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Oikea Asema KevätKeikauksessa s.
Pyörön koulu vihertää s. 3
Kevät on saapunut Petoselle! s. 4
s. 5
Järjestötoiminta tiukassa taistossa

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

JÄTTIGRILLILAUTANEN

GRILLI
voimassa 30.6.2014 asti
1 seteli / asiakas

7,5€

tällä setelillä

KAIKKI KANAKEBAB
-ANNOKSET

KEBAB
voimassa 30.6.2014 asti
1 seteli / asiakas

6€

PITAKEBAB

6€

KEBAB
voimassa 30.6.2014 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

tällä setelillä

tällä setelillä

JUNIOR
GRILLILAUTANEN
JUNIOR
voimassa 30.6.2014 asti
1 seteli / asiakas

MAKKARA-ATERIA

4€

tällä setelillä

tällä setelillä

KEBABRULLA
KEBAB
voimassa 30.6.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

tällä setelillä

MEDIUMPIZZA

5€

3:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 30.6.2014 asti
1 seteli / asiakas

6€

GRILLI
voimassa 30.6.2014 asti
1 seteli / asiakas

PERHEPIZZA

8€

2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 30.6.2014 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

Market
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PÄÄKIRJOITUS

Työleiri vai
stressinpoistaja?

K

esämökkeilystä puhutaan
usein positiiviseen sävyyn,
aurinko paistaa ja käki
kukkuu ah niin sopuisan perheen
viihtyessä leppeiden löylyjen jälkeen pihagrillin mehevien tuoksujen äärellä. Mutta koko totuus
on toisaalla, mikäli tutkija Kati
Pitkäsen väitöskirjaan on uskominen: hiljattain tekemänsä laaja tutkimus paljastaa, että suomalaiseen
mökkeilyyn liittyy paljon myös
kielteisiä lieveilmiöitä. Alkoholia
nautitaan tavanomaista reippaammin, tapaturmia sattuu kaupunkielämää useammin ja perheen
sisäiset jännitteet purkautuvat helpommin; on ”pakko” touhuta kaikenlaista. Kun mökki on kerran
hankittu, niin sinnehän on mentävä vaikkei jotakuta perheenjäsentä huvittaisikaan. Näin varsinkin
silloin, kun perheen teini-ikäiset
haluaisivat jäädä kaupunkiin kavereittensa kanssa. Saunapuiden
pilkkominen, hyttysten hätistely ja
huussin tyhjentäminen eivät kuulu
monenkaan nuoren mielipuuhiin,
joten riidansiemen on kylvetty
kun perheessä väitellään siitä, miten ja missä kukakin haluaisi viikonloppunsa viettää.
Kesämökki kaikkine askareineen
on monille rentouttava stressinpoistaja, peräti paratiisi, mutta
jotkut voivat kokea sen työleirinä,
sanoo Pitkänen. Hänen mukaansa
yleisessä mökkikeskustelussa ongelmia ei useinkaan oteta esille,
vaan kesämökkeilyä pidetään auvoisena etuoikeutena, henkireikänä arjen kiireiden keskellä.
Varsin usein näin onkin, mutta maaseudun rauha ei aina ole
pelkkää käen kukuntaa ja laineen
liplatusta. Itse ikäni mökkeilleenä, tosin nyt toista mökitöntä suvea kaupungissa viettävänä tiedän
mitä velvollisuuksia ja ei aina niin
mukavia asioita mökkeilyyn voikaan liittyä. Viikonlopun taukoamaton vesisade ei mieltä paljoa
nostata, vaan eipähän tarvitse tuota puolen hehtaarin ruohokenttääkään sateen seassa leikata. Yskivän
perämoottorin korjaaminenkin
saa sitten jäädä ensi viikonloppuun, kunhan ei vain tulisi vettä
näin turkasen rankasti. Eiköhän
täältä joudeta hyvissä ajoin kaupunkiin… vaan kuinka ollakaan,
seuraavana perjantaina on taas
hirvittävä hinku mökille tekemään
rästiin jääneet työt. Satoi tai paistoi.
Näillä haikeilla mietteillä siis
kohti mökitöntä kesää, ja hauskaa
ja rentouttavaa mökkeilykautta
niille keillä siihen on mahdollisuus!
Heikki Kokko, päätoimittaja
PS. Jos vietät tulevan viikonlopun kaupungissa, niin ethän
unohda Petosen Kevätkeikausta
lauantaina 24. 5. Ohjelmaa ja tapahtumia riittää koko perheelle
niin Pyörön torilla kuin Pinarillakin. Mukana menossa myös Iskelmä Oikea Aseman Jussi Tuovinen.
PS.ps. Seuraava Petonen ilmestyy mukavasti juhannuksen alla eli
18. kesäkuuta.

Oikea Asema mukana Kevätkeikauksessa:

Iskelmä soi ja voi hyvin

I

skelmä Oikea Aseman toimituspäällikkö, kaikkien tuntema radioääni Jussi Tuovinen piipahtaa
tulevana lauantaina Petosen Kevätkeikauksessa jututtamassa yleisöä.
Ohjelma lähetetään Oikean Aseman
taajuudella ensi maanantaina klo
13.30–14.00 välillä ja se uusitaan tiistaina klo 17.30 jälkeen. Kuultavaksi
jää, keitä mielenkiintoisia eteläkuopiolaisia Jussi on mikrofoninsa ääreen
saanut houkuteltua.
Oikean Aseman ensimmäinen lähetys kuultiin lähes 30 vuotta sitten,
historiallinen päivä oli 18. syyskuuta
vuonna 1985. Eri puolilla maata toimintansa aloittaneet paikallisradiot
mullistivat mediakentän; YLE oli siihen saakka hallinnut taajuuksia kahdella kanavallaan, Yleisohjelmalla ja
Rinnakkaisohjelmalla.
– Oikea Asema oli tuolloin ammattiliitto TVK:n omistuksessa, ensimmäisenä päätoimittajana aloitti tunnettu
urheilutietäjä Antti O. Arponen. Itse
tulin taloon paria vuotta myöhemmin
eli 1987, muistelee Tuovinen. Ala oli
uusi, joten ohjelmantekijät puhkuivat
enemmän intoa kuin ammattitaitoa.
Oikean Aseman suosio kuitenkin
kasvoi aina 1990 –luvun alkupuolelle
saakka. Vuonna 1989 taajuus 96.7 oli
koko maan vertailussa suhteellisesti kuunnelluin radiokanava. Suoraa
lähetystä oli ympäri vuorokauden ja
ohjelmisto oli monipuolinen aina Eläkeikkunasta Hevispecialiin ja kaikkea
siltä väliltä. Jussin, Pekka Junkkarin,
Eija Saringon, Vesa Toivasen, Mikko
Juntusen ja monen muun vetämät ohjelmat muodostuivat käsitteiksi.

Paikallisuus kuuluu

– Ylekin heräsi viimein kilpailemaan
kuuntelijoista, tuli Mafiaa ja muita
kohdennetulle yleisölle suunnattuja
kanavia. 1990 –luvun alun lama kuitenkin hidasti kaupallisten radioiden
vauhtia ja sähköinen media oli muutoinkin murrosvaiheessa. Oikean Aseman omistajatkin ovat vuosikymmenten varrella vaihtuneet, TVK:n jälkeen
yhtiö on ollut niin Nils Tuomisen, Savon Sanomien kuin Avida Oy:n omistuksessa, luettelee Tuovinen. Tätä nykyä yhtiön omistaa pohjanmaalainen
Kevyt Kanava Oy.
– Paikallisuus on silti vahvasti läsnä, teemme Anssi Saarelaisen kanssa
alueuutiset neljästi päivässä, paikallismakasiinit ja tietysti KalPan otteluselostukset. Ja paikallisuus näkyy myös
tulevana lauantaina Petosella, muistuttaa toimituspäällikkö Tuovinen ja
lisää, että kilpailu kuuntelijoista on
kova.
– Tätä nykyä kuopiolainen radionkuuntelija voi valita paristakymmenestä taajuudesta mieleisensä. Tämä
pitää Oikean Aseman toimituksen
hereillä, pyrimme tarjoamaan kuuntelijoille aidosti paikallista ohjelmaa
ja kohderyhmälähtöistä musiikkia,
taajuudella soivat yhtä lailla parhaat
kotimaiset kuin kevyen musiikin klassikotkin.

Koti-ikävä toi takaisin

Vuosituhannen lopulla Jussi Tuovinen loikkasi pariksi vuodeksi Yleisradion palvelukseen. Määräaikaisten
sopimusten umpeuduttua Oikean
Aseman kodikseen tunteva toimittaja

Oikean Aseman tuhannet vanhat vinyylilevyt ovat Jussi Tuovisen hellässä suojelussa..
palasi tutulle työpaikalleen.
– Kyllähän se oli koti-ikävä joka toi
minut takaisin tuttujen työkavereiden
ja mahtavan yhteishengen pariin. Oikea Asema on aina tuntunut minun
jutulta ja täällä olen viihtynyt erinomaisesti.
– Luontevaa tekemistä toki löytyy
radiotyön ohellakin. Toiminta VB–
valokuvakeskuksen hallituksen puheenjohtajana antaa hienon vastapainon hektiselle radiotyölle.
– Minua pidetään miehenä joka ei
osaa sanoa ei; niinpä minut saatiin
houkuteltua VB–keskukselle, jossa
työskentelee todella hienoa väkeä.
Keskus tekee sitä paitsi erinomaista
paikallista kulttuurityötä.

Vapaa-ajalla radionkuuntelu jää vähiin, mutta musiikkia tuttu radioääni
kuuntelee mielellään.
– Klassinen musiikki, evergreenit ja
vanhat suomalaiset iskusävelmät kolahtavat edelleen. Niissä on sitä aitoa
soundia jota on ilo kuunnella.
– Kappale jonka haluaisin juuri nyt
kuulla? Jaaha, olisikohan se sitten
Hectorin aina yhtä puhutteleva Nostalgia.
Iskelmä Oikea Asema Kuopio 96.7
MHz, Iisalmi 89.5 MHz, Varkaus
92.7 MHz. Iskelmä Oikea Asema välittää myös Radio City Savon lähetyksen taajuudella 102 MHz.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Tehoa autonpesuun:

60 autoa puhtaaksi yhdessä tunnissa
auto kerrallaan, joten autoilijan ei tarvitse haaskata aikaa vuoroaan odottaessa, sanoo Vepsäläinen.

Renkaat hihnalle ja
menoksi
Suomalainen ei usko ennen kuin
näkee, niinpä testiauton kuskinpuoleiset renkaat hihnalle, vaihde vapaalle ja käsijarru pois päältä – ja ei kun
menoksi. Tietokoneohjattu kuljetin
mittaa auton pituuden ja leveyden,
jotta pesuharjakset osuvat juuri oikealla voimalla auton kylkiin ja kattoon. Tietokone huolehtii myös siitä,

että turvavälit edessä ja takana oleviin
autoihin pysyvät riittävinä. Voimakas
pesuainesuihku irrottaa enimmät liat
ja auton ympärillä vinhasti pyörivät
harjakset viimeistelevät työn. Kävelyvauhtia hihnalla etenevä kulkupeli saa
vahan pintaansa ja lisää hellävaraista
harjashierontaa, ennen kuin hihna on
kuljettanut sen puhtaana ja puunattuna pesukadun toiseen päähän. Tämä
kaikki muutamassa minuutissa, eli uskottavahan se on: puhdasta peltiä ennätysajassa.
Neste Oil Matkus, Naulakatu 2
Teksti ja kuvat: Heikki Kokko

Kari Vepsäläinen vakuuttaa pesulan tekniikan olevan parasta mitä markkinoilta
löytyy.

M

atkuksen Nesteen pesukatu
on suorituskyvyltään kaupungin nopein ja tehokkain. Valmista ja ennen kaikkea puhdasta tulee neljässä minuutissa, kun
tavanomainen koneellinen autopesu
kestää kymmenisen minuuttia ja jopa
pitempään.
Näin vakuuttaa Neste Oil Matkuksen yrittäjä Kari Vepsäläinen, joka
käväisi ostamassa parhaalla mahdollisella tekniikalla varustetun pesulaitteiston mistäpä muualta kuin Yhdys-

valloista, autokaupunkina tunnetun
Detroitin liepeiltä.
– Tutkailimme muutamaa eri tekniikoilla varustettuja laitteistoja, mutta
tämä osoittautui parhaimmaksi. Investointi oli tosin varsin mittava.
– Pesulaitteistojen tekniikka ja teho
on aivan toista luokkaa kuin vielä pari
vuosikymmentä sitten: parhaimmilla laitteilla päästiin tuolloin 24 auton
tuntivauhtiin, kun meillä voidaan nyt
pestä jopa 60 autoa tunnissa. Pesukadulle mahtuu puunattavaksi useampi

Renkaat ja kori puhdistuivat ennätysajassa.
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LAAJA VALIKOIMA UUDISKOHTEITA SAARISTOKAUPUNGISSA

Asunto Oy Kuopion Kanavaharjunkatu 18
Kesäksi uuteen kotiin! Arvioitu valmistuminen 06/2014.
Upea paikka korkealla mäen päällä. Toimi heti, enää muutama
asunto vapaana! Sovi esittely!

Asunto Oy Kuopion
Sinisimpukka
Messuportinkatu 11
RANTAPAIKKA!

Veijo Martikainen
044 279 8911

Marketta Heinonen
044 279 8912

Asunto Oy Kuopion
Messuportinkatu 3
Enää kaksi rivitaloasuntoa
vapaana, valmistuu kesällä!

Hannu Hyttinen
044 779 7920

Päivi Hujanen
044 279 8914

Marko Kurikka
044 279 8915

Asunto Oy Kuopion Rautokannantie 17
Upeita yksitaso rivitalokoteja!
Valmistuu vaiheittain kesän ja syksyn 2014 aikana.
KYSY LISÄÄ!

Asunto Oy Kuopion
Kanavaharjunkatu 17
5h,k,s 111 m2
Toimi heti, enää kaksi kotia
jäljellä!

Maria Keinänen
044 279 8917

Anne Lindvall
0400 213 500

www.kiinteistomaailma.fi/kuopio-torikartano

Pyörön koulu vihertää:

Ympäristötietous lisääntynyt
oppilaiden keskuudessa

Y

ksi kuluvan vuoden teemoista Pyörön koululla on ollut hyvien tapojen ohella kestävä kehitys, jonka puitteissa vappuna vietettiin ympäristöteemapäivää. Päivän aikana oppilaat kiersivät koulun tiloihin ja pihalle pystytetyillä tapahtumapisteillä.
Mopojen päästömittaukset, tavaranvaihto ja myös 4H –yhdistyksen suunnittelema Litmasen lammen luontopolku kiinnostivat oppilaita. Maa- ja kotitalousnaisten teemana oli tähteiden käyttö ja Jätekukko jakoi informaatiota jätteiden kierrätyksestä.
– Alakoulun puolella lajittelu luokissa toimii jo hienosti ja sitä on tehostettu pikkuhiljaa
yläkoulun puolellakin. Sähkönsäästöviikko ja Kuusakoski Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettu metalliromun keräys olivat myös osa koulumme ympäristökampanjaa, kertoo rehtori
Erja Kokkonen.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Lauri Könönen

Pyörön koululla on panostettu kestävään kehitykseen. Koululla vietettiin vappuna ympäristöteemapäivää.

Asunto Oy Kuopion Seilori
Keilankallionkatu 1
4h,k,s 120 m2
Vielä ehdit, yksi koti vapaana!

Arja Eskelinen
044 279 8918

Päivi Järveläinen
044 279 8916

Eveliina Niskanen
044 279 8919
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Yhteistyöllä yhteiseksi hyväksi

Y

li 25 vuotta Petosen ja Pitkälahden alueella vaikuttanut asukasyhdistys on jo aikojensa alusta saakka järjestänyt kevättapahtumia. Markkinahumua, musiikkia ja ennen
kaikkea asukkaiden yhteen saattamista on koettu
milloin missäkin päin kaupunginosaa. Alkuaikoina ei Pyörön toria vielä ollut, mutta nykyisellään se on oivallinen paikka keväiselle kokoontumiselle.
Toki alueella tapahtuu vuosittain muuallakin,
siitä osoituksena esimerkiksi perinteinen Petosen hölkkä, seurakuntien, yritysten ja Niiralan
Kulman järjestämät tapahtumat. Unohtamatta
Kuopion kaupungin panosta lasten ja nuorten tapahtumien järjestämisessä Pinarilla, jossa myös
joulun alla totutusti kokoonnutaan puurolle ja
myyjäisille.
Nykypäivänä yhdistys- ja järjestötoiminta on
joutunut tiukkaan taistoon ihmisen vapaa-ajan
käytöstä hitaasti, mutta varmasti paranevien liikuntamahdollisuuksien, jatkuvasti kasvavan viihdetarjonnan ja alati kehittyvän teknologian kanssa. Itsekin olen huomannut, ettei vapaa-aika riitä
kaikkeen siihen mitä haluaisi tehdä.

Yksilön valinnanvapaus on muuttanut vuosikymmenten saatossa myös yhdistysten toimintaa. Mutta vaikka hallitustyöskentelyyn ja kokouksissa istumiseen ei aina tunnu innokkaita
löytyvänkään, niin on huojentavaa huomata että
yhdessä tekeminen edelleen kiinnostaa, kunhan
se koetaan mielekkääksi. Pitkälahden ja Petosen
alueella toimii useita aktiivisia kerhoja, järjestöjä
ja seurakuntia, jotka omalla erityistoiminnallaan
houkuttelevat riveihinsä innokkaita ja osaavia jäseniä.
Sitten kun nämä toimijat yhdistävät voimansa,
saadaan aikaan suuri yleisötapahtuma, joka ei
yhden yksittäisen yhdistyksen voimilla olisi mitenkään mahdollista. Asukasyhdistyksen puolesta kiitän jo näin etukäteen näitä aktiiveja, jotka
Kevät Keikauksen ovat saaneet aikaan ja toivotan
kaikki tervetulleeksi Petoselle viettämään lauantaista kevätpäivää sekä nauttimaan tarjoiluista ja
leppoisasta tunnelmasta.
Pasi Louhelainen,
Hallituksen puheenjohtaja
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry

Yhdistys- ja järjestötoiminta on joutunut tiukkaan taistoon ihmisen vapaa-ajan käytöstä. Petosella järjestetyt yhteiset tapahtumat kokoavat kuitenkin väkeä vuodesta toiseen.

PetoSen KeSänAvAuS
Petosen markettien
kesäkauden avajaiset
lauantaina 24.5.
Tarjolla mehua ja keksejä
sekä lapsille ilmapalloja.

- KeSän herKut Pöytään! -

K-supermarket Petonen | Puh. 017 368 0570
Arkisin 7-21, Lauantaisin 7-18, Sunnuntaisin 12-18

S-market Petonen | Puh. 010 762 8700 (0,0835 € /puhelu + 0,1209 € /min)
Arkisin 7–21, Lauantaisin 7–18, Sunnuntaisin 12–18
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Harrastukset
tutuksi Pirtissä
P
irtin oppilaat ja eskarilaiset
saivat aimo annoksen tietoa
harrastuksista, kun koululla
tempaistiin Harrastuksia tutuiksi –
teemalla. Tapahtumassa eri seurat ja
yhdistykset esittelivät erilaisia harrastusmahdollisuuksia innokkaalle
yleisölle. Tänä vuonna mukana olivat
mm. Puijon Pesis, KuPS, Kuopion Sirkus, Geokätköilijät, PHS ja Kuopion
Reippaan voimistelijat.

24.5. klo 10-15

Kevät Keikaus Petosen torilla

24.5. klo 18

Kristillinen sinkkuilta

25.5. klo 15

Jumalanpalvelus,
Goddicted, Lauri ja Mikko

Kuva: Lauri Könönen

Petosen Ikinuoret ry

Koppelonkuja 1, Petonen

Lumi maaliskuussa suli,
kevät keikkuen tuli!
Kohta kesä koittaa,
leivot peipot urkujansa soittaa!

Tervetuloa!
www.tukikohta.info

Tervetuloa!

Kerhotoiminnat päättyivät
20.05 tiistaina, mutta otamme
osaa Petosen Toritapahtumaan
24.05 arpajaisilla ja myyjäisillä.
Toivottavasti ehtivät tuoreet
raparperit ja ruohosipulit
myyntipöydälle, kuivattujen
kantarellien ja herkkutattien
myötä. Kotitekoisten pullien ja
kakkujen tuoksu siellä leijailee!

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

Kesäloma alkaa 01.06, joten
tapaamme seuraavan kerran
syyskuun 1. ja 2. päivä entisissä
ja uusissa aatteissa.
Onnellista antoisaa kesää kaikille!

työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

Hallitus

Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.

PITKÄLAHTI-PETOSEN
ASUKASYHDISTYS

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.ﬁ • 044 729 5233

Korjausompelija tekee pieniä ompelutöitä.
Tavoitettavissa ma-pe aamupäivisin.
Kaikki asukasyhdistyksen järjestämät
avoimet toiminnot ja kerhot jäävät tauolle
kesäkuun alusta alkaen.
Kiitokset osallistujille ja toimintojen vetäjille.
Toiminnot jatkuvat taas syksyllä,
tarkemmat ajankohdat elokuun lehdessä.

HAKEE
AVUSTAJAA
PETOSEN
LEHTEEN

Korjausompelija jälleen tavattavissa.
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

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.

PITKÄLAHDEN PUUTARHAKERHON

PERINTEINEN TAIMIKIRPPIS Petosen torilla lauantaina
24.5. klo 8.00 – 15.00. Tule hankkimaan hyvät ja edulliset
taimet kevätistutuksiin!

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 11 000 kpl.

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.
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(Isännäntie 22). Piiristä vastaa Veijo
Olli p. 040-8275 304.
Perheraamattupiiri su 25.5. klo
16.30. Kirkon alakerrassa. Raamattupiiristä vastaa Pia Karjalainen p. 0505251 012.
Poukaman miesten sauna- ja takkailta pe 30.5. klo 18. Poukaman leirikeskuksessa. Illan aiheena ” Isä ja
Poika”, Arto Hukari.
Kolmisopen
siirtolapuutarhan
hartaus su 15.6. klo 13. Veli Mäntynen ja Anna-Mari Linna.

Kallaveden
seurakunta

Kallaveden seurakunta
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 25.5. klo 10. Liturgia Sirpa Nummenheimo, saarna Veli Mäntynen ja kanttorina Richard Nicholls.
Isosten siunaus.
Messu to 29.5. klo 10. Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna Juha Määttä
ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 1.6. klo 10. Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna Anni Tanninen ja kanttorina Richard Nicholls.
Messu su 8.6. klo 10. Liturgia Risto
Huotari, saarna Juha Määttä ja kantto-

LAKIASIAINTOIMISTO

Kallaveden kirkko - Muuta
Miesten Raamattupiiri to 22.5. klo
18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella

Riparikirkot su 25.5. klo 14 ja 16
Anni Tanninen ja Richard Nicholls.
Petosen seurakuntatalo – Muuta
Kesäseurat to 12.6. klo 19.
Lähetys
Naisten lähetyslöylyt ke 28.5. klo
18. Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30
ja Petoselta klo 17.35.Vapaaehtoinen 5
€ maksu lähetykselle. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala. Mukana Kirsi Leino ja Järvi-Kuopion naisia.
333.

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

• Kampaamopalvelut – 20 %

Tarjoukset voimassa 30.6. saakka. Ei koske lahjakortteja.

KAMPAAMO

AURORE
PARTURI

STUDEX korvien
rei’itykset vain 17€ !

Anu

Avoinna
joustavasti
sopimuksen
mukaan!

045 147 9779

KOULUTETTU HIEROJA
SEPPO AHONEN PUH. 044-554 6795
Hauenkoukku 3 (Särkilahti), 70700 Kuopio

Kesäjuhlia kukittaa
Pyörön kukka ja lahja
Pyörönkaari 18
P. 017-363 3705

Ps. Kallaveden kirkon
rippisunnuntaisin palvelemme 8-14

TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!

PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN EDULLISESTI:

PERUSHUOLTO 75,KULJETUSPALVELU HUOLTOON 20,Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.

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

PETOSEN PYÖRÄHUOLTO
Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 18.6.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään 10.6.

emme:
s
k
u
jo
Tar • 30 min. hieronta 15 € (norm. 20 €)

KESÄ LÄHESTYY!

J.SIIRA

• Avioehdot • Perunkirjoitukset
• Ositukset • Perinnönjaot
• Riita-asiat • Rikosasiat

rina Anna-Mari Linna.
Päiväkoulun Konfirmaatiomessu
la 14.6. klo 14. Saarna Veli Mäntynen
ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Messu ja H1 konfirmaatio su 15.6.
klo 10. Liturgia Anni Tanninen,
saarna Raili Rantanen ja kanttorina
Richard Nicholls.
H2 Konfirmaatiomessu su 15.6. klo
14. Liturgia Raili Rantanen, saarna
Anni Tanninen ja kanttorina Richard
Nicholls.

Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
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Valmuskakuja 4, 70800 Kuopio
puh. 0440 170 919
seppo.mielikainen@dnainternet.net

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 22.5.:

Hawaijinleike ja valkosipuliperunat
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

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

http://kahvio.ppay.ﬁ

Laaja valikoima kesäkukkia,
puita, pensaita ja perennoja
sekä leikkokukkia.
AVOINNA: ma-pe 9-20, la-su 9-18
Jokipellontie 96,
Vehmasmäki
017-362 3215
www.kukkatarha.fi

Monipuolista ja nykyaikaista
HAMMASHOITOA JA
SUUNTERVEYTTÄ LÄHELLÄSI!

Auvo Tuomainen
HLL

• Protetiikan ja implanttihoidon
erityisosaaminen
• Posliinipaikat, kruunut ja sillat

Airi Korhonen
HLL

• Perushoidot pitkällä kokemuksella

Sami Ryhänen

EHL, parodontologi

• Iensiirteet ja luunkasvatus
• Implanttihoidot
• Konsultaatiot ja hoitosuunnitelmat

Petosen Hammas Oy
Pyörönkaari 3E, 017-363 4757

Petosen lehti myös verkossa:
petosenlehti.ppay.fi
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Suomen parasta pankkipalvelua!

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

Aidosti lähellä ihmistä.

