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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

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

KEBAB
HAMPURILAINEN

GRILLI
voimassa 31.7.2014 asti
1 seteli / asiakas

4,5€

tällä setelillä

tällä setelillä

KAIKKI KANAKEBAB
-ANNOKSET

6€

KEBAB
voimassa 31.7.2014 asti
1 seteli / asiakas

PITAKEBAB

6€

KEBAB
voimassa 31.7.2014 asti
1 seteli / asiakas

JUNIOR
GRILLILAUTANEN

MAKKARA-ATERIA

4€

JUNIOR
voimassa 31.7.2014 asti
1 seteli / asiakas

5€

3:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.7.2014 asti
1 seteli / asiakas

6€

GRILLI
voimassa 31.7.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

MEDIUMPIZZA

KEBAB
voimassa 31.7.2014 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

tällä setelillä

tällä setelillä

tällä setelillä

KEBABRULLA

tällä setelillä

PERHEPIZZA
2:lla täytteellä

8€

PIZZA
voimassa 31.7.2014 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

Ingman

VANILJAKERMAJÄÄTELÖ
1l

1,99 pkt

VIRVOITUSJUOMAT

OLUT

24 x 0,33 ltr tlk

kpl

sis. pantin 3,60 €

Pirkka

Kariniemen kananpojan

68-69 g

n. 1,7 kg

JÄÄTELÖTUUTIT

SISÄFILEE
kotimainen

24,95 €/kg

3,95 kg

(0,83 €/ltr)

Plussakortilla:

Valio Profeel

K-Menu

PROTEIINIJUOMAT

GRILLIMAKKARA

2,5 dl

3,00 /2 kpl

400 g

0,89

(6,00 €/ltr)

yksittäin 1,72 €/kpl (6.88 €/ltr)

pkt (2,23 €/kg)

2 pkt/talous, ilman korttia 1,99 €/pkt (4,98 €/kg)

Tarjoukset voimassa heinäkuun loppuun.

Takuumurea naudan kokonainen

GRILLIBOXI

0,49 kpl

0,95 ltr

0,99 plo

A.le coq premium

22,96

Olvi

Kotimainen

VARHAISPERUNA

0,99

€/kg

Pirkka mini

VESIMELONI
kokonainen, Espanja

0,89

€/kg

ket
K-Supermar
Petonen
ille
toivottaa kaik
aurinkoista
kesää!

Tarjoukset voimassa 17.6.-20.6.

Herkkutorilta mm.
• Takuumureat naudan entrecote- ja
ulkoﬁleepihvit 24,90 €/kg
• Porsaan kasslerpihvit ja grillikylki 7,90 €/kg
• Porsaan ulkoﬁleepihvit 9,90 €/kg
• Erä!!! Tuoretta Uusi-Seelantilaista karitsaa
mm. paahtopaistia, fileet, jne.

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi
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Kevätkeikaus veti väkeä

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistyksen järjestämä perinteinen
Kevätkeikaus kokosi eteläisen
Kuopion asukkaat nauttimaan helteisestä toukokuun lopun lauantaista.
Pyörön torilla tapahtumia riitti koko
kansalle; viihdykettä tarjosivat niin

taikuri Puijon Paroni, kitaristi Jopi,
Kuopion Eläkkeensaajien kuoro kuin
Duo Kookos. Ja kun hinnat olivat
kohdallaan, niin kirpputorin tavaratkin vaihtoivat rivakasti omistajaa.
Asukasyhdistys haluaa kiittää kaikkia talkoolaisia ja tapahtumassa mu-

kana olleita yhteistyökumppaneitaan
onnistuneesta kevättapahtumasta!
Teksti:
Heikki Kokko
Kuvat:
Heikki Kokko, Lauri Könönen

Helteinen sää helli Kevätkeikauksen kirpputoriväkeä. Ostoksia tehtiin tiuhaan tahtiin.

Iskelmä Oikea Aseman toimituspäällikkö Jussi Tuovinen jututti Keikauksen kävijöitä. Ilahduttavaa oli, että kaikki haastateltavat pitivät Petosen lähipalveluja
riittävinä.

Taikuri Puijon Paroni hämmästytti tempuillaan etenkin nuorempaa yleisöä.

Aamupäivällä esiintynyt Kuopion Eläkkeensaajien kuoro sai raikuvat aplodit.

PÄÄKIRJOITUS

T

oukokuun lopulla järjestetty
Petosen Kevätkeikaus osoitti
jälleen kerran, kuinka arvossaan tuo suomalaisilta paikoitellen
hieman kadoksissa ollut yhteisöllisyys Petosella edelleen on. Pitkälti
toistakymmentä alueella toimivaa
järjestöä ja yritystä, sekä kymmenet yksityiset talkoohenkilöt olivat
asukasyhdistyksen mukana upeasti
toteuttamassa Petosen perinteistä
tapahtumaa. Tuskin kovin paljoa
menee pieleen, jos väitän lähes tu-

Kaupungin tervehdyksen petoslaisille
välittänyt valtuuston puheenjohtaja,
kansanedustaja Markku Rossi ennätti
nauttia myös annoksen hernerokkaa.

Poniratsastus kiinnosti erityisesti tyttöjä, kuten arvata sopii.

Yhteisöllisyys näkyi iloisesti Keikauksessa
hannen eteläkuopiolaisen osallistuneen mukanaolollaan tähän kesän
avaukseen; muutamat heistä pääsivät
tämän lehden kuvakavalkadiin ja hieman harvemmat myös radioon haastateltavaksi. Näin Petonen tuli eetterin
välityksellä tutummaksi myös muille
kuopiolaisille.
Yhteinen näkemys kaikilla Kevätkeikauksessa tapaamillani petoslaisilla
oli se, että alueen palvelut ovat yleisesti ottaen riittävät ja kaikkinensa hyvällä tasolla. Palvelut ovat lähellä, ihmiset

tuntevat toisensa ja kaikista vastakkaisista käsityksistä huolimatta alueen
asukkaat kokevat olonsa turvalliseksi.
Kuten eräs vanhempi rouva – hän kertoi asuneensa Petosella jo reilut kaksi
vuosikymmentä – kiteytti tuntemuksensa näin: en ikimaailmassa olisi halunnut aikoinaan muuttaa Petoselle,
mutta nyt en missään nimessä halua
muuttaa täältä pois.
Siinä se.
Tapahtuman jälkeen kyselin myös
kaupunginvaltuuston
puheenjoh-

taja Markku Rossin näkemyksiä
tapahtumasta ja käsityksiään Petosesta yleensä. Kommentit olivat edellä jo
mainitun suuntaisia eli tiivistettynä:
”mikäs täällä olisi asuessa, lutvakkaa
porukkaa ja hommat toimii!”
Heikki Kokko,
päätoimittaja
PS. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen kerhot ja muut aktiviteetit ovat
ansaitulla kesähuililla keräämässä

voimia ensi syksyä varten. Petosen
lehden toimitus pitää myös sydänkesän mittaisen luovan hengähdystauon ja ilmestyy jälleen elokuussa koulujen jo alettua, tarkemmin
keskiviikkona 13.8. Vietetään oikein rentouttava ja - toivottavasti –
myös aurinkoinen keskikesä, uikaa
rannan suuntaisesti, älkää polttako
nahkaanne ja pitäkää muutoinkin
huolta itsestänne!

ASIAK AIL E N AURINKOISTA
JUHAN USTA!
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Mittumaari, yöttömän yön ja Ukon juhla…

Juhannuksella on monta nimeä

K

eskikesän juhla, jota on vanhastaan vietetty 24. kesäkuuta,
on kirkollisena juhlapäivänä Johannes Kastajan muistopäivä. Johannes-nimen vanhasta ääntämismuodosta saatiin
juhlan nimeksi juhannus, mutta myös Johannes ja nimen muunnokset esiintyvät murteellisissa nimityksissä kuten juhananpäivä,
juhannis ja jussinpäivä.
Juhannusta kutsutaan myös mittumaariksi. Sana on käytössä
läntisessä Suomessa ja on alkujaan lainattu ruotsinkielen sanasta
midsommar, keskikesä. Juhannusta on kutsuttu myös Ukon ja yöttömän yön juhlaksi.
Juhannuksen viettoon on vanhastaan valmistauduttu huolellisesti. Pyykit on pesty, asumukset siivottu ja porraspieliin tuotu juhannuskoivuja tai koivunoksia. Kun juhannuskoivuista on paikoin
ollut tapana tehdä lehtimajoja, on juhannusta voitu kutsua myös
lehtimajan juhlaksi.

Taikojen yö

Myös taiat liittyvät juhannukseen. Niiden avulla on pyritty hankkimaan terveyttä, hyvää satoa ja karjaonnea sekä ennustamaan
naimisiinmenoaikaa. Tuleva puolisokin on ollut mahdollista nähdä useimmiten alastomana tehtyjen taikojen avulla. Naimaikäiset
tytöt koettivat saada selville tulevan sulhasensa kiertämällä kolmesti saunan ympäri ja kurkistamalla sisään, tai katsomalla keskiyöllä alastomana lähteeseen, josta uskottiin kuvastuvan tulevan
puolison kasvot. Juhannussaunassa valmistauduttiin houkuttelevammaksi kosinnan kohteeksi lukemalla loitsuja ja kylpemällä
kukista tehdyllä vastalla. Naimaonnea lisäsi, jos neito kieriskeli
juhannusyönä alastomana kasteisella niityllä. Kaikenlaiset oudot
tapahtumat kuuluivatkin entisaikojen juhannusyöhön.
Meluaminen ja juopuminen ovat jo varhain kuuluneet juhannuksen viettoon, eikä nykymeno siitä juuri ole muuttunut. Ylenpalttisen juopottelun uskottiin tuottavan onnea ja karkottavan
pahoja henkiä. Erään uskomuksen mukaan mitä enemmän juhannuksena juopoteltiin, sitä parempi tuli sadosta. Pahoja henkiä on
karkotettu myös juhannuskokkoja polttamalla.

parturi-kampaamo

Teksti ja kuva: Heikki Kokko

H iusstudio Queen

parturi-kampaamo

Hiusstudio Queen
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ASIAKKAILLEEN AURINKOISTA
JUHANNUSTA!

Mahtavaa juhannusiltaa, katsellaan kaunista
kuunsiltaa. Elämme keskikesän kaunista aikaa,
ilmassa on taikaa. On kaukana arki ja työ,
tässä ja nyt on yötön yö. (Tuntematon)
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Pakka-toimintamalli puree:

Älä välitä alkoholia
alaikäisille

P

akka-toimintamalli on suomalainen sovellus ehkäisevälle
päihdetyölle. Toukokuussa valistusta jaettiin eri puolilla Kuopiota, mm. Pitkälahden ABC –asemalla,
jossa halukkailla oli tilaisuus kokeilla
”kännilaseja”: lasien läpi katsottuna
maailma näyttäytyy tuhdissa humalassa olevin silmin. Suoraan kävely ja
esineiden poimiminen maasta oli todella haasteellista.
– Laseilla pyritään havainnollistamaan, kuinka hankalaa ja suorastaan

vaarallista humalaisen toikkaroiminen voikaan olla. Tähän kun yhdistää
minkä tahansa ajoneuvon, niin myös
muiden turvallisuus on vaarassa,
muistuttaa Kuopion ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Tiina Nykky.
Valistuksen kärki on suunnattu aikuisille teemalla Älä välitä alkoholia
alaikäisille. Kampanjassa on listattu
kymmenen syytä pitää kiinni nuoren
päihteettömyydestä: jos alkoholikokeilut siirtyvät muutamalla vuodella,
suojelee se nuoren kehittyviä aivoja.

Toisaalta, mitä nuorempana alkoholinkäyttö aloitetaan, sitä todennäköisemmin alkoholia käytetään aikuisena usein ja runsaasti. Päihtynyt nuori
altistuu myös vaarallisille tilanteille
kuten tapaturmille, väkivallalle ja hyväksikäytölle.
Lisätietoa löytyy osoitteesta a-klinikka.fi/viestintä/media/paihdetietoa-internetissa.
Teksti ja kuvat:
Heikki Kokko

Juhannusmuistio

P

aikallisbussit liikennöivät torstaina 19.6. normaaliaikataulujen mukaan, mutta yövuoroja ei
ajeta. Juhannusaattona 20.6. ajetaan L
–aikataulujen mukaan n. klo 13 saakka. Juhannuspäivänä bussit eivät kulje.
Sunnuntaina 22.6. ajetaan S- aikataulujen mukaan.
Kaupat saavat olla avoinna juhannusaattona klo 7-12, juhannuspäivänä
suljettu. Sunnuntaina 22.6. ostoksille
pääsee klo 12-18 (alle 400 neliön kau-

poilla on vapaa aukiolo).
Postin omat myymälät sulkevat juhannusaaton aattona, torstaina 19.6.
viimeistään klo 18. Juhannusaattona
perjantaina 20.6. ja juhannuspäivänä
lauantaina 21.6. postin omat myymälät ovat kiinni.
Alkon myymälät ovat juhannusviikolla auki seuraavasti: ma-ke 9-20 tai
9-18, torstaina 9-20, juhannusaattona
perjantaina 9-12. Juhannuspäivänä
lauantaina Alkot ovat kiinni.

Petoselta neulepeittoja Pietariin

A

sukastuvalla toimiva neulekerho valmisti neulepeittoja Pietarin Katulapset ry:lle, peitot luovutti asukastuvan Tuovi Mattila ja vastaanotti
Reijo Holopainen 30. päivänä toukokuuta.
Neulekerho jatkaa 15. elokuuta ja tilaa on uusille, innokkaille tekijöille!
Teksti: Teemu Viemerö
Kuva: Tero Muraja

Selvinpäin kävely ei tuota vaikeuksia…

Pyörön terveysasema
kiinni heinäkuun

K

uopion terveysasemat ovat kesän aikana avoinna normaalisti lukuun ottamatta Pyörön terveysasemaa, joka on suljettuna 7.7.- 3.8. Terveysaseman asiakkaat ohjataan tuolloin pääterveysasemalle, Tulliportinkatu 15.
Vastaanottopalvelujen toiminta on juhannuksesta alkaen supistettua vuosilomien takia. Kiireettömän hoidon käyntejä, joita ovat mm. vuositarkastukset, todistukset ja lausunnot siirretään syksyyn. Omahoitaja tai lääkäri arvioi hoidon
tarpeen ja sen kiireellisyyden. Toiminnan painopiste on juhannuksesta elokuun
loppuun saakka kiireellisten asioiden hoidossa.
Yhteispäivystys toimii kesän ajan normaalisti ympäri vuorokauden ja sen palvelut on tarkoitettu vain kiireellistä hoitoa tarvitseville.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Teemu Viemerö

… mutta puolentoista promillen virtuaalihumalassa viivasuoraan askeltaminen näyttää tältä.

Pyörön terveysaseman asiakkaat ohjataan heinäkuussa pääterveysasemalle.
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Kiinteistövälittäjät:

LAKIASIAINTOIMISTO

– Aina on hyvä hetki ostaa asunto

N

ykypäivän kiinteistökaupassa käydään kovaa kilpailua.
Kuopion myytävien kiinteistöjen määrä on noussut 50 prosentilla,
samalla kun ostajia on harvemmassa. Nuoret kiinteistöyrittäjät Joonas
Hallman ja Markus Itkonen uskovat kuitenkin vahvasti kaupan kannattavuuteen tänä päivänä. Yhteensä
kymmenen vuotta alalla olleet miehet kirjoittivat franchise-sopimuksen
Säästöpankin kanssa ja perustivat SPKodin toimipisteen Kuopion keskustaan.
– Etelä-Kuopiossa on myytävää todella paljon. Saaristokaupungissa ja
sen ympäristössä on paljon tavaraa
tarjolla, mutta ostajia ei tunnu riittävän niin paljon. Tulevaisuudessa vanhalla Petosella tulee myyntiin 80- ja
90-lukujen omakotitaloja, kun perheiden lapset lentävät pesästä ja vanhemmat jäävät asumaan kahdestaan.
Murros on käynnissä, Markus kertoi.
– Tällä hetkellä on kuitenkin haasteellinen tilanne, kun kauppamäärät ovat
selvästi vähentyneet. Ihmiset miettivät
arkaillen, uskaltavatko he ostaa asuntoa. Kilpailuakin on runsaasti, joten
ei tämä ole helpoin tilanne aloittaa.
Me kuitenkin uskomme pärjäävämme tässä hommassa. Asuntojen välitys ei ole ainoa valttikorttimme, vaan
meiltä löytyy myös toimitilapalvelut
ja asuntojen vuokraus sekä kattavat
arviointipalvelut. Voimme tehdä arvioita minkälaisista kiinteistöistä vaan,
kuten kauppakeskuksista, halleista ja
maatiloista, Joonas toteaa.

Rivitaloasunnot pitäneet
pintansa
Vaikka tarjontaa ja kilpailua on paljon, niin tämä tilanne on omakotitaloista kiinnostuneille pelkkää hyvää
uutista. Viime vuoden aikana omakotitalojen hinnat ovat laskeneet 10
prosenttia, kun taas kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat ovat ennallaan.
Omakotitalojen myyntiajat nousivat

5

tarjonnan nousun ja ostovoiman vähenemisen myötä. Markus kuitenkin
kertoi rivitalojen säästyneen muutoksilta:
– Yleisesti ottaen koko Kuopion alueella myyntiajat pidentyivät omakotitaloissa, mutta kerrostaloasuntojen
myyntiajat lyhentyivät viime vuotiseen verrattuna. Vielä on kuitenkin
tämä vuosi kesken, joten sitä ei voi
täysin suoraan verrata. Rivitalojen
kohdalla ei ole muutoksia. Omakotitaloissa myyntiaikaa pitää varata
useita kuukausia, mutta kuukausittain
myydään noin 20 taloa. Tällä hetkellä
myytäviä on noin 200 taloa koko Kuopion alueella, joten se tekee myyntiajaksi jopa kymmenen kuukautta.
Miehistä huokuu nuoruuden intoa
ja yrittäjämäistä kunnianhimoa. Tämä
ominaisuus ja riskinotto ovat yrittäjyyden tärkeimpiä ominaisuuksia. Aikaisemmat vuodet kasvattivat miesten
itsevarmuutta ja rakkautta alaa kohtaan, joten yrityksen perustaminen
oli seuraava looginen vaihe. Vaikka
he mieltävät itsensä voimakaksikoksi, he ovat todella kiitollisia siitä, että
Säästöpankki seisoo heidän takanaan.
– Halusimme edetä urallamme. Se
oli luonteva seuraava askel. Olimme
molemmat miettineet sitä ja se tuli
sattumalta yhteiseksi puheenaiheeksi. SP-Koti sattui myös sopivasti tulemaan kuvioihin ja törmäsimme siellä
tuttuihin ihmisiin Huoneistokeskuksen ajoilta, joiden kautta oli helppo
pitää yhteyksiä. Sitä kautta oli helppo
lähteä viemään asioita eteenpäin. Iso
juttu meille oli se, että saamme olla
tässä Säästöpankin kanssa yhteistyössä, Joonas kertoi.
– Etuna Säästöpankkiin kuulumisessa on, että saadaan liikemerkki käyttöömme ja paljon taustatukea, ettei
tarvitse lähteä aivan nollatilanteesta.
Vaikka franchise-yrittämisestä pitää
maksaa oma pieni siivunsa, mutta se
kaikki on sen arvosta mitä me saadaan takaisin, Markus jatkoi onnellisena.
Kuopion SP-Kodin viralliset avajai-

set olivat 9. päivä kesäkuuta ja miehet
ovat tähän mennessä saaneet kerättyä
myytäviä kohteita jo toistakymmentä,
joista kaverukset ovat tyytyväisiä.

Yleiskunto ratkaisee
Miehet kertoivat myös haastattelun
lopuksi tärkeitä vinkkejä asunnon ostajille ja myyjille.
– Meiltä kannattaa pyytää reilusti
yksittäisesittelyä - se on se juttu nykypäivänä. Asunnoista kiinnostuneiden ei kannata odottaa sunnuntaiesittelyyn, koska silloin asunto saattaa
mennä ohi. Myyntiajat ovat pitkiä, joten koskaan ei voi tietää milloin talo
menee kaupaksi. Pitää myös muistaa,
että jos asunnosta on kiinnostunut
yksi ostaja, niin silloin on muitakin
kiinnostuneita. Yksittäisesittely ei kuitenkaan maksa mitään, joten se kannattaa hyödyntää, Joonas neuvoi.
Markus myös muistuttaa huolellisuutta asunnon valitsemisessa:
– Kannattaa laittaa arvoa sille, mikä on asunnon tai rakennuksen yleiskunto eikä välttämättä sen pintaan.
Jos se on nätisti laitettu asunto, mutta
kaikki tekniikka on vanhaa, niin kannattaa ottaa huomioon järkevä hintataso. Jos asunnosta on uusittu esimerkiksi putkistoja ja ikkunoita, niin
pintaremontti on aina halvempaa.
– Kuopion kokoisessa kaupungissa ei
kannata liikaa kuunnella uutisia mitä
maailmalla tapahtuu, sillä aina on hyvä hetki ostaa asunto. Ostin juuri itse
rivitaloasunnon, joten puhun kokemuksella. Silloin jos on työpaikka ja
asunnon ostaminen kiinnostaa, niin
kyllä se kannattaa. Oma asunto on
aina paras ratkaisu, Joonas huomautti lopuksi Markuksen nyökkäillessä
osoittavansa olevan samaa mieltä.
Kallaveden Kiinteistöasiantuntijat
Oy:n internet-sivut ja yhteystiedot
löytyvät osoitteesta: http://www.spkoti.fi/web/sp-koti-kuopio.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

Seuraava lehti ilmestyy
keskiviikkona 13.8.
Aineistot tuohon lehteen
viimeistään 5.8.

J.SIIRA

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

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

semme:
k
u
o
j
Tar • 30 min. hieronta 15 € (norm. 20 €)
• 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

Kiinteistöyrittäjät Joonas Hallmanin ja Markus Itkosen mukaan tulevaisuudessa Petosella myydään 80- ja 90-lukujen omakotitaloja, kun perheiden lapset lentävät pesästä ja vanhemmat jäävät asumaan kahdestaan.
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Mitä odotat kesältä?

Kesän tilaisuudet:
Torstai klo 18.30 Rukousilta
Sunnuntai klo 15 Jumalanpalvelus
Essi: Käyn Turussa tervehtimässä
yhdysvaltalaisia ystäviä ja kohta vietämme äitini 50-vuotissyntymäpäivää.
Toivon myös, että veljet kihlautuisivat
pian.

Kalle: Toivon hyviä säitä, että voi
moottoripyöräillä mahdollisimman
paljon.

Asta: Rentoa kesää. Paljon aurinkoa,
lämmintä ja hyvää oloa.
Teksti: Teemu Viemerö
Kuvat: Lauri Könönen

Retkievästä ti-pe klo 13 (tauolla 21.6.-7.7.)

Tervetuloa!
Koppelonkuja 1, Petonen • www.tukikohta.info

Tupa suljettu
Tervetuloa!
1.-13.7.
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/

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.ﬁ • 044 722 9191

Korjausompelija on tauolla heinäkuun ajan.
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.

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
korkeimman palkkatuen oikeutta),
puh.
044 718(edellyttää
1099, jouko.eskelinen@puijola.net
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
Petosen vapaa-ajantilat, Pinari,
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net
Neulekerho

Petosen lehti myös verkossa:
petosenlehti.ppay.fi

Pyörönkaari 19, puh. 040 473 1728
Avoinna:
perjantaisin
kloma-pe
12.309.30-13.30
- 14.30.
Meillä käy vain käteinen.

Korjausompelija jälleen tavattavissa.Ateria:

• aikuiset 4,80 €
Maistuvaa lounasta
• lapset 2,80 €
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
0
.0
13
0.3
myös mukaan
10
o
kl
ma-peennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

Kahvio palvelee viikolla 26 (23.6 - 27.6.)
klo 10.00–12.30. Ei lounastarjoilua em. päivinä.
Kahvio ja lounastarjoilu jatkuu 4.8.
Kahvio aukeaa 4.8 ja lounastarjoilu jatkuu 5.8 alkaen.

Hyvää ja lämmintä kesää!
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 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
Toimittajat: Heikki Kokko, Jonna Lentz,
Teemu Viemerö
p. 046 841 7613

Suomihittejä
kesäteatterissa

K

uopion Uuden Kesäteatterin musiikkinäytelmä ”Oi
mikä ihana ilta” saa ensiiltansa Rauhalahdessa kahden viikon kuluttua keskiviikkona eli 2.
heinäkuuta. Suomihitteihin pohjautuvan kantaesityksen takana on
käsikirjoittajakolmikko Johanna
Keinänen, Sami Kojonen ja Kimmo Virtanen. Kuopion Uuden
Kesäteatterin viides toimintavuosi

hyppää syvälle sävelten ja tunteiden
sekamelskaan; luvassa on häähumua, haaveita, harhoja ja haaveiden
täyttymistä.
Musiikkinäytelmää esitetään Kuopion Rauhalahden teatteriareenalla
elokuun 10. päivään saakka keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 19.00; torstaisin ja sunnuntaisin klo 15.00.

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 13.8.2014
aineistot viimeistään 5.8.2014

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Tiina Holmström
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 26. vuosikerta
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Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Juhannuspäivän messu la 21.6. klo
10. Liturgia Raili Rantanen, saarna
Anni Tanninen ja kanttorina AnnaMari Linna.
Messu ja H3 konfirmaatio su 22.6.
klo 10. Liturgia Risto Huotari, saarna
Matti Pentikäinen ja kanttorina Anne
Keränen.
Messu su 29.6. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Risto Huotari ja
kanttorina Johanna Kinnunen.
Messu ja R1 konfirmaatio su 6.7.
klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella,

saarna Anni Tanninen ja kanttorina
Valtteri Tuomikoski.
Törmälän leirin Konfirmaatiomessu su 6.7. klo 14. Liturgia Anni Tanninen, saarna Anna-Maija Hella ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Messu ja H5 konfirmaatio su 13.7.
klo 10. Liturgia Mikko Väisänen, saarna Raili Rantanen ja kanttorina AnnaMari Linna.
H6 Konfirmaatiomessu su 13.7. klo
14. Liturgia Outi Hänninen, saarna
Mikko Väisänen ja kanttorina AnnaMari Linna.
Messu ja H7 konfirmaatio su 20.7.
klo 10. Liturgia Raili Rantanen, saarna Juha Määttä ja kanttorina Johanna

Kinnunen.
H8 Konfirmaatiomessu su 20.7. klo
14. Liturgia Outi Hänninen, saarna
Veli Mäntynen ja kanttorina Johanna
Kinnunen.
Messu ja H9 konfirmaatio su 27.7.
klo 10. Liturgia Juha Määttä, saarna
Marjo Parttimaa ja kanttorina Jarkko
Maukonen.
H10 Konfirmaatiomessu su 27.7.
klo 14. Liturgia Juha Määttä, saarna
Sirpa Nummenheimo ja kanttorina
Jarkko Maukonen.
Messu su 3.8. klo 10. Liturgia Matti
Pentikäinen, saarna Outi Hänninen ja
kanttorina Johanna Kinnunen.
Messu ja H11 konfirmaatio su 10.8.
klo 10. Liturgia Anna-Maija Hella,
saarna Markku Virta ja kanttorina
Richard Nicholls.
H12 Konfirmaatiomessu su 10.8.
klo 14. Liturgia Outi Hänninen, saarna Sirpa Nummenheimo ja kanttorina
Richard Nicholls.
Messu su 17.8. klo 10. Liturgia Anni Tanninen, saarna Raili Rantanen ja
kanttorina Johanna Kinnunen.
Kallaveden kirkko - Muuta
Haminalahden luontokirkko su
20.7. klo 13. Raili Rantanen, Eija Niiranen ja Valtteri Tuomikoski.
Ruskaretki Pallakselle 1.-5.9.2014
Pallaksen kauniisiin tunturimaise-

miin. Matkanjohtajana kirkkoherra Matti Pentikäinen. Matkan hinta
täysihoidolla 400 € , Majoitus tunturihotelli Vuotispirtissä. Ohjelmassa
vaellusta ja linja-autovaellusta liikuntakyvyn mukaan. Ilmoittautumiset p.
040-4848 327.
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Kesäseurat to 3.7. klo 19. Veli Mäntynen, Outi Hänninen ja Johanna
Kinnunen.
Kesäseurat ja pienarkahvit to 24.7.
klo 19. Juha Määttä. Martat tarjoavat
kahvit.
Kesäseurat to 7.8. klo 19. AnnaMaija Hella ja Johanna Kinnunen.
Vehmasmäen kappeli - Muuta
Kesälaulu-ilta Tammenrannassa
Vehmasmäessä ke 16.7. klo 18. Kahvitarjoilu. Raili Rantanen.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044-275 7936.
Musiikkileirin hartaus la 28.6. klo
18. Risto Huotari ja Richard Nicholls.
Hirvilahden
hautausmaan
100-vuotisjuhla su 3.8. klo 13. Matti
Pentikäinen.
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Diakonia
Kallaveden seurakunnan Varttuneen väen leiripäivä ti 19.8 klo 1015.00 Rytkyn leirikeskuksessa. Ohjelmassa on mukavaa yhdessä oloa,
hiljentymistä ja leiri olympialaiset.
Omavastuu on 5 €. Tarkemmat tiedot
ja ilmoittautumiset kesäkuun loppuun
mennessä Irenelle puh. 040-4848 373
ma-pe klo 8-11 tai jätä vastaajaan
viesti. Linja-auto kuljetus Kallaveden
kirkolta , linja-auto ajaa Petosen, Pyörönkaaren kautta Rytkylle.
Levon ja virkistyksen leiripäivä
ti 26.8. klo 10-18.30 Rytkyn leirikeskuksessa Sinulle, joka koet itsesi yksinäiseksi. Omavastuu 5 €. Tarkemmat
tiedot ja ilmoittautumiset 18.8. mennessä Kallaveden seurakunnan diakoniatoimistoon puh. 040-4848333
ma ja ke klo 9-10.
Omaishoitajien leiri 1.-3.9.2014
Rytkyn leirikeskuksessa. Leirille ilmoittautuminen 18.8. mennessä seurakuntien vaihteeseen p. 017-158111.
Leirin hinta 30€/hlö ja edestakainen
kuljetus 10€/hlö. Leirin ohjaajat pastori Liisa Penttinen p .040-4848 277,
diakoni Sonja Tirkkonen p. 040- 4848
324 ja diakoni Birgitta Oksman p.
040-4848 284

Saaristokaupungin
karvakuonoille puisto

S

aaristokaupungin
asukasyhdistyksen pitkäaikainen toive
toteutuu kaupunkirakennelautakunnan myönnettyä yhdistykselle
talkooavustuksen koirapuiston rakentamiseksi. Avustus käytetään puiston
aitarakenteiden ja syväkeräyssäiliöiden rakennuskustannuksiin.
Kaupungin ja asukasyhdistyksen
yhdessä suunnittelemalle puistolle on
varattu 9 000 neliön maa-ala Rautaniemestä entisen maankaatopaikan
alueelta. Puisto on kaupungin ensimmäinen koirille varattu alue, jossa pienet ja isot koirat saavat oman aitauksensa.
– Asukasyhdistys sitoutuu koirapuiston hoitoon ja kunnossapitoon.

Itse rakentaminen tehdään talkoilla ja
projektiryhmän muodostavat alueella asuvat koiraihmiset. Tarkoitus on
saada puisto valmiiksi vielä tämän kesän aikana, sanoo asukasyhdistyksen
puheenjohtaja Satu Marjo ja kiittää
alueen koiraihmisiä, joilta yhdistys sai
korvaamatonta apua hankkeen alkumetreillä.
Yhdistys vastaa koirapuiston yleisestä siisteydestä ja kunnossapidosta;
kaupungin huolehdittavaksi jää jätteiden tyhjentäminen syväkeräyssäiliöistä.
Kuopiossa on tätä nykyä seitsemän
koirapuistoa eri puolilla kaupunkia.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Petosen puisto
talkoilla kuntoon

Kuopion koirapuistoissa harmina ovat olleet isojen ja pienten koirien väliset kahakat. Saaristokaupunkiin rakennettavassa
puistossa ongelmia ei synny, kun pienet ja isommat hauvat telmivät omissa aitauksissaan.

Petosen Koirapuiston käyttäjille!

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen aikoinaan Litmasenlammelle rakentaman
Petosen koirapuiston kunnostustyöt etenevät. Talkootyönä tehtävät korjaukset
alkavat kesäkuun lopulla; tarkemmat tiedot löytyvät koirapuiston ilmoitustaululta.

Ke 25.6.2014 klo 18.00 info- ja keskustelutilaisuus.

Asukasyhdistyksen edustajat kertovat korjaustalkoiden toteuttamisesta.
TULE MUKAAN! Lisätiedustelut: Riitta Katajamäki, 044-060 3873
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