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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

AURA
HAMPURILAINEN

GRILLI
voimassa 30.9.2014 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

KANASALAATTI

SALAATTI
voimassa 30.9.2014 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

TONNIKALA PITA

KEBABRULLA
KEBAB
voimassa 30.9.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

6€

GRILLI
voimassa 30.9.2014 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

5€

tällä setelillä

tällä setelillä

JUNIOR NUGGETIT
RANSKALAISILLA
JUNIOR
voimassa 30.9.2014 asti
1 seteli / asiakas

KERROSATERIA

4€

tällä setelillä

tällä setelillä

MEDIUMPIZZA

3:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 30.9.2014 asti
1 seteli / asiakas

8€

GRILLI
voimassa 30.9.2014 asti
1 seteli / asiakas

PERHEPIZZA

8€

2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 30.9.2014 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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Kahvilayrittäjä Minna Saario:

– Petonen tutuksi ajan kanssa

E

lokuun alussa uudistettuna
avattu kahvila KahviHetki tunnettiin aiemmin Petosen Leipomo & Kahvilana, mutta Tampereelta
hiljattain Petoselle muuttanut Minna
Saario vaihtoi herkkupuodin nimen
ja ilmeen paremmin ajan henkeen
sopivaksi. Monien pienten uudistusten lisäksi myös kahvilan sisustus
meni uusiksi. Serkkunsa Mauri Saario vastaa samoissa tiloissa toimivasta
leipomosta, jossa hän leipoo edelleen
tunnetut leivät ja sämpylät kauppoihin. Minna leipoo kahvilan tuotteet
ja vastaa yrittäjänä kahvilan pyörittämisestä.
– Takana on todella kiireinen kesä.
Päätöksen Kuopioon tulosta tein vasta
kesäkuussa, sen jälkeen muutto tänne,
kodin laitto ja kahvilan uudistaminen; puodin sain sitten viimein auki
elokuun alussa, listaa Vesannolla syntynyt, mutta Tampereella, Porvoossa,
Jyväskylässä ja aikaisemmin Kuopiossa asunut ja mm. Vaasan Oy:n tuotepäällikkönä työskennellyt tuore kahvilayrittäjä. Minnalla on yksi ahkera
työharjoittelija.

Lapsiperheet löytäneet
KahviHetken
S-Marketin kiinteistössä Petosen-

tien puolella sijaitseva leipomo-kahvila on Minnan mukaan hieman piilon
takana, mutta näkyvyyttä tulee lisää
mm. uuden valomainoksen myötä.
– Markkinointia on tarkoitus lisätä
myös KahviHetken facebook –sivujen
kautta. Lapsiperheet ovat jo ilahduttavasti löytäneet tänne, samoin lähistöllä työssä käyvät. Nyt kun KahviHetkessä kelpaa myös pankkikortti, niin
sekin helpottaa kuluttajien asiointia.
Kotimaiset, laktoosittomat, aidolla
voilla leivotut ja lisäaineettomat tuotteet ovat leipomon ja kahvilan valtteja. Tällä hetkellä suosikkituotteita ovat
munkkirinkeli ja juustokinkkusarvi.
Jatkossa Minna toivoo, että myös yritykset tilaavat leipomo-kahvilan tuotteita ennakkoon.
– Petoseen en ole juurikaan ennättänyt vielä tarkemmin tutustua, mutta
eiköhän ihmiset ja paikat tule piankin
tutuiksi, naurahtaa Minna ja rientää
palvelemaan työhaalareissa kahvilaan
pelmahtaneita miehiä. Kahvin ja pullan tuoksu houkuttaa.
KahviHetki, Jalkasentie 7,
puh. 040 754 9071.
Avoinna
ma-to 7.30-15.00, pe 7.30-13.00.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

– KahviHetken yksi suosikkituotteista on munkkirinkelit, sanoo kahvilayrittäjä Minna Saario.

Asukaskysely Petosen metsistä:

Vastauksia ennätysmäärä

K

uopion kaupunki on aloittanut
Petosen kaupunginosan metsien käytön ja hoidon suunnittelun. Asukkaiden on mahdollista
vaikuttaa metsäalueiden hoitotoimiin;
elokuussa päättyneen kyselyn tavoitteena oli saada mahdollisimman
useilta asukkailta mielipide lähiympäristönsä hoidosta. Kysely lähetettiin
400 talouteen; vastauksia saatiin lähes
kaksisataa.
Suunnittelija Jukka Laukkanen
Kuopion kaupunkiympäristön maaomaisuuden hallintapalveluista kertoo, että vastauksia tuli poikkeuksellisen paljon.
– Vastaavia kyselyitä on kaupunki
tehnyt useammalla kaupunginosalla
ja Petosen alueella vastaajien määrä
on ollut ennätyksellisen suuri, etenkin
sähköisiä vastauksia tuli poikkeuksellisen paljon.

Metsäkyselyyn tuli Petoselta ennätysmäärä vastauksia. Asukkailla näyttäisi olevan huoli mm.
pusikkojen lymypaikoista ja niiden tuomasta
turvattomuudesta.

PÄÄKIRJOITUS

K

eskustelin viime viikolla
muutamien lehtemme jakelualueella toimivien yrittäjien kanssa, heistä on juttua toisaalla tässä lehdessä. Oli ilahduttavaa
huomata, kuinka innostuneesti ja
valoisasti he vallitsevasta taloustilanteesta huolimatta ovat jaksaneet
ja jaksavat ponnistella kehittääkseen
yritystoimintaansa ja tarjotakseen
alueen asukkaille entistä laadukkaimpia palveluja.
On toki totta, että esimerkiksi
Petosella on yrityksiä parin vuosikymmenen aikana tullut ja mennyt,
mutta suuri osa niistä on sinnitellyt
läpi huonojen ja vielä huonompien
suhdannevuosien. Uusiakin yrittäjiä

– Kyselyn tulokset julkaistaan kaupungin www-sivuilla vielä syyskuun
aikana. Tulosten pohjalta tehdään
alustava metsien hoidon ja käytön
suunnitelma, joka on nähtävillä kaupungin sivuilla ja sitä on asukkaiden
mahdollista kommentoida. Suunniteltu harvennusten ja raivausten ajankohta on 2016 tai 2017, sanoo Laukkanen.

Harvennuksia kaivataan
Kyselyvastauksissa asukkaat toivoivat ensisijaisesti pusikoitumisen estämistä. Yli 80 % kaikista vastaajista piti
metsien harventamisen sopivan hyvin
tai erittäin hyvin Petosen alueelle.
Tontin haltijoilta kysyttiin myös
mielipidettä tontin lähimetsän hoidosta. Alle 5 % oli sitä mieltä, että
puusto pitää säilyttää nykyisellään.
Petosen kyselyn erityispiirteenä oli
vastauksissa pusikoitumisen aiheuttama turvattomuus; asukkailla on huoli
pusikkojen lymypaikoista ja ei toivotuista vieraista asuinalueilla.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Paras keino pitää kaupunginosamme palvelut kunnossa on käyttää niitä
tänne tulee, esimerkkinä Tampereelta
Kuopioon vastikään muuttanut Minna Saario; hän avasi kahvila KahviHetken reilu kuukausi sitten. Petosen
palveluja hän pitää hyvinä, ainoastaan
Postin puuttuminen on iso miinus.
Ravintoloitsija Veli Markkasen
Käskynkkä Jynkässä ja Mualiman
Napa kauppatorilla ovat koko Kuopionkin mittakaavassa jo käsitteitä.
Mennyt kesä oli terassiravintoloille
erinomainen, ja Markkasen mukaan
heinäkuu oli Mualiman Navalle jopa historiansa paras. Käskynkälläkin
menee ihan mukavasti.
Liikunta- ja Hyvinvointikeskus
Fressin Lippumäen myyntivastaava
Anne Hassinen on myös tyytyväinen

päättyneeseen kesään. Helteiset säät
eivät ennakko-odotuksista huolimatta notkauttaneet liikuntakeskuksen
myyntiä, vaan alueen asukkaat käyttivät Fressin palveluja varsin innokkaasti koko kesän.
Petosen Alkon siirtyminen Lidlin
yhteyteen on puhuttanut alueen asukkaita. S-marketin marketpäällikkö Satu Suutarinen suhtautuu tilanteeseen
tyynesti; hän luottaa edelleen siihen,
että asiakkaat valitsevat päivittäistavaroiden ostopaikan muiden syiden
kuin Alkon läheisyyden perusteella.

Byrokratian kukkanen?
Tähän loppuun kevennykseksi yk-

si surkuhupaisa esimerkki siitä, mitä yrittäjän liika innovatiivisuus voi
tuoda tullessaan. Itsekin yrittäjänä
olleena tiedän, millaisen byrokratian
kanssa sitä yrittäjäraukka joskus joutuukaan painimaan.
Eräs taksiyrittäjä ajatteli piristää
hiipunutta elinkeinoaan ostamalla
avomallin mersun, katsasti sen asianmukaisesti ansioliikennekäyttöön ja
saikin mukavasti asiakkaita – kunnes
paikallinen taksitarkastaja teki kaikkensa saadakseen uudenkarhean avomersun pois liikenteestä. Perusteluna
oli se, että taksikyltin kuuluu olla kiinnitettynä auton katolle, ei takakontin
päälle, jonne taksimies oli luonnollisesti kyltin laitattanut. Lisäksi mersu

oli kaksiovinen, kun tarkastajan tulkitseman paragrafin mukaan pirssissä kuuluu olla ovia neljä.
Asian selvittely vaati byrokraateilta useita työtunteja ja neuvonpitoja, kunnes tilanne viimein ratkesi
taksiyrittäjän eduksi. Järki voitti ja
avopirssi on edelleenkin liikenteessä tarkastajan epätoivoisista ponnisteluista huolimatta. Maalaisjärjen
käyttö kun on edelleen, toivottavasti,
sallittua ja peräti suotavaa.
Hyvää alkanutta syksyä kaikille!
Heikki Kokko
päätoimittaja
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R –kioskilla
juhlittiin synttäreitä

Milla Turunen (vas.) ja Linda Väänänen juhlistivat 2. päivä syyskuuta Pyörönkaarella sijaitsevan
R-kioskinsa ensimmäistä syntymäpäivää. Kävijöille tarjoiltiin kakkua, kahvia ja iloista mieltä.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

ILMOITUSTILAA!
Pyydä tarjousta
ilmoitusmarkkinoijaltamme Pekka Hämäläiseltä
soittamalla 040 524 2600 tai sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi
Lehden mediatiedot löytyvät netistä http://petosenlehti.ppay.fi

Muikku
3,99 €/kg

Viihdy Jynkässä,
Ravintola Käskynkässä
* Lounas ma-pe
klo 10.00-15.00
alk. 9,20 €

voimassa 11.9.-13.9.

Valio Oltermanni juustot

ERÄ!!!
Voimassa vain 11.9. torstaina.

1,99 kpl
450-500 g (3,98-4,42/kg)

tuotteissa venäjänkieliset tekstit, rajoitus 2 kpl/talous.

AloitA
tästä!
Pic_disk_takskylt_100x35_FI.indd 1

max 30 henkilöä.
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Tykkää meistä Facebookissa ja näet uusimmat tarjoukset!
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vesa.immonen@k-supermarket.fi
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Nauti paikan
Soikkokuja 12, Jynkän palvelukeskus, Kuopio
017-361 3411
www.kaskynkka.net
ma-to 10.00-20.00, keittiö 10.00-19.00
pe
10.00-23.00, keittiö 10.00-21.00
la
12.00-22.00, keittiö 12.00-21.00
su
12.00-21.00, keittiö 12.00-20.00
Tilaisuuksissa palvelemme -02 asti
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Veli Markkanen:

– Historian paras heinäkuu

R

avintola Käskynkän ja Mualiman Navan ravintoloitsija
Veli Markkanen istuu elokuisena lauantaina tyytyväisenä toriravintolansa terassilla. Kauppatorilla on
parhaillaan menossa Kansainväliset
markkinat, väkeä on tungokseen asti ja se näkyy myös Mualiman Navan
myyntitiskillä. Ravintoloitsijalla on
kiireistään huolimatta aikaa muutaman minuutin huiliin.
– Kesä oli myynnillisesti todella hyvä, etenkin heinäkuussa tehtiin historian paras tulos, kiitos erinomaisten
säiden. Kesäkuussa puolestaan tuntui
siltä, että onko tässä ulkoilmaravintolan pidossa mitään järkeä, kelit kun
olivat kurjaakin kurjemmat ja se näkyi
tietysti myynnissä. Mutta säitten haltijat olivat lopulta sen verran armollisia,
että kokonaisuutena kesä meni erinomaisesti, myhäilee Markkanen.

Kaksi hyvää kuukautta
riittää
Markkanen tietää kokemuksesta,
että kaksi lämmintä ja aurinkoista ke-

säkuukautta tekee ulkoilmaravintolan
pidosta järkevää. Tämä kesä oli juuri
sellainen alkukesän koleudesta huolimatta.
– Kaupunki tosin korotti Mualiman
Navan vuokraa hiljattain, mutta siitäkin nyt selvittiin mallikkaasti.
– Käskynkälläkin menee ihan mukavasti. Taloudellinen epävarmuus
tosin näkyy ruokapuolella, enää ei
juurikaan tilata sisäfileitä ja kalliimpia
juomia, vaan asiakkaat valitsevat mieluimmin sieltä listan edullisemmasta päästä. Ihmiset ovat näinä aikoina varsin tarkkoja rahankäytöstään,
muistuttaa ravintoloitsija.
Mualiman Napa on auki vielä parisen viikkoa, jos vain säät sallivat.
Käskynkässä syksy jatkuu entiseen
malliin.
– Keväällä sitä taas alkaa haikailla
tänne torille, että jokohan sitä kohta
päästään Mualiman Navan vilinään.
Toivottavasti ensi kesä näyttää sitten
yhtä aurinkoiselta kuin tänäkin vuonna.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Ravintoloitsija Veli Markkanen on tyytyväinen päättyneen kesän tulokseen. Mualiman Navalle heinäkuun myynti oli historiansa paras.

Karhunpesä
muuttui
rauhalliseksi
lähiökuppilaksi
K
– Talvi tulee olemaan vilkasta aikaa ja muutenkin myynnit ovat nousseet tasaisesti, Petri kertoo tyytyväisenä.

arhunpesän historiaan kuuluu
omat levottomat aikakautensa ja niistä baari tunnetaan
Suomen monessa kolkassa. Jo puolen
vuoden ajan Karhunpesän omistanut
Petri Kärkkäinen päätti tuoda paikkaan uudet tuulet ja onnistui siinä.
– Baarilla on omat 90-luvulta säilyneet leimansa, mutta nykyisin tämä on rauhallinen kuppila. Väki on

SYKSY JO SAA!
TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!

muuttunut valtavasti entisajoista ja ravintola kutsuu nykyisin sisäänsä kaiken ikäisiä aikuisia eri väestöluokista.
Baari on mainettaan paljon parempi ja
mukavampi paikka, Petri sanoo.
Lämmin kesä oli terassittomalle
Karhunpesälle hiljaisempaa aikaa,
mutta elokuun viileämmät päivät alkoivat vilkastuttaa liiketoimintaa.
– Ero oli välittömästi huomattavissa,
kun ilmat hieman viilenivät. Toiminta herää henkiin yleensä syksyisin ja
ihmiset pääsevät nauttimaan meidän
ohjelmistosta, kuten bingosta, vinyylilevybileistä, tietovisoista ja karaokesta.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN EDULLISESTI:

PERUSHUOLTO

75,-

KULJETUSPALVELU HUOLTOON 20,Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.

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

Tervetuloa!

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

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

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

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

Lippumäen Fressissä
hikoiltiin viileässä

M

enneen kesän viikkoja jatkuneet helteet eivät ennakko-odotuksista huolimatta
näkyneet Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Fressin kävijämäärissä. Myyntivastaava Anne Hassisen mukaan
monet asiakkaat halusivat kuntoilla kuumankostean ulkoilman sijaan
Fressin viileissä ja ilmastoiduissa tiloissa – siellä myös jaksetaan jumpata
pitempään.
– On ollut hienoa huomata, että myös ne ns. huonokuntoisemmat
tulevat nykyään rohkeasti kuntoilemaan. Kynnys astua sisään on madaltunut viime aikoina, sanoo Hassinen.
Fressiin pääsee tutustumaan maksutta, ja samaan ”hintaan” sisältyy halutessaan myös keskustelut trainerin
kanssa.
– Naisia meillä käy enemmän kuin
miehiä, suurin osa kävijöistä on 20 –
40 vuotiaita. Asiakkaina on kaikenikäisiä ja –kuntoisia, liikunnan juuri
aloittaneista
huippu-urheilijoihin,

ynnää Fressin ryhmäliikuntavastaava
Veera Salokangas. Liigatason urheilijoita käy täällä niin KuPS:n kuin KalPankin riveistä.
– Pelastusopiston väki käy meillä myös ahkerasti. Opistolla on toki
omat kuntosalit ja laitteet, mutta ehkäpä kaverit haluavat välillä kokeilla
jotain uutta, naurahtaa Veera.

Rankkaakin rankempi HIIT
Fressi tarjoaa liikkumisen riemua ja
kunnonkohotusta paitsi aktiivisti liikuntaa ja kuntoilua harrastaville, niin
myös kaikille suunnattuja matalan
kynnyksen retrotunteja, selkä- ja niskahartiajumppaa sekä rauhallista kehonhuoltoa esimerkiksi leikkauksesta
toipuvalle. Ja onpa Fressissä mahdollista jättää pienokaiset henkilökunnan
hellään huomaan siksi aikaa, kun isä
tai äiti kohentaa kuntoaan.
– Kiireisille kuntoilijoille on kehitetty myös oma ohjelmansa, HIIT eli

High-intensity interval training, kertoo Anne. Tämä supertreeni polttaa
rasvaa ja kohottaa kuntoa yhtä tehokkaasti kuin aerobinen liikunta, mutta
aikaa kuluu vain puolet. Aloittelijalle
riittää neljän minuutin harjoittelu.
HIIT on intervalliharjoitus eli kuntoilua, jossa liikkeiden tempo vaihtelee. HIIT-treenissä tehojakso kestää
15–30 sekuntia kerrallaan, ja jakso vedetään todella täysillä.
– Kovaa vedetyllä treenillä on tutkitusti myönteisiä terveysvaikutuksia,
muistuttaa Veera. Norjassa sydäninfarktipotilailla tehdyt tutkimukset
osoittivat intervalliharjoittelulla olevan selvästi aerobista harjoittelua
myönteisemmät vaikutukset paitsi
fyysiseen kuntoon, niin myös sydämen toimintaan.
Lippumäen Fressi, www.fressi.fi/
keskukset/lippumaki
Teksti ja kuva:
Heikki Kokko

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

Kevään ja
kesän juhliin
syksi

Syk

kivaa!

- kasvohoidot
- jalkahoidot
- ripsien pidennykset

* Täydellinen kasvohoito 55 €
(norm.
sekä muut58 €)
hoidot 45 € (norm. 48 €)
*kosmetologin
Jalkahoito
Katso hinnasto
*www.hyvanolonsalonki.fi
Kestolakkaus
20 €
Pyörönkaari 1, 70820 Kuopio, puh. 044 355 5730
www.kauneushoitokuopio.fi

Avoimet
ovet
Pelastusopistolla la 27.9. klo 10-15
Tule tutustumaan:

• oppimisympäristöihin, kuten ensihoito- ja
hätäkeskussimulaattoreihin
• Kriisinhallintakeskukseen
• pelastusajoneuvoihin
• Petosen paloasemaan
• lapsille mm. temppurata ja valokuvaus palomiehen
varusteissa
• harjoitusalueella oppilaiden pelastusnäytöksiä
• pelastuskoiranäytös

Uuden ja terveemmän suunnan elämälleen ottanut jääkiekkoilija Jere Karalahti on Fressin valtakunnallisen mainos- ja
markkinointikampanjan tähti. Jeren vierellä myyntivastaava Anne Hassinen ja ryhmäliikuntavastaava Veera Salokangas.

Saaristokaupungin koirapuiston talkoot käyntiin

S

aaristokaupungin
Rautaniemeen
rakennettavan
koirapuiston talkootyöt alkavat tulevana viikonvaihteena
13.-14. syyskuuta. Talkoille on
varattu myös koko seuraava viikonloppu 20.-21. syyskuuta ja
hyvin todennäköisesti myös sitä
seuraava viikonloppu. Talkoot
alkavat kaikkina päivinä kello 9.
Talkootehtäviin kuuluu muun
muassa puistoalueen maisemointia, aitapilarien junttausta, tolppien pystytystä ja roskasäiliön
asennusta. Puistoon rakennetaan

erikseen isojen ja pienten koirien puoli, ja molemmille puolille tulee omat
sisäänkäynnit.
Saaristokaupungin asukasyhdistys
on saanut puiston rakentamiseen 15
000 euron talkooavustuksen Kuopion
kaupungilta. Työ vaatii myös fyysistä
voimaa, joten paikalle toivotaan etenkin miesväkeä. Kevyempiäkin tehtäviä on paljon, joten työtä riittää varmasti kaikille.
Talkoisiin voi ilmoittautua mukaan
Saaristokaupungin asukasyhdistyksen tiedottaja Anu Pöntiselle puhelinnumeroon 040 545 1952 tai anu.

pontinen@gmail.com, jotta talkoolaisille osataan varata oikea
määrä talkooevästä. Mukaan voi
tietenkin tulla myös ilmoittamatta.
Facebookissa koirapuiston edistymistä voi seurata ja kommentoida Saaristokaupungin koirapuisto
-ryhmässä. Siellä voi myös ilmoittautua mukaan talkoisiin.
Saapumisohjeet Lehtoniementieltä: käänny Pölläkänsalmentielle,
sieltä Rautokannantielle ja Rautaniementielle.
Teksti ja kuva: Anu Pöntinen

Harjoitusalueelle ei pääsyä omilla ajoneuvoilla.
Alueelle on ilmainen linja-autokuljetus opistolta.
Pelastusopiston alueella rajoitetusti pysäköintitilaa, suosithan julkisia kulkuvälineitä.
Tervetuloa! Löydät meidät Petoselta,
osoitteesta Hulkontie 83.
www.pelastusopisto.fi

Petosen lehti myös verkossa:
petosenlehti.ppay.fi
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PETOSEN TORIKIRPPIS
JÄRJESTETTIIN FACEBOOKISSA

P

etosen torilla 24.8. pidetty torikirppis toteutettiin pikavauhdilla, vajaassa parissa viikossa asukkaiden aloitteesta liikkeelle
lähtenyt tapahtuma on oiva osoitus
Facebookin näppäryydestä. Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen FBryhmässä kyseltiin, josko yhdistys
järjestäisi syystapahtuman. Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa sellaista
ei ollut, mutta se ei ollut järjestämisen

esteenä. FB:n ryhmässä porukalla päätettiin järjestää kirppis ja hoideltiin
yhdessä järjestelyt sekä markkinointi. Myyntipaikat olivat maksuttomia,
sillä yhdistys maksoi viranomaisluvan
ja mainokset jaettiin porukalla. Helppoa kuin heinänteko!
Ainoaksi harmiksi jäi ostajien vähäisyys, syynä olivat ehkä samana päivänä eri puolilla kaupunkia olleet muut
tapahtumat. Petosen torilla samaan

aikaan järjestetystä Puutarhakerhon
taimikirppiksestä oli meille pelkästään hyötyä, sillähän sen kylkeen hakeuduttiinkin.
Kaikenlaiset toimintaideat ovat edelleenkin tervetulleita, asukasyhdistys
tsemppaa ja mahdollistaa asukasaktiivisuutta mielellään.
teksti: Riitta Katajamäki
kuva: Heikki Kokko

Tule sellaisena kuin olet.
Ke klo 18.30 AO-piiri (suljettu, AA-tyypinen ryhmä)
To klo 18.30 Rukousilta
n!
Su klo 15.00 Tarjoilua
le mukaa
u
T
15.30 Jumalanpalvelus
16.00 Raamis lapsille
Uskon perusteet ryhmään ja Opetuslapseuskurssille
ilmoittautuminen alkanut, Ilmoittaudu ja tutustu:
www.tukikohta.info, aloitus 18.9. klo 18.30

Koppelonkuja 1, Petonen • www.tukikohta.info

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
petosen.asukastupa.ast@kuopio.ﬁ
Sähköposti:
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
Petosen
Ikinuoret
ry
Pitkälahti-Petosen
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

asukasyhdistys ry hakee

Oletko yksin -tule Ikinuoriin!

Petosen lehteen
KerhommeNeulekerho
ovat joka tiistaiperjantaisin klo 12.30 - 14.30.
klo 11.45-14.00
Korjausompelija jälleen tavattavissa.
Petosen Asukastuvalla,
Pyörönkaari 19, 2. krs.

TOIMITTAJAA

Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien

Boccia vuorot urheilusalissa
Edellytyksenä
ennakkoäänestyksen vuoksi
17. - 23.10. oikeus
(alakerta) torstaisin klo 10.00- 12.00.
työkokeiluun tai korkein

Torikirppiksen myyntipaikat olivat maksuttomia, sillä PPAY maksoi viranomaisluvan ja mainokset jaettiin porukalla.

Lämmöllä tervetuloa uudet jäsenet
- aikamme kuluu mukavasti.

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

• Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13 ja
torstaisin klo 12 - 14
• Mielikuvajumppa / Boccia maanantaisin
klo 10 - 12
• Lautapelikerho perjantaisin klo 18 - 21
• Äijäsähly sunnuntaisin klo 17 - 18.30
Kuopion eläkkeensaajien kanssa yhteistyössä:
• Askartelukerho torstaisin klo 12 - 15
• Rivitanssi sunnuntaisin klo 16 - 17

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

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

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

palkkatuki.

Työtehtävinä muun
muassa lehtijuttujen
suunnittelu ja
kirjoittaminen,
haastatteleminen,
osallistuminen lehden
suunnitteluun sekä
valokuvaaminen.
Työntekijältä vaaditaan
hyvää suomen kielen
taitoa, omatoimisuutta
ja vuorovaikutustaitoja.
Kokemus toimittajan
tehtävistä katsotaan
eduksi.
Työ alkaa 1.10.2014 tai
sopimuksen mukaan.
Lähetä vapaamuotoinen
hakemus sähköpostilla
osoitteeseen:
petosenlehti@ppay.fi
Lisätietoja
puh. 044-722 9191.

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 8.10.2014
aineistot viimeistään 30.9.2014

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
Varttuneen väen messu su 14.9. klo
10. Lähimmäisen sunnuntai. Liturgia
Raili Rantanen, saarna Juha Määttä ja
kanttorina Anna-Mari Linna. Jumalanpalveluksen jälkeen lounas (vapaaehtoinen ruokamaksu) ja ohjelmallinen tilaisuus. Tilaisuus päättyy klo
13. Tule kirkkoon ystäväsi, naapurisi
tai sukulaisesi kanssa, joka ei ole ehkä pitkään aikaan päässyt kirkkoon.
Karttulasta kuljetus linja-autolla. Lähtö klo 8.30 Karttulan seurakuntakodin pihalta, ajetaan Airakselan kautta
Kallaveden kirkolla. Ilmoittautumiset
10.9. mennessä p. 0404848539.
Kallaveden kirkon raamattupiiri
ma 15.9. ja 22.9. klo 18-19.30 Kirkon
seurakuntasalissa. Vastuuhenkilönä
Jarmo Oksanen.
Työyhteisöjen messu su 21.9. klo
10. Kutsumme sinua mukaan työn
merkeissä riippumatta siitä, missä
vaiheessa työuraasi olet. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Matti Pentikäinen
ja kanttorina Richard Nicholls. Messun jälkeen nautitaan keittolounas ja
kahvi.
Messu su 28.9. klo 10. Liturgia Juha
Määttä, saarna Matti ja Anna-Kaarina
Palmu.
Mikkelinpäivän Enkelikirkko su
5.10. klo 10. Liturgia Sirpa Nummenheimo, saarna Anna-Maija Hella ja
kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Kallaveden kirkko - Muuta

Rukajärven kirkkoretki su 28.9.
klo 8. Linja-auto ajaa reittiä: Pyhä
Johanneksen kirkko, Puijon kirkko,
keskusta Maljalahdenkatu, Alavan
kirkko, Särkiniemen srk-keskus Kallaveden kirkko. Ohjelmassa messu
Nurmenksen kirkossa, kirkkokahvit.
Rukajärvikeskus, kenraali Raappanan
elämäntyö, Lieksan kirkko ja kotiseutumuseo. Lounas. Retken hinta 70
€, maksetaan bussissa. Ilm. ke 24.9.
mennessä Jaakko Vettenranta p. 040836 6408 tai vettja9@gmail.com ja Elsa Tenhunen p. 0400- 894 888.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Messu su 14.9. klo 16.
Ystäväpiiri varttuneille torstaisin
klo 12-13.30. Seurakuntatalon kerhopäädyssä.
Messu su 28.9. klo 0.
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta pe
19.9. klo 17. Vapaa pääsy. Lisätietoja
www.donkki.net tai Cecilia Kurkinen
p. 050-381 4459.Järjestäjänä Kansanlähetys.

laveden kirkossa. Liturgia Raili Rantanen, saarna Juha Määttä ja kanttorina
Anna-Mari Linna. Jumalanpalveluksen jälkeen lounas (vapaaehtoinen
ruokamaksu) ja ohjelmallinen tilaisuus. Tilaisuus päättyy klo 13. Tule
kirkkoon ystäväsi, naapurisi tai sukulaisesi kanssa, joka ei ole ehkä pitkään
aikaan päässyt kirkkoon. Karttulasta
kuljetus linja-autolla. Lähtö klo 8.30
Karttulan seurakuntakodin pihalta,
ajetaan Airakselan kautta Kallaveden
kirkolla. Ilmoittautumiset 10.9. mennessä p. 0404848539.
Leväsen kammari ma 22.9. klo 1314.30 Sanan maanantai.
Kuopion ev.lut. seurakuntien
yhteinen lähimmäispalvelun peruskurssi 24.-26.10.2014 Alavan
seurakuntasalissa, Keihäskatu 5, Ilmoittautuminen kurssille 10.10 mennessä seurakuntien vaihteeseen, mirja.poutiainen@evl.fi tai p. 017-158 111
klo 8-16.00. Kaikki ilmoittautuneet
haastatellaan. Lisätietoja Maarit Kirkiseltä p. 040 4848 369.
Hyvän hoidon päivä ke 24.9. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Ilmoittautuminen
diakoniatoimistoon p. 040-4848 332 ma klo 9-10.
Voit jättää myös viestin vastaajaan.
Vapaaehtoisten ja lähimmäisten
ilta ke 24.9. klo 18-20 Petosen seurakuntatalon takkahuoneessa. Aiheena
sitoutuminen.
Avoimet ovet diakoniatoimistossa
Petosella to 25.9. klo 12-14. Pyörönkaari 26. Kahvitarjoilu.
Piirit
Puutossalmen lähetyspiiri pe 26.9.
klo 14. Ritva Heikkisellä, Koljonniemenpolku 13. Mukana nimikkolähetit
Anna-Kaarina ja Matti Palmu. Arpajaiset.

Muutoksen tuulia?

S

yksyn tuulet ovat alkaneet puhallella – onneksi vielä leppeästi! Tuulahdukset tuntuvat seurakunnassakin.
Yksi ja toinen on havahtunut huomaamaan kirkollisvaalien lähestymisen. Luottamusmiehinä jo toimineet ovat havahtunet pohtimaan, jatkavatko he uraansa luottamustehtävissä vai eikö. Ja moni kyselee mielessään, olisiko se luottamusmiehen ura seurakunnassa minua varten.
Seurakunta tarvitsee vastuun kantajansa. Isänpäivän iltana me kaikki tiedämme, ketkä vuodenvaihteessa päättävät seurakuntamme asioista: samat
vanhat tutut vaiko aivan uudet ihmiset. Jatkuuko sama meno vai muuttuko kaikki aivan uuteen kuosiin, se jää nähtäväksi.
Muutoksia on luvassa ainakin sen verran, että Kallaveden seurakunta laajenee vuodenvaihteessa. Maaningan seurakunta liittyy Kallaveden
seurakunnan osaksi vuoden 2015 alussa. Kallaveden seurakunta on nyt
jo Kuopion suurin ja kaunein seurakunta. Ensi vuonna vielä suurempi ja
vielä kauniimpi.
Olisikohan ensi vuonna parempi tilanne tilojen suhteen muutekin!
Kallaveden kirkkoa korjaillaan kosteusvaurioiden osalta niin, että tällä
hetkellä kirkon alakerran tilat eivät ole käytössä ja yläkerran tiloistakin
vain kirkkosali ja seurakuntasali eteisineen on toiminnassa.
Petosen seurakuntatalon Pyörönkaaren puoleinen toimistopäätykin on
tyhjillään. Diakoniatoimisto on kosteusongelmien takia siirtynyt vuokratiloihin Pyörönkaarelle, seurakuntataloa vastapäätä, sinne terveyskeskuksen laboratorion viereen.
Vehmasmäen kappelissa ilmeisesti – pitäisi kai sanoa: jos Herra suo, eikä
uusia homepesäkkeitä löydy – niin toimintaa yritetään aloitella remontoiduissa tiloissa jossakin vaiheessa syksyn aikana.
Kallaveden seurakunnan toiminta jatkuu kuitenkin entiseen malliin koko syksyn ajan, vaikka paikkoja eri toiminnoille onkin muuteltu.
Muutoksien keskellä huomaa, että Kallaveden seurakuntakin on elossa
ja toiminnassa. Kaikkea tapahtuu koko ajan: elämää on, haasteita löytyy,
muutoksia tapahtuu puoleen ja toiseen. Siellä missä on rauhallista ja hiljaista, niin siellähän ei ole elämää. Kallaveden seurakunta elää ja toimii
- se on meille kaikille ilon ja kiitoksen asia.
Anni Tanninen
Kallaveden pappi

Lähetys
Lähetysaskartelut aloitetaan ma
15.9. klo 18. Petosen srk-talolla. Tervetuloa mukaan!
Diakonia

Miesten sauna ja takkailta pe 26.9.
klo 17.30. Poukaman leirikeskuksessa. Iltaan kuuluvat sauna, uinti/avanto
ja iltapala. Markku Virta; ”Päihteet ja
perhe/parisuhde”.

Diakoniatyön syyskauden avaus to
11.9. klo 12. Petosen seurakuntatalon
seurakuntasalissa.
Lähimmäisen sunnuntain Varttuneen väen messu su 14.9. klo 10. Kal-

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 11.9.2014 Broilerileike
Pe 12.9.2014 Kasviskiusaus
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Täytetty sämpylä ja kahvi 2 €
Tarjous voimassa 30.9. saakka

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

http://kahvio.ppay.ﬁ

Ehdokkaaksi tulemiseen riittää seurakunnan jäsenyys ja
hakeutuminen ehdokasasettelulistalle.
Ehdokasasettelu päättyy 15.9.
Ehdokkaan tulee olla rippikoulun käynyt ja konﬁrmoitu
seurakunnan jäsen ja hänen tulee täyttää 18 vuotta
viimeistään 9.11.2014.
Seurakuntavaaleissa saavat äänestää kaikki rippikoulun
käyneet ja konﬁrmoidut seurakunnan jäsenet, jotka
täyttävät 16 vuotta viimeistään 9.11.2014.
• Ohjeita osoitteesta www.seurakuntavaalit.ﬁ.
• Ehdokasasettelulistoja saa Kallaveden seurakunnan
toimistosta
Hyvä tekeminen tarvitsee tekijänsä.
Usko hyvään tekemiseen !

Tervetuloa ehdokkaaksi ja äänestämään!
Kallaveden seurakunta
Rauhalahdentie 21, 70780 KUOPIO

7

Petosen lehti • Keskiviikko 10.9.2014

Terve suu -

KATTAVAT AUKIOLOAJAT
- kysy ilta- ja
lauantaiaikoja!

hyvinvointisi
Pitkä

perusta!

ntie
lahde

Petosen Hammas huolehtii kaikenikäisten hammashoidosta
laadukkaasti ja asiantuntevasti.

Yläkatu

8

Lippumäki
Pyör

önka

ari

Pyörönkaari 3E

Kattavat palvelumme ulottuvat perushammashoidosta
erikoishoitoihin. Huolehdimme hampaistasi yksilöllisesti
- niin vuositarkastuksista kuin vaikkapa esteettisestä hoidostakin.
Tarvitessasi saat keinojuuri-, oikomis- tai nukutushammashoidon
vastaanotollamme.
Kokeneet hammaslääkärimme ja suuhygienistimme palvelevat
Sinua toiveitasi kunnioittaen - ihan tässä lähellä!
Timo Heikkinen HLT
Varpu Heikkinen HLT

Auvo Tuomainen HLL
Airi Korhonen HLL

Sami Ryhänen EHL

Leppävirran
Hammaskeskus
Lapinlahti

Leppävirta

Petosen
Hammas
Pyörönkaari 3 E 70820 Kuopio
Puh. 017 - 363 4757

www.petosenhammas.fi

