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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 30.11.2014 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

KANASALAATTI

SALAATTI
voimassa 30.11.2014 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

TONNIKALA PITA

KEBABRULLA
KEBAB
voimassa 30.11.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

6€

GRILLI
voimassa 30.11.2014 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

5€

tällä setelillä

tällä setelillä

JUNIOR NUGGETIT
RANSKALAISILLA
JUNIOR
voimassa 30.11.2014 asti
1 seteli / asiakas

KERROSATERIA

4€

tällä setelillä

tällä setelillä

MEDIUMPIZZA

3:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 30.11.2014 asti
1 seteli / asiakas

8€

GRILLI
voimassa 30.11.2014 asti
1 seteli / asiakas

PERHEPIZZA

8€

2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 30.11.2014 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

mexican food restaurant

Market
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Abu-Bakrit rakentavat elämää uudelleen Suomessa

S

yyskuun alussa Kuopioon saapui 30 Syyrian pakolaista, jotka
ovat joutuneet pakenemaan kotimaassaan riehuvan sisällissodan jaloista. Eräs onnekkaista turvapaikan
saaneista on kuusihenkinen Abu-Bakrin perhe. Kaikki ovat koolla lukuun
ottamatta nuorinta poikaa Islamia
(12-v.) ja Sanaa (16-v.), jotka ovat
haastatteluhetkellä koulussa. Kaksi
vanhinta lasta Mohamad 18-v. ja Rahaf 21-v. puhuvat sujuvaa englantia
perheen isän Ghassanin lisäksi. Äiti
Iman ymmärtää englantia, mutta keskustelun Mohamad tulkkaa arabiasta.
Ensimmäisten Suomessa vietettyjen
viikkojen aikana perhe on käynyt tutustumassa monikulttuurisuuskeskus
Kompassin kaikille avoimien suomen
kielen kurssien tarjontaan. Lisäksi he
ovat hakeneet kansalaisopiston suomen kielen alkeiskurssille, jonne taas
opiskelijat valitaan haastattelujen perusteella eikä opiskelupaikan saaminen ole näin ollen ole varmaa.

Pakoon rajan yli
Abu-Bakrit tulevat Syyrian suurimmasta kaupungista Alepposta, joka
sijaitsee maan pohjoisosassa lähellä
Turkin rajaa. Kaupungilla on erityisen
pitkät perinteet saippuan valmistuksesta, josta se on kuuluisa vielä tänäkin päivänä, varsinkin kaikkialla Lä-

hi-idässä. Historiallisesti merkittävän
arkkitehtuurinsa vuoksi Aleppo lisättiin vuonna 1986 Unescon maailmaperintöluetteloon. Sisällissota levisi
kesän 2012 tienoilla muualta Syyriasta Aleppoon, jolloin Mohamad joutui
pakenemaan isänsä kanssa Jordanian
puolelle.
- Minun ei olisi ollut turvallista jäädä Syyriaan, sillä valtion armeijasta
irtaantui sotilaita, jotka aivopesivät tai
sieppasivat nuoria poikia joukkoihinsa sotilaiksi. Muun muassa Isis toimii
tällä tavalla. En myöskään voinut lähteä Syyriasta laillisesti, sillä valtio ei
myöntänyt minulle uutta passia, Mohamad kertoo.
Muut perheestä jäivät odottamaan
kotimaahan, kunnes perheen isä
Ghassan saisi hankittua asunnon ja
järjestettyä muut välttämättömät asiat.
He päätyivät muiden satojentuhansien maanmiestensä tavoin Az-Zarqan
kaupunkiin, joka sijaitsee 20 kilometrin päässä Jordanian pääkaupungista
Ammanista. Elämä Jordaniassa oli karua; asuminen ja ruoka oli kallista eikä työtä ollut ulkomaalaiselle helposti
saatavilla. Rajan yli tulevien pakolaisten tuli maksaa kuuden kuukauden
työluvasta tuhannen eron suuruinen summa, johon monella ei ollut
luonnollisesti varaa. Jos töitä pystyi

saamaan, tarjolla oli vain hanttihommia kuten siivousta tai keittiötyötä,
josta maksettiin moninkertaisesti alhaisempi palkka paikallisen väestön
palkkatasoon verrattuna.
Mohamad auttoi nuoresta iästään
huolimatta elannon tienaamisessa
korjaamalla tietokoneita. Isä Ghassan
osti ja myi edelleen käytettyjä tietokoneen osia. Neljän kuukauden kuluttua loput perheestä tulivat Syyriasta
Az-Zarqaan. Nyt myös perheen vanhin sisko Rahaf pystyi helpottamaan
perheen taloudellista ahdinkoa, sillä
hän onnistui saamaan työtä myyjänä
eräästä vaateliikkeestä.

Harrastukset ja yhteisöllisyys auttavat jaksamaan
Abu-Bakrit asuivat Az-Zarqan kaupungissa kaksi ja puoli vuotta, kunnes
pakolaisten uudelleensijoittamisesta
vastaava keskus eli IOM (International Organization for Migration) järjesti heille pysyvän turvapaikan Suomesta.
Kuopioon perhe saapui vasta vajaa
kaksi kuukautta sitten, mutta kotiutuminen on perheenjäsenten puuhakkuuden perusteella saanut hyvän alun.
Perhe on erityisesti innostunut kalastamisesta, ja Ghassan tekee nuorimman poikansa Islamin kanssa paljon
retkiä asuinalueensa lähimetsissä. Ra-

Isä Ghassan Abu-bakr, äiti Iman (tyttönimeltään) Sourani ja vanhin tytär Rahaf
suostuivat poseeraamaan kotisohvallaan. Sana ja Islam olivat vielä koulussa, ja
Mohammedia kuvaaminen ujostutti.
haf taas harrastaa kuntosalilla käyntiä,
ja toivoo voivansa lähitulevaisuudessa
suorittaa englannin kielen tutkintonsa loppuun yliopistossa. Iman viettää
paljon aikaa keittiössä kokkaamassa
tai leipomassa. Illat vietetään katsellen elokuvia tai sitten Ghassan tarttuu
kitaraan ja koko perhe musisoi yhdessä. Lisäksi Abu-Bakrit pyrkivät perinteisen yhteisyyden hengessä olemaan
mahdollisimman paljon tukena muille Kuopioon tulleille syyrialaisille.
Onko jotain, mitä he erityisesti halu-

aisivat suomalaisille sanoa?
- Me muslimit emme ole sotaisia
vaan rauhaa rakastavia ihmisiä. Jotkut
muslimien organisaatiot pilaavat tavallisten muslimien maineen. Ja äitini
haluaa kiittää suomalaisia siitä, että
saimme tulla tänne. Täällä voi tuntea
olonsa turvalliseksi, Mohamad toteaa
lopuksi.
Teksti ja kuva: Jonna Lentz

Pekalle isänpäivä on jokapäiväistä
”Jokainen lapsi on uusi elämä ja
tekee todella onnelliseksi. Lapsi tuo
myös tullessaan näkyvyyttä tulevaisuuteen,” toteaa Pekka Hämäläinen.

- Lapsen syntymä on tilanne, jota on
vaikea kuvailla sanoin. Jokainen lapsi on uusi elämä ja tekee todella onnelliseksi. Lapsi tuo myös tullessaan
näkyvyyttä tulevaisuuteen. Sellainen
rakentaa elämää molemmin puolin –
niin vanhemmille kuin lapsille. Vanhemmuudessa lapset menevät aina
etusijalle. Isovanhemmuus on yhtä
hieno asia ellei parempikin. Ukki ja
mummi ovat mielestäni arvonimiä ja
se on kunniallinen asema perheessä.

Lapsi tuo mukanaan
muutoksen tuulet

A

lunperin Yhdysvalloista Suomeen rantautunut isänpäivä
on pian ovella ja jälkikasvu
pääsee muistamaan isiään. Maassamme isänpäivää vietetään joka vuoden

PÄÄKIRJOITUS

S

yksy on lopuillaan ja odotettu
talvi on jo ovella. Illat ovat pimentyneet nopeasti ja ensimmäiset lumisateet koettiin 20. päivä,
jotka hävisivät pois saman päivän
aikana. Kaupat ryhtyivät valmistautumaan myös nopeasti lähestyvään
jouluun. Suklaiset joulukalenterit on
nostettu esille ja puheet joulusta ovat
ihmisten huulilla. Jotkut ovat ostaneet
jo joululahjoja ennen kuin jouluruuhkat valtaavat kaikki ostoskeskukset.
Ennen joulua on kuitenkin vielä marraskuu, jossa lahjoja jaetaan vielä isille

marraskuun toisena sunnuntaina. Ylpeä neljän lapsen isä ja kahdeksan lastenlapsen isoisä, Pekka Hämäläinen
muistelee lämmöllä mitä oli tulla isäksi ja isovanhemmaksi.

Lapset toivat mukanaan Pekalle ja
hänen vaimolleen Ainille arkeen uusia muutoksia ja uudenlaista vastuuta,
jonka uudet vanhemmat ottivat tervetulleena vastaan. Elämä ryhtyi saumattomasti pyörimään lasten ympä-

rillä ilman ongelmia.
- Ensimmäinen lapseni syntyi vuonna 1971 ja loput kuluvan vuosikymmenen aikana. Lapset tottakai tullessaan hieman muuttavat entistä arkea
ja siihen mukautuu. Vaimo jäi kotiin,
kun taas minä kävin töissä ja toin
leivän pöytään. Lasten lukumäärän
kasvaessa nousi tarve myös muuttaa
isompaan asuntoon. Kaikki muutokset kuitenkin tapahtuivat melko ongelmitta. Vanhemmuutta tai sen tuomia muutoksia ei pidä pelätä – lapset
ja vanhemmuus ovat kuitenkin ihana
asia.

luovat tärkeän siteen, joka antaa paljon lapsille ja palkitsee vanhempia sekä isovanhempia.
- Lapsen kasvulle on erittäin tärkeää,
että vanhemmat kuin myös isovanhemmat ovat läsnä lapsen elämässä.
Ukkina pidän lastenlapsiini yhteyttä
viikottain. Kun ystävystyy lasten kanssa, niin he ovat aina ystäviä. He myös
tulevat muistamaan aina lämmöllä
miten isä tai ukki oli aina läsnä. Sama
pätee niin mummiin kuin lasten vanhempiinkin.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

Lapsi tarvitsee läsnäoloa
Pekalle on tärkeää olla niin lastensa kuin myös lastenlasten jokapäiväisessä elämässä. Läheiset perhesuhteet

Marraskuussa juhlitaan isiä ja miehiä
ja miehille.
9. päivä marraskuuta Suomessa vietetään isänpäivää, joka on alunperin
rantautunut Pohjoismaihin Yhdysvalloista viime vuosisadan puolivälissä. Vuonna 1949 isänpäivää juhlittiin
ensimmäisen kerran, mutta vakiinnutti asemansa 1970-luvun alussa.
Isänpäivän tarkoituksena on lähentää
ennen kaikkea isän ja lasten välistä
suhdetta. Tällöin nuoremmat lapset pääsevät askartelemaan isänpäivälahjansa ja -korttinsa koulussa ja

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

vanhempi jälkikasvu puolestaan käy
kylässä tai soittelevat onnittelunsa.
Kaikesta huolimatta yhteydenpito ja
muistaminen ovat tärkeintä. Meillä
kaikilla on vain yksi isä ja sama koskee äitiäkin, joita muistetaan toukokuun toisena sunnuntaina.
Jos äitienpäivän rinnalle on isänpäivä, niin on myös naistenpäivällekin oma vastineensa. Kansainvälistä
miestenpäivää juhlistetaan 19. päivä
marraskuuta, jota ensimmäisen kerran vietettiin Trinidadissa ja Tobagos-

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 044 722 9191
petosenlehti@ppay.fi • http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittajat: Teemu Viemerö,
Jonna Lentz
p. 040 471 1391

sa marraskuussa 1999. Miestenpäivä
sai pian tukea Unescolta ja levisi näin
ollen kansainväliseksi juhlapäiväksi,
vaikkei ole vielä saavuttanut kaikkien tietoisuutta. Jotkut ihmiset pitävät
miestenpäivää jopa turhana ja lapsellisena vastaiskuna, kun taas jotkut puolustavat miesten oikeuksia ja
tasa-arvoa. Päivän lähtökohdat ovat
kuitenkin tärkeitä. Päivällä korostetaan mm. miesten hyviä puolia, roolimalleja sekä kiinnitetään huomiota
terveyteen ja hyvinvointiin.

Päivien perimmäisenä tarkoituksena on loppujen lopuksi muistaa toista, välittää, rakastaa ja parantaa siteitä. Ilman juhlapäiviäkin me ihmiset
pystyisimme siihen, mutta ne ovat
kirjaimellisesti merkintä kalenterissa,
joka muistuttaa meitä tekemään niin.
Muistuttavat meitä siitä, että näin asiat kuuluisi mennä joka päivä.
Teemu Viemerö
Päätoimittaja

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 10.12.2014
aineistot viimeistään 2.12.2014

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 26. vuosikerta
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Kotiinkuljetus joka päivä klo 10 - 21.30, 2 €
Lounastarjous klo 10.00 - 14.00:
Pizzat 5,50€ ja kebabit 6,00€
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Pyörönkaari 9, 70820 Kuopio
Avoinna 10.00 - 22.00
puh. 017 363 1415 ja 0400 718333

Medium kokoinen
4 täytettä ja
1,5L limu kuljetettuna

Perhepizza
4 täytettä ja
1,5L limu kuljetettuna

2 normaalipizzaa
4 täytettä ja
1,5L limu kuljetettuna

14 €

17 €

17,50 €

Voimassa 30.11. asti

Voimassa 30.11. asti

Voimassa 30.11. asti

Voit tilata myös Pizza Onlinen kautta www.pizzaonline.fi

Sairex - Apuna vanhusten hoidossa
jo 27 vuoden ajan

Sairexin omassa ompelimossa valmistettavat liukuestetossut estävät jalkojen liukastumisen liikuttaessa.

S

airex on valmistanut sairaalatuotteita- ja tekstiilejä vuodesta
1987 lähtien. Yrityksen laajasta
valikoimasta löytyy potilas- ja laitostekstiilejä, vuodevaatteita, esiliinoja
sekä potilaan siirtämisessä, nostamisessa ja päivittäisissä hoitotöissä
helpottavia tuotteita. Hoivakotien ja
laitosten lisäksi myös yksityiset kuluttajat ja varsinkin omaishoitajat ovat
yrityksen tärkeä kohderyhmä. Omistajavaihdos tapahtui helmikuussa
2012, jolloin nykyinen omistaja Pekka
Pöllänen osti Sairexin liiketoiminnan
sen perustajalta Tauno Kinnuselta.
Siilinjärven Toivalan vanhasta toimipisteestä muutettiin noin vuosi sitten
uudehkoihin omiin tiloihin Kuopion
Kylmämäkeen, josta löytyi yrityksen
tarpeisiin sopiva hallikiinteistö. Sa-

maan aikaan myyntiä laajennettiin
nettikaupan avaamisella ja lisänäkyvyyttä haettiin perustamalla sivut Facebook- ja Google+ -sivustoille.
Pölläsen lisäksi yritys työllistää tällä
hetkellä kaksi ompelijaa sekä oppisopimuksella uudelle alalle kouluttautumassa olevan myyntiassistentin.
Yrityksen noin kahdensadan tuotteen
valikoimasta suurin osa valmistetaan
Kuopion toimipisteessä ja lisäksi myös
alihankkijoina sekä raaka-aineiden
toimittajina pyritään käyttämään kotimaisia toimijoita.
- Joitakin välitystuotteistamme valmistetaan Euroopassa, kuitenkin yli
80 prosenttia tehdään meillä täällä
Kuopiossa, Pöllänen kertoo.

Kysytyimpiä tuotteita ovat vuodesuojat, lämpöpussit pyörätuolipotilaille, liukuestetossut ja -sukat sekä
erilaiset potilasvaatteet. Varsinkin hygieniahaalarille on ollut kysyntää ympäri vuoden. Lonkkamurtuman riskiä
voidaan vähentää lonkkahousuilla.
Potilaan kaatuessa housujen sivuilla
olevat pehmusteet suojaavat lonkkia
ja vaimentavat kaatumisen aiheuttamaa iskua. Istuvalle henkilölle valmistetaan tuolipehmusteita, tuolista
valumisen ja putoamisen estämiseksi
erilaisia turvavöitä.
Suomessa on tällä hetkellä yli miljoona 65-vuotiasta. Vanhusväestön
määrä kasvaa, heidän elinikänsä kohoaa, joten alalla riittää tarvetta sekä
kysyntää tulevaisuudessakin. Sairexin
valttina on joustavuus, asiakkaan palvelimen kokonaisvaltaisesti sekä kilpailukykyiset hinnat tuotteille.
- Tuotteidemme avulla voidaan osaltaan edesauttaa sitä, että vanhusväestön on mahdollista asua omassa tutussa ja turvallisessa ympäristössään
mahdollisimman pitkään.
Yrityksen kotisivut ja nettikauppa:
www.sairex.fi
Puhelin: 017 465 2254
Teksti: Jonna Lentz
Kuva: Teemu Viemerö

Vapaaehtoistoiminta yhdistää
yksinäisiä ikäihmisiä

”

Vanhuus ei tule yksin”, kuuluu
vanha sanonta. Nykypäivän Suomessa kuitenkin huomattavan
moni vanhuksista kokee yksinäisyyttä. Kuopion Vanhustenkotiyhdistys
näki 90-luvun lopulla vapaaehtois- ja
ryhmätoiminnan vastauksena tähän
ongelmaan. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on sekä tukea niin vanhusta kuin myös vapaaehtoistyöntekijän
elämänlaatua. Vapaaehtoistoiminnan
koordinoija Minna Partanen on mielissään miten toiminta on kasvanut 16
vuoden myötä.
- Alunperin yhdistyksemme vapaaehtoistoiminta käynnistettiin Pyörön
palvelutalossa vuonna 1998. Nykyään
yhdistyksellä on vapaaehtoistyöntekijöitä noin 60, jotka toimivat erilaisissa tehtävissä ikääntyneiden asiakkaidemme parissa. Heistä 18 työskentelee
meidän Petosen yksikössä. Joitakin
vuosia sitten he myös käynnistivät
talollemme Kaverikammarin, joka
muodostui yksinäisyyttä kokevien
vanhuksien tarpeesta. Ryhmätoiminta
voimistui hyvin nopeasti ja alkoi kantamaan itseään, Partanen kertoo.

Toiminta piristää
vastavuoroisesti
Vapaaehtoistyöntekijät
koostuvat
pääsääntöisesti eläkeikäisistä ihmisistä, jotka ovat toiminnan kautta aktivoittaneet ja sosialisoineet niin vanhuksia, mutta myös omaa elämäänsä.
Partanen on tyytyväinen, että muutkin tahot pitävät vapaaehtoistoimintaa erittäin tärkeänä.
- Vapaaehtoistoiminnan saralla on
paljon tahoja, joissa tämän kaltainen
toiminta nousee esiin ja sitä pidetään
tärkeänä. Toiminta on laajentunut
sekä monipuolistunut. Me vapaaehtoistoimintaa järjestävät organisaatiot
pyrimme tekemään yhteistyötä keskenämme. Kuopion kaupungiltakin
löytyy omaa toimintaa niin liikunnan kuin myös kulttuurin saralta.
Aikaisemmin ohjausta on löytynyt
erityisesti liikunnan puolelta, mutta
nykyään myös kulttuurin tärkeys on
korostunut ilahduttavasti.
Teksti: Teemu Viemerö
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Abdullah Harmankaya:
- Pizzakauppa käy hyvin Petosella

P

etosen historiassa olemme nähneet alueella pizzerioita aina
90-luvun aluilta asti. Pyörönkaarelle avattu Petosen Pizzeria on
ehtinyt pitää oviaan auki vasta kuukauden ja ensimmäistä kertaa yrittäjänä oleva Abdullah Harmankaya on
mielissään siitä, miten pizza maistuu
Petosen asukkaille nykyäänkin.

muuttanut Abdullah haaveili jo tuolloin yrittäjyydestä. Samana vuonna
pizzahommat aloittanut mies keräsi
seitsemässä vuodessa mittavan työkokemuksen sekä erinomaisen pohjan
yrittäjyyteen.

- Kaupankäynti on lähtenyt erittäin
hyvin liikkeelle ottaen huomioon miten lyhyen aikaa olemme olleet auki
ja kuinka moni ei vielä tiedäkään ravintolasta. Tosin, samassa kiinteistössä olleen entisen pizzerian vakioasiakkaat ovat löytäneet tiensä meille ja
ovat pitäneet ruoistamme.

- Aloitin pizzahommat Varkaudessa
vuonna 2007, jonka jälkeen tein töitä
Outokummussa. Kuopioon muutin
vuonna 2010 ja olen yhä alalla, josta
kiitos kuuluu minun serkuilleni – he
opettivat minulle tämän alan. Olen
saanut paljon hyvää palautetta niin
työnantajilta kuin asiakkailtakin, ja
pidänkin palautetta ensiarvoisen tärkeänä. Virheet eivät olisi hyväksi yrityksen maineelle.

Vuonna 2007 Turkista Suomeen

Abdullah kertoo pizzakaupan kan-

nattavan, vaikka Petosella on muitakin pizzerioita. Asiakkaita riittää ja
miehellä on hyvät välit alueen muiden
pizzayrittäjien kanssa, joten kilpailuun ei ole tarvetta.
- Mielestäni yrittäjien väliset suhteet
ovat erittäin tärkeitä, joten emme halua kilpailla keskenämme. Jokaisella
on oma asiakaskuntansa, sillä loppujen lopuksi asiakas itse päättää minne
hän menee syömään.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

Petosen lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

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

Petosen Pizzerian yrittäjä Abdullah Harmankaya pitää asiakkaiden palautetta
ensiarvoisen tärkeänä.

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

Tilaa NYT Taikuri Puijon Paronin uusittu Pikkujoulu-SHOW tilaisuuteesi.
Esityksissä tullaan tänä vuonna näkemään paljon uusia temppuja.
Showssa lentelee lintuja ja luetaan ajatuksia! Yllätyksiä unohtamatta!
Parhaat pikkujoulupäivät ovat jo menneet, mutta aina kannattaa kysyä!
Keskellä viikkoa on vielä vapaita esitysaikoja ja viikonlopulle voidaan
yrittää vielä sovittaa esityksiä.
Aina kannattaa kysyä ohjelmaa juuri Teidän juhlaanne, sillä voimme
yhdessä suunnitella ohjelman juuri Teidän juhlaanne sopivaksi!
Puijon Paroni tekee myös esityksiä esim. yritysjuhliin, syntymäpäiville,
häihin, polttareihin, merkkipäiville jne... Juhlien tunnelman kohottajana
toimii erinomaisesti huumoripitoinen esitys ja sen lisäksi myös erittäin
suosittu lähitaikuus!
Tarkemmin taikuriin ja ohjelmiin voi tutustua osoitteessa
www.puijonparoni.com

Terve
• Edulliset hinnat
tulo
• Vapaita aikoja saatavilla
a!
Loput
hyllyssä
•
olevat tuotteet -30%
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

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 30.11.2014 asti.
Avoinna:
Ma-pe 8-19 La 9-16
www.petosenapteekki.fi

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

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734
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Matkuksen Neste ja Lippumäen Fressi täyttivät vuoden
valinnanvapautta, joten meiltä löytyy
myös noutopöytä ja Hesburger. Tulossa on myös Kotipizzan valikoimat.
Olemme myös auki jopa sunnuntaisin, joten syömään pääsee milloin
vain.

Ruoan ohella Karille oli myös tärkeää saada Nesteen yhteyteen moderni autopesula.

V

iime vuonna lokakuun 4. päivä avattu Neste Matkus Kuopio on tarjonnut ravintolaja huoltoasemapalveluita jo vuoden
ajan. Yrittäjä Kari Vepsäläinen kertoo kuluneen vuoden olleen Nesteelle kasvun aikaa laman vaikutuksista
huolimatta.
- Liiketoiminta on lähtenyt hyvin
käyntiin, vaikka lamalla on omat vaikutuksensa huoltamoalaan. Suunta on
ollut kuitenkin ylöspäin ja asiakkaiden määrä kasvaa kokoajan. Tämän
kaltaisen huoltamon käynnistäminen
vaatii muutaman vuoden ennen kuin
se löytää asiakkaansa. Alue on myös
hyvin nuori ja jatkaa kasvuaan, joten
tulevaisuuskin näyttää todella lupaavalta.
Matkuksen Nestettä perustaessaan,
Vepsäläinen halusi tuoda ruokaileville
asiakkailleen niin uusia makuelämyksiä kuin myös valinnanvapautta. Nes-

teen helmi, meksikolaisravintola Pancho Villa syntyi ihmisten mausteisen
ruoan kysynnästä.
- Perustaessa Matkuksen Nestettä,
tutkin Kuopion ruokamaailman tarjontaa. Huomasin, että nykypäivänä
ihmiset haluavat yhä tulisempaa ja
maukkaampaa ruokaa, mutta alueelta
puuttui kyseiseen ruokaan erikoistunut ravintola. Halusin myös ihmisille

Ruoan ohella Karille oli myös tärkeää saada Nesteen yhteyteen moderni
autopesula. Ratkaisuna toimii Yhdysvalloista asti tilattu Pesukatu, joka
pesee autot muita pesuloista huolellisemmin. Pesu hoitaa sivujen ja katon
lisäksi niin keulan, perän kuin myös
helmat.

L

ippumäen liikuntakeskus Fressi täytti vuoden 28. päivä lokakuuta. Asiakkuusvastaava Heidi
Hakkarainen huokui energisyyttä ja
onnellisuutta menneestä vuodesta.
- Vuosi on mennyt tosi positiivisessa merkeissä. Liikunnasta innostuneita asiakkaita on riittänyt. Monet ovat
aloittaneet pidemmän tauon jälkeen
liikuntaharrastuksen sekä saaneet siitä viimeisen vuoden aikana elämänta-

van. Ryhmäliikuntaa on tarjolla monipuolisesti läpi vuoden sekä myös
lapsille löytyy ohjelmaa. Lapsiperheet
ovat myös meille tervetulleita - sillä
aikaa kun isät ja äidit urheilevat, voivat lapset viettää aikaa heille suunnatussa tilassamme, Heidi kertoo.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

- Toinen kova valtti meillä on ollut
Pesukatu, joka on Suomen nopein.
Autoja pääsee pesulan sisään jopa alle minuutin välein, joten se säästää
aikaa. Nopeus perustuu 34 metriä
pitkään katuun, joka kuljettaa autoa
eteenpäin ja pesee vaiheittain. Autoilijoiden ei tarvitse siis pettyä enää pitkiin jonoihin – ei muuta kuin kassalta
tiketti ja pesu voi alkaa.
Teksti ja kuvat: Teemu Viemerö
Asiakkuusvastaava Heidi Hakkarainen näytti traineri Jarmo Kantelisen kanssa
kuinka tehdään oikeaoppisia ranskalaisia punnerruksia.

Seuraava Petosen lehti ilmestyy 10.12.
Aineistot lehteen 2.12.
Savolaiset pesunimet saavat jokaisen hymyilemään.

• Fysioterapia
Petosen
fysioterapia
• OMT/MDT-terapia
25 vuotta!
•täyttää
Akupunktio
• Lymfa/LYKO-terapia
•Juhlimme
Hieronnat
avointen ovien
• Työterveysfysioterapia
merkeissä
pe 5.12.2014 klo 9-15.
Olemme kesällä auki normaalisti!

Tarjoamme kakkukahvit ja esittelemme
toimintaamme Petosen fysioterapian
tiloissa Pyörönkaari 3.

Olet lämpimästi tervetullut!
Avoinna: ma-to 8-19, pe 8-15,
muina aikoina sopimuksen mukaan.
Pyörönkaari 3, 70820 Kuopio
Puh. 017-363 3377
www.petosenfysioterapia.net
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TALVI JO SAA,
VÄLTÄ KEVÄÄN RUUHKAT!

Petosen Ikinuoret ry

TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!

Sääntömääräinen
syyskokous pidetään
18.11.2014 klo 11.45
Petosen Asukastuvalla
Pyörönkaari 19 2. krs.
Kokouksessa käsitellään
mallisääntöjen 11 §
mukaiset asiat.

PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN EDULLISESTI:

PERUSHUOLTO

67€ (75€)

KULJETUSPALVELU HUOLTOON 10 € (20 €)
Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.
Tarjous voimassa 28.02.2015 saakka.

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

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

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 kysyäklo
työllistymismahdollisuuksista
joko
Neulekerho
perjantaisin
12.30 - 14.30
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

Joka päivä atk-ohjausta ja -neuvontaa.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

Yhdistyksen
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
järjestämät
Korjausompelija jälleen tavattavissa.
kaikille avoimet
toiminnot:
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

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

Tule sellaisena kuin olet.
Ke 5.11. klo 19.00 AO-piiri (suljettu, AA-tyyppinen ryhmä)
To 6.11. klo 18.30 Rukousilta sekä Uskon perusteet ja
Opetuslapseuskurssi
Su 9.11. klo 15.00 Tarjoilua, 15.30 Perhe Jumis, lapsikuoro
Ti - Pe klo 13.00 Retkievästä (ruokakassien jako)

Tervetuloa kuulemaan
tulevaa toimintaa!
Kahvitarjoilu

Tulossa:
Pe 12.11. klo 18.00 Kids Action Night

Hallitus

Koppelonkuja 1, Petonen • www.tukikohta.info

Petosen perinteinen
joulutapahtuma
lauantaina 13.12.2014 klo 10-14 Petosen vapaa-aikatiloissa, Pyörönkaari 19

Ohjelmassa muun muassa:
Joulumyyjäiset, lauluesityksiä, arpajaiset, lapsille ongintaa ja muuta jouluista puuhaa.
Mukana myös Joulupukki ja taikuri Puijon Paroni. Ilmainen joulupuuro.
Myyjäispöytien varaaminen alkaa keskiviikkona 26.11. klo 9.
Pieni pöytä 5€ ja iso pöytä 10€ (maksu suoritetaan varattaessa)
Varaukset Petosen asukastuvalta. Lisätietoja toiminnanohjaajalta 044 722 9191
www.ppay.fi/joulutapahtuma/

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

Marraskuussa maanantaisin 10.11. alkaen
lounastarjous 4,50 €
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Pulla ja kahvi 1,50 €
Tarjous voimassa 30.11. saakka

KOKOUSKUTSU

Pitkälahti- Petosen asukasyhdistys ry:n syyskokous
Tiistaina 25.11. klo 17.00 Petosen vapaa-aikatilojen
kokoushuoneessa (Pyörönkaari 19, 2. krs)
Esillä sääntömääräiset asiat. Kaikki Petosen asukkaat ovat
yhdistyksen jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee
toimittajaa Petosen lehteen.
Katso lisätietoa www.ppay.fi/toimittaja/

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

http://kahvio.ppay.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hake

TOIMINNANOHJAAJAA
Edellytyksenä oikeus korkeimpaan palkkatukeen. Haemme henkilöä jolta sujuu
asukasyhdistyksen toiminnan ohjaaminen, henkilöstöasiat sekä verkostotyö. Edellytyksenä
sosiaalisen työllistämisen osaaminen, hyvät vuorovaikutustaidot katsotaan eduksi.
Kysy lisätietoa toiminnanohjaaja Anne Ruotsalaiselta 044 722 9191.
Vapaamuotoiset hakemukset toiminnanohjaajana@ppay.fi
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MIES MATKALLA
ROHKEASTI UUTEEN AIKAAN
Miesten päivä 15.11.2014 klo 11-17
Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie 21

- Raamattuluento, Raimo Lappi
- Lounas
- Veljesseurat, Pekka Huttunen, Matti Keinänen, Lauri Keinänen, Jari Sulkunen
- Seurapuhe, Matti Sihvonen
- Kahvit
- Kyösti Kytöjoen konsertti
- Musiikkia (mahdollisuus sielunhoitokeskusteluun)
- Avoin messu, Veli Mäntynen, Raimo Lappi ja Richard Nicholls
- Tilaisuuden juontaa Veijo Olli

TER
VET

ULO
A!

Arpajaismyynti, kirjamyyntiä ja mahdollisuus verenpaineen mittaukseen, lääkäri
Sakari Kainulainen. Diakoniakeskukselta (Suokatu 31) edestakainen kyyditys
kyytiä tarvitseville. Lähtö klo 10.15.

Kallaveden seurakunta

Miestenpiiri Jynkänvuorella to 20.11.
klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella
(Isännäntie 22). Piiristä vastaa Veijo Olli
puh: 040-8275 304.
Miesten sauna ja takkailta pe 28.11. klo
17.30. Poukaman leirikeskuksessa. Iltaan
kuuluvat sauna, uinti/avanto ja iltapala.
Martti Olsen, ” Runoja miehen matkalta”.
Miestenpiiri Jynkänvuorella to 4.12.
klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella
(Isännäntie 22).
Piiristä vastaa Veijo Olli puh: 040-8275
304.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Aikuisten takkailta ke 5.11. klo 18. takkahuoneessa
Petosen seurakuntatalo - Muuta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Isänpäivän messu su 9.11. klo 10. Liturgia Juha Määttä, saarna Matti Pentikäinen,
Mari Vuola-Tanila, Anne Keränen ja Karttulan kirkkokuoro. Kirkkokahvit.
Seurakuntavaalit su 9.11. äänestys klo
11.30-20. Karttulan kirkossa klo 11-20.
Kallaveden kirkon raamattupiiri ma
10.11. klo 18-19.30 Kirkon koulutussalissa.
Vastuuhenkilönä Jarmo Oksanen.
”Mies matkalla rohkeasti uuteen aikaan” Miestapahtuma la 15.11. klo 11
Raamattuluento, Raimo Lappi, Veljesseurat ; Pekka Huttunen, Matti Keinänen, Lauri
Keinänen ja Jari Sulkunen. Seurapuhe
Matti Sihvonen, Kyösti Kytöjoen konsertti,
musiikkia, mahdollisuus sielunhoito keskusteluun. Avoin messu klo 17, liturgia
Veli Mäntynen, saarna Raimo Lappi ja
kanttorína Richard Nicholls. Lounas ja
kahvit. Tilaisuuden juontaa Veijo Olli.
Arpajaismyynti, kirjamyynti, mahdollisuus verenpaineenmittaukseen, lääkäri
Sakari Kainulainen. Diakoniakeskukselta
(Suokatu 31) edestakainen kyyditys kyytiä
tarvitseville. Lähtö klo 10.15. Järjestäjänä
Kallaveden seurakunta ja Katulähetys.
Messu su 16.11. klo 10. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Raili Rantanen ja kanttorit Richard Nicholls ja Eevi-Maria Korjonen.
4-vuotis synttärit su 16.11. klo 15. Veli

Mäntynen, Richard Nicholls ja käsikellokerholaiset.
Kutsu yhteyteen -messu su 16.11. klo
17. Messussa opetuspuhe Anni Tanninen,
musiikkia, rukousta, tarjoilua ja lasten toimintapiste.
Tuomiosunnuntain messu su 23.11. klo
10. Liturgia Anna-Maija Hella, saarna Juha
Määttä, kanttorina Anna-Mari Linna. Mukana Gideonit.
Kallaveden kirkon raamattupiiri ma
24.11. klo 18-19.30 Kirkon koulutussalissa.
Vastuuhenkilönä Jarmo Oksanen.
1. Adventtisunnuntain messu su 30.11.
klo 10. Liturgia Anni Tanninen, saarna
Matti Pentikäinen, kanttorina Anna-Mari
Linna ja kirkkokuoro.
Kallaveden kirkon raamattupiiri ma
8.12. klo 18-19.30 Kirkon koulutussalissa.
Vastuuhenkilönä Jarmo Oksanen.
Kallaveden kirkko - Muuta
Miestenpiiri Jynkänvuorella to 6.11.
klo 18.30. Jynkänvuoren kerhohuoneella
(Isännäntie 22). Piiristä vastaa Veijo Olli
puh: 040-8275 304.
Miesten sauna ja takkailta pe 7.11. klo
17.30. Poukaman leirikeskuksessa. Iltaan
kuuluvat sauna, uinti/avanto ja iltapala.
Jaro Julkunen, ”Lähetys ja kehitys. Miksi
kehitys ei riitä lähetystyön päämääräksi?
Leväsen messu ti 18.11. klo 13.30. Leväsen palvelukeskuksessa. Sirpa Nummenheimo ja Anne Keränen.

Esikoislestadiolaisten seurat pe 7.11. klo
18. Petosen seurakuntatalolla, Pyörönkaari
21. Esikoislestadiollaiset ry. Seurakahvit
Donkkis Big Night-toimintailta pe
21.11. klo 18. Vapaa pääsy. Lisätietoja
www.donkki.net tai Cecilia Kurkinen p.
050-381 4459. Järjestäjänä Kansanlähetys.
Lähetys
Lähetysaskartelut maanantaisin klo 1820 Petosen srk-talolla. Tervetuloa mukaan!
Perinteiset lähetysmyyjäiset la 29.11.
klo 11-13 Kallaveden kirkolla. Tuotto
Kallaveden seurakunnan lähetystyölle.
Diakonia
Turinatupa-avoin
kohtaamispaikka
kaikenikäisille
tiistaisin
klo 13-14.30 Ravintola Käskynkän
kabinetissa(sisäänkäynti apteekin puoleiselta p-paikalta). Hörpi päiväkahvit
mukavassa seurassa!
Leväsen kammari ma 17.11. klo 1314.30 Leväsentie 27, uusi puoli 2.krs. ”Tarinoita takkatulen lämmössä”, makkaranpaistoa, Arja Mielikäinen.
Varttuneen väen lähetyspäivä ke
19.11. klo 10-13 Kallaveden kirkolla. Juha
Määttä ja Anna-Mari Linna. Vierailijana
Maija Antikainen, Puijon seurakunnasta.
Ruokailu 6 €. Myyjäiset ja arpajaiset.
Lasten eroryhmä pe 21.11. klo. 17-19 ja

la 22.11. klo. 10-16. Ryhmä on tarkoitettu
7-12v. lapsille, joiden vanhempien erosta
on kulunut jo jonkin aikaa. Ryhmäkoko
4-6 lasta. Hinta 10€/lapsi sis. välipalan ja
lounaan. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä
Kallaveden seurakunnan ja Yhden Vanhemman Perheiden Liiton kanssa. Ilmoittautuminen 14.11. mennessä Mervi
Hakkaraiselle p. 0400 441708 tai mervi.
hakkarainen@yvpl.fi.
Kuopion ev.lut seurakuntien lähimmäisten koulutuspäivä ti 25.11. klo 1720 Keskusseurakuntatalolla Suokatu 22,
aiheesta ”Kulttuuripalvelut ikäihmisille”,
Kirsi Heikkinen, Kuopion kaupungin
kulttuurisuunnittelija. Ilmoittautuminen
17.11. mennessä Maarit Kirkiselle p. 0404848 369.
Leväsen kammari ma 1.12. klo 13-14.30
Leväsentie 27, uusi puoli 2.krs. Adventin

aikaan/joululauluja/puuroa. Maarit Kirkinen ja Arja Mielikäinen.
Perhetyö
Perhekerhot seuraavasti: Vehmasmäen
kappeli: tiistaisin klo 9.30-11. Jynkänvuoden 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 9.30-11.Karttulan
alueella perhekerhot kokoontuu Karttulan
seurakuntakodilla tiistaisin klo 9.30-11. ja
Syvänniemen pappilassa keskiviikkoisin
klo 9.30-11.
4-vuotis synttärit su 16.11. klo 15. Kallaveden kirkolla. Veli Mäntynen, Richard
Nicholls ja käsikellokerholaiset.

Hyvää Isän päivää!

K

aikki isät juhlivat 9.11. Paljon onnea kaikille isille! Toivon, että voit
ja saat isä olla lapsiesi elämässä – niin arjessa kuin juhlassa. Nyt on
juhlan aika!
Isät lapsineen –ja koko perhe – olette tervetulleita Kallaveden kirkkoon
osallistumaan messuun ja sen jälkeen kakkukahveille! Samalla reissulla
voi käyttää äänioikeuttaan. Messu jälkeen alkavat kirkollisvaalit, joissa valitaan seurakuntaneuvosto ja kirkkovaltuusto tulevalle nelivuotiskaudelle.
Kallaveden kirkko on avoinna äänestystä varten isäpäivänä klo 20 asti.
Äänioikeutettuja kirkollisvaaleissa ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet, rippikoulun käyneet seurakunnan jäsenet. Jokainen äänioikeutettu on saanut
ennakkoon asiaa koskevan kirjeen, jossa on kuvin esitelty ehdolla olevat.
Monia hyviä ehdokkaita on tarjolla. Ja sitten vain valitsemaan ja äänestämään!
Seurakuntaneuvosto on se päättävä elin, joka käyttää Kallaveden seurakunnan ääntä kaikissa Kallaveden seurakuntaa koskevissa asioissa. Seurakuntaneuvostossa päätetään toimintamäärärahojen käytöstä, toiminnan
sisällöstä ja tilojen käytöstä.
Kirkkovaltuusto taas päättää toimintamäärärahojen suuruudesta, kirkollisveron suuruudesta, seurakunnan kiinteistöistä ja hautausmaista, virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.
9.11. on kaikkien isien päivä. Se on myös Isän päivä – isolla ja erikseen
kirjoitettuna!
Taivaan Isän siunausta kaikille – isille ja kaikille Isän lapsille!
Anni Tanninen, Petosen aluevastaava pappi Kallaveden seurakunnasta
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Terve suu -

KATTAVAT AUKIOLOAJAT
- kysy ilta- ja
lauantaiaikoja!

hyvinvointisi
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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

SYNTTÄRITARJOUS:
Liiku loppuvuosi vain

35€!
Liittyminen 0€ ja Fressi
Trainer -tapaaminen
kaupan päälle. Etusi arvo
yli 300€!*

Tampereella alkunsa saanut Fressi on jo 35 vuotta nuori! Tänä päivänä Fressi
palvelee ja tuottaa liikuntaelämyksiä jo 16 keskuksen voimin valtakunnallisesti.
Tule ja totea mutkaton meininki ja innostava ilmapiiri – tervetuloa!
*)Voimassa 9.11. 2014 asti. Koskee uusia 12/24 kk sopimuksia. Käsittelykulu 15€ veloitetaan.
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