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GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!
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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 31.10.2014 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

KANASALAATTI

SALAATTI
voimassa 31.10.2014 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

TONNIKALA PITA

KEBABRULLA
KEBAB
voimassa 31.10.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

6€

GRILLI
voimassa 31.10.2014 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

5€

tällä setelillä

tällä setelillä

JUNIOR NUGGETIT
RANSKALAISILLA
JUNIOR
voimassa 31.10.2014 asti
1 seteli / asiakas

KERROSATERIA

4€

tällä setelillä

tällä setelillä

MEDIUMPIZZA

3:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.10.2014 asti
1 seteli / asiakas

8€

GRILLI
voimassa 31.10.2014 asti
1 seteli / asiakas

PERHEPIZZA

8€

2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.10.2014 asti
1 seteli / asiakas

10€

TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN KLO 21 SAAKKA (KULJETUKSISSA KÄY MYÖS VISA ELECTRON)
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Pyörön koulun 4C:n oppilaat hiustaiteilijoina

A

la-Pyörön koulun 4C -musiikkiluokka sai ainutlaatuisen tilaisuuden olla pääosassa
tämänsyksyisessä ANTI -festivaalin
Lasten parturissa -teoksessa. Kanadalaisen taideryhmän Mammalian
Diving Reflex kanssa yhteistyönä toteutetussa projektissa lapset pääsivät

näyttämään taitojaan saksien käsittelyssä keskustan Style in Room -parturi-kampaamossa.
Jessica 10-v. ei pahemmin jännittänyt edessä olevaa päivää, vaikka kampausten onnistuminen ja mahdolliset
”hankalat” asiakkaat hiukan pohdituttivat. Luottamusta omiin taitoihin

Eeva Kokko oli lasten parturin torstain ensimmäinen asiakas. Luottamus
pikku partureiden taitoihin oli täysi.

kuitenkin löytyi.
– Me harjoiteltiin normaalin ja pitkän hiusten tasausta, kerros- ja lyhyen
mallin leikkaamista. Parhaiten osaan
kerrosleikkauksen, tasauksen ja koneella leikkaamisen.
Jännintä hänen mukaansa on torstaina parturissa vieraileva yllätysjulkkis.
– Katsoin tänään Instagramista, että joku kuuluisa taiteilija tulisi tänne
leikkauttamaan hiukset, mutta en tiedä vielä että kuka.
Lasten parturissa -teosta varten taiteilijaryhmä halusi luokan, joka olisi ilmaisutaitopainotteinen ja tehnyt
monipuolisesti kaikenlaista taiteeseen
liittyvää. Lisäksi valitun koulun tuli
sijaita kaukana kaupungin keskustaalueesta, sillä lähiöiden asukkailla on
esimerkiksi pitkien välimatkojen takia
hankalampi osallistua erilaisiin kulttuuritapahtumiin.
– Teoksen tavoitteena on kyseenalaistaa aikuisen auktoriteettinen
suhde lapseen, sekä saada lapset uskomaan omiin kykyihinsä ja luovuuteensa. Aikuisten tulisi arvostaa lasten

Oppilaat olivat vastuussa myös ajanvarausten ottamisesta. Vastaanotossa riittikin kuhinaa tapahtuman alusta loppuun.
ajatuksia ja luottaa heihin sellaisessakin haasteellisessa tilanteessa kuten
hiustenleikkuu, valottavat taiteilijat
Petrina Ng sekä Eva Verity teoksen
ideaa.
Teksti ja kuvat: Jonna Lentz

Petosen lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

Lauri Könönen kerää ruokasienensä lähimetsistä

K

un kolea ja kostea syksy saapui
Suomeen, herkullisista luonnonantimista kiinnostuneet
ihmiset ryntäsivät metsään. Näistä
yksi oli Lauri Könönen, joka kerää
vuosittain ruokasienensä Petosen lähimetsistä. Erityisesti kuluva syksy toi
eräharrastajalle hymyn suupieliin.

odotettavissa runsaasti.

- Käyn joka syksy lähes viikottain
metsässä katsomassa sienien tilanteen
ja tänä syksynä sieniä löytyi normaalia runsaammin. Kanttarelleja ja karvarouskuja oli edellisvuotta enemmän
ja tatteja kasvoi valtavasti. Myös mustikoiden ja puolukoiden suhteen sato
oli erittäin hyvä.

Luonto antaa
paljon kulkijoilleen
Kokkaamista ja eräilyä rakastavalle
Laurille luonto on ollut sydäntä lähellä pikkupojasta lähtien. Kiitos kaikesta kuuluu hänen isälleen, joka vei häntä usein lapsena metsäretkille.

Lauri täsmentää vielä, että tähän
aikaan syksyä kanttarellien ja tattien
aika on ohi, mutta suppilovahverot ilmestyvät lokakuun aikoihin, joita on

- Luonto on minulle tärkeä, koska se
rauhoittaa mieltä. Kaupungin hektisyyttä ja melua karkuun pääsemiseksi
ei tarvitse lähteä kauaksi, koska asum-

PÄÄKIRJOITUS

J

o pitkään lakkautusuhan alla olleet koulut, mukaan lukien Pitkälahden koulu, saivat viimein
työrauhan kaupungin tehtyä täyskäännöksen: yhtäkään koulua ei
tulla lakkauttamaan ainakaan ensi
vuonna. Kasvun ja oppimisen lautakunta ei aio esittää Kuopion ensi
vuoden talousarvioon kouluverkoston supistuksia.
Melkoista kuohuntaa aiheuttaneet
suunnitelmat Kettulan, Kalevalan,
Kemppaanmäen ja Pitkälahden
koulun lakkauttamisesta päätettiin
viimein perua kun huomattiin, että
oppilasmäärät kasvavat jatkuvasti,
myös täällä Petosella. Järki siis voitti
ja työ jatkuu kouluilla entiseen mal-

- Olen huomannut, että kanttarellien
esiintyvyys on suhteessa suppilovahveron satoon. Sienestäjien kannattaa
kuitenkin aina muistaa, ettei sientä pidä kerätä, jos ei ole varma lajikkeesta,
Lauri huomauttaa.

me varsin lähellä luontoa. Luonto on
ollut osa elämääni jo kohta kolmekymmentä vuotta – siitä lähtien kun
opin kävelemään.
Könönen myös muistuttaa luonnossa liikkujia elämään luontoäidin ehdoilla. Lähimetsissä liikkuvat ihmiset
aiheuttavat luonnolle enemmän haittaa kuin huolenpitoa.
- On todella surullista nähdä ihmisten pilaavan luonnon sitä roskaamalla. Metsässä vierailijan on kannettava
vastuunsa, sillä jos päästämme myrkkyjä luontoon, ei ole luonnon antimiakaan kerättäväksi. Sen minkä jaksaa kantaa metsään, niin jaksaa myös
kantaa sieltä poiskin, Lauri muistuttaa.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

”Sienestäjien kannattaa kuitenkin aina muistaa, ettei sientä pidä kerätä, jos ei
ole varma lajikkeesta”, Lauri huomauttaa.

Kouluille viimein työrauha
liin.
Pitkälahden koulun rehtori Veikko
Tiihonen totesi lehtemme haastattelussa viime vuoden puolella (Petosen
lehti 13.11.2013), että kouluun tulee
joka vuosi viitisenkymmentä uutta
oppilasta.
– Eteläisen Kuopion koulut ovat nykyisin mitoitustensa äärirajoilla. Esimerkiksi Martti Ahtisaaren koulu on
kohta tukossa, Aurinkorinne ja Pirtti
ovat jo lähes täynnä. Täytyy ihmetellä
minne nämä Pitkälahden koulun oppilaat sujuvasti voisi sijoittaa.
Näin huolensa toi julki rehtori Tiihonen koulukeskustelun lainehtiessa kuumimmillaan. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin uskoi, että

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

koulunkäynti täällä Petosella jatkuu
entiseen malliin myös tulevaisuudessa – kuten lopulta kävikin. Tässä
vaiheessa tuo tulevaisuus ulottuu varmuudella vain ensi vuoden loppuun,
mutta hyvä näin.
Koulujen
lakkauttamissuunnitelmia perusteltiin säästösyillä, esimerkiksi Pitkälahden poistuminen koulukartalta olisi laskelmien mukaan
tuonut noin 750 000 euron vuosittaiset säästöt. Nyt kun laskutikku
otettiin uudestaan kauniiseen käteen
niin huomattiin, että kouluverkoston
muutokset edellyttäisivät varsin raskaita investointeja, joihin kaupungilla ei ole varaa. Näyttää jopa siltä, että
kiireellisyydessään investointilistan

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. 040 471 1391

ykkösenä olevan Jynkän koulun peruskorjauskin lykkääntyy hamaan tulevaisuuteen. Koulun oppilaat ovat jo
toista vuotta olleet evakossa keskustan
kouluissa.
Entisenä radiotyöläisenä voisin tähän kohtaan laittaa osuvasti soimaan
Elokuun taannoisen hittikappaleen
Soutaa Huopaa…
Heikki Kokko
päätoimittaja
PS. Tämä onkin sitten allekirjoittaneen viimeinen pääkirjoitus, vuoden
mittainen pesti Petosen lehden toimituksessa päättyy tällä erää. Uudet

haasteet odottavat, ja jätänkin lehden vetovastuun varmana siitä, että
lukijat saavat mielenkiintoista luettavaa tästä eteläisen Kuopion äänitorvesta myös jatkossa.
Lienee paikallaan kiittää yhteistyöstä kaikkia lukijoitamme, työtovereitani ja ennen kaikkea alueen
yrittäjiä, jotka ovat tehneet mahdolliseksi lehtemme säännöllisen
ilmestymisen. Ja muistakaa käyttää
alueemme tarjoamia palveluja, näin
varmistatte sen että ne myös säilyvät
täällä!
Raikasta syksyn jatkoa kaikille, pitäkää hyvää huolta itsestänne!
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Petosen Hammas: Terve suu
on hyvinvoinnin perusta

Jani Tossavainen: - Teollisuus
jyrää käsityöläisyyttä

I

hmisen lyhyessä historiassa yhteiskunta siirtyi ajan saatossa tukemaan kasvavassa määrin massatuotantoa samalla kun käsityöläisyys
on hiipunut lähes olemattomiin. Laskuvarjonarusta selviytymistarvikkeita käsintyöstävä Jani Tossavainen on
yksi niistä, jotka ylpeänä puhuvat käsityöläisyyden puolesta.
- Käsityöläisyyttä pitäisi olla ehdottomasti enemmän, sillä käsin tehty
on aina käsin tehtyä. Made in China
-massatuotanto on sielutonta, kun
taas käsityöläisen valmistama tuote
on aina tekijänsä näköinen. Omassa
työssänikin näen sitä miten teollisesti valmistetut selviytymistuotteet ovat
aina toteutettu laatua ja materiaalia
säästellen.

Monikäyttöinen
laskuvarjonaru
Petosen Hampaan uudet yrittäjät Timo ja Varpu Heikkinen valistavat työssään ihmisiä suuhygienian tärkeydestä.

J

ulkisen hammashuollon pitkät jonotusajat ovat pedanneet parempaa petiä yksityisille yrityksille.
Reikiintynyt hammas voi joutua pitkän jonotuksen vuoksi juurihoitoon,
kun taas yksityiset pystyvät tarjoamaan apunsa jopa muutaman päivän
sisällä. Petosen Hampaan uudet yrittäjät Timo ja Varpu Heikkinen valistavat työssään ihmisiä suuhygienian
tärkeydestä.
- Julkisen puolen hoitoaikojen välit ovat neljästä kuuteen kuukauteen,
ja jonotus perustarkastukseen puoli
vuotta. Tämmöinen tilanne on huolestuttava niille, jotka tarvitsevat pikaista hoitoa. Hakeutumalla ajoissa
yksityisen hammashuollon puoleen
voi säästää rahaa isoilta operaatioilta,
Varpu toteaa.
- Kyse ei ole eroissa hoidon laadun suhteen vaan nopeudesta, koska suusairaudet eivät yleensä parane
itsestään. On erityisen tärkeää, että
ihmiset itse huolehtivat hampaistaan

säännöllisellä harjauksella ja lankaamisella sekä hammaslääkärissä tehtävillä tarkistuksilla, Timo jatkaa.

Mukava asiakaspalvelu
rentouttaa
Joillekin hoitoa kaipaaville hammaslääkärissä käynti ei ole yksiselitteinen asia. Jotkut ihmisistä kärsivät
ahdistuksesta ja jopa pelkotiloista,
jotka hidastavat tai estävät hammaslääkärille hakeutumista. Yksityisessä
hammashuollossa on etunsa tässäkin
suhteessa.
- Yksityisellä puolella asiakkaiden
mieltä rauhoittaa se, kun pääsee tutun ja turvallisen hammaslääkärin
hoitoon. Tämänlainen käytäntö ei ole
mahdollista julkisella puolella, mutta
meillä asiakas päättää kenen pakeille
hän haluaa. Harvemmissa määrin on
asiakkaita, jotka pelkäävät valtavasti,
mutta tällöinkin voidaan tarvittaessa
käyttää muita keinoja, kuten nukutushoitoa, Timo kertoo.

Petosella hölkättiin

S

yyskuun 14. päivä Litmasenlammella hölkättiin Petosen Nallet
ry:n järjestämä Petosen Hölkkä.
Perinteikäs hölkkä järjestettiin jo 26.
kerran. Osallistujia riitti tälläkin kertaa lapsista keski-ikäisiin.

Kuva: Jarmo Peltola
Teksti: Teemu Viemerö

Kuvassa naisten yleisen sarjan palkinnot jakoi Ari Korkalainen Anne-Marika Partaselle (1. sija), Aiki Salumäelle (2.), Emmi Rönkölle (3.) ja Maaria Mägille (4.).

Potilaat kiinnittävät paljon huomiota mukavaan palveluun sekä hyvään
ja kivuttomaan lopputulokseen. Nykypäivänä ihmiset kiinnittävät myös
huomiota hampaiden estetiikkaan ja
se on tuonut mukanaan myös uusia
hoitomuotoja.
- Nykyään teemme myös aikuisiänsekä esteettisiä oikomisia. Oikomiset
toteutetaan irroitettavilla kiskoilla,
joten perinteisille raudoille ei ole välttämättä tarvetta. Monille raudat ovat
itsessään hyvin esteettinen kysymys,
joten uusi läpinäkyvä hammassuoja on hyvin huomaamaton. Toisessa
vaihtoehdossa etuhampaita suoristetaan jousiviritteisellä ratkaisulla.
Uusien hoitokeinojen myötä myös
hoitoajat ovat lyhentyneet vuosista
muutamiin kuukausiin.
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Petosella käsitöitään tekevä Jani
kiinnostui vajaa kaksi vuotta sitten
Yhdysvaltain armeijan käyttämän
laskuvarjonarun tarjoamista mahdollisuuksista. 250 kiloa vetolujuutta
kestävästä narusta pystytään valmistamaan niin arkisia kuin selviytymistilanteisiin tarvittavia välineitä. Rajana
on vain mielikuvitus.

- Valmistan mittatilaustyönä yleensä
rannekkeita ja riipuksia, mutta teen
myös muita tuotteita asiakkaan tarpeesta riippuen. Olen punonut muun
muassa koiran talutushihnan sekä käsiraudat, joista jälkimmäinen jäi pysyvästi listoilleni, Jani naureskelee.
Suosituin tuote on asustetarkoitukseen punotut värikkäät rannekkeet, mutta ranneke on myös parhain
vaihtoehto äärimmäisiin tilanteisiin.
Tällöin ranneke toteutetaan selviytymisolosuhteita ajatellen. Tarkkaan
suunniteltu ranneke antaa luonnonhelmassa eräilevälle suuremman todennäköisyyden selviytyä ongelmatilanteista.
- Selviytymistilanteita varten ranneke on parasta valmistaa oranssista
narusta, joka on kansainvälinen huomioväri. Rannekkeeseen punotaan
myös kompassi, onkivälineet sekä
lankasaha ja soljesta löytyy pilli. Laskuvarjonarun nylon-säkeistä koostuvasta ytimestä on mahdollista erotella
jopa kalastukseen kelpaavaa siimaa.
Janin laskuvarjonarutuotteita
saatavilla Hulkon Kioskilta.

on

Teksti ja kuvat: Teemu Viemerö

”Käsityöläisyyttä pitäisi olla ehdottomasti enemmän, sillä käsin tehty on aina
käsin tehtyä”, Jani Tossavainen sanoo.

Lisätietoa Petosen Hampaasta:
www.petosenhammas.fi
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

MINISTERIÖN OHJEISTUS PYSÄYTTI
YHDISTYSTEN PALKKATUKITYÖLLISTÄMISEN

T

yö- ja elinkeinoministeriö antoi TE-toimistoille kesäkuun alussa
ohjeet tulkita tiukemmin Työsopimuslain 2 § 5 lukua palkkatukea myönnettäessä. Tuossa pykälässähän sanotaan, että
ennen kuin työnantaja palkkaa
lisää työntekijöitä on työtä tarjottava jo työsuhteessa oleville, osa-aikaisille työntekijöille.
Ellei työtä tarjota osa-aikaisille, palkkatukea ei myönnetä. Yleishyödyllisissä yhdistyksissä
lisätyön tarjoaminen jo työssä oleville
osa-aikaisille on yleensä mahdotonta,
sillä yhdistystoimijoilla ei yleensä ole
varoja maksaa noita lisätunteja työntekijälle. Yhdistysten palkkatukityöt
ovat yleensä räätälöityjä työllistettävän yksilöllisten tarpeiden pohjalta
vastaamaan palkkatuen myöntämisen
perusteita. Lisätuntien tarjoaminen
ei aina ole työllistävälle yhdistykselle
toiminnan laadun vuoksi mahdollista
mm. siksi että toimintaa on vain osan
aikaa päivästä.
Palkkatuen alkuperäisenä ideana
on ollut pyrkimys vähentää työttömyyttä ja antaa pitkäaikaistyöttömille

mahdollisuus tuettuun työhön edistämään työkykyä ja edelleen työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sittemmin tukea on myönnetty kuntien
ja järjestöjen lisäksi myös yrityksille,
mikä on monen täysin työkykyisen
työnhakijan kannalta pelkästään hyvä asia. Työministeriön kesäkuinen
lisäohjeistus työsopimuslain tiukemmasta tulkinnasta kielii kuitenkin
siitä, että jossain tukityöllistämistä
on käytetty väärin. Todennäköisesti
kyse on nimenomaan siitä, että vaikka työnantajalla olisi ollut resursseja tarjota työtä työsuhteessa oleville osa-aikaisille työntekijöilleen, on
työhön haettu palkkatukioikeudet

omaava henkilö ja ”säästetty”
näin palkkamenoissa. Tästä
johtuen on ymmärrettävää, että Työministeriö kiristää otettaan palkkatukien myöntämisessä. Yhteiskunnan tukea ei
ole tarkoitettu keplotteluun.
Tällä hetkellä yhdistyssektorin palkkatukityöllistäminen on jumissa. Verkostoista saamieni tietojen mukaan
yhdistykset ovat tällä hetkellä
voimattomia. Työnantajayhdistykset eivät voi ohittaa lain vaatimuksia eivätkä myöskään voi saada
mistään rahoitusta palkkauskustannuksiin. Nyt vain odotellaan, että ministeriössä ymmärrettäisiin, millaiset
seuraukset yleishyödyllisten yhdistysten työllistämisen lakkaamisesta tulisi yhteiskunnalle. Mihin nämä
pitkäaikaistyöttömät joutuvat elleivät
yhdistykset voi heitä enää työllistää?
Ja mitä tapahtuu kolmannen sektorin
sosiaali- ja terveyspalveluja tukevalle,
ihmisten hyvinvointia edistävälle toiminnalle etenkin juuri nykyisessä taloudellisesti heikossa tilanteessa.
Riitta Katajamäki YTM
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Pirttilahdentielle runsaasti
nimiehdotuksia

Kirjastosta saa myös
liikuntavälineitä

K

aupungin
kaavoitusosasto
on saanut Petosen asukkailta parikymmentä ehdotusta Pirttilahdentien uudeksi nimeksi.
Elokuun lehdessä kerroimme, että
kadun nykyinen nimi jää ensi vuoden
alussa historiaan Maaningan liittyessä Kuopioon. Maaningalla on jo yksi
Pirttilahdentie, joten Kuopiossa päädyttiin nimenvaihtoon. Vaihdoksella
halutaan välttää ongelmien syntyminen mm. hälytystilanteissa ja postinjakelussa.
Kaupungin oma ehdotus kadun uudeksi nimeksi on Pirttilahdenkierto,
mutta kaupunkirakennelautakunta
tehnee lopullisen päätöksen asukkaiden ehdotusten pohjalta lähiviikkoina. Pirttilahdentien asukkaat saavat
tiedon uudesta kadunnimestä postitse
vielä tämän vuoden aikana.

J

ynkän kirjastosta voi nyt lainata
myös liikuntavälineitä. Lainattavissa on mm. jumppakuminauhoja, sykemittareita, kahvakuulia,
gymstickejä ja tasapainovälineitä. Laina-aika on kaksi viikkoa.
Ajatuksena on tarjota kaikille tasapuolinen ja ilmainen mahdollisuus
tutustua eri liikuntavälineisiin. Välineiden avulla voi pitää yllä virkeyttä,
työkykyä, terveyttä tai kuntoutua iästä
riippumatta.
Jynkän kirjaston lisäksi liikuntavä-

lineitä lainaavat pääkirjasto sekä Puijonlaakson, Karttulan, Riistaveden ja
Nilsiän kirjastot.
Sunnuntaihin 12.10. jatkuvalla Vanhusten viikolla on mahdollisuus käydä
tutustumassa lainattaviin liikuntavälineisiin kirjastoissa kaupungin liikunnanohjaajan opastamana.
Teksti: Heikki Kokko

SYKSY JO SAA!
TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!

Pirttilahdentien uusi nimi selviää lähiviikkoina.

Teksti ja kuva: Heikki Kokko
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• Ositukset • Perinnönjaot
• Riita-asiat • Rikosasiat

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

PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN EDULLISESTI:

PERUSHUOLTO

75,-

KULJETUSPALVELU HUOLTOON 20,Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.

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

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

Tarjoukset voimassa 9.10.-11.10. ellei toisin mainita
Omena
Shampion
Puola
0,49 €/kg

Pirkka päärynä
Conference
Hollanti
0,99 €/kg

Pirkka
Ranskalainen
jättipatonki 380 g
1,00 €/kpl (2,63 €/kg)

Takuumurea
naudan ulkofilee
palana
14,95 €/kg

Tuore perattu muikku, Suomi 4,99€/kg
Säävaraus!

Valio suolaton voi

ERÄ!!!
Voimassa vain 9.10. torstaina.

0,79 kpl
200 g (3,95/kg)

tuotteissa venäjänkieliset tekstit, rajoitus 2 kpl/talous.

KahviHetken tuotteet tehdään kotimaisista
raaka-aineista ja aidosta voista alusta
loppuun itse käsityönä.
Kahvilassa on tarjolla monipuolinen ja
vaihtuva valikoima makeita ja
suolaisia leivonnaisia.
Tilauksesta saa erikoisempia
herkkuja ja suurempia määriä.
Tervetuloa viihtymään ja herkuttelemaan!

Tykkää meistä Facebookissa ja näet uusimmat tarjoukset!

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi

KahviHetki
Jalkasenkatu 7
70820 Kuopio
p. 040 754 9071 / Minna
facebook KahviHetki
Avoinna:
ma - to 7.30 - 15.00, pe 7.30 - 13.00
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Mitä mieltä Kuopion liikenteen
aikataulu-uudistuksista?

Niina Hartikainen:
– Olen todella pettynyt uusiin aikatauluihin. Koska Pirtistä ei pääse
enää kyseisellä bussilla Pyörönkaaren päähän, joudun arkiaamuisin
viedessäni lastani päivähoitoon
kävelemään ainakin kilometrin,
kun taas ennen bussi jätti suoraan
päiväkodin edustalle. Lisäksi harmittaa kun Pirtistä pääsee suoraan
Prismalle vain klo 17.00 asti ajavalla vuorolla, muttei enää sen jälkeen. Toivoisin että bussi 23 reitti
palautettaisiin entiselleen.

UTELU

Lilli Kuosmanen:
– Olen ollut ihan tyytyväinen uusiin aikatauluihin. Koska yleensä
menemme aina keskustaan, Petoselta pääsee vaivattomasti linjaautolla ainakin sinne.

Minna Hujanen:
– En koe nykyisiä Petosen aikatauluja erityisen toimivina. Erityisesti
en pidä siitä, että ennen kotitaloni edessä ollut bussipysäkki uusien
aikataulujen myötä siirrettiin jostakin syystä puoli kilometriä kauemmas.
Erkki Tanhu:
– Pidän nykyisiä aikatauluja sekavana ja huonosti suunniteltuna
entisiin verrattuna, koska vuoroja
on tullut lisää. Ei välttämättä tiedä
mihin bussiin hypätä, että pääsee
perille. Esimerkiksi keskustaan päin
menossa tai Petoselle tulossa olevat
kaverini ovat vahingossa hypänneet numeron 5 tai 6 bussiin, joka
ajaa pidemmän reitin Saaristokaupungin kautta.

Utelu ja kuvat: Jonna Lentz

Ari Koivistoinen:
– Mielestäni linjan 20 reitti tulisi
palauttaa entiselleen. Ennen aikataulu-uudistuksia pääsin sillä kätevästi suoraan sekä työpaikkani
Harjulan sairaalan että äitini kotitalon edessä oleville pysäkeille.

Bussireittejä rukataan
syyslomien jälkeen

R

unsaasti keskustelua herättäneitä bussien reittejä ja aikatauluja rukataan uusiksi koulujen syyslomien jälkeen viikolla 43.
Muutoksia on luvassa reiteille 20, 16
ja 19. Keskustan ja Petosen väliä ajava
linja 20 säilyy nykyisellään, mutta linja ajetaan jatkossa numerolla 16.
Linja 19 saa lisää vuoroja. Reitti alkaa Saaristokaupungista (linja 19A);
tällä muutoksella huomioidaan paremmin koulumatkayhteydet Jynkänlahden koululle. Yhteydet paranevat
myös Jynkästä keskustaan.

Uusia bussipysäkkejä
Leväselle
Leväsentielle Kotokujalta etelään
päin rakennetaan uusia linja-autopysäkkejä ja pysäkkikatoksia. Katuosuutta kehitetään myös lisäämällä
kahteen paikkaan suojateitä. Uusi
linja-autopysäkkipari, suojatiesaarekkeet ja pysäkkikatokset rakennetaan
Autotalo Laakkonen Oy kiinteistön

Bussien reittejä ja linjanumeroita rukataan viikolla 43.
kohdalle.
Työt alkavat vaiheittain viikolla 39.
Viitostiellä liikkuvia autoilijoita, kevyttä liikennettä ja nykyisten linja-autopysäkkien käyttäjiä kehotetaan tarkkaavaisuuteen töiden edetessä.

Työt saatetaan loppuun syksyn aikana.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Jonna Lentz

Petosen ja Saaristokaupungin asukkailla (ja tietysti kaikilla
muillakin) on mahdollisuus vielä vaikuttaa linjojen 19 ja 20
muutoksiin lähettämällä kommenttinsa 14.10.2014 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen joukkoliikenneasiat@kuopio.fi

Kuopion
NYKYAIKAISIN
PESUKATU
Shine Tecs®
vahaus

29,-

PESU
-esipesuaine
-korkeapainepesu
-pehmoharjapesu

Shine Tecs®-KÄSITTELY
Shine Tecs pesun ostajalle:
-Alustan huuhtelu veloituksetta
-Pesupassilla joka 7:s pesu ilmainen
-Henkilökunta opastaa aina pesuun
ajettaessa

-Shine Tecs-pinnoitteen levitys
-Shine Tecs-pinnoitteen kiinnitys
harjaamalla

KUIVAUS
-kuivausaine
-puhallinkuivaus

MEILTÄ PARHAAT RENGASMERKIT
Meiltä parhaat
rengasmerkit

Tarjoukset voimassa 31.10.2014 asti.
Avoinna:
Ma-pe 8-19
La 9-16

5

Leväsen
Huoltamo
Laiturit Ay
(017) 2647 100
Mika Laituri
0400-372221

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734

6

Petosen lehti • Keskiviikko 8.10.2014

Alko muuttaa Lidliin,
ABC Terraan

Petosen Ikinuoret ry
Tiistaikerho 7.10. klo 11.45
Petosen asukastuvalla
2. kerros.
Torstaisin Bocciaa 9.10.
klo 10.00-12.00
Asukastuvan alakerrassa.
Hallituksen kokous 7.10.
klo 11.00 Asukastuvan
kokoushuoneessa
2. kerroksessa.
Rauhallista askellusta
säästäis ehkä kaatumasta.
Tervetuloa pelaamaan!

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

Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 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

K-Supermarketin naapurissa toimiva Alko muuttaa loppuvuodesta Petosen Lidlin
yhteyteen.

P

etosen K-Supermarketin naapurissa toimiva Alko muuttaa
lähiaikoina kivenheiton päähän
Lidlin myymälän yhteyteen. Suunnitelmien mukaan muutto tapahtuisi
vielä ennen joulua; kyseessä on maakunnan ensimmäinen yhteistyöhanke
Alkon ja kauppaketju Lidlin välillä.
Alkon mukaan myymälöiden perustamisessa on entistä paremmin otettava huomioon niiden vaikutus päivittäistavarakaupan kilpailutilanteeseen.
Alko onkin saanut moitteita S- ja Kryhmien suosimisesta.
Alkon tulo Lidlin tontille lisää jo
ennestään varsin vilkasta liikennettä
Petosentiellä. Kaupungilla ei ainakaan
toistaiseksi ole suunnitelmia asentaa
liikennevaloja Petosentien ja Blominkadun risteykseen.

Pitkälahden ABC –asemalla
myös muutto edessä
Osuuskauppa PeeÄssän ABC -asema muuttaa ensi kevääseen mennessä
viereisen Kodin Terran tiloihin. Lähes 5 miljoonan euron investoinnin
myötä uuden liikenneaseman tiloihin
mahtuu täysimittaisen S-marketin
lisäksi myös mm. Sale Express myymälä. Nykyisen ABC:n kiinteistö on
määrä purkaa myöhemmin, paikalle
valmistuu pysäköintialue n. 500 autolle.
Teksti ja yläkuva: Heikki Kokko
Alakuva: Pasi Louhelainen

Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry
hakee Petosen lehteen

Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistys ry
hakee työntekijää

TOIMITTAJAA

ATK-tehtäviin

Edellytyksenä oikeus
työkokeiluun tai korkein
palkkatuki.
Kysy lisätietoa
toiminnanohjaaja
Anne Ruotsalaiselta
044 722 9191.
Vapaamuotoiset hakemukset
toiminnanohjaajana@ppay.fi

Blominkadun ja Petosentien risteyksen liikenne tulee lisääntymään Alkon muuton myötä

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- 16.00.

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

Seuraava
Petosen lehti ilmestyy 5.11.
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Aineistot lehteen 28.10.

Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

työkokeiluun tai korkeimmalla
palkkatuella; tehtävinä
mm. ohjelmien ja laitteiden
ylläpito, verkkosivujen päivitys,
tiedotteiden laatiminen, lehden
työryhmään osallistuminen.
Ota pikaisesti yhteys
toiminnanohjaaja
Anne Ruotsalaiseen,
044 722 9191 tai
toiminnanohjaajana@ppay.fi

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 9.10.2014
Porsaspihvi ja pippurikermakastike
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Pasteija ja kahvi 1,50 €
Tarjous voimassa 31.10. saakka

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

http://kahvio.ppay.fi
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Kallaveden
seurakunta
Äänestyspaikkasi vaalipäivänä 9.11.
Tarkista äänestyspaikkasi Ilmoitus äänioikeudesta -kortista.
Varsinaisena vaalipäivänä 9.11. voi äänestää vain oman alueen äänestyspaikassa.

Kanta-Kallavedenäänestysalue
Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21
11.00–20.00

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ilmoittautumalla
vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

KALLAVEDEN SEURAKUNTA
Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Ekumeenisen lähetyspyhän messu
su 12.10. klo 10. Liturgia Anni Tanninen, saarna Juha Määttä ja kanttorina
Richard Nicholls. Lähetyskahvit ja käsityömyyjäiset.
Kallaveden kirkon raamattupiiri
ma 13.10. klo 18-19.30 Kirkon seurakuntasalissa. Vastuuhenkilönä Jarmo
Oksanen.
Messu su 19.10. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Raili Rantanen ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 26.10. klo 10. Karjalan lennoston kirkkopyhässä saarnaa kenttärovasti Sauli Keskinen, liturgia Matti
Pentikäinen, kanttorina Anna-Mari
Linna ja kirkkokuoro. Messun jälkeen
keittolounas ja kahvit.
Myrskylyhtymessu su 26.10. klo 18.
Matti Pentikäinen, Mari Vuola-Tanila
ja lapsikuoro.
Kallaveden kirkon raamattupiiri
ma 27.10. klo 18-19.30 Kirkon seurakuntasalissa. Vastuuhenkilönä Jarmo
Oksanen.
Kymppijuhla ke 29.10. klo 18. Seurakuntamme vuonna 2004 syntyneille
lapsille perheineen. Ilmoittautumiset
henkilömäärineen 21.10 mennessä
eija.huuskonen@evl.fi. Mukana Anni Tanninen, Eija Huuskonen, Mari
Vuola-Tanila ja lapsikuoro.
Messu la 1.11. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Juha Määttä, kanttorina Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.
Pyhäinpäivän kynttiläkirkko la
1.11. klo 18. Matti Pentikäinen Maarit
Kirkinen, Richard Nicholls ja AnnaMari Linna.
Kallaveden kirkko - Muuta
Miestenpiiri Jynkänvuorella to
9.10. klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Piiristä
vastaa Veijo Olli puh: 040-8275 304.
Miesten sauna ja takkailta pe 17.10.
klo 17.30. Poukaman leirikeskuksessa.
Iltaan kuuluvat sauna, uinti/avanto ja
iltapala. Heimo Enbuska, ”Vapauttava
totuus”.
Leväsen messu ti 21.10. klo 13.30.
Anni Tanninen.
Miestenpiiri Jynkänvuorella to
23.10. klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22). Piiristä
vastaa Veijo Olli puh: 040-8275 304.
Rauhanyhdistyksen iltamessu su
2.11. klo 18. Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21.

Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21
Vehmasmäen kappeli, Sotkanniemi 15
Hirvilahden kappeli, Länsirannantie 2410
Rytkyn leirikeskus, Rytkynrannantie 16
Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21
Kolmisopen kauppakeskus, Kolmisopentie 1
Matkus Shopping Center, Matkuksentie 60

Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kutsu yhteyteen -messu su 12.10.
klo 17. Anni Tanninen.
Messu su 26.10. klo 16.
Vauvakirkko su 2.11. klo 16. Sirpa
Nummenheimo ja Richard Nicholls.
Vauvakirkko on perheen pienimpien
oma kirkkohetki, jossa lauletaan ja
leikitään. Mukaan voi ottaa oman helistimen. Kirkkohetki kestää puolisen
tuntia ja sen jälkeen pientä tarjoilua.
Vauvat ja vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat ja kummit, tervetuloa!
Aikuisten takkailta ke 5.11. klo 18.
takkahuoneessa.

Kotiäänestys

27.10.–31.10. klo 9.00–18.00
27.10. klo 16.00–19.00
27.10. klo 16.00–19.00
28.10. klo 16.00–19.00
28.10. klo 16.00–19.00
29.–30.10. klo 15.00–20.00
29.–30.10. klo 15.00–20.00

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakunnan toimistoon tai kirkkoherranvirastoon viimeistään 24.10.2014 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä
voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen
ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntien toimistoissa. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntien toimistot ovat avoinna 24.10.2014 klo 16.00 saakka.

Sinä päätät millainen seuraavan sukupolven kirkosta tulee.
Äänestä!

Petosen seurakuntatalo - Muuta
Rauhanyhdistyksen seurat pe
17.10. klo 19. Petosen seurakuntatalo,
Pyörönkaari 21.
Donkkis Big Night-toimintailta pe
24.10. klo 18. Vapaa pääsy. Lisätietoja
www.donkki.net tai Cecilia Kurkinen
p. 050-381 4459. Järjestäjänä Kansanlähetys.

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

Diakonia
Avoimet ovet ja kahvitarjoilu torstaisin klo 12 (parittomilla viikoilla).
Petosen diakoniatoimistossa, Pyörönkaari 26.
Hyvän hoidon päivä ke 22.10. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Ilmoittautuminen
diakoniatoimistoon p. 040-4848 332 ma klo 9-10.
Voit jättää myös viestin vastaajaan.
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.
Perhetyö
Perhekerhot seuraavasti: Vehmasmäen kappeli: tiistaisin klo 9.3011. Jynkänvuoren kerhohuone:
(Isännäntie 22) keskiviikkoisin klo
9.30-11 Kurkimäki, Kurkipirtti:
keskiviikkoisin klo 9.30-11 Rytkyn
leirikeskuksessa parillisen viikon
keskiviikkona klo 9.30-11. Petosen
seurakuntatalo: torstaisin klo 9.3011. Karttulan seurakuntakodilla tiistaisin klo 9.30-11. Syvänniemen pappilassa keskiviikkoisin klo 9.30-11.
Kerhot eivät kokoonnu syyslomalla
(vk. 42).

MIELIPIDE

Pyörön autobaana

K

ävellessäni pitkin Pyörönkaarta, huomaan monien
autoillaan kiitävien kuskien välinpitämättömyyden. Välinpitämättömyyttä keskellä vilkasta ja
ahdasta katua, jonka reunoja täyttävät monet autot. Keskellä koulusta
kotia kiitävää nuorisoa ja muiden
ihmisten välissä. Se välinpitämättömyys on ylinopeus. Karkeasti ainakin kolmasosa autokuskeita ajavat
60 kilometriä tunnissa tiellä, jonka
nopeusrajoitus on 40. Koen annetun nopeusrajoituksen aiheelliseksi,
mutta sitä ei noudateta. Siitä syntyy
sivusta katsojan huoli kadun menosta ja kysymys mitä asialle voisi tehdä.
Surullista onkin, vaikka autoilijoita
kehoitettaisiin varovaisuuteen joka
päivä, se tuskin asioita muuttaisi.
Kaikki tämä johtuu mielestäni siitä, että suomalainen kuski on hyvin
itsekäs. Esimerkiksi silloin kun lumi
ja jää sulavat teiden pinnoilta, suomalainen kuski antaa itselleen heti
oikeuden ajaa nopeammin. Oli kyse
sitten moottoriteistä tai taajamista.

Ajatellaan, että eihän onnettomuuksia voi sattua kun pyörien ja maantien välinen kitka on suurimmillaan.
Liukkaiden tullessa suomalainen
kuitenkin heti hillitsee kaasujalkaansa. Hän pohtii ääneen, että talvella
pitää ajaa varovasti ettei kolaroisi,
mutta ajatteleeko suomalainen silloin muita sen sanoessaan? Ajatteleeko hän omaa peltiä vai toista ihmishenkeä?
Joka elokuu media toitottaa koulujen alkavan ja kehoittaa autoilijoita
varovaisuuteen. Ihminen noudattaa tätä sen pienen hetken, kunnes
unohtaa asian olemassaolon. On
kuitenkin tosiasia, ettei riskit poistu kaksi viikkoa koulujen alkamisen
jälkeen vaan ne säilyvät lukuvuoden
loppuun asti. Pyörönkaarella liikkuu
siis paljon koululaisia, jotka voivat
ylittää kadun juuri sieltä mistä haluavat. Nuori saattaa ylittää tien juuri
sieltä tienvarteen parkkeerattujen
autojen välistä ja yllättää ylinopeutta
ajavan autoilijan. Näin onnettomuus
on tapahtunut ja tämän jälkeen kaik-

ki on pelastusalan ammattilaisten
käsissä.
Olen heristellyt tässä sormea autoilijoille, mutta täytyy muistaa, että
viisas liikennekäyttäytyminen kuuluu meille kaikille. Sormeni herisee
muun muassa moottoripyöräilijöille, kun muistelen muutaman vuoden takaista moottoripyöräonnettomuutta Petosen kirjaston nurkalla.
Moottoripyöräilijä ajoi reilua ylinopeutta. Taannoin myös tapahtui auton ja mopoilijan välinen peltipusu,
joka muistuttaa mopoilijoitakin varovaisuuteen.
Lyhyestä virsi kaunis – nopeusrajoituksia on syytä noudattaa. Täytyy
muistaa, että kolari jo 50 kilometrin
tuntivauhdista vastaa hyppäämistä
kerrostalon viidennestä kerroksesta.
Tässä pahimmassa tilanteessa vastassa ei ole kuitenkaan kiven kova
asfaltti vaan elävä, pehmeä ihminen.
Teemu Viemerö
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Terve suu -

KATTAVAT AUKIOLOAJAT
- kysy ilta- ja
lauantaiaikoja!

hyvinvointisi
la
Pitkä

perusta!

e

ti
hden

Petosen Hammas huolehtii kaikenikäisten hammashoidosta
laadukkaasti ja asiantuntevasti.

Lippumäki

Yläkatu

8

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

Petosen
Hammas

Sami Ryhänen EHL

Leppävirran
Hammaskeskus
Lapinlahti

Pyörönkaari 3 E 70820 Kuopio
Puh. 017 - 363 4757

www.petosenhammas.fi

Leppävirta

Syksyn megatarjoukset!
Gentle Elegance
tapetti

39

50
rll

Kharat tapetti
Alk.

79

00
rll

Eurodecor valmisliisteri

19

90

5

00

Paljon
poistotapetteja
Eurodecor
Sisäremonttimaali

28

rll

Rakennustarvikeosastolta:
Terassilauta
Vihreä, viistetty
28 x 95

30

0

89
jm

Profi Comfort
Pähkinä laminaatti
8 mm

11

2,7 l (10,48/l)

90
m2

Erä
sisustustuotteita
Esim. peilejä, tyynyjä,
lyhtyjä, maljakoita jne.

Lamella
laminaattileikkuri
LD-215

-50% 3950
00

Ovh.
1 kpl

Juhta
mönkijän
lavaperäkärry

550

kpl

kpl

Juhta 750 KLS
peräkärry
Lavakoko 2,65 x 132

10 l (1,99/l)

Eurodecor Plus
seinäliima

29

90

899

00

2 kpl

kpl

10 l (2,99/l)

Lisää hyviä tarjouksia löydät myymälästämme!

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

