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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 31.8.2014 asti
1 seteli / asiakas

4,5€

tällä setelillä

KAIKKI KANAKEBAB
-ANNOKSET

KEBAB
voimassa 31.8.2014 asti
1 seteli / asiakas

6€

PITAKEBAB

6€

KEBAB
voimassa 31.8.2014 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

tällä setelillä

JUNIOR
GRILLILAUTANEN
JUNIOR
voimassa 31.8.2014 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

tällä setelillä

KEBABRULLA
KEBAB
voimassa 31.8.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

5€

PIZZA
voimassa 31.8.2014 asti
1 seteli / asiakas

MAKKARA-ATERIA

6€

GRILLI
voimassa 31.8.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

MEDIUMPIZZA

3:lla täytteellä

tällä setelillä

PERHEPIZZA

8€

2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.8.2014 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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Koirapuisto talkoilla entistä ehommaksi

L

itmasenlammen koirapuiston
kunnostustalkoot saatiin päätökseen elokuun alussa. Ajan
hammas oli puraissut parikymmentä vuotta sitten valmistunutta puistoa siinä määrin, että remontille oli
todellinen tilaus. Pari viikkoa kestäneissä talkoissa olikin mukana ahkera joukko alueen koiraihmisiä.
Kunnostustöihin osallistunut Risto Lammentausta muistelee puiston
valmistuneen joko 1992 tai 1993,
tuolloinkin työt tehtiin asukkaiden
yhteisvoimin.
– Sitä ennen koiria ulkoilutettiin
täällä ilman aitausta, koirat juoksentelivat vapaana ympäriinsä. Eikä
tuohon aikaan alueella ollut vielä
edes katuvaloja, pimeässä täällä oltiin.
– Asukasyhdistys sai lopulta aikaan sen, että kaupunki lahjoitti tarvittavat materiaalit ja järjesti talkoot.
Väki oli silloinkin innostunut yhteisestä projektista, aivan kuten nytkin,
muistelee Lammentausta. Asukasyhdistyksen toimesta kaupungin
avustusta saatiin tähänkin kunnostushankkeeseen.
– Entistä ehompi koirapuisto tulee
todella tarpeeseen ja käyttäjiä riittää.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

Suuret kiitokset
Petosen
koirapuiston
korjaustalkoisiin
osallistuneille!
Yhteisötyössä on
voimaa!!
Jatkamme korjaustöitä ensi kesänä.

Koirapuiston käyttäjien
aloitteesta Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys haki
syksyllä 2013 kaupungilta talkooavustusta, joka
myönnettiin 2014 määrärahoista. Saadulla 2800
€:n avustustuksella jaettiin
puistosta oma alue pienille
koirille ja uusittiin vanhaa
aitaa. Korjaustöiden loppuun saattamiseksi haetaan talkooavustusta uudelleen ensi vuoden alussa.

Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry,
Pekka ja Riitta

Koirapuiston talkooväkeä työn touhussa, vas. Kuisma Kinnunen, Joonas Hirvonen, Risto Lammentausta ja Seppo Kauppinen.
PPAY ja Petosen koiraihmiset kiittävät kaikkia talkoisiin osallistuneita!

Koulutyö täydessä vauhdissa

P

eruskoulujen ja lukioiden
koulutyö sekä iltapäiväkerhot
käynnistyivät viime viikolla.
Iltapäiväkerhojen toiminta-aika on
pääsääntöisesti klo 12-16. Seuraava
tauko koulunkäyntiin on luvassa syysloman muodossa viikolla 42.
Kuopiossa on kaikkiaan 37 kaupungin ylläpitämää peruskoulua, joissa
opetusta saa n. 9500 lasta ja nuorta.

Autoilija, moottori
pyöräilijä, mopoilija,
tunnistatko itsesi?

Sisarukset Melissa ja Isabella aloittivat koulutyönsä iloisin mielin, Melissa jo kolmannen ja Isabella toisen lukuvuotensa
Aurinkorinteen koulussa. Tyttöjen mieluisimmat aineet ovat käsityö, kuvis ja tietokonetunnit.
-Ja opet ovat kivoja, sanovat tytöt yhdestä suusta.

PÄÄKIRJOITUS

K

esä nimittäin. Koululaiset
aloittivat opintiensä viime
viikolla, työssäkäyvät ovat
pääosin lomansa viettäneet – ja ensi
viikko kun vielä eleellään, niin allakassa kääntyypi jo syyskuinen lehti.
Vaikka ihmisen muisti on tunnetusti lyhyt ja valikoiva, niin päättymässä olevasta suvesta jää pitkäksi
ajaksi mieleen heinäkuun alussa alkaneet loppumattomat helteet. ”Ei
lämmin luita riko”, näin lohdutellaan kanssaeläjiä eli suomalaiset eivät mielellään helteitä hauku, mutta
kuumuuden riivaamista tuttavista ja

”Lähestyn koulua, lähestyn suojatietä, näen lapsia koulumatkalla odottamassa turvallista tien ylitystä suojatien edessä. Hiljennän nopeutta ja
valmistaudun hyvissä ajoin antamaan
lapsille turvallisen mahdollisuuden
tien ylitykseen. Saan hyvänolon tunteen. Olen hyvä kuljettaja, joka ottaa
lapsetkin huomioon ja huomioin aina
suojatiet ja koulut niiden läheisyydessä ajaessani. Olen omalta osaltani parantamassa meidän kaikkien yhteistä
liikenneturvallisuutta, ja illalla kotona
ollessani voin hyvillä mielin istua sohvalle ajatellen niitä satoja ja tuhansia

koululaisia, joiden turvallista koulumatkaa olen minäkin osaltani ollut rakentamassa.”
Yhdessä teemme koulutiensä aloittaville turvallisen liikenneympäristön.
Sen tekeminen vaatii meiltä jokaiselta tiellä liikkuvalta vastuullista ja pienimmätkin huomioivaa asennetta.
Eihän meistä kukaan halua liikenteessäkään erottua aiheuttamalla vaaraa
tai onnettomuutta, sillä sellaisen aiheuttaminen painuu syvälle sisimpään
ja se ei sieltä lähde koskaan pois. Sitä
tunnetta en toivo kenellekään. Osoitetaan omalla liikennekäyttäytymisellämme, että välitämme kaikista ja
osaamme toimia liikenteessäkin turvallisesti.

Toivon kaikille
hyvää syksyä ja
turvallista matkaa!
Teksti:
Heikki Kokko, Markku Vottonen
Kuva:
Heikki Kokko

Joko se meni?
naapureistani kahdeksan kymmenestä oli sitä mieltä, että saisi jo hieman
hellittää. Makuuhuoneessakin lämpömittarin lukemat napottivat reippaasti
hellerajan yläpuolella, viikkokausia,
yötä päivää. Tukalaa.
Parina viime kesänä on vaimon
kanssa tullut harrastettua kotimaan
automatkailua, muutaman päivän
reissu suuntautui tällä kertaa Kaakkois-Suomeen Saimaan ja Suomenlahden rannoille. Aluksi upeitten
maisemien halki Juvan kautta Puumalaan, sieltä Saimaan kanavakaupunkiin Lappeenrantaan ja edelleen

Luumäelle tutustumaan presidentti P.
E. Svinhufvudin kotimuseoon. Sokerina pohjalla Porvoon vanha kaupunki ja Haikon historiallinen kartano.
Vaikken automatkailun sydänystävä
juurikaan ole, niin kotimaa tarjoaa
todella hienoja ja ennen kaikkea uusia
näköaloja itse kullekin. Ja jos haluaa
pysytellä lähempänä kotia, niin Petoselta on vain muutaman minuutin automatka paikallishistoriaa tarjoavalle
Koivumäen kartanolle. Suosittelen.
Kun tuolla edellä tuli jo yksi vanhan
kansan viisaus tokaistua, niin jäänpä
mielenkiinnolla odottamaan pitääkö

seuraava sääprofetia paikkansa: vanha
kansa nimittäin tiesi, tai ainakin kuvitteli tietävänsä, että kun koivu varistaa
siemenensä ryöppyinä tuuleen niin
yksitoista viikkoa myöhemmin sataa
ensilumi. Tänä kesänä koivu siemensi
heinäkuun viimeisinä päivinä eli viikolla 31; tämän mukaan ensimmäiset,
joskaan ei toivottavasti pysyvät lumet
saadaan sitten lokakuun puolivälissä
viikolla 42. Uskokaa tai älkää, muutama vuosi sitten merkitsin päivämäärät
allakkaan ja lumentulo osui lähes päivälleen oikein.
Ennen ensilumia poimitaan kuiten-

kin marjat ja sienet talteen, nautitaan loppukesästä ja alkavasta syksystä!
Heikki Kokko
päätoimittaja
PS. Toisaalla tässä lehdessä on juttua Pirtinlahdentien nimenmuutoksesta. Antakaapa hyvät lukijat
kaupungin kaavoitusosastolle ehdotuksia uudeksi kadun nimeksi, sähköpostiosoitteen löydät jutun kuvatekstistä!
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Kiinteistömaailman Veijo Martikainen:

– Petosen ja Saaristokaupungin
asuntotarjonta hyvällä mallilla

E

teläisen Kuopion, lähinnä Saaristokaupungin ja Petosen
asuntokauppa on tänä vuonna
käynyt kohtuullisen vilkkaana. Kiinteistökauppa on Kuopiossa muutoinkin mennyt tänä vuonna varsin hyvään suuntaan.
Näin sanoo Kuopion Kiinteistömaailma Torikartanon yrittäjä, LKV Veijo Martikainen, jonka mukaan etenkin isompien asuntojen kysyntä on
alueella lisääntynyt. Lasten lennettyä
pesästä on koti käynyt turhan isoksi,
jolloin vaihto pienempään on tullut
ajankohtaiseksi. Vastaavasti nuorempi
väki etsii perheen kasvaessa isompaa
asuntoa, jolloin kierto käy luontevasti.
– Kokonaisuutena Kuopion vilkkain
asuntokauppa keskittyy kuitenkin pieniin asuntoihin, joiden myyntiajatkin
ovat kohtuullisen lyhyitä. Keskimäärin asunto vaihtaa omistajaansa vajaassa kolmessa kuukaudessa.
– Saaristokaupunkiin nousee uutta
asuntokantaa vauhdilla, joten kysyntäkin on ollut sen mukaista, sanoo
Martikainen. Esimerkiksi Pirttiniemeen on ensi vuoden rakennuskohteiksi parhaillaan haettavana runsaat
20 omakotitonttia.

kilpailtu toimiala, ja tämä on karsinut
yritysten määrää. Martikaisen mukaan Kuopiossa on kuitenkin riittävästi alan toimijoita.
– Ammattitaito ja kokemus ovat
tietysti tekijöitä, joilla kiinteistövälittäjät pärjäävät. Samoin jonkin aikaa
jatkunut asuntolainojen matala korkotaso on pitänyt alan kohtuullisen
hyvin voimissaan. Taloudellinen epävarmuus on tosin saanut ihmiset entistäkin varovaisemmiksi, muistuttaa
Martikainen.
Asunnonostajien perussääntö on
kuitenkin yksinkertainen: oma on
myytävä ensin, ja vasta sen jälkeen sitouduttava uuteen asuntoon, etenkin
mikäli kyse on velkaisista asunnoista.
Asiantuntijat kehottavat myös tekemään asuntolainan stressitestin: laske
asuntolaina kuuden prosentin korkotasolla ja 25 vuoden laina-ajalla.
Jos pystyt näillä reunaehdoilla maksamaan lainan korot ja lyhennykset,
taloutesi on todennäköisesti vankalla
pohjalla.

Välittäjäkunta vähentynyt

Kesämökkikauppa ei taloussuhdanteista huolimatta ole tyystin hiipunut.
Kysyntää on etenkin keskihintaisis-

Kiinteistövälitys on varsin kovasti

Keskihintaiset mökit
kysyttyjä

ta mökeistä, joissa hintahaarukka
liikkuu 60 – 90 000 euron tasossa.
Kalleimmat, kaikilla mukavuuksilla
varustetut mökit vaativatkin sitten pidemmän myyntiajan.
– Perusvaatimuksena on sähkö, sisävessat ja juokseva vesi nostavatkin sitten hintaa reippaasti. Kysyntää näyttäisi olevan kaupunkia ympäröivän
Kallaveden rantakohteista, joita tosin
on myynnissä harvakseltaan, sanoo
Martikainen. Hänen kokemuksensa
mukaan hinta ei tosin aina ole se kaikkein ratkaisevin tekijä.
– Näyttää siltä, että välimatkan pituus kodin ja kesämökin välillä saattaa
olla jopa hintapyyntöäkin tärkeämpi
tekijä ostopäätöstä tehdessä. Kuntaliitoksilla, esimerkiksi Vehmersalmen
ja Karttulan liityttyä Kuopioon ei ole
ollut näkyvää vaikutusta sen enempää asuntojen kuin kesämökkienkään
hintakehitykseen, muistuttaa Veijo
Martikainen. Kuntaliitokset ovat tosin
nostaneet Kuopion yhdeksi valtakunnan suurimmaksi mökkikunnaksi.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

– Kallaveden rantamökeistä kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, sanoo LKV
Veijo Martikainen.

VUOROT LIIKUNTAKAUDELLA
2014 - 2015 2014 - 2015
VUOROT
LIIKUNTAKAUDELLA
Vuorot

11.8.2014 - 24.5.2015

Vuorot 11.8.2014 - 24.5.2015
Lentopallo
naiset, kuntoilijat

Aurinkorinteen koulu

torstai

19.00 - 20.30

miehet, kuntoilijat

Pirtin koulu

maanantai

19.00 - 20.30

-

Pitkälahden koulu

maanantai

18.30 - 20.00

-

Pitkälahden koulu

keskiviikko

18.30 - 20.00

Petosen Pinari

Kuntonyrkkeily

Salibandy
Nallet/Niiralan Kulma

keskiviikko

18.15 - 19.15

2005-2006 pojat/harraste Ala Pyörö

lauantai

13.00 - 15.00

Kuntoilijat (N/M)

Pirtin koulu

maanantai

20.30 - 22.00

Kuntoilijat/Miehet

Ylä Pyörö

tiistai

20.30 - 22.00

Pirtin koulu

perjantai

19.00 - 21.00

Futsal
miehet, kuntoilijat
Sulkapallo
Kuntoilijat (N/M)

26. PETOSEN HÖLKKÄ 14.9.2014

26. PETOSEN HÖLKKÄ 14.9.2014
26. Petosen hölkkä juostaan Kuopion Litmasen kentällä
26. Petosen hölkkä
juostaan
Kuopion
sunnuntaina
14.9.2014
alkaen
kloLitmasen
13.00. kentällä sunnuntaina 14.9.2014
alkaen klo 13.00. Osanottomaksu: Aikuiset 10 €, Nuoret (M/N 17-19) 5 €, Lapset
Osanottomaksu:
Aikuiset 10 €, Nuoret (M/N 17-19) 5 €, Lapset 2 €
2€
Ilmoittautuminen
Huom! paikanpäällä
paikanpäällä klo
11.30
- 12.30
Ilmoittautuminen
Huom!
klo
11.30
- 12.30
Lisätietoja: Tuomo YläKorhola puh. 040-564 4640
Lisätietoja:
Tuomo
YläKorhola
puh.
040-564
4640
Nettisivuiltamme www.petosennallet.fi/Holkkakutsu.html löydät tarkemmat tiedot
hölkästä.
Nettisivuiltamme
www.petosennallet.ﬁ/Holkkakutsu.html
löydät tarkemmat tiedot hölkästä.

Kotisivuiltamme
www.petosennallet.filöytyy
löytyyajan
ajan tasalla
tasalla olevat
yhteystiedot ohjaajista.
Kotisivuiltamme
www.petosennallet.ﬁ
olevatvuorot
vuorotjaja
header.jpg (GIF-kuva, 900 × 90 kuvapistettä)
sekä
vuorokohtaisista
hinnoista.
Tällä
hetkellä
keskustelemme
kaupungin
kanssa futsal‐vuorosta.
yhteystiedot ohjaajista. sekä vuorokohtaisista hinnoista.
Lisäksi
meillä
on
ohjaaja
vaje
lauantain
Ala
Pyörön
poikien
2005‐06
syntyneiden
vuorolle, teemme
Tällä hetkellä keskustelemme kaupungin kanssa futtöitä uudenLisäksi
ohjaajan/vetäjän
löytämiseksi.
sal-vuorosta.
meillä on ohjaaja
vaje lauantain
Ala Pyörön poikien 2005-06 syntyneiden vuorolle,
teemme töitä uuden ohjaajan/vetäjän löytämiseksi.
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Kaupunki kysyy asukkaiden mielipidettä:

Mikä kadulle nimeksi?
P

irttilahdentie jää kadunnimenä historiaan ensi vuoden alussa, sillä Kuopioon tuolloin liittyvässä Maaningan kunnassa on peräti 84 samannimistä
katua tai tietä kuin Kuopiossa. Pirttilahdentie on yksi näistä; nimenmuutoksella halutaan välttää ongelmien syntyminen esimerkiksi hälytystilanteissa.
Nimen muuttaminen helpottaa myös postin ja taksien löytämistä oikeaan osoitteeseen.
Kuopion kaupunki toivookin nyt ehdotuksia uudeksi nimeksi. Kaupungin
oma ehdotus on Pirttilahdenkierto, mutta kaupunkilaisilla on elokuun loppuun aikaa lähettää oma nimiehdotuksensa kuvatekstissä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Pientä vaivaa tiedossa
Kadun nimen muuttaminen aiheuttaa jonkin verran vaivaa kadunvarren
asukkaille ja yrityksille mm. osoitteenmuutosten ja mahdollisten painettujen
esitteiden uusimisen suhteen. Lisäksi joillekin asukkaille kadunnimeen saattaa
liittyä tunnearvoja.
Nimenmuutoksen jälkeen korjaukset tehdään opaskarttoihin mahdollisimman nopeasti, mutta esimerkiksi navigaattorien osoitetietojen päivittyminen
saattaa kestää, eikä kaupunki voi siihen vaikuttaa.
Uuden osoitteen voi ottaa käyttöön heti kun kaupunki on asentanut uudet
nimikyltit. Kaupunki myös huolehtii osoitteen muutoksesta pelastustoimelle,
maistraattiin ja postiin. Pirttilahdentien asukkaat saavat tiedon uudesta kadunnimestä postitse vielä tämän vuoden aikana.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Kaupungin kaavoitusosasto toivoo asukkaiden ehdotuksia Pirttilahdentien
uudeksi nimeksi. Ehdotukset voi lähettää elokuun loppuun mennessä kaavoitusteknikko Jussi Partasen sähköpostiin osoitteeseen jussi.partanen@kuopio.fi.

Omakotitonttien
haku käynnissä

Saaristokaupungin Pirttiniemessä on ensi vuoden rakentamiseen haettavana 21 omakotitonttia. Hakuaika päättyy 28.8.2014, tarkemmat ohjeet ja hakukaavake löytyvät osoitteesta www.kuopio.fi.
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Kirveslahden WWR oli menestys

Kirveslahden Wild Water Run –tapahtumaan
osallistui runsaat 40 avovesijuoksijaa.

K

irveslahdella heinäkuun lopulla kisailtu Suomen ensimmäinen avovesijuoksu Wild Water
Run yllätti osallistujamäärältään iloisesti. Järveen lähti 41 avovesijuoksijaa
ja järjestäjien iloksi yhtä monta palasi
rannalle omin jaloin. Osallistujia oli

niin Kielonsaaren kierrokselle kuin
Kirveslahden
kokeilumatkallekin.
Tapahtuman palkinnot menivät Kirveslahden kokeilukierroksen osallistujille. Sepittäjä ja Runotar -CD
runokirjan sai Niina Savolainen ja
Kuntokeskus Huipun lahjoittaman 30

euron lahjakortin sai Marja Hedman.
Lämpimät onnittelut voittajille!
WWR juostiin helteisessä kesäsäässä. Lämpötila ulkona lähenteli kolmeakymmentä ja pintaveden
lämpötilaksi mitattiin 28 astetta. Tapahtumalle toivottiin jatkoa ja erilai-

Historiallisia kuvia Matkuksessa

K

auppakeskus
Matkuksessa pääsee nyt katselemaan,
miten Kuopiossa vietettiin
kesää runsas vuosisata sitten. Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
KUHMU ja Matkus Shopping Center ovat toteuttaneet yhteistyönä ke-

säisen kuvaprojisoinnin ”Kesäinen
Kuopio”. Kuvaesitys luo tunnelmia
Kuopion kesistä 1800 -luvun lopulta alkaen. Kuvat kesäisestä Väinölänniemestä ja piknik-tunnelmista
menneen ajan hengessä välittävät
tuulahduksen kaupunkilaisten kesän-

vietosta muutama sukupolvi sitten.
KUHMU:n ja Matkus Shopping Centerin yhteistyö jatkuu syksyllä, jolloin
museon hääteema levittäytyy Matkukseen.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: KUHMU

sia suunnitelmia yöjuoksuista kuutamojuoksuihin onkin suunnitteilla.
– Järvijuoksusta ja tulevista tapahtumista kiinnostuneiden kannattaa
liittyä WWR:n uutiskirjelistalle ja
Kuopion seudun avovesijuoksijat
Facebook -ryhmään, muistuttaa ta-

pahtuman puuhanainen Jaana Turunen.
Seuraava Wild Water Run juostaan
kesällä 2015.
Kuva: Ilpo Lommi

Terve
• Edulliset hinnat
tulo
• Vapaita aikoja saatavilla
a!
Loput
Argan
Care
hoitoaineet
ja
•
muotoilutuotteet -25 %
Avoinna
KAMPAAMO

AURORE
PARTURI

STUDEX korvien
rei’itykset vain 17€ !

Anu

joustavasti
sopimuksen
mukaan!

045 147 9779

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

A-Oikeudet, Karaoke, Bingo,
Vinyylilevybileet yms.
Meidätkin löydät facebookista.

Kuvaesitys on nähtävissä kauppakeskus Matkuksen toisen kerroksen eteläpäädyssä 1. syyskuuta saakka. Kuvat ovat Kuopion kulttuurihistoriallisen museon valokuva-arkistosta aina 1890-luvulta 1960-luvulle.

Tervetuloa!
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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

To 21.8.2014 Porsaannoisetit ja sienimuhennos
Pe 22.8.2014 Broileririsotto
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Kahviosta nyt kahvimuki ja munkki mukaan 1,50 €
Tarjous voimassa 31.8. saakka

Tilauksesta täyte- ja voileipäkakut ym. leivonnaiset
Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviosta tai Internetistä

http://kahvio.ppay.ﬁ

Petosen Ikinuoret ry

Etsitkö? Jumala tahtoo sinun löytävän.
Monet ovat jo löytäneet. Tule mukaan!
To klo 18.30 Rukousilta
Su klo 15.00 Tarjoilua
15.30 Jumalanpalvelus
Retkievästä ti-pe klo 13.00 (ruoan jako)
Kaikissa tilaisuuksissa mahdollisuus esirukoukseen!
Koppelonkuja 1, Petonen • www.tukikohta.info

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Lämpimät Onnittelut
40-vuotiaalle Kuopion
Eläkkeensaajien piirille!

OMPELUPALVELU

Kerhomme alkavat
ti 2.9. klo 11.45,
boccia alkaa
to 4.9. klo 12-14.

• korjausompelua
• pieniä tilausompelutöitä
esim. kodin tekstiilejä
ma-pe klo 10-14
Pyörönkaari 19, 2. krs (Pinari)
kokoushuone

Tervetuloa mukaan!

Onnittelut EKL
Kuopion piiri ry:lle
40-vuotispäivänä ja
kiitokset hedelmällisestä
yhteistyöstä.
Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry

Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
Pyörönkaari
19, 2. krs., 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
Puh.
044
718
5073
sähköposti: petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
Sähköposti:
petosen.asukastupa.ast@kuopio.ﬁ
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/
Internet: http://kuopiossa.ﬁ/web/petosen-asukastupa/
Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Avoinna ma - pe klo 09.00- 13.00.

Petosen asukastuvalta voi kysyä työllistymismahdollisuuksista joko
palkkatuella
(edellyttää
korkeimman palkkatuen
oikeutta),
Joka
päivä
atk-ohjausta
ja -neuvontaa.
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

Petosen lehti myös verkossa:
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
petosenlehti.ppay.fi
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Petosen torikirppis
la 23.8.2014
klo 9.00 - 14.00
Pyörön torilla.
Ilmoittautumiset

riitta.katajamki@gmail.com

22.8. mennessä.
Paikat arvotaan.
Oma pöytä/rekki tai
alusta mukaan.
Lisätietoa facebook PPAY
ry:n ryhmä.

www.ppay.ﬁ • 044 722 9191
- biljardi ma klo 9.30-13 ja to klo 12-14
- salibandy su klo 17-18
- jumppa/boccia ma klo 10-12
Yhteistyössä Kuopion Eläkkeensaajien kanssa:
- askartelukerho to klo 12-15
Syyskauden vuorot alkavat syyskuun alussa.
Lautapeli klubi/ Board game club kokoontuu Pinarin
kokoushuoneessa perjantaisin klo: 18.00-21.00
Vetäjänä: TJ Fowler. Tervetuloa mukaan!

PitkälahdenPuutarhakerhon
Puutarhakerhon
Pitkälahden
Pitkälahden Puutarhakerhon
HUIPPUSUOSITTU
HUIPPUSUOSITTU
HUIPPUSUOSITTU

TAIMIKIRPPIS
TAIMIKIRPPIS
TAIMIKIRPPIS
PETOSENTORILLA
TORILLA
PETOSEN

lauantaina
23.8.
klo
8.00
13.00
lauantaina
23.8.
klo
8.00
- -13.00
PETOSEN
TORILLA
lauantaina 23.8. klo 8.00 - 13.00
Tule
hankkimaan
hyvät
edulliset
taimet
Tule hankkimaan
hyvät
jaja
edulliset
taimet
y
y
istutuksiin!
syksyn
syksyn
y y hyvät
istutuksiin!
Tule hankkimaan
ja edulliset taimet
syksyn
y y istutuksiin!
Runsaasti
erilaisia
perennoja,
perennoja
Runsaasti
erilaisia
perennoja,
perennoja
yrttejä
pensaita!
yrttejä
ja ja
pensaita!
Runsaasti
erilaisia
perennoja,
perennoja
yrttejä ja pensaita!

Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

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,
Teemu Viemerö
p. 046 841 7613

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
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Piiristä vastaa Merja-Riitta Jaakkonen
p. 040-5573 285.

Kallaveden
seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 17.8. klo 10. Liturgia Anni Tanninen, saarna Raili Rantanen ja
kanttorina Johanna Kinnunen.
Messu su 24.8. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Matti Pentikäinen ja
kanttorina Richard Nicholls.
Messu su 31.8. klo 10. Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna Raili Rantanen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 7.9. klo 10. Liturgia AnnaMaija Hella, saarna Veli Mäntynen.
Kallaveden kirkko - Muuta
Rantakalailta su 24.8. klo 16. Rakennusliiton maja, Kurikkakatu. Rantakalaa, kahvi- ja mehutarjoilu, myytävänä Kallaveden muikkuja kotiin
vietäväksi, yhteislaulua Anna-Mari
Linnan johdolla ja Hartaus pastori
Raili Rantanen.Tapahtuman järjestä-

Musiikki

vät Kallaveden seurakunta ja Saaristokaupungin asukasyhdistys.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Aamurukous alkaa maanantaisin
klo 9. alkaen 1.9.
Raamattu- ja rukouspiiri alkaa tiistaisin klo 18.30 alkaen 2.9. Seurakuntatalon sakastissa.
Rukouspiiri keskiviikkoisin klo
18:30. alkaen 3.9.
Aikuisten takkailta ke 3.9. klo 18.
takkahuoneessa.
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Perheraamattupiiri su 24.8. klo
16.30. Raamattupiiristä vastaa Pia
Karjalainen p. 050-5251 012.
Sanasta suuntaa elämään - raamattupiiri tiistaisin klo 18.30 alkaen 2.9.
Jaakkosilla, osoitteessa Pitkäsiima 15.

Nuorten lauluryhmän harjoitukset
keskiviikkoisin alkaen 20.8. klo 16-17
Kallaveden kirkolla(yläaste-lukioikäisille). Lisätietoja kanttori Mari VuolaTanila puh. 040 4848 368, s-posti: mari.vuola-tanila@evl.fi.
Lapsikuoron harjoitukset Kallaveden kirkolla alkaen 20.8. klo 17-18 ja
klo 18.30-19.30 Vehmasmäen kappelilla. Kuoron johtajana kanttori Mari
Vuola-Tanila.
Seniori- ja kirkkokuoron harjoitukset alkaa torstaisin klo 16-20 alkaen 4.9. Kallaveden kirkolla.Kuorojen
johtajana Anna-Mari Linna.
Diakonia
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.

Johannes etsii
ystävää Petoselta

P

etosen lehden toimitukseen tuli sähköpostia ystävää etsivältä Johannekselta, nuorelta pyörätuolia käyttävältä mieheltä. Hän toivoo
lehtemme välityksellä löytävänsä henkilön, jonka kanssa voisi jakaa
elämän ilot ja surut. Johannes kirjoittaa näin:
– Olen romanttinen, herkkä sekä luotettava, kärsivällinen ja erittäin huumorintajuinen sekä sosiaalinen nuori mies. Minulle on aivan sama, onko
kumppanini kävelevä vai pyörätuolissa, koska olen itsekin pyörätuolissa.
– Jokainen ihminen pitäisi hyväksyä sellaisena kun hän on. Minä haluaisin rinnalleni jonkun, jonka kanssa voisi jakaa ilot ja murheet, sekä kenen
kanssa voisi olla onnellinen. Harrastan rakkauslaulujen sanoittamista ja
yleensä kirjoittamista. Minusta on mukava auttaa muita ihmisiä henkisesti.
Tykkään kaikenlaisesta musiikista ja kaikista kulttuureista. Minusta on
ihanaa matkustaa silloin tällöin ulkomaille ja tutustua uusiin ihmisiin sekä
kulttuureihin.
– Kaikkien ihmisten pitäisi muistaa, että vaikeista ajoista huolimatta kukaan ei saisi jäädä yksin!
johannes.hamalainen@gmail.com

MM-kisaveikkaus huipentui finaaliin
PPAY järjesti kesä-heinäkuussa kotisivuillaan jalkapallon MM-kisaveikkauksen, johon osallistui kaikkiaan 31 veikkausta. Voittorivin nimimerkeillä käytyyn kisaan jätti ja 100 euron lahjakortin Intersportiin nappasi kenties
legendaariselta brassipuolustajalta nimensä lainannut Branco, joka Saksan
mestaruuden myötä nousi ykköseksi ohi Irmali55:n ja Twilightin. Viiden
parhaan joukkoon eli palkinnoille ylsivät myös nimimerkit PalloSorsa ja
M Bon, jonka onni kääntyi vieläkin paremmaksi kaikkien osallistuneiden
kesken suoritetussa arvonnassa, niinpä hän voitti 50 euron lahjakortin Intersportiin.
MM-kisaveikkauksen kysymyspatteria ei voida pitää kaikkein helpoimpana vastattavaksi, jos kisassa aikoi tosiaan menestyä. Kysymykset vaativat
lajituntemusta ja paneutumista ottelukaavioon. Joukossa olikin vastausrivejä, joissa vähintäänkin haettiin yllätyksiä, ellei peräti jättipaukkuja menestyjien suhteen. Jyvät siis erottuivat akanoista ja parhaat pärjäsivät, kuten
itse Brasilian kisoissakin. Vielä kerran onnittelut voittajille!

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

Jotain
uutta,
jotain
käytettyä!
Syksyn
kunniaksi
Harpymil
tarjoaa

käytetyn työpistekokonaisuuden alennettuun
hintaan.
a

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

im

liko ym. toimistokalusteita:
Satoja erilaisia tuoleja, pöytiä,
i vakaappeja,
teita!

Kokonaisuus
työpöydän,
uur sisältää
alus
S
k
o
t
s
i
• tuolit alk. 5 €
•to
pöydät
im alk. 40 €sekä laatikoston
apteekkarin
kaapin,
työtuolin
ä
j
y
t
t
te 40 € • työtuolit alk. 40 €
• kaapit
äyalk.
kyhteishintaan
480 € (Sis. alv 24%).
• paljon erilaisia toimistotarvikkeita.
kalusteita
myös kotiin,
varastoon,
mökille ym. liikkeessä.
Tule •myös
tutustumaan
runsaaseen
valikoimaamme

Puh.
Kuopio (ent.
(ent.Areena)
Areena)• •70820
70820Kuopio
Kuopio
Puh.044
044288
2883602
3602• •myynti@harpymil.fi
myynti@harpymil.ﬁ •• Petosenmutka
Petosenmutka 41, Kuopio
Avoinna: ma-to 10-17.00 ja pe 10-15.00

www.harpymil.fi
www.harpymil.ﬁ
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lounas vai
päivällinen?
lounas vai
KoKoa
päivällinen?
salaattisi
KoKoa
tässä!
salaattisi

Tapahtuman avaa
Antti Ruuskanen

Väinölänniemellä lauantaina 23.8.2014 klo 14–17

tässä!

Liikkuminen on
hauskaa – yhdessä!

Juokse, pompi, heitä, nauti! Lasten Koo Games -tapahtumassa lapset saavat liikkua
sydämensä kyllyydestä ja vanhemmatkin iloitsevat lasten riemusta. Tapahtumassa on lasten
itsensä toivomia lajeja kuten pomppimista ja temppuratoja. Kisasuorituksia ei mitata,
mutta ne kirjataan leimalla osallistumispassiin.

Lisätietoja
mennessä osoitteessa:
Lisätietojaja
jailmoittautuminen
ilmoittautuminen20.8.
osoitteessa:

www.lastenolympialaiset.com

Paljon erilaisia
pomppulinnoja!

Tapahtuman järjestävät

Tapahtuman
pääyhteistyökumppanit

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi
Meillä nyt myös PicaDelin salaattibaari
ja Hanna Partasen leipomotuotteita

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi
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Rakenna ja remontoi kotisi kuntoon!

-50%

Huopakatolle kattomassa

121

00

Ovh.

25 kg (4,84/kg)
Falu Vapen
Punamultamaali
Falun punainen

28

90

10 l (2,89/l)

Fasad Solid
Peittosuoja
Alk.

65

Kaikki

Kaikki
Pinotex-kyllästeet

grillit

!
1/2-hintaan
Kaikki pihakalusteet

Cura 2119
korkeapainemaaliruisku

1/2-hintaan!

495

00

Väri-Kallen Puuöljy
Väritön

kpl

Rakennustarvikeosastolta:

90

SL-kottikärry
Puhkeamaton rengas

9 l (7,32/l)

kpl

53

00

10 l (5,30/l)

Lisää hyviä tarjouksia löydät
myymälästämme!

Ulkoverhouslauta
21 x 120
UTV valkea

62

90

9 l (6,99/l)

69 099
99
0
99
6
00

Isännän kalkkimaali

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Kyllästetty
28 x 95
ruskea sileä, viistetty
Pätkäpeltiä
Sävyt RR32 ja RR33

jm

jm

m2

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

