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Gospel-tähdet lauloivat Pinarilla s.
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Rakkauden tie johti Amerikasta Savo
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Siivous pohjaa yrityksen toiminnan
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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

JÄTTITUPLAJUUSTOHAMPURILAINEN

GRILLI
voimassa 31.12.2014 asti
1 seteli / asiakas

5€

tällä setelillä

KANASALAATTI

SALAATTI
voimassa 31.12.2014 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

KEBABRULLA
KEBAB
voimassa 31.12.2014 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

6€

KEBAB
KERMAPERUNAT

KEBAB
voimassa 31.12.2014 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

6€

tällä setelillä

JUNIOR NUGGETIT
RANSKALAISILLA
JUNIOR
voimassa 31.12.2014 asti
1 seteli / asiakas

4€

tällä setelillä

PIZZA
voimassa 31.12.2014 asti
1 seteli / asiakas

MAKKARAHAMPURILAINEN

GRILLI
voimassa 31.12.2014 asti
1 seteli / asiakas

3,5€

tällä setelillä

MEDIUMPIZZA

3:lla täytteellä

tällä setelillä

PERHEPIZZA

8€

2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.12.2014 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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Pinari: Gospel-musiikki keräsi ihmiset luokseen

L

auantaina 1. päivä marraskuuta
Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakunta Tukikohta järjesti
Pinarin nuorisotalolle musiikkitapahtuman. Tapahtuman esiintyjinä nähtiin Hanna-Maria Helenius orkesterineen sekä Immanuel-räpyhtyeen ja
IM Boys -tanssiryhmän yhteiskeikka.
Tapahtuman organisaattorina toiminut nuorisopastori Lauri Sutinen halusi tuoda kristillisen musiikin lähemmäs ihmisiä.

- Musiikki on tärkeässä asemassa
meidän niin joka päiväisessä elämässä
kuin myös leipäkirkkotilaisuuksissa.
Tämä on ensimmäinen Tukikohdan
järjestämä konsertti ja ajattelimme,
että voisimme tuoda musiikin lähemmäksi ihmisiä, kun tuomme sen Pinarille. Pinari on pääraitin varrella, kun
taas kirkkomme sijaitsee hieman syrjäisemmässä.

Hanna-Maria Helenius
rauhoitti yleisön sydämet
Ennen illan vauhdikkaita pääesiintyjiä, lavalle asteli Hanna-Maria Helenius, joka antoi ihmisille kauniin
ja rauhoittavan konserttielämyksen.
Heleniuksen keikka oli hänelle ensimmäinen esiintyminen Kuopiossa,
mutta samalla haasteellisin kovasta

yskästä johtuen. Yskästä huolimatta
artisti suoriutui keikasta kunnialla sitkeytensä sekä bändinsä avustuksella.

- Keikka oli teknisesti todella haasteellinen, sillä minua ei ole ikinä yskittänyt näin paljon keikalla. Tämän
kaltainen tilanne tuo välittömästi
oman suuren haasteensa, kun ääni ei
toimi niin kuin pitäisi. Olen kuitenkin
hyvin periksiantamaton ihminen. Onneksi mieheni Olli Helenius oli mukana bändissä, joten hän pystyi paikkaamaan hetkellistä taukoani. Minua
jäi hieman harmittamaan, etten pystynyt antamaan itsestäni täyden kympin suoritusta, mutta toivon pääseväni
vielä Kuopioon keikalle korjaamaan
asian, Helenius hymyilee toiveikkaana.
Heleniukselle musiikki on elämä,
mutta samalla myös rakas ammatti.
Työhistoriaa on karttunut paljon keikkojen ja studioalbumien taustalaulajana, kuten Vain Elämää -ohjelman studiojulkaisu.
- Olen aina sanonut, että taustojen
laulaminen on kuin ”eri soitin” verrattuna siihen, mitä on olla solisti. Taustalaulajan tehtävä on saada kuulostamaan artisti mahdollisimman hyvältä,
mutta itse artistina haluaa taas esitellä

niitä omia tunteita ja sävyjä.

- Minulle tärkeintä omassa musiikissani on se teksti mitä olen kirjoittanut. Kappaleen sanoma nousee jostain omakohtaisesta kokemuksesta,
keskustelusta ystävän kanssa, omasta
pohdinnasta tai Raamatun teksteistä.
Tärkeintä on se, että kappaleella on
jokin merkitys ja se tarkoittaa minulle
jotain. Olen saanut paljon palautetta
kuuntelijoilta, että musiikkini ja ääneni lohduttavat heitä. Jos musiikkini silittää rauhoittavasti ihmisen sydäntä,
se on minulle todella suuri asia.

Immanuel ja IM Boys osaavat pitää hauskaa lavalla
Keravalta kotoisin oleva, kristillisen
nuorisomusiikin ykkösnimi Immanuel ja IM Boys olivat illan pääesiintyjät.
Ennen yhteiskeikan alkua Immanuelin Roni ja IM Boysin Lito ehtivät
antamaan haastattelun ennen lavalle
nousemistaan. Hyväntuuliset miehet
odottivat innolla keikkansa alkua, joka oli heidän toinen kerta Kuopiossa
kuluneen vuoden aikana.
- Ihmiset ottivat meidät täällä lämpimästi vastaan ja meno on todella
hyvä. Täällä viihtyy hyvin, Lito kommentoi tunnelmiaan.

Otto Kulhomäki, Olli Helenius ja Hanna-Maria Helenius (vasemmalta oikealle)
hurmasivat ihmisten sydämet kauniilla kappaleilla.

Lito, Mikael ja Roni (vasemmalta oikealle) tanssittivat yleisöä.
- Viimeksi keikkailimme Jämsässä ja
Iisalmessa, mutta ensimmäinen Kuopion keikka tehtiin Kulttuuriareena
44:ssa. Tämä on puolestaan ensimmäinen vierailu Petosella, Roni kertoo.
Roni Lempiäisen ja Mikael Meklinin perustama Immanuel on keikkaillut ahkerasti kuluneen kolmen
vuoden aikana ympäri Suomea, joista
lähemmäs 100 keikkaa on ollut tämän
vuoden aikana. IM Boys on samaan
aikaan liikkunut yhtyeen mukana
tuomassa energiaa lavoille. Immanuelin historia lähti käyntiin vuoden 2011
marraskuussa, jolloin miehet tekivät
ensimmäisen kappaleensa huumorimielessä.
- Kaikki lähti siitä liikenteeseen, kun
teimme ”Eri mutsi, sama faija” nimisen kappaleen. Teimme sen puolivitsillä ja rakkaudesta lajiin. Yllättäin
ihmiset tykkäsivät kappaleesta. Sitten
teimme toisen ja kolmannenkin kappaleen, jonka jälkeen meitä pyydettiin keikalle. Sillä tiellä olemme yhä ja
näin kolmen vuoden jälkeen jäämme
keikkatauolle ensi vuoden maaliskuussa, Roni kertoo.
- Menneisyys näyttää hyvältä ja tulevaisuus vielä paremmalta. Me ollaan
yllätytty siitä, että olemme saaneet
näin runsaasti keikkaa, ihmiset ovat
tykänneet, ollaan saatu kiertää ympäri Suomea ja tehty kaksi albumia. On
todella hyvä fiilis ja uskomatonta olla
tässä tilanteessa, koska meillä ei ollut
alunperin mitään suunnitelmia tai
odotuksia. Kokoajan tapahtuu siiste-

PÄÄKIRJOITUS

O

n taas se aika vuodesta kun
Joulupukki alkaa valmistautua matkaan! Viime vuosi
on pyörähtänyt nopeasti ja ei ole aikaakaan, kun vasta saimme nauttia
kesän lämmöstä ja ihanasta auringon
paisteesta. Lumi on satanut hiljakseen
taivaalta, mutta vielä odotellaan kunnon lumisateita - eihän joulu ole mitään ilman valkoista maata.
Joulu on juhla, joka sitoo itseensä
paljon tunnetta ja tunnelmaa. Ehdottomasti jouluun kuuluu luonnon

jä juttuja, aukeaa uusia ovia ja fanien
määrä kasvaa, Roni jatkaa.
- Fanit ovat tärkeä osa tätä juttua –
he tuovat artistin esille. Ilman heitä
me emme olisi tekemässä biisejä ja
keikkailemassa. Olemme todella kiitollisia, että meillä on faneja ja tukijoita, Lito kommentoi.
Kolmen vuoden aikana työt ja kiireet musiikin eteen ovat kasvaneet,
mutta miehille musiikki on pysynyt
harrastuksena työmäärästä huolimatta. Arkielämän velvoitteet ja työt ovat
limittyneet onnistuneesti musiikin
kanssa.
- Arkipäivät menee koulun parissa,
joten ehdin yleensä viikonloppuisin
bändin mukaan. Minulle on tärkeää,
että ensin hoidetaan koulutyöt ja sitten vasta pidetään hauskaa, Lito kertoo.
- Minä ja Mikael olemme sopineet
työnantajiemme kanssa, että voimme
tehdä keikkaa työaikana. Musiikki on
omalla tavallaan toinen työ, mutta sitä on hauskaa tehdä – kolmen vuoden
aikana ei ole kertaakaan tullut negatiivisia tuntemuksia keikalle lähdöistä. Vaikka työmäärä on kasvamaan
päin, olemme kuitenkin onnistuneet
säilyttämään leikkimielisyyden. Hauskanpito on meille tärkeää eikä tämän
homman pitäisi ikinä mennä vakavaksi. Sellainen aito hauskuus näkyy
lavalla ja siitä ihmiset pitävät, Roni
toteaa.
Teksti ja kuvat: Teemu Viemerö

Joulu on vain kerran vuodessa
valkeus, mutta me ihmiset tarvitsemme rakentaa tunnelmaa perinteillä.
Asunto koristellaan joulukuusella,
koristeilla ja valoilla. Musiikki tuo
ihanat muistot lapsuudestamme ja
rauhoittaa mieltä. Joulukonsertit ovat
tänä aikana hyvin kysyttyjä, kuten
10-vuotiskiertuettaan juhliva Raskasta Joulua -hevikonsertti, joka saapuu
Kuopion Jäähallille 13. päivä joulukuuta. Konsertissa nähdään muun
muassa Kuopion oma poika, Nightwish ja Tarot -bändeistä tuttu Marco
Hietala sekä Idols-tähti Ari Koivunen.

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

Joulu on yleisesti myös muistamisen aikaa, jolloin joululahjat vaihtavat omistajaa sekä joulukortit kuormittavat Postin toimintaa. Näin ollen
joulukorttien lähetykset kuin myös
verkkokauppojen lahjatilaukset tulee
suorittaa hyvissä ajoin. Posti suositteleekin, että joulukortit lähetetään viimeistään 12. päivä joulukuuta. Lahjatilaukset kannattaa puolestaan tilata
verkkokaupoista vähintään muutamaa viikkoa aikaisemmin, sillä käsittelyajat vaihtelevat liikkeiden ja tuotteiden mukaan.

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. 040 475 9262

13. päivä joulukuuta Pinarilla järjestetään jo perinteiseksi muodostunut
joulutapahtuma, jossa kaiken jouluisen kivan keskellä Joulupukki tulee
tervehtimään kilttejä lapsia. Lehtemme myös haastatteli tapahtumaan
osallistuvaa Joulupukkia, joka ennätti
tulla kertomaan kuulumisensa kaiken
joulukiireen keskeltä.

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

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
taitto@ppay.fi

Tämän numeron myötä lehtemme
jää viettämään joululomaa ja toivottaa kaikille lukijoille ja petoslaisille
erittäin hyvää ja lämmintä joulua!
Seuraavan kerran lehtemme ilmestyy
helmikuussa.
Teemu Viemerö
päätoimittaja

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki
Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
Jakeluhäiriöilmoitukset: p. 017 264 7800
Ilmestyy seuraavan kerran helmikuussa 2015
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Petosen joulunavaus
PETOSEN MARKETTIEN
JOULUNAVAUS LAUANTAINA 13.12.
Joulupukki paikalla
jakamassa karkkia klo 10-15
Marketeissa glögi- ja piparitarjoilu

TERVETULOA!

K-supermarket Petonen | Puh. 017 368 0570
Arkisin 7-21, Lauantaisin 7-18, Sunnuntaisin 12-18

S-market Petonen | Puh. 010 762 8700 (0,0835 € /puhelu + 0,1209 € /min)
Arkisin 7–21, Lauantaina 7–18, SUNNUNTAINA 12–21

Huom!

Tarjoukset voimassa 11.12.-14.12.
Ida Red omena
Puola

Candy King irtomakeiset

0,49 €/kg

4,99 €/kg

Omasta uunista
Ranskalainen jättipatonki 380 g

0,99 €/kpl (2,61 €/kg)

ERÄ!

Snellman juhlakinkku potkalla
n. 7 kg pakaste 3,95€/kg

Valio suolaton voi

0,79
kpl
!
!
!
ERÄ
200 g (3,95/kg)

tuotteissa venäjänkieliset tekstit

Tykkää meistä Facebookissa ja näet uusimmat tarjoukset!

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi
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Petosen Fysioterapia kuntouttanut ihmisiä jo 25 vuotta

P

etosen yksi pitkäaikaisimmista
yrityksistä, Petosen Fysioterapia on kuntouttanut ihmisiä jo
vuodesta 1989 lähtien ja yritys juhlisti vuosipäiväänsä 5. päivä joulukuuta.
Yrittäjät Matti Auvinen ja Tiina Taskinen avasivat yrityksen historiaa ja
miten fysioterapia on muuttunut vuosien varrella.

- Yrityksen perustamisaikoihin olin
yrityksen ainoa työntekijä. Luvat sain
silloiselta Lääninhallitukselta 5. päivä
joulukuuta ja ovet aukesivat seuraavana päivänä. Vuodet ovat menneet
nopeasti ja suunnitelmien mukaan.
Perustamisen aikoihin Petonen oli
vielä pieni 3500 asukkaan alue, mutta
visioni Petosen kasvun suhteen toteu-

Matti Auvisen ja Tiina Taskisen Petosen Fysioterapia on yksi alueen vanhimmista
yrityksistä.

tui ajan myötä. Aluksi kuitenkin olin
hieman epäileväinen riittääkö asiakkaita, mutta silti uskoin tulevaisuudessa yrityksen työllistävän useampaa
työntekijää. Kaikki on mennyt loistavasti ja kesäkuussa 2013 laajensimme
Kuopion keskustaan ostamalla Kunto
Kuopio Oy:n liiketoiminnan. Työntekijöitä kahdella toimipisteellä on
yhteensä parikymmentä. Näin suuret
fysioterapia-alan yritykset ovat harvinaisia, Auvinen kertoo.
- Itse tulin yrityksen kuvioihin mukaan 8,5 vuotta sitten ja myöhemmin minusta tuli osakas. Toimin pääsääntöisesti Petosella kun taas Matti
työskentelee Kunto Kuopion päässä.
Petosen Fysioterapia työllistää tällä
hetkellä kolme vakituista fysioterapeuttia. Niiden lisäksi yksi fysioterapeutti toimii Rauhalahdessa ja kaksi
vuorottelee meidän molemmissa toimipisteissämme. Olemme työllistäneet myös joitakin tuntilaisia ja ammatinharjoittajana toimivaa hierojaa,
Taskinen kommentoi.

- Vuosien varrella on tullut uusia
menetelmiä ja laitteita - jotkut menetelmät ja metodit kuitenkin säilyvät ja
jotkut taas unohtuvat. Kaikkein tärkeimmät hoitomuodot ovat loppujen
lopuksi aina olleet liike, liikunta ja
harjoitus. Erilaiset konehoidot eivät
ole ikinä pitäneet vahvasti asemaansa. Me olemme aika paljolti myös valmentajia kuin pelkästään hoitajia ja
terapeutteja. Me pyrimmekin enemmän terveyden hoitoon kuin sairauden hoitoon, Auvinen kertoo.
- Olen havainnut, että fysioterapeutit erikoistuvat yhä tarkemmin. On fy-

sioterapeutteja, jotka hoitavat esimerkiksi alle vuoden ikäisiä asiakkaita ja
niitä, jotka hoitavat vain ranteista sormiin päin olevia ongelmia. Sitten on
myös niitä ammattilaisia, jotka hoitavat mentaalisia ja psyykkisiä sairauksia, Auvinen jatkaa.
- Esimerkiksi meidän Rauhalahden
fysioterapeuttimme toimii ainoastaan
puhetyöläisenä. Toisessa ääripäässä
on sitten hyvinkin sairaiden ihmisten
hoitamista siinä perinteisessä mielessä, Taskinen toteaa.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

Liikunta ja harjoitukset
yhä tärkein hoitomuoto
25 vuoden aikana maailma on
mennyt teknisesti eteenpäin, mutta
fysioterapiassa perinteiset hoitomenetelmät ovat pitäneet yhä paikkansa niiden toimivuuden vuoksi. Alan
ammattilaiset ovat lähteneet myös erikoistumaan eri osa-alueille eikä fysioterapia käsitä enää pelkästään fyysistä
hoitoa - jotkut ammattilaisista tarjoavat myös apua psyykkisten sairauksien hoitoon.

juHlan aiKa,
JouluN taikA
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta

Tarjoamme joulukahvit asiakkaillemme
Niiralan konttorilla ke 17.12.2014 ja
Petosen konttorilla to 18.12.2014

Rauhallista joulua ja
onnellista uutta vuotta!
T. Pete ja Jari

Tervetuloa!

HOHTOKEILAUSTARJOUS LAUANTAISIN!
2 TUNTIA 1 HINNALLA KLO 21.00-23.00
KEILAILU / BILJARDI
KOKOUS & SAUNATILAT
LIT
E
T
E
S
UNTA TÄ NE
K
I
I
L
Y JOULUNAJAN POIKKEUKSET
014 IAN, KÄ
2
N
DE
TP
AUKIOLOAJOISSA:
VUO ENEVA ILLÄ!
H
23.12.2014 KLO 10.00-18.00
ME
VAN
24.12-25.12.2014 SULJETTU
I
RTT 26.12.2014
O
K
KLO 10.00-21.00
AHJA UN
L
A
31.12.2014
KLO 9.00-20.00
OST ILAILU IN!
1.1.2015 KLO 12.00-18.00
KE ONTTI
6.1.2015 KLO 12.00-21.00
INK
PUK

OLEMME AVOINNA:
MA-TO 9-21, PE 9-22, LA 10-23, SU 10-20

JÄRJESTÄMME MYÖS LASTENJUHLIA
“KEILAILU & HERKUTTELUA”
Lähellä ihmistä
www.poppankki.fi/tuusniemi

www.rauhalahtibowling.fi
Kartanonkatu 11, 70700 Kuopio,puh. 040 5570 300
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Kirjailija Matti Kauppinen:
Kirja savolaisuudesta, poliiseista ja salakaadosta

I

hmiset ostavat vuosittain useita
lahjoja läheisilleen, kuten kulutustavaraa ja viihdettä. Kirjat ovat
yksi loistavimmista lahjaideoista Joulupukin konttiin. Tähän sesonkiin
ehti myös Petosella asuvan kirjailijan,
Matti Kauppisen toinen romaani,
”Salakaato”.
- Kirjassani eletään 60-lukua kuvitteellisessa Salokylässä ja kertoo alueella tapahtuvasta hirven salakaadosta. Tarinaa seurataan kylän kahden
maalaispoliisin näkökulmasta samalla kuvaten heidän työtään. Kirjaani
varten haastattelin kahta eläkkeellä
olevaa poliisia, jotta poliisin työ olisi
kuvattu mahdollisimman realistisesti.
Tarinaa viedään eteenpäin myös kylän
isäntien ja maanviljelijöiden näkökulmasta, jotka hairahtuvat pois kaidalta
tieltä.
- Salakaadon lisäksi tapahtunee
myös muitakin laittomuuksia, kuten
pontikan keittoa – ja koska kirja sijoittuu savoon, kyläläisten keskustelut
käydään asiaankuuluvalla murteella.

Ideasta kirjaksi on
pitkä prosessi
Kirjan matka suunnittelusta ensimmäiseen vedokseen asti kesti Matilta noin vuoden päivät, jonka jälkeen
kirja koki muutamia parannusmuutoksia. Kirja valmistui pikkuhiljaa
arki-iltoina sekä viikonloppuisin –

Matti Kauppisen toinen romaani, Salakaato,
päätyi kauppojen hyllyille pitkän uurastuksen jälkeen.

muutaman tunnin kerrassaan. Kirjan
idea puolestaan kumpusi edellisen
kirjan tekovaiheista.
- 1700-luvun alkuun ajoittuva, Isovihasta kertova esikoisromaanini ”Puro” sijoittuu kotikuntani Sonkajärven
alueelle, kuten myös Salakaatokin.
Käsitellessäni synnyinseutuni historiaa, vastaani tuli monenmoista mielenkiintoista tarinaa. Parhaimmat tarinat
jäivät kuitenkin ranskalaisin viivoin
talteen, mutta eivät soveltuneet ensimmäiseen kirjaani. Näistä tarinoista
tuli idea tehdä poliisitarina hirven salakaadon ympärille.
- Kirjoittamisprosessikin eteni samaan tapaan, että karkeaan juonen
kuvaukseen lisättiin pieniä tarinoita.
Jokaisella kirjoittamiskerralla luin viimeksi kirjoittamani tekstin läpi, korjailin tekstiä ja jatkoin uuden kirjoittamista. Jossain tapauksissa törmäsin
umpikujiin, jolloin kirjoittaminen
takerteli tai jumittui. Silloin tuli poistettua muutamia kappaleita ja aloitin
uudestaan. Kirjan julkaisu kuitenkin
viivästyi, kun edellisen kirjani kustantaja ei saanut ikinä luettua käsikirjoitustani syystä tai toisesta. Löimme
sitten hynttyyt yhteen joensuulaisen
Kustannusosakeyhtiö Hain kanssa.

Kohti kauppojen hyllyjä
Viimeisten viilausten jälkeen kirja
meni painoon ja julkistamistilaisuus

nousi ajankohtaiseksi. Salakaadon julkistamistilaisuus pidettiin Sonkajärven kirjastossa, joka oli Matille erityisen tärkeää tehdä se kotikunnassaan
sekä kirjan käsittelemän maantieteellisen sijainnin vuoksi.
- Tilaisuudessa eräs henkilö kysyikin minulta, olenko koskaan syönyt
salakaadetun hirven lihaa. En ole
tiettävästi syönyt enkä ole ollut sellaisessa toiminnassa mukana. Henkilö

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

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

-rengaskauppiaasi

Rauhalahdentie 2, Kuopio
Marko Laituri
040-5586952

Jouni Laituri
0400-671734

oli kuitenkin hyvin vakuuttunut, että
asia olisi toisin. Samassa tilassa olevan vanhempi mies sanoi, että henkilö
tarkoittanee varmasti sitä Mauserilla
ammuttua hirveä, mutta se sattui kylän toisella puolella eikä hirven lihaa
olisi voinut kulkeutua sieltä asti. Siitä
syntyi erittäin vilkas keskustelu ja esille tuli varsin mielenkiintoisia asioita.
Totesin ääneen, että tästähän saisi tehtyä toisen kirjan, Matti naureskelee.

Matti Kauppisen ”Salakaato” on saanut hyvää palautetta ja sen suosio yllätti kustantajan, sillä ensimmäinen
painos myytiin nopeasti loppuun.
Kirjastot, kaupat ja lukijat ovat tilanneet lisää kirjoja, joten kirjan myynti
on jatkunut toiseen painoserään.
Kirjoja voi tilata osoitteesta:
www.kustannushai.fi
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö
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Hyvää Joulua ja
Rauhallista Uutta Vuotta
Toivottaa
Merhaban väki
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Joulupukki toi kuulumiset Korvatunturilta
J
Porot saivat
uuden tulokkaan

oulu on monille ihmisille kiireistä aikaa, kuten myös Joulupukille
ja Korvatunturin väelle. Marraskuussa Joulupukki ennätti tulla paikalle töiden lomasta pieneen haastatteluun tuoden kuulumisensa kaikille
kilteille Petosen asukeille.

Joulupukin porot ovat voineet myös
hyvin ja odottavat innolla pääsyä lahjojen jakoon. Porojen mukaan on ilmestynyt myös uusin tulokas – Petteri
Kultakuono.

- Korvatunturilla on vilske aivan
parhaimmillaan. Tontut kiertelevät
täällä Petosella tällä hetkellä poimien
kirjeitä Korvatunturille luettavaksi.
Joitakin kirjeitä tontut ovat unohtaneet ottaa mukaansa ja pakkauspuolella toimiva Tonttu-Tohelokin on
pakkaillut lahjoja väärin paketteihin,
joten älkää ihmetelkö, jos paketissa on
väärä lahja. Tiina-tonttu on kuitenkin
hyvin lukutaitoinen, joten hän auttaa
Toheloa saamaan paketit lähetyskuntoon.

- Porot voivat oikein mainiosti! Petteri Punakuonolla alkaa tosin olemaan jo paljon ikää, mutta nuorempi
Petteri Kultakuono jaksaa vetää rekeä, vaikka olisi sulat maat. PohjoisSavossa on yleensä sen verran lunta,
että Punakuono jaksaa. Tarvittaessa
Punakuono osaa lentää ja mennä heikoilla jäilläkin ison kavionsa vuoksi,
jota hän pystyy levittämään. Ihmisille
ei heikot jäät ole suotuisat, joten varokaa lapset kuin myös aikuisetkin, Joulupukki muistuttaa leudon talven vaaroista. Joulupukki muistuttaa myös
autoilijoita olemaan erityisen varovaisia liikenteessä.

Joulupukin kiireet ovat
ympärivuotisia
Marraskuu ja joulukuu ovat Joulupukin mukaan kiireisimmät ajat vuodesta, mutta kevättalvesta hän ja muu
Korvatunturin väki saa hieman rauhoittua. Muuten töitä lelujen parissa
riittää ympärivuotisesti.
- Pukin työt alkavat yleensä vapusta lähtien ja heinäkuussakin saa tehdä

”Korvatunturilla on vilske aivan parhaimmillaan. Tontut kiertelevät täällä Petosella tällä hetkellä poimien kirjeitä Korvatunturille luettavaksi”, Joulupukki kertoo.
hommia, mutta silloin liikun kevyemmissä kamppeissa. Sitä ei moni tiedäkään, että pukki liikkuu kesälläkin,
Joulupukki naurahtaa.

- Syyskuussa ja lokakuussa meno
vilkastuu ja tapahtumia riittää, joissa Joulupukkia kutsutaan vieraisille.
Lelupajatkin paukuttavat tehdä töitä
lähes ympäri vuoden ja jopa heinä-

kuussa. Jos ihmiset ajelevat siellä päin,
missä poroja alkaa tulla vastaan, niin
käykäähän katsomassa. Sinne ei ole
lama vielä iskenyt. Tontut tekee hommia siellä hyvin topakkana.

Haastattelun jälkeen Joulupukki jatkoi matkaansa kohti Korvatunturia,
mutta muistuttaa palaavansa tervehtimään kaikkia Petosen asukkaita Pinarilla 13. päivä joulukuuta järjestettävään joulutapahtumaan.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

Rakkaus toi T.J Fowlerin Amerikan Tennesseestä Savon sydämeen

M

elkein kolme vuotta on kerinnyt vierähtää siitä, kun
Jamestownista, Tennesseen
osavaltiosta kotoisin oleva T.J Fowler tuli Suomeen, ja asettui asumaan
Kuopion Petoselle. Syynä oli ihastus
kuopiolaiseen naiseen, Kristiinaan,
joka bongasi T.J:n facebook profiilin
yhteisen tuttavan, Rednex-nimisessä
eurodance poppoossa vaikuttavan,
solisti Anders ”Maverick” Lundströmin kautta. Kaikki sai alkunsa kun
Kristiina kommentoi kuvaa, jossa T.J
poseerasi Yellowstonen kansallispuistossa. Siitä alkoi heidän kahden keskinäinen tutustumisensa facebookin
välityksellä. Kuukauden kestäneen
nettituttavuuden jälkeen Kristiina
lensi Jenkkeihin ihastustaan tapaamaan. Kun oli aika palata Suomeen,
hän ”kidnappasi” T.J: n mukaansa eikä tämä pahemmin vastustellutkaan
uusiin ympyröihin lähtemistä.

Suomalainen saunakulttuuri ja muita ihmeellisyyksiä
Kristiinan lisäksi T.J ei tuntenut Suomeen tullessaan aluksi ketään. Hän ei
kuitenkaan kokenut mitään erityistä
kulttuurishokkia tai vaikeuksia ystävystyä suomalaisten kanssa.
Countrymusiikin
dominoimasta
etelästä tuntui virkistävältä muuttaa
asumaan T.J:n rakastaman metallimusiikin ”luvattuun maahan”.
Arvoiltaan konservatiivisesta etelästä tulleena kuitenkin suomalainen
saunakulttuuri, jossa alastomat miehet hikoilevat keskenään lauteilla,
tuntuu hänestä yhä oudolle. Kuumuudesta T.J ei muutenkaan suuremmin
välitä, josta sai kärsiä Tennesseen lähes trooppisessa ilmastossa. Toinen
seikka, mikä suomalaisuudessa pistää
silmään, on runsas alkoholinkäyttö ja
erot sosiaalisessa kanssakäymisessä.
–Jotkut haastattelemistani bändien
jäsenistä ovat työkuvioiden ulkopuolella aika epäpuheliaita. Jos täällä tulee kadulla tuttuja vastaan, nämä eivät
välttämättä edes moikkaa, mikä eroaa

Tennesseen sosiaalisesta meiningistä.

Amerikkalaisten
kulutushysteria potuttaa
Tennesseessä vanhempien ja isosiskon kanssa vietetyistä jouluista on
vain lämpimiä muistoja. Perinteiden
mukaisesti jokaiselle perheenjäsenelle ripustettiin oma joulusukka, joiden
sisällön sai tarkistaa jouluaattona. Sen
sijaan kotia ei hukutettu koristeisiin ja
jouluvaloihin, ja viikon sijaan sukulaisten luona piipahdettiin käymään
vain päiväreissulla. Amerikkalaisen
joulun synkimpänä puolena T.J näkee Kiitospäivän jälkeisen perjantain,
jota hyvällä syyllä kutsutaan Mustaksi perjantaiksi. Kun vuorokausi vaihtuu perjantain puolelle kaikki suuret
tavaratalot, kuten Wal-Mart ja Target
avaavat ovensa kello kahdentoista ja
viiden välillä aamuyöstä. Ihmiset jonottavat laumoittain liikkeen ovien
edessä saadakseen edullisemman television tai älypuhelimen. Surkuhupaisaksi asian tekee, että alennettu hinta
on yleensä vain muutaman kymmenen senttiä edullisempi tuotteen normaalihinnasta.
–Kuvittele, että kaupat ovat niin
täynnä ihmisiä, että tuskin pystyt liikkumaan. Ihmiset uhkailevat toisiaan
tapellessaan tavaroista, eikä ole epätavallista joutua ryövätyksi ja ammutuksi kauppojen parkkipaikoilla.

Suomalaiset ruoat
aika eksoottisia
T.J ei vanhemmiten enää ole jaksanut innostua kaikesta jouluun liittyvästä hössötyksestä. Viime joulun
he viettivät Kristiinan äidin luona
Rantasalmella, mutta täksi jouluksi
ei suunnitelmia tehty. Suomalaisista
jouluruokainhokeista tai -suosikeista T.J ei osaa mainita yhtäkään. Sen
sijaan kalakukko ja mämmi saavat
täystyrmäyksen; viimeksi mainitun
ulkonäkö on liian epäilyttävä, ja kalakukossa täytteenä olevat kokonaiset

kalat ”silmineen päivineen” herättävät
kauhistusta. Kristiinan serkun tekemä
hirvisoppa sen sijaan oli herkullista.
–Lempijouluruokiani ovat äitini tekemä joulukalkkuna, kinkku sinapilla
ja perunamuussilla ja kaikki missä on
suklaata. Suomalaista joulukinkkua
en ole maistanutkaan. Myös suomalaiset sinapit ovat liian makeita. Pidän
amerikkalaisista sinapeista, koska ne
ovat maultaan väkevämpiä.
Viimeiseksi T.J vielä antaa kaksi suosikkireseptiään ruuista, joita hänen äitinsä aina jouluisin kokkaa.
– Nämä suklaakeksit on helppo tehdä, koska ne eivät vaadi kypsennystä,
ja Mississipin kaviaaria voi käyttää
vaikkapa dippinä.
Teksti: Jonna Lentz
Kuva: Teemu Viemerö

T.J viettää tänä vuonna jo kolmatta
jouluaan Suomessa.

MISSISSIPIN KAVIAARI
Purkillinen ( 3 ½ dl) valutettuja ja
huuhdeltuja mustasilmäpapuja
Purkillinen ( 3 1/2 dl) valutettuja ja
huuhdeltuja mustapapuja
Purkillinen ( 3 ½ dl) valutettuja
maissinjyviä
2 isoa kuutioitua tomaattia, joista
poistettu siemenet
1 keskikokoinen kuutioitu sipuli
1 keskikokoinen vihreä paprika
3 rkl hienonnettua valkosipulia
½ nippu silputtua korianteria (1 ½ dl)
1 hienoksi silputtu jalapeno (muista
poistaa siemenet)
1-2 rkl tuoreen limen mehua
1 tl yrttimaustetta
( 1 dl italialaista salaatti- tai
dippikastike jauhetta)
½ kuppi extra virgin oliiviöljyä (1 ja
1/2 dl)
½ kuppi etikkaa (1 ja 1/2 dl)
Yhdistä kaikki ainekset oliiviöljyä,
dippikastikejauhetta ja etikkaa

lukuun ottamatta isossa kulhossa ja
sekoita hyvin. Yhdistä dippijauhe,
öljy ja etikka toisessa kulhossa ja
kaada muiden ainesten joukkoon.
Jäähdytä ennen tarjoilua jääkaapissa
vähintään pari tuntia.
PIKAISET SUKLAAKAURAKEKSIT
2 rkl kaakaojauhetta
2 ½ dl maitoa
1 tl vaniljasokeria
2 ½ dl sokeria
1 ¼ dl maapähkinävoita tai Nutellaa
7 ½ dl kaurahiutaleita
8 rkl huoneenlämpöistä voita
Sekoita kaikki ainekset keskenään
kulhossa. Ota ruokalusikalla
seoksesta haluamasi kokoisia
mönttejä, asettele ne tarjoilualustalle
ja muotoile lusikalla keksin mallisiksi.
Aseta keksit jääkaappiin, kunnes ovat
ne ovat jähmettyneet sopivasti.
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GG-Siivous: Puhtaus on puoli ruokaa

J

os jotain ihmiset tarvitsevat ympärilleen, niin se on puhtaus. Näin
ajatteli myös yrittäjä Riitta Miettinen perustaessaan GG-Siivouksen
Kuopioon vuonna 2010. Ajatus lähti
liikkeelle kokeilun halusta ja siivouk-

sen kysynnän määrä yllätti yrittäjän.
Menneen syksyn aikana yritys muutti
Petosen kauppakeskuksen alakertaan
ja sesonkikiireet ovat huipussaan.
- Kaikki lähti halusta lähteä kokeileSiivoustyön
arvostus
nousee, sanoo Riitta
Miettinen

maan siivousalaa, miten tämä lähtee
liikkeelle. Liiketoiminta on kasvanut
tasaista tahtia ja tällä hetkellä meillä kahdeksan vakituista työntekijää niin yritys- kuin kotisiivouspuolella,
Miettinen kertoo.
- Kuopiossa siivousalan yrityksiä on
paljon, mutta olemme silti saaneet
yllättävän hyvin asiakkaita. Yritykset
haluavat investoida siivoukseen, että
pysyvät tehostamaan omaa toimintaansa. Olin aluksi hyvin skeptinen,
miten yritys lähtisi pyörimään, mutta
parin vuoden aikana innostuin alasta,
Miettinen jatkaa.

Siivoojat tekevät
tärkeää työtä
Viime vuosien aikana asenteet ammattisiivousta kohtaan ovat muuttuneet merkittävästi. Ihmisten kunnioi-

tus sekä siivoojien ammattiylpeys on
kasvanut, joista Miettinen on ylpeä.
Myös palkat ovat nousseet vuosien
varrella.
- Nykytasolla palkat ovat hyvällä
mallilla, jos asiaa vertaa niihin aikoihin, kun itse siivosin työkseni opiskelujeni ohella 15 vuotta sitten. Palkat ovat nousseet niistä ajoista kolme
- neljä euroa. Keskituntipalkka pyörii
nykyisin 10 euron luokassa.
- Arvostus siivoustyötä kohtaan on
noussut, mikä on tosi positiivista. Arvostus lähtee työntekijästä itsestään
ja siitä, että asiakas näkee siivoustyön
tarpeellisuuden. Siivous on loppujen
lopuksi yrityksen toiminnan pohja.
Viihtyisissä ja puhtaissa tiloissa on
helpompi luoda toimintaa ja tuottavuutta. Me tehdään tärkeää työtä,
Miettinen korostaa.

Kotisiivouksen tärkeys on myös
kasvanut vuosien saatossa, joita vanhusten lisäksi myös lapsiperheet ovat
tilanneet ahkerasti. Kotisiivous antaa
lapsiperheille lisää aikaa muihin puuhiin.
- Kotisiivouksen puolella nuoremmillakin perheillä alkaa olla rohkeus
kutsua siivooja kotiinsa. Ihmiset usein
arkailevat soittaa, koska luulevat siivoojien tuomitsevan heidät laiskoina.
Asia ei ole kuitenkaan näin – kotisiivouksella saadaan annettua aikaa perheen muille aktiviteeteille. Jokainen
kotisiivouksen tilannut perhe on ollut
tyytyväinen palveluun ja soittaneet
meille uudestaan.
Lisätietoja: www.ggsiivous.fi
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

Pyörön koulu juhlistaa 20-vuotista taivaltaan Rautaniemen koirapuisto avattiin

P

etoselle vuonna 1994 rakennettu Pyörön koulu juhlistaa
5. päivä joulukuuta 20. vuotispäiväänsä. Aikaisemmin Kallaveden
ylä-asteeksi nimetty rakennus yhdistyi hallinnollisesti Pyörön ala-asteen
kanssa vuonna 2011. Pyörön koulun
ylä-asteen opettajat Pirjo Liukko,
Liisa Oranen, Taija Olli, Sanna Pöllänen, Kristiina Lappalainen, Mikko Parviainen sekä kiinteistöhoitaja
Hannu Turunen kokoontuivat pöydän ääreen muistelemaan mitä 20
vuodessa on tapahtunut ja miten asiat
ovat muuttuneet.
1990-luvun alussa koulun rakentaminen viivästyi useampaan otteeseen
Suomea koetelleen laman takia. Silloin oppilaita vielä kuljetettiin Petoselta Kuopion keskustan kouluihin.
Koulun valmistuttua, se edusti uusinta
uutta – jokainen luokka oli varusteltu
muun muassa sisäpuhelimella, televisiolla, VHS-nauhurilla sekä videoverkolla. Hyvään varustetasoon paneuduttiin niin liikuntasalin peiliseinistä
aina kuvaamataidon savityöpajaan ja
valokuvapimiöön. Silloinen koulun
rehtori, Eeva-Kaarina Lampola oli
vahvasti mukana koulun suunnittelussa ja erittäin ylpeä alueen uudesta,
modernista koulusta.
Uudet, monipuoliset tilat mahdollistivat ennen kaikkea monipuolisen

kirjavan opetuksen. Monipuoliset tilat
synnyttivät muun muassa idean tuoda painotteisia luokkia lähiökouluun.
Tästä ideasta syntyi ensimmäiseksi
monipuoliseen ilmaisutaitoon keskittynyt luokka, johon lukeutui kuvaamataito, äidinkieli, musiikki sekä molemmat käsityökurssit – tekninen- ja
tekstiilityö. Myöhemmin ilmaantuivat
muun muassa matemaattis-luonnontieteellinen, musiikkiluokka ja liikuntaluokka. Nykyään panotteisten luokkien määrä kaksi luokkaa per koulu
kaupungin rajauksista johtuen.

Vuodet toivat muutoksensa
opetukseen ja opiskeluun
Opiskelu on muuttunut 20 vuoden
saatossa. Vaikka koulu on pysynyt
teknisen kehityksen mukana, niin sijoituksia uusiin materiaaleihin tarvitaan kovasti. Aikaisemmin oppilailla oli omat oppi- ja työkirjat, kun
taas nykyisin tekstikirjoja on jouduttu kierrättämään vuodesta toiseen ja
työkirjoista on luovuttu säästösyiden
vuoksi. Kaikki tehtävät tehdään vihkoon, mikä hidastaa etenemistä ja
vie mielekkyyden monista, oppilaille
mieluisista tehtävistä. ATK:n merkitys opetuksessa on myös ajan mittaan
kasvanut, joten yksi ATK-luokka ei
enää riitä suuren koulun tarpeisiin.
Myös opettajien työnkuva on myös

muuttunut paljon. Yhteistyötä tehdään muun muassa tulkkien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, sairaalakoulun ja muiden viranomaisten
kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että koulujen merkitys lapsen kasvatukseen
on korostunut. Vaikka asia nähdään
hyvänä, erilaisten oppilasasioiden kirjaaminen eri tahoille tuo oman taakkansa opettajan työhön.
Aika luo aina uudet haasteensa,
mutta koulun ilmapiiri on säilynyt
loistavana läpi vuosikymmenten. Ympärilleni kokoontuneet, jo 20 vuotta koulussa työskennelleet opettajat
kertovat hyvän ilmapiirin pysyneen
alusta asti, joka on tehnyt työskentelyn mielekkääksi. Näin ollen, opettajat yleensä poistuvatkin työstään vasta
eläkkeellä.

R

autaniemen koirapuisto on
avattu koiraväelle. Virallisia
avajaisia puistossa vietettiin
sunnuntaina 30. marraskuuta. Mukana tilaisuudessa oli useita kymmeniä
koiria omistajineen. Samalla Saaristokaupungin asukasyhdistys palkitsi
puiston rakennustalkoisiin osallistuneita.

asukkailta kiitosta hyvästä sijainnistaan sopivan kaukana asutuksesta sekä kauniista maisemistaan.

Vanhan maanläjityspaikan laella
sijaitseva puisto on rakentunut syksyn 2014 aikana noin 30 talkoolaisen
voimin. Puistossa on erikseen puolet
isoille ja pienille koirille sekä tuulikaappi, jossa koiran voi päästää hallitusti irti. Vieressä on myös luvallinen
tulipaikka, jossa kävijät voivat paistaa
vaikkapa makkaraa. Puisto on saanut

Saaristokaupungin asukasyhdistys
on luvannut pitää huolta puistosta
seuraavat kymmenen vuotta. Asukkaita pyydetään ilmoittamaan yhdistykselle, mikäli he havaitsevat puistossa esimerkiksi korjaamisen tarvetta.

- Edessä siintää Kallavesi, takana näkyy Puijon torni. Ei maisemilta paljoa
enemmän voisi toivoa, Satu Marjo
Saaristokaupungin asukasyhdistyksestä kiittelee.

Teksti ja kuva: Saaristokaupungin
Asukasyhdistys ry

Rautaniemen koirapuiston avajaiset vetivät väkeä ja koiria.

Oppilaiden suhteen liikkuu harhakäsityksiä, että koulussa olisi hyvin
paljon ongelmanuoria. Tämä imago
on säilynyt näihin päiviin asti, mutta
opettajat kehuvat oppilaitaan ja kertovat, että ongelmia on samassa suhteessa kuin muissakin kouluissa - ei
enempää kuin normaalisti. Opettajat
antavat myös suuret kehunsa tukioppilaille kuin myös oppilaskunnalle, joka aktiivisesti järjestää koulussa erilaisia tapahtumia.
Teksti ja kuva: Teemu Viemerö

Hannu Turunen, Pirjo Liukko, Liisa Oranen, Taija Olli, Sanna Pöllänen, Kristiina Lappalainen ja Mikko Parviainen (vasemmalta oikealle) muistelivat 20-vuotista Pyörön koulun taivalta.

JOULU LÄHESTYY!
Hae henkilökohtainen lahja pukin konttiin

LAHJAKORTTI
Kiireetöntä Joulun aikaa Einiltä!

SALON
MINI LADY

PARTURI - KAMPAAMO

EINI LAPPALAINEN
Pyörönkaari 15
puh. 017 363 3042
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Pyörönkaaren linja-autopysäkit muuttuivat

P

yörönkaarella sijaitsevat linjaautojen
ajantasauspysäkkien
järjestelyt muuttuivat 10. päivä
marraskuuta. Kuopion kaupunki totesi aikaisemman mitoituksen riittämättömäksi alueen useiden linjojen
vuoksi.
Näin ollen Pinarin edustalla oleva
pysäkki poistui ja Blominkadun liittymässä olevaa pysäkkiä jatkettiin koko
levikkeen mittaiseksi poistamalla pysäköintipaikat. Kaupunki lisäsi myös

toisen pysäkkimerkin, joka mahdollistaa linjojen pysähtymispaikkojen
jakamisen tarvittaessa.
Myös Pyörönkaaren pohjoisreunan
pysäkkialuetta jatkettiin supistamalla
pysäköintialuetta kolmen autopaikan
verran.

Pyörön koulun musiikkiluokkien joululaulajaiset Ylä-Pyörön salissa
torstaina 11.12.2014 klo 18. Tervetuloa laulamaan joululauluja!
Vapaa pääsy!

Teksti: Teemu Viemerö

Kevään ja
t!
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o
kesän juhliin
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Muis

- kasvohoidot
- jalkahoidot
Meiltä
saat lahjakortit pukinkonttiin.
- ripsien pidennykset

esim.
täydellinen kasvohoito 58 €
sekä muut
tai voithoidot
myös ottaa lahjakortin
kosmetologin
haluamallesi summalle!
Katso hinnasto

www.hyvanolonsalonki.fi

Pyörönkaari 1, 70820 Kuopio, puh. 044 355 5730
www.kauneushoitokuopio.ﬁ

Luonto on valokuvaaja Mika
Pöyliölle kuin toinen koti

J

o lapsuudesta lähtien luonto ja
eläimet ovat olleet valokuvaaja
Mika Pöyliön suuri kiinnostuksen kohde. Kotipaikkakunnaltaan,
Suomen pohjoisimman kaupungin
Kemijärven maisemista, Savoon hän
muutti noin kahdeksan vuotta sitten.
Kipinä valokuvaamiseen syttyi jo ennen tätä vuoden 2002 tienoilla, jolloin
Mika hankki ensimmäisen järjestelmäkameransa. Innostus kuvaamiseen
sai hänen mukaansa alkunsa monta
päivää kestäneiltä vaelluksilta Lapin
luonnossa, ja halusta ikuistaa kyseisillä reissuilla nähtyjä maisemia.

Oma taso tulee
esille kilpailuissa
Vielä tuolloin aloittelevana kuvaajana Mika ei kuitenkaan päättänyt
hakeutua alan kursseille tai koulutukseen, vaan kuvaamisen tekniikkaan ja
taiteelliseen ilmaisuun hän perehtyi
itsenäisesti ja omaan tahtiinsa. Kehittymisen kannalta tärkeää lisäoppia ja
inspiraatiota Mika kertoo saaneensa
lähinnä toisten kokeneiden valokuvaajien tuotoksia katselemalla, sekä
omista verkkosivuilleen lataamistaan
kuvista muiden antaman palautteen
perusteella. Parasta palautetta kyvyistään on kuitenkin saanut kansainvälisiin valokuvaus kilpailuihin osallistumalla. Kenties suurin menestys oli
Serbiassa järjestetty kansainvälinen
taidevalokuvien näyttely Good Light!,
jonne tuhansien muiden osanottajien
kuvista viisi Mikan valokuvaa pääsi

parhaiden joukossa näytteille. Kuitenkaan ammattina valokuvaus ei ole
suuremmin vetänyt puoleensa, koska muun muassa leivän tienaaminen
on kyseisellä alalla epävarmaa. Näin
valokuvaamien jäi mukavaksi vapaaajan harrastukseksi.
- Valokuvan arvo sekä valokuvaajan
ammatin arvostus on laskenut, koska
kuvatulva on nykyään niin valtava.
Tämä johtuu osaksi siitä, että nykykännyköiden takia lähes jokaisella on
kamera käytössään, ja kuvaaminen on
muutenkin harrastuksena kasvattanut
suosiotaan. Lisäksi ammattilaiskuvaajien kesken taso on korkealla, joten
kilpailu sillä saralla on erityisen kovaa, Mika kertoo.

Tarkkailijana
joutsenlammella
Ensimmäiset Pohjois-Savossa vietetyt vuodet vierähtivät Siilinjärvellä
luonto-oppaaksi opiskellessa, jonka jälkeen seurasi muutto Kuopioon luontomatkailun palvelutuottajan opintojen perässä. Koti hänelle,
aviovaimolle ja heidän 4-vuotiaalle
pojalleen, löytyi Petoselta. Lähellä sijaitseva Petosenlampi siellä pesivine
laulujoutsenineen tarjosi Mikalle uuden, mielenkiintoisen kuvausprojektin syksystä 2010 lähtien. Lintujen elämää ei kuitenkaan ehtinyt seuramaan
pitkään, niiden muuttaessa talvehtimaan leudoimmille seuduille. Seuraavan vuoden keväällä Mika huomasi

ilokseen joutsenpariskunnan palanneen tutulle kotilammelleen hautomaan ja valmistelemaan pesää kesän
alussa syntyviä poikasiaan varten.
Aina kun aikaa riitti, hän vietti aikaa
lammella joutsenten elämää seuraillen
ja kuvaten. Parhaista kuvistaan Mika
koosti Joutsenlampi-nimisen näyttelyn Facebook-sivuilleen, joka on tähän mennessä kerännyt yli tuhat tykkäystä. Tällä hetkellä elämä on kovin
kiireistä; opiskelun, IT-asentajan sekä
lehdenjakajan työn vuoksi valokuvaamiselle ei ole jäänyt aikaa yhtä paljon
kuin ennen. Vapaa-ajallaan Mika pyrkii viettämään aikaa luonnossa niin
paljon kuin mahdollista. Suosikkikohteita Kuopiossa Petosenlammen
lisäksi on Vuorilammen luonnonsuojelualue Neulamäessä.
- On mukavaa vain istuskella ja katsella kuinka luonto elää siinä ympärillä. Tunnen syvää kunnioitusta luontoa
kohtaa, ja koen oloni siellä kotoisaksi
ja rauhalliseksi. Ihmisten olisikin hyvä käydä metsässä välillä vain hiljentymässä ja nauttia näkemästään, sen
sijaan että vaan hölkätään pururadalla
pää kolmantena jalkana.
Joutsenlampi-näyttelyn ja muita Mikan valokuvia löydät Facebook-sivujen lisäksi täältä:
www.mikapoylio.com
www.joutsenlampi.eu
Teksti ja kuva: Jonna Lentz

Työn- ja opiskeluntäyteisen elämän vastapainona Mikalle on tärkeää, että kuvaamisreissut voi sovittaa omaan elämänrytmiin sopivaksi. Näin metsässä voi viettää aikaa rauhassa ympäristöä tarkkaillen ilman suorittamisen pakkoa.
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Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Petosen vapaa-ajantilat, Pinari,
Pyörönkaari 19, puh. 040 473 1728
Avoinna: ma-pe 9.30-13.30
Meillä käy vain käteinen.

www.ppay.ﬁ • 044 722 9191
•
•
•
•

Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 14
Jatkuu loman jälkeen to 8.1.
Boccia maanantaisin
klo 10 - 12
Jatkuu loman jälkeen ma 12.1.
Lautapelikerho perjantaisin klo 18 - 21
Jatkuu loman jälkeen pe 9.1.
Äijäsähly sunnuntaisin klo 17 - 18.30
Jatkuu loman jälkeen su 11.1.

Kuopion eläkkeensaajien kanssa yhteistyössä:
• Askartelukerho torstaisin klo 12 - 15
Jatkuu loman jälkeen to 15.1.
• Rivitanssi sunnuntaisin klo 16 - 17
Jatkuu loman jälkeen su 11.1.

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-13.00

Ateria:

• aikuiset 4,80 €
• lapset 2,80 €
myös mukaan

Torstaina 18.12.
Jouluruoka seisovasta pöydästä 6 €
Kahvi ja täytetty croissant 2 €
Tarjous voimassa 23.12. saakka

Kahvio suljettu 24.12.2014 - 4.1.2015.
Avaamme jälleen 5.1., lämpimästi tervetuloa!

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

http://kahvio.ppay.ﬁ

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hake
Petosen lehti toivottaa lukijoilleen ja
yhteistyökumppaneilleen
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Seuraava Petosen lehti
ilmestyy helmikuussa 2015

TOIMINNANOHJAAJAA
Edellytyksenä oikeus korkeimpaan palkkatukeen. Haemme henkilöä jolta sujuu
asukasyhdistyksen toiminnan ohjaaminen, henkilöstöasiat sekä verkostotyö. Edellytyksenä
sosiaalisen työllistämisen osaaminen, hyvät vuorovaikutustaidot katsotaan eduksi.
Työaika 22,5h/viikko. Kysy lisätietoa toiminnanohjaaja Anne Ruotsalaiselta 044 722 9191.
Vapaamuotoiset hakemukset toiminnanohjaajana@ppay.ﬁ

Musiikkiluokalle!
Pyörön koulu aloittaa tammikuussa musiikkiluokan haun tuleville 3. luokkalaisille.
Musiikkiluokkatoiminnan tavoitteena on oppilaan pitkäjänteinen ja omasta kiinnostuksesta lähtevä
musiikkiharrastus. Kaikki soittimet ovat käytössä ja painotusalueenamme on rytmimusiikki.

Olemme suljettu 24.12.2014 - 4.1.2015 (toimisto)
Avoinna jälleen 5.1. alkaen

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
toivottaa kaikille Hyvää joulua ja
onnellista uutta vuotta!

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
Vuodenvaihteen
aukioloajat:
puh. 044 718 1099, jouko.eskelinen@puijola.net

22.-23.12. klo 9-13, 24.-26.12. suljettu, 29.-31.12. klo 9-13
1.1.2015 suljettu,
2.1. japerjantaisin
5.1. klo 9-13,
6.1. suljettu
Neulekerho
klo 12.30
- 14.30.
Korjausompelija
jälleen tavattavissa.
Kohtaamispaikka
Kotikulma

Jalkasenkatu 7, avoinna ma-pe 8.30-15.00
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
Kotikulma
tarjoaa jouluiset kahvit ti 16.12. klo 10-14.
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.

Kotikulma suljettu 24.-26.12., 1.1. ja 6.1.

Hyvää Joulua! toivottaa asukastupien väki

Musiikin painotusopetukseen haetaan sähköisesti 2.1.-17.1.2014 välisenä aikana. Hakeminen tehdään
Wilmalla huoltajan tunnuksilla. Mikäli internettiä ei ole käytettävissä, hakulomakkeen saa koulun
kansliasta. (Lomake palautetaan viimeistään 17.1. luokanopettajalle.) Lisätietoa asiasta saa apulaisrehtori
Maija Svärdiltä puh 044 7184441.

Pääsykokeet

Tiedotustilaisuus

tiistaina 28.1.2014 (oman koulun oppilaat)
keskiviikkona 29.1.2014 klo 12 alkaen (muiden
koulujen oppilaat)

Musiikkiluokalle hakemisesta järjestetään
vanhempainilta ke 7.1. klo 18 ylä-Pyörön
auditoriossa. Tervetuloa!

Testi pidetään ala-Pyörön rakennuksessa
(Kulmakatu 7) ja siinä testataan hakijan laulutaitoa
sekä rytmitajua erilaisten testien avulla. Testiin
tulee harjoitella laulu ”Kotimaani ompi Suomi”
ensimmäinen säkeistö.

Tervetuloa musiikin maailmaan,
Pyörön musaopet

Petosen Ikinuoret ry
Iloista joulun odotusta
meille kaikille!
Jäsenten jouluruokailu on
9.12. klo 12.00.
Tulossa on kiireet kaikki
häärää Maija, Raija, Maikki.
Lohet, kinkut, laatikot
kakut, piiraat, pullat laittavat
mainiosti maistuvat.
Jatkamme ”uunna vuonna”
samoissa tiloissa 12.1. klo
12.00 bocciaa, 13.1. klo 11.45
kerralla entisin elkein.
Onnellista Uutta Vuotta!
Hallitus (toivoo)

Tervetuloa joulun ajan tilaisuuksiin!
Ke 10.12. klo 19.00 AO-piiri (suljettu, AA-tyyppinen ryhmä)
To 11.12. klo 18.30 Rukousilta, Opetuslapseuskurssin kertausilta
Pe 12.12. klo 18.00 Varkki- ja klo 20 nuortenilta
La 13.12. klo 10-14 Joulumarkkinat, Petosen Pinarilla
Su 14.12. klo 15.00 Jumalanpalvelus ja raamis lapsille, tarjoilua 15-15.30
Tulossa:
Su 21.12. klo 15.00 Seurakunnan joulujuhla, mukana Ilotulituslapsikuoro
Ke 31.12. klo 20-22 Loppuvuoden huipennus, vieraita Siilinjärven
helluntaiseurakunnasta

Koppelonkuja 1, Petonen • www.tukikohta.info
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Kallaveden seurakunta

puh. 040 4848 345
Aikuisten takkailta ke 5.11. klo 18. takkahuoneessa
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Kauneimmat joululaulut su 14.12. klo
18. Anni Tanninen, Richard Nicholls,
Jaana Turunen ja Beat-nuorisokuoro.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
3. adventtisunnuntain sanajumalanpalvelus su 14.12. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Raili Rantanen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Perheiden kauneimmat joululaulut su
14.12. klo 16. Sirpa Nummenheimo, Mari
Vuola-Tanila, lapsikuoro, nuorten lauluryhmä ja nuoria soittajia.
Kauneimmat joululaulut su 14.12. klo
19. Sirpa Nummenheimo, Anna-Mari Linna ja kirkkokuoro.
Kallaveden seurakunta kutsuu kaikki
vapaaehtoistehtävissä toimivat seurakuntalaiset ke 17.12. klo 18 alkaen yhteiseen
joulujuhlaan Kallaveden kirkolle. Tervetuloa.
“Joulun kellot” Dolce käsikellokuoron
konsertti la 20.12. klo 18. Vapaa pääsy,
ohjelma 10 €.
Messu su 21.12. klo 10. Liturgia Matti
Pentikäinen, saarna Juha Määttä, kanttorina Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro ja
nuorten lauluryhmä.
Kuusi tuntia joululauluja su 21.12. klo
11.30-17.30 klo 11.30-13.30 Mari VuolaTanila, lapsikuoro, nuorten lauluryhmä
ja Sari Ahonen rytmisoittimet, klo 13.3015.30 Anna-Mari Linna, kirkkokuoro ja
seniorikuoro, klo 15.30-17.30 Richard
Nicholls ja Dolce.
Jouluaaton perhekirkko ke 24.12. klo

15. Liturgia Anni Tanninen, saarna Juha
Määttä,kanttorina Mari Vuola-Tanila,
lapsikuoro, nuorten lauluryhmä ja nuoria
soittajia.
Jouluaaton kynttiläkirkko ke 24.12. klo
22. Matti Pentikäinen, Anna-Mari Linna ja
Richard Nicholls..
Jouluaamun
sanajumalanpalvelus
to 25.12. klo 8. Liturgia Raili Rantanen,
saarna Sirpa Nummenheimo, kanttorina
Anna-Mari Linna ja seniorikuoro.
Tapaninpäivän messu pe 26.12. klo 10.
Liturgia Juha Määttä, saarna Veli Mäntynen ja kanttorina Richard Nicholls.
Messu su 28.12. klo 10. Liturgia Matti
Pentikäinen, saarna Raili Rantanen ja
kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Uuden vuoden Sanajumalanpalvelus to
1.1. klo 10. Veli Mäntynen ja Anna-Mari
Linna.
Messu su 4.1. klo 10.
Loppiaisen messu ti 6.1. klo 0. Liturgia
Anni Tanninen, saarna Matti Pentikäinen,
kanttorina Richard Nicholls.
Kallaveden kirkko - Muuta
Miesten sauna ja takkailta pe 12.12. klo
17.30. Poukaman leirikeskuksessa. Iltaan
kuuluvat sauna, uinti/avanto ja iltapala.
Jarmo Oksanen, “Mikä on elämän tarkoitus”.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

Kauneimmat joululaulut ke 10.12. klo
19. Raili Rantanen, Mari Vuola-Tanila ja
lapsikuoro.
Jouluaaton hartaus ke 24.12. klo 14.
Raili Rantanen ja Richard Nicholls.
Joulukirkko to 25.12. klo 10. Sirpa Nummenheimo ja Anna-Mari Linna.
Vehmasmäen kappeli - Muuta
Esikoislestadiolaisten seurat su 14.12.
klo 16. Vehmasmäen kappelilla. Seurakahvit. Esikoislestadiolaiset ry.
Esikoislestadiolaisten seurat su 21.12.
klo 16. Vehmasmäen kappelilla. Seurakahvit. Seurat ovat kaikille avoimet tulla sanan
kuuloon ja yhteyteen. Esikoislestadiolaiset
ry.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
71650 Hirvilahti
puh. 044 275 7936
Kauneimmat joululaulut to 11.12. klo
18. Matti Pentikäinen, Richard Nicholls ja
käsikellokuoro.
Jouluaaton hartaus ke 24.12. klo 14. Veli
Mäntynen ja Anna-Mari Linna.
Diakonia
Varttuneen väen joulujuhla ke 10.12.
klo 12-14 Kallaveden kirkolla. Hartaus
Matti Pentikäinen, kanttorina Anna-Mari
Linna ja seniorikuoro. Joulupuuro ja kahvit.
Diakoniatyön ryhmien ja Yksinäisten
joulupuurojuhla ti 16.12. klo 12-14 Petosen seurakuntatalon seurakuntasalissa.
Jouluista ohjelmaa ja joululauluja.

Rauhan juhla on tulossa

A

rvoisat Petosen alueen asukkaat! Vuosi 2014 kääntyi jo viimeiselle kuulleen. Adventin aika on koittanut. Kolme neljännesvuosisataa sitten 1.12.1939 sota Suomessa oli kestänyt vuorokauden. Silloinkin adventti oli alkamassa. Tulevaisuus näytti synkältä ja pelottavalta,
koska silloinen maahan hyökännyt Neuvostoliitto oli valtavan suuri maa
pieneen Suomeen verrattuna. Aikalaiset ovat kertoneet, että Kuopiossakin mietittiin miehityksen uhkaa ja pakoa taistelujen alta. Päättäväisyys
ja kylmäpäinen rohkea taistelu oman maan puolesta johtivat tulokseen,
jota muualla maailmassa pidettiin ihmeenä. Suomen taistelua verrattiin
ympäri maailmaa Daavidin voittoon Goljatista. Kiitollisena jo kovin harvalukuisille talvisodan veteraaneille saamme osoittaa heille suurta kunnioitusta. Aika on harventanut talvisodan veteraanien rivit, joiden keski-ikä
on jo 95 vuotta. Talvisodassa 30.11.1039-13.3.1940 kaatui yli 20000 suomalaista.
Mitä me olemme valmiit antamaan sen eteen, että kansamme saa viettää
rauhan jouluja nyt ja tulevaisuudessa? Ajassamme on suuria huolettavan
tuntuisia kysymyksiä juuri nyt joulun alla. Kykenemmekö me olemaan
päättäväisiä ja rohkeita talouden heikkenemisen uhatessa, itä-Euroopan
levottomuuksien äärellä tai eduskunnan tehdessä vaikean tuntuisia päätöksiä. Kaikesta tämän ajan kysymyksistäkin selviämme parhaiten pitämällä toisistamme huolta ja rakentamalla yhtenäisyyttä sekä suvaitsevaisuutta. Olemme parhaimmillaan kuin suuri perhe, jossa erilaisuus ja
erimielisyys hyväksytään, mutta silti pidämme tiukasti rakkauden hengessä toisistamme kiinni. Omasta edeltäviltä polvilta peritystä kirkostamme
meidän tulee pitää huolta ja rakentaa sitä jatkuvasti paremmaksi Jumalan rakkauden ilmenemisen tyyssijaksi. Kirkko rakentuu sen alkuperäisen
joulun seimen ympärille Kristuksen läsnäolon kokemiseen pohjautuen.
Kristuksen äärellä olemme kaikki tasavertaisia ja rakkaita Jumalan omia.
Kyllä me nytkin selviämme ajan koettelemuksista. Monilla meistä on
todella vaikeaa. Tuetaan ja autetaan toisiamme rukouksen hengessä. Yhteisölliset huolemmekin ovat suuria, mutta todella pieniä veteraanisukupolven haasteisiin verrattuina. Kukaan ei aina jaksa olla päättäväinen ja
kylmäpäinen. Tarvitsemme myös keskinäistä anteeksiantoa ja sovun rakentamista. Tarvitsemme joulun rauhaa ja sen henkeä. Taivaalliset sotajoukot toivat todellisen rauhansanoman paimenille kedolla. ”Teille on
syntynyt vapahtaja!”
Matti Pentikäinen
Kirkkoherra
Kallaveden seurakunta

PINARI TIEDOTTAA
Vuoden vaihde tuo uudistuksia Pinarin toimintaan. Alakoululaisten toiminta muuttuu tiistain
osalta ryhmä- ja kerhotyyppiseksi. Uudet ryhmät ovat seuraavat:
Kiipeilykokeilu
klo 14.00 – 15.45 1 – 6 -luokkalaisille
Vastuuohjaajana Jarkko Hakulinen. Pinarin kiipeilyseinät ovat noin 10 m korkea. Tule
voittamaan korkeanpaikankammo ja harrastamaan koordinaatiokykyä ja lihasvoimaa
vaativaa liikuntaa.
Sähly- ja pelailukerho
klo 15.45 – 16.45 4 – 6 -luokkalaisille
Vastuuohjaajana Paula Torssonen. Kerho on liikuntakerho, jonka perusideana on pelaaminen sählyä, sisäjalista ja muita pelejä.
Dj-kerho
klo 15.00 – 16.00 6 -luokkalaisille
Vastuuohjaajana Dani Ijiri. Opetellaan käyttämään Pinarin dj-laitteita ja mixataan musaa.
Neulo ja virkkaa -ryhmä klo 15.00 – 16.30 10 -13 -vuotiaille
Vastuuohjaajana Henna-Riina Heikura. Virkataan ja neulotaan omia töitä, opetellaan uusia
kädentaitoa.
Lautapelikerho
klo 14.00 – 16.30 2 – 6- luokkalaisille
Vastuuohjaajana Asta Sajaniemi. Pelataan erilaisia lautapelejä. Tutustutaan myös haastaviin
peleihin.
Kerhot ja ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 9.12.2014 alkaen. Voit ilmoittautua
vain yhteen ryhmään, koska ryhmien osallistujamäärät ovat rajoitetut. Lisätietoja ryhmistä
saa Pinarilta vastuuohjaajalta. Mukaan mahtuville ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Myös uusia
ryhmiä voidaan perustaa kiinnostuksen ja resurssin mukaan.
Joulukuun viimeiset toiminnat juhlistavat alkavaa lomaa; isommille on tarjolla pikkujoulu
-teemaa ja yöPinaria perjantaina 19.12. klo 18.00 alkaen ja nuoremmat (alakoululaiset)
lopettavat vuoden 2014 toiminnat diskoillen lauantaina 20.12. klo 17.00 - 20.00.
Normaaliviikko-ohjelmaan palataan 7.1. alkaen:
Maanantai

klo 14.00 - 16.45
klo 17.15 - 21.00

alakoululaiset
yläkoululaiset ja isoimmat

Tiistai

kerho- ja ryhmäpäivä

Keskiviikko

klo 14.00 - 16.45
klo 17.15 - 21.00

alakoululaiset
yläkoululaiset ja isoimmat

Torstai

klo 14.00 -16.45

6 – 7-luokkalaiset

Perjantai

klo 14.00 -16.45
klo 17.15 - 22.00

alakoululaiset
yläkoululaiset ja isoimmat

Petosen Vapaa-aikatilat, PINARI
Pyörönkaari 19 70820 KUOPIO
puh.(017) 182 687 tai 044 718 2688 / e-mail pinari@kuopio.fi
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Tervetuloa kynttiläkirkkoon
24.12.2014 klo 22
Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 22
Kallaveden seurakunta
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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.

Yläkatu
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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

Pyörönkaari 3 E 70820 Kuopio
Puh. 017 - 363 4757

www.petosenhammas.fi

Leppävirta

Fressi on
joulupukin
virallinen
liikuttaja

Petosen
Hammas

Liity nyt
veloituksetta, ja
treenaa loppuvuosi

10€!*

Lisäksi Fressi Trainer
-tapaaminen 0€
Lahjoitamme jokaisesta uudesta
liittyjästä 5€ Pelastakaa
Lapset ry:n paikalliselle
lastenkodille.

Joulun hengessä keräämme varoja
tänä vuonna Pelastakaa Lapset ry:lle,
ja erityisesti jokaisen Fressi-keskuksen
paikalliselle lastenkodille. Katso miten voit
auttaa: www.fressi.fi/joulu ja tule mukaan!
*) Tarjous on voimassa 15.-17.12.2014. Koskee uusia 12/24kk kantaasiakassopimuksia. Käsittelykulu 15€ veloitetaan.

Fressi Lippumäki, Rauhalahdentie 68, 70820 Kuopio, puh. 010 850 9040,
www.fressi.fi/lippumaki
Helsinki · Espoo · Vantaa · Tampere · Ylöjärvi · Seinäjoki · Lahti · Mikkeli · Kuopio ·
Oulu · www.fressi.fi

