRALAN KULMAN ASUNNOSSA ASUVA TYTTÖ!

Tule kokeilemaan ringetteä Lippumäen jäähalliin sunnuntaina
4.5. klo 18.30–19.30. Alaikäraja 9 v. Tuo omat luistimet ja kypärä.
Kypäriä voi myös lainata paikan päältä. Tapahtuman järjestää
yhteistyössä kuopiolainen KHC Ringette ja Petosen Nallet.

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

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/

Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Työtehtävinä ilmoitusmyyjän ja toimituksen avustaminen.
Hakijalta toivotaan myynti- tai markkinointikoulutusta/-kokemusta ja atk -taitoja.
Edellytyksenä oikeus työkokeiluun tai korkein palkkatuki.
Hakemukset ja tiedustelut petosenlehti@ppay.fi tai 044-722 9191.

*Iloista kesää kaikille!*

Tervetuloa!

Meiltä myös tilauksesta
makeat ja suolaiset leivonnaiset!
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.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 2014: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 21.5.2014
aineistot viimeistään 13.5.2014

Toimittajat: Heikki Kokko, 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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Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 16.3. klo 10. Liturgia Juha
Määttä, saarna Veli Mäntynen ja kant
torina Richard Nicholls.
Messu su 13.4. klo 10. Liturgia Rai
li Rantanen, saarna Leo Väyrynen,
kanttorina Anna-Mari Linna ja Rau
hanyhdistyksen kuoro. Rauhanyhdis
tyksen kirkkopyhä.
Kallaveden kirkon raamattupiiri
ma 14.4. klo 18. Vastuuhenkilönä Jar
mo Oksanen.
Hiljaisenviikon Ahtikirkko ma
14.4. klo 19. Risto Huotari ja AnnaMari Linna.
Nuorten Ahtikirkko ti 15.4. klo 19.
Anni Tanninen, Matti Pentikäinen ja
Jarkko Maukonen.
Varttuneen väen Ahtikirkko ke
16.4. klo 12. Anna-Maija Hella, AnnaMari Linna ja seniorikuoro. Kahvitar
joilu.
Hiljaisen viikon musiikkia ke 16.4.
klo 19. Kallaveden kirkkokuoro Han
na Pishron johdolla, Aino-Leena Oja
la, nokkahuilu, Eija Kajava, viulu, An
na-Mari Linna, laulu ja sello sekä Eeva
Kivioja, urut. Vapaa pääsy.
Kiirastorstain messu to 17.4. klo
19. Liturgia Juha Määttä, saarna Mat
ti Pentikäinen ja kanttorina Richard

Nicholls.
Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus pe 18.4. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Juha Määttä, kant
torina Anna-Mari Linna ja kirkko
kuoro.
Pääsiäisen messu su 20.4. klo 10. Li
turgia Matti Pentikäinen, saarna Sirpa
Nummenheimo, kanttorina Richard
Nicholls ja Dolce.
2. Pääsiäispäivän perhemessu ma
21.4. klo 16. Liturgia Veli Mäntynen,
saarna Sirpa Nummenheimo ja kant
torina Mari Vuola-Tanila.
Messu su 27.4. klo 10. Liturgia Juha
Määttä, saarna Risto Huotari ja kant
torina Mari Vuola-Tanila.
Kallaveden kirkon raamattupiiri
ma 28.4. klo 18. Vastuuhenkilönä Jar
mo Oksanen.
Perhepäivän messu su 4.5. klo 10-14
”Sinun kanssasi läpi elämän” Liturgia
Veli Mäntynen, saarna Markku Virta
ja kanttorina Richard Nicholls. Ohjel
maa lapsille ja aikuisille. Keittolounas
(vapaaehtoinen maksu), päätöskahvit.
Päivässä mukana perheasiansuunnit
telukeskuksesta Markku Virta ja Tarja
Liinamaa.
Kallaveden kirkko - Muuta
Miesten Raamattupiiri to 24.4. klo
18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella

(Isännäntie 22). Piiristä vastaa Veijo
Olli p. 040-8275 304.
Perheraamattupiiri su 27.4. ja 11.5.
klo 16.30 Kirkon alakerrassa. Raamat
tupiiristä vastaa Pia Karjalainen p.
050-5251 012.
Poukaman miesten sauna- ja takkailta pe 2.5. klo 18. Poukaman lei
rikeskuksessa. Illan aiheena ”Elämän
poluilta ja rämeiltä”, Esko Konttinen.
Seurakuntalaisten kevätretki Kajaaniin ma 5.5. Lähtö kirkolta 5.5.
klo 9 ja paluu klo 18. Matkan hinta
on 40 € (sis. lounaan ja kuljetuksen).
Ohjelmassa: Kajaanin kaupunkiin tu
tustuminen. Matkanjohtajana Matti
Pentikäinen. Ilmoittautumiset 25.4.
mennessä p. 040 - 4848 327.
Kallaveden seurakunnan Vapaaehtoisväen (Diakonia- ja lähetysväen)
kiitosateria ti 13.5. klo 17. Koivumä
en kartanossa. Ilmoittautumiset Eija
Räsäselle 2.5. mennessä p. 040-4848
327.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Hiljaisuuden päivä la 12.4. klo 10.
Hiljaisuuden päivää paastonajan sy
vetessä kohti Hiljaista viikkoa. Ohjel
massa hartautta, mietiskelyä, ruokai
lu, kahvit hiljaisuuden äärellä. Pieni
omavastuu aterioinnista. Mukana hil
jentymässä pastori Anna-Maija Hella
ja diakoni Hanna Rasa. Tiedustelut ja
ilmoittautumiset: hanna.rasa@evl.fi
tai puh. 040-4848372/vastaaja.
Messu su 13.4. klo 16. Anni Tanni
nen.
Juttutupa työikäisille maanantaisin
klo 12-13.30 Avoin kohtaamispaikka
työikäisille työelämän ulkopuolella
oleville.
Afrikkalainen gospelmessu ma
14.4. klo 17. Sleyn lähetysjohtaja Pek
ka Huhtinen sekä sudanilainen laulu

ryhmä. Kahvitarjoilu.
Ystäväpiiri varttuneille torstaisin
klo 12-13.30. Seurakuntatalon kerho
päädyssä.
Kutsu yhteyteen -ilta ma 21.4. klo
17. Illassa opetusta /pastori Anni Tan
ninen), ylistystä, ehtoollinen, seura
kuntalaisen puheenvuoro, rukouspal
velua ja kahvitarjoilu. Lapsille oma
ohjelmahetki. Kallaveden srk. ja Kut
su yhteyteen-ryhmä.
Toiminnan miehet perjantaisin klo
13-15 Surakuntatalon takkahuonees
sa.
Messu su 27.4. klo 16. Anni Tanni
nen.
Aikuisten takkailta ke 7.5. klo 18.
takkahuoneessa.
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta pe
25.4. klo 18-20 Vapaa pääsy. Lisätieto
ja www.donkki.net tai Cecilia Kurki
nen p. 050-381 4459.Järjestäjänä Kan
sanlähetys.
Nuoret
Nuortenillat ti 22.4., 29.4., 6.5. ja
13.5. klo 17.30 - Kallaveden kirkolla.
Iltojen aiheita: 22.4. Ylösnousemuk
sen ja ilon ilta, 29.4. Kevään ilta, 6.5.
Musiikin ilta, riparikonsertti ja 13.5
Nuorten kevätjuhla.
Diakonia
Petosen diakoniatoimisto on
muuttanut Pyörönkaari 26. (entinen
Niiralan Kulman toimisto). soittoaika
ma ja ke klo 9-10 p. 040-4848 333 ja
päivystysvastaanotto ma ja ke klo 1011.
Varttuneen väen Ahtikirkko ke
16.4. klo 12-14 Kallaveden kirkolla,
Rauhalahdentie 21. Anna-Maija Hel
la, Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.

Mitä tiedät pääsiäisestä?

E

nsi viikolla vietetään pääsiäis
tä, Jeesuksen ylösnousemuksen
juhlaa. Pääsiäinen on kirkko
vuoden vanhin ja tärkein juhla, jota
edeltävä hiljainen viikko huipentuu
pitkäperjantaihin, Jeesuksen ristiin
naulitsemisen päivään. Mutta mitä
muuta tiedät pääsiäisestä?
Nykyisin vietettävään pääsiäiseen
liittyy useita heräävän elämän ver
tauskuvia. Niitä ovat mm. narsissit,
rairuoho, keltaiset pääsiäistiput, pu
put sekä hiirenkorvalle puhkeavat
koivunoksat ja pajunkissat. Kevät
päiväntasauksen - tänä vuonna se oli
20. maaliskuuta - jälkeen valo voittaa
pimeyden ja lämpö kylmyyden:
vertauskuvallisesti elämä voittaa
kuoleman. Muna taas on eri puolilla
maailmaa tunnettu hedelmällisyyden
ja kasvun vertauskuva.
Pääsiäisen ajankohta vaihtelee
runsaalla kuukaudella, mutta sitä
vietetään aina kevätpäiväntasaus
ta seuraavan täydenkuun jälkeisenä
sunnuntaina. Niinpä pääsiäinen voi
olla aikaisintaan 22. maaliskuuta ja
viimeistään 25. huhtikuuta. Orto
doksiset kirkot ovat pitäytyneet pää
siäisen suhteen vanhassa, juliaanisen
kalenterin mukaisessa ajanlaskussa,
minkä vuoksi itäisessä kristikunnas
sa pääsiäinen sijoittuu välille 4.4.–8.5.
Suomen ortodoksinen kirkko viettää
kuitenkin pääsiäistä samaan aikaan
kuin gregoriaanista kalenteria käyttä
vät läntiset kirkkokunnat.

ta alkava hiljainen viikko. Suomessa
on viikon eri päiville annettu omat ni
mensä: palmusunnuntai eli virposun
nuntai, malkamaanantai, tikkutiistai,
kellokeskiviikko, kiirastorstai, pitkä
perjantai, lankalauantai ja sukkasun
nuntai eli pääsiäissunnuntai.
Itä-Suomessa pääsiäisen perintee
seen kuuluu virpominen palmusun

nuntaina, tapa on syntynyt Jeesuksen
matkan ja palmunlehvätervehdys
ten muistoksi. Virpomisen toivotaan
tuovan siunausta ja terveyttä; usko
muksen mukaan se toimii myös pa
han karkottajana. Ennen vanhaan
nimittäin uskottiin, että pitkäperjan
tain ja pääsiäissunnuntain välisenä
lauantaina Jumalan suojeleva vaiku

tus on pienimmillään,
jolloin noidat pääsivät
mellastamaan. Niinpä
heistä pyrittiin pääse
mään eroon virpomalla
ja muun muassa pääsi
äiskokkoja polttamalla.
Teksti ja kuva:
Heikki Kokko

Pääsiäistä edeltää palmusunnuntais

Hyvän hoidon päivä ke 23.4. 10.3014.30 Rytkyn leirikeskuksessa. Ilmoit
tautuminen diakoniatoimistoon p.
040-4848 332 ma klo 9-10. Voit jättää
myös viestin vastaajaan.
Leväsen kammari ma 28.4. klo 3014. YV-asiaa, Irene Savolainen.
Kevätretki Rautalammille ke 28.5.
Kohteena Rautalammin kirkko, Tör
mälän kurssikeskus ja Korholan kar
tano. Lähtö klo 10 ja paluu noin klo
16. Retken hinta 20 €. Ilmoittautu
miset pe 16.5. mennessä Petosen dia
koniatoimistoon ma ja ke klo 9-10 p.
040-4848 333.
Perhetyö
Taidetiistai ti 22.4. , 29.4. , 6.5. ja
13.5. klo 9.30-11.30. tai 13-15 Terve
tuloa koko perhe taiteilemaan Kalla
veden kirkon kerhotiloihin (Rauha
lahdentie 21). Ota mukaan taiteiluun
sopivat vaatteet ja omat eväät. Aiheita:
22.4 ja 29.4. Tehdään puusta, 6.5. Äi
dille suukkoja ja 13.5. Taiteesta voi
maa.
4-vuotis synttärit su 27.4. klo 0.
Kallaveden kirkolla. Sirpa Nummen
heimo ja Mari Vuola-Tanila.
Pyhäkoulu
Kotimetsän kirkkoretki perheille su 4.5. klo 16-17.30 Tule retkeile
mään yhdessä äidin, isän tai muun
tutun aikuisen kanssa Jynkänvuoren
metsään ! Kirkkoretkellä nautitaan
yhdessäolosta, leikitään, tutkitaan ja
ihmetellään luontoa, syödään eväitä
sekä vietetään pyhäkouluhetki. Lähtö
Jynkänvuoren kerhohuoneen edestä
(Isännäntie 22). Mukaan tarvitset: ku
misaappaat, sään mukainen vaatetus,
reppuun istuinalusta ja pienet eväät
sekä iloista retkimieltä.

H

yvät seurakuntalaiset! Tämän vuoden
kevät on ollut ilmojen suhteen suoras
taan erikoinen. Hiihtokelit jäivät vä
hiin. Mielenkiintoista on seurata kuinka Luo
jan luonto herää lumettomaan kevääseen.
Erikoinen on ollut kevät kansainvälisessä il
mapiirissäkin. Koemme tilanteen erityisen lä
heiseksi, koska naapurimaassamme tapahtuu
kummia. Suuria kysymyksiä on herännyt siitä,
kuinka kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan
ja mikä on pienemmän maan oikeudellinen
asema suurvallan naapurissa. Ukrainan ja Kri
min tilanne tuo mieliin historiasta konflikteja
ja ajatuksia niiden uusiutumisesta.
Luottavaisin mielin saamme elää kevättä ja
turvata kaikessa Jumalaan. Yksittäisen ihmisen
rooli on elää sovussa ja rakkaudessa kaikkien
lähimmäisten kanssa. Keskuudessamme tu
lee vallitta usko, toivo ja rakkaus. Usko Juma
laan. Toivo siihen, että Jumalan siunaamana ja
Häntä rukoilemalla elämä rakentuu sovussa
yksilöiden, yhteisöjen ja valtioidenkin kesken.
Rakkaus on lähtöisin Jumalasta. Koska Jumala
rakastaa meitä, tulee meidänkin elää rakkau
dessa keskenämme. Rakkauden hengessä to
teutuva elämä ei salli minkäänlaista vääryyttä
tai epäoikeudenmukaisuutta. Näin meidän tu
lee elää Jynkässä, Petosella ja koko seurakun
nassa sekä Krimillä että Ukrainassa.
Vääryyksienkin toteutumisien jälkeen on
mahdollisuus sovintoon. Tätä viestiä pääsiäi
sen ilosanoma tuo tulessaan. Jeesus Kristus on
sovittanut kaikki synnit ja voittanut kuoleman.
Sen vuoksi meillä kaikilla on mahdollisuus pa
rannukseen elämässämme. Entiset konfliktit
voi sopia ja jättää taakse.
Siunattua pääsiäisen odotusta sinulle!

Tuoreeks terveeks…

Matti Pentikäinen
Kallaveden seurakunnan kirkkoherra
Kasvun ja hedelmällisyyden vertauskuvana pidetyt munat ovat erottamaton osa pääsiäistä.
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Kevään uutuuskuoseja!
Premium Plus
Night Oak ja Moon Oak
laminaatti
KL 32, 8 mm
Viistereunoilla

19

50

24

m2

Premium Plus Night Oak

15

High Comfort
Kultatammi laminaatti
8 mm + 2 mm integroitu
alusmateriaali, KL 32

90
m

2

Lamella
laminaattileikkuri
Max leikkuulev. 215 mm
Max leikkuupaksuus 12 mm

34

1

Lasitiili ER Ä!
Kirkas
190 x 190 x 80 mm

95
kpl

459

Harmaa Vaahtera -kalusteryhmä

00
ryhmä

50
m2

Cesso harmaa vaahtera
kylpyhuonekalusteryhmä
Allaskaapissa on kaksi pehmeästi
sulkeutuvaa ja tukevaa vetolaatikkoa
Ryhmään kuuluu peili, allaskaappi altaalla
ja sivukaappi

Mora MMIX
Shower Kit
Juoksuputkella
Ylä- ja käsisuihku

90
kpl

Tibet upea UUTUUS
seinälaattasarja
Kaksi kokoa 20 x 30 cm
ja 25 x 40 cm

HUIPPUHINTA

AN!

429

00

Kuopio: Tehdaskatu 8, puh. (017) 550 2600

Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15

