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PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

UUTUUS!

tällä setelillä

KEBAB TALON
PERUNAMUUSILLA
KEBAB
voimassa 28.2.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

KANAKEBAB
RULLA
KEBAB
voimassa 28.2.2015 asti
1 seteli / asiakas

NOUTOPIZZERIA PETONEN
Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

MINIPORILAINEN

JUNIOR
voimassa 28.2.2015 asti
1 seteli / asiakas

1€

tällä setelillä

TONNIKALARULLA

6€

Avoinna joka päivä
klo 10.30-22.00
puh. 017 - 363 3405

KASVIS/KALA
voimassa 28.2.2015 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

6€

tällä setelillä

tällä setelillä

PERHEPIZZA

PEKONIATERIA
GRILLI
voimassa 28.2.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

PIZZA
voimassa 28.2.2015 asti
1 seteli / asiakas

PIZZA
voimassa 28.2.2015 asti
1 seteli / asiakas

12€

tällä setelillä

PANNUPIZZA
2:lla täytteellä

4:lla täytteellä

MEDIUMPIZZA

4€

4:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 28.2.2015 asti
1 seteli / asiakas

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

Market

8€
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KalPalaiset jalkautuivat Lippumäelle
tuksena on saada ihmiset liikkumaan
ja hyödyntämään lähialueiden liikuntapaikkoja. Seppänen kertookin, että
nyt järjestetty tapahtuma sai aikaan
paljon positiivista palautetta.
- Haluamme ihmisiä liikkumaan
ulkojäillä, innostaa uusia jääkiekonharrastajia ja tuoda KalPan pelaajia

tutuiksi, Seppänen kertoo.
Nyt tapahtumasta pois jääneille Seppänen lupaa, että Lippumäen tapahtuma järjestetään myös ensi vuonna
säiden niin salliessa.
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

KalPan maskotti Roosteri pelasi lasten kanssa.

T

ammikuisena sunnuntaina 18.
päivä järjestettiin Lippumäen
urheilukenttäalueella KalPan
ulkojäätapahtuma. Yhteistyössä KalPa Hockey Oy:n, Juniori KalPan sekä
Saaristokaupungin ja Pitkälahti-Petosen asukasyhdistysten kanssa suunniteltu tapahtuma keräsi jäille lähemmäs viisisataa osallistujaa.
Kaksituntisen aikana tarjolla oli
KalPan fanituotteita, pelaajien nimikirjoituksia sekä lämmintä juotavaa
ja makkaraa. Iloiset joukot lähtivät
innokkaina pelaajien vetämiin luisteluharjoituksiin mukaan. Tapahtuman
vetonaulana oli KalPan pelaajien ottelu muuta maailmaa vastaan. Tällä

kertaa KalPan pelaajat joutuivat nauttimaan tappion karvasta kalkkia paikallisten kiekkotaitureiden voittaessa
leikkimielisen pelin 2-1.
Kolmatta kertaa nyt Petosella järjestetty tapahtuma sai myös Jänttisten
perheen liikkeelle. Koviksi harrasteluistelijoiksi tunnustautuvat Jänttiset
arvostavat lähialueilla järjestettäviä
koko perheen tapahtumia.
- Vuoden aikaan liittyvät tapahtumat
ovat mukavia, kesälläkin olisi syytä
järjestää samankaltaisia tapahtumia,
Tommi Jänttinen toteaa.
Samoin ajatuksin liikkeellä oli myös
Einari Niskanen. Poikansa kanssa
paikan päälle tulleet olivat nyt ensim-

mäistä kertaa KalPan ulkojäätapahtumassa.
- Käymme kyllä näissä lähialueen liikuntatapahtumissa, jos vain on mahdollista, Niskanen kertoo.
Sää tapahtumapaikalla oli pilvinen,
mutta pakkaslukemat pysyivät siedettävissä lukemissa. Kaikkiaan ulkoilusää oli mainio.

Liikunnan edistämistä
KalPa Hockey Oy:n markkinointipäällikkö Paula Seppänen kertoi, että
KalPalle ilmaistapahtumien järjestäminen ja hyvinvoinnin edistäminen
kuuluvat joukkueen arvoihin. Tarkoi-

Jänttisten perhe (vanhemmat Tommi ja
Jonna sekä lapset Atte ja Aaron) viihtyvät
ulkoilmatapahtumissa.

Omalääkäri-hoitaja-järjestelmä poistui – tiimijärjestelmällä tasa-arvoista hoitoa

K

uopion alueella käytetty omalääkäri- ja omahoitajajärjestelmät ovat kaikille tuttuja jo
monien vuosien takaa, mutta 2. päivä
helmikuuta terveysasemat siirtyivät
tiimipohjaiseen järjestelmään. Tämä
tarkoittaa ettei terveyskeskusten alueita ole enää jaettu lääkäri-hoitajaparien kesken, vaan terveysasemien
hoitohenkilökunta panostaa kokonaisalueen asiakkaiden tehokkaaseen
ja nopeaan hoitoon. Terveysjohtaja Jari Saarinen kertoi haastattelussa vanhan järjestelmän aiheuttaneen
epätasa-arvoista palvelua.

PÄÄKIRJOITUS

T

ammikuu on tunnetusti vuoden kylmin kuukausi, jolloin
pakkanen puree ja paukkuu
ollen yleensä hyvin armoton kaikelle
elävälle ja elottomalle. Kukapa ei olisi palellut joskus kotonaan, kun ikkunan tai oven tiivisteet vetävät, autot eivät lähde käyntiin tai lukot ovat
jäässä - lista on loputon. Pakkasesta
voi tosin nauttia ja moni lähteekin
yksin, kaverin tai perheensä kanssa
nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta
urheillen tai jaloitellen sekä unohtamatta kuuman mehun ja lämpimän

- Syy omalääkärijärjestelmän poistumiseen oli sen haavoittuvuus lääkärien tai hoitajien sijaisuuksien, poissaolojen ja vaihtuvuuden aikana, jolloin
huomasimme asiakkaiden saavan
epätasa-arvoista hoitoa. Tämän ansiosta jotkut eivät saaneet tarpeellista
hoitoa ja kiireet kasautuivat suunnittelemattomasti muulle hoitohenkilökunnalle.
- Tiimilääkärijärjestelmässä terveysaseman kaikki lääkärit ja hoitajat
toimivat yhdessä muodostaen tiimin,
joka mahdollistaa pitkäaikaissairaille

vakituisemman hoitosuhteen vakiolääkärin ja -hoitajan kanssa. Näissä tapauksissa hoito perustuu yksilöllisiin
hoitosuunnitelmiin. Tiimiratkaisussa
myös terveysaseman palveluja harvemmin käyttävät, joilla ei ole tarvetta
omalääkäriin tai -hoitajiin, saavat hoitoa nopeammin vuorottelevalta hoitohenkilökunnalta.
Järjestelmää suunniteltiin noin vuoden ajan, jolloin sitä myös pilotoitiin
Pyörön terveysasemalla. Hoitohenkilökunta oli kokeiluista mielissään,
mutta muutos uuteen järjestelmään

on aiheuttanut huolta asiakkaissa.
Saarisen mukaan palvelut parantuvat
muutoksen myötä, jotta kaikki saavat
hoitoa tasa-arvoisesti. Lisäksi Pyörö sekä neljä suurinta terveysasemaa
saavat psykiatrisen hoitajan Kuopion
Psykiatrian Keskukselta. Pyörön terveysasema jatkaa entisellä sijainnillaan.
Teksti: Teemu Viemerö

Pyörön vastaanottotiimin
hoitoalueet ovat
Pitkälahti, Petonen, Pikonniemi,
Pyörö, Pirtti, Pirttiniemi,
Litmanen, Lippumäki,
Saaristokaupunki,
Savolanniemi ja
Jynkänvuori.
Osoite: Pyörönkaari 24 ja
Pyörönkaari 26.
Puh. 017 186 592

Alkuvuonna nautitaan pakkasesta
grillimakkaran maistelua.
Petosen
ulkoilma-aktiviteeteista
huolehti tammikuussa pidetyt KalPan
ulkojäätapahtuma sekä Pakkaspäivät.
Molemmat tapahtumat keräsivät sankoin joukoin ihmisiä paikalle ja saivat osakseen paljon hyvää palautetta.
Toivoa siis on, että nämä molemmat
tapahtumat nähdään uudestaan ensi
vuonna.

sin tai läheisten kanssa. Suomalaisten
yksi rakkaista talviharrastuksista on
hiihtäminen, joka sai kokea takaiskua
tammikuun puolessa välin - kaupunki
tiedotti raskaan tykkylumen tehneen
hiihtoladuista vaarallisia. Painavat
puunoksat katkoivat hiihtoreittejä ja
aiheuttivat talouksiin sähkökatkoksia. Ladut on jo korjattu, joten hiihtoa
harrastavat pääsevät vielä nauttimaan
harrastuksestaan ennen kevättä.

Kuten alussa mainitsin, kylmän ulkoilman palvontaa voi suorittaa yk-

Hiihdosta ja tapahtumista kerrotaan
lisää tässä lehdessä, mutta vaikka ur-

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

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

heilu tai tapahtumat eivät olisi se oma
juttu, aina kannattaa käydä ihastelemassa luonnon lumista kauneutta.
Se mikä jättää jälkensä muistoihin,
on perheen tai läheisten kanssa tehty
pieni kävelyretki tai moottorikelkkamatka talven kylmyydessä, päättyen
nuotion ja sen lämpimän mehun ja
makkaran äärelle. Mahdollisuuksia
talvisiin elämyksiin on monia, ja reittejä sekä laavupaikkoja harkitsevien
kannattaa tutustua Kuopion kaupungin nettisivuihin:

http://www.kuopio.fi/web/kartat-jasijainti/liikunta-ja-ulkoilukartat
Hyviä ulkoiluhetkiä!
Teemu Viemerö

Ilmoitushinnat 2015: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 18.3.2015
aineistot viimeistään 10.3.2015

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Kuusia karisteltiin Pinarilla:

Kuopion Eläkkeensaajat ry:n tilaisuus keräsi tuvan täyteen virkeitä ikäihmisiä

J

oulun pyhien ja uuden vuoden
juhlinnan jälkeen täytyy sukista
ja matoista karistella kuivuneet
neulaset ja siirtyä arkipuuhiin, mutta ennen sitä pitää vielä jatkaa juhlatunnelmaa yhden illanvieton verran.
Tänä vuonna 55 vuotta täyttävä Kuopion Eläkkeensaajat ry kokoontuikin
lauantaina 10.1. perinteisiin Kuusenkaristajaisiin. Jäsenistölleen ja vähän
muillekin järjestetty tapahtuma keräsi
Pinarille yhteensä noin 60 osallistujaa
nauttimaan runsaista pöydän antimista, laulannasta ja tanssista.
Tilaisuuden avasi Kuopion Eläkkeensaajat ry:n puheenjohtaja Seppo
Jalkasen tervetuliaispuhe. Puheessaan Jalkanen avasi hieman yhdistyksen tulevan kevään ohjelmaa sekä
toivotti vieraat tervetulleeksi. Tervetulopuheen jälkeen oli aika palkita
viime vuoden vapaaehtoistyöntekijä
Sirkka Karppinen. Kukituksen ja kiitospuheen toimitti Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen hallituksen jäsen
Riitta Katajamäki. Katajamäki korosti puheessaan vapaaehtoistyön merkitystä yhdistystoiminnassa, sillä lähes
kaikki toiminta on siitä riippuvaista.
Samoilla linjoilla oli myös yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Jalkanen.
- Sirkka on omalla toimilla ollut ideoimassa yhdistykselle uusia kerhoja ja
toimintamuotoja. Yhdistyksen matkavastaavana hän suunnittelee mihin tulevat matkat tehdään, Jalkanen kertoo.
Sirkka toimi myös tämänkin tilaisuuden aktiivisena puuhanaisena ottamalla vieraat vastaan ja toimimalla
yhtenä arpajaisten vastuuhenkilönä.

Asioita eteenpäin
yhteistuumin

Riitta Katajamäki kukittamassa vapaaehtoistyöntekijä Sirkka Karppista.

Seppo Jalkanen arvostaa Kuopion
kaupungin Vanhusneuvoston merkitystä eläkkeensaajien etujen ajajana.
Vanhusneuvoston merkityksestä esimerkkinä kertoo Kuopion torin tämän
hetkinen kivetys joka on suunniteltu
siten, että siinä pääsee rollaattorin ja
rattaiden kanssa helposti liikkumaan.
Toinen vaikutuskanava Kuopiossa on
eläkeläisjärjestöjen
yhteistyötoimikunta, joka pohtii kaikkia ikäihmisiä
askarruttavia asioita ja ongelmia, josta
ne sitten siirtyvät Vanhusneuvoston
käsiteltäväksi.
Myös tilaisuudessa järjestetyn aterioinnin lomassa pohdittiin eläkeläisten

Yksinjäämisen vaara
on olemassa

Tilaisuudessa kuultiin kuorolaulantaa ja haitarinsoittoa.

Kuopion Eläkkeensaajat ry:n yksi toimintaperiaate on saada ihmiset
liikkumaan ja ottamaan osaa yhteiseen toimintaan periaatteella ”kaveria
ei jätetä”.
- Tehtävämme on yksinäisyyden
poistaminen. Kerhot ja matkat mitä
järjestämme toimivat siinä tarkoituksessa, Seppo Jalkanen valottaa yhdistyksen toimintaperiaatetta.
Eläkkeelle siirtyminen on monelle ihmiselle uusi ja jännittävä paikka.
Työelämässä tutut rutiinit ja ihmiset
katoavat yhdessä yössä ja siinä tilanteessa moni saattaa jäädä ihmettelemään. Tärkeää on, että yhdistyksiä ja
vertaistukea löytyy eläketietään aloit-

televalle.
Jalkanen painottaa markkinoinnin
ja tiedottamisen merkitystä yhdistystoiminnan säilymisessä. Kuopion
Eläkkeensaajat ry pyrkiikin olemaan
näkyvästi esillä erilaisissa tapahtumissa esimerkiksi syksyisin Kuopion torilla järjestettävillä elonkorjuumarkkinoilla.
Yli neljäsataajäsenisen yhdistyksen
rahoitus tulee lähinnä omasta takaa
jäsenmaksujen ja erilaisten myyjäisten ja arpajaistoiminnan kautta. Pienen summan yhdistys saa myös kaupungilta.
- Hyvä asia on, että kaupunki ei nykyisellään ota vuokraa tiloista, mutta
ongelma on siinä, ettei vuoroja tahdo
enää saada. Tiloja tarvittaisiin enemmän, Jalkanen toteaa.

VILJAPORSAAN
SISÄFILEE

6

99

n. 650 g

Ilman korttia 14,29 kg

ERÄ
Tuore kokonainen

KIRJOLOHI

5

Suomi, rajoitus: 2 kalaa/talous

95
kg

kg

Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

1

€

VIELÄ EHDIT

-25 %

HK marinoitu

Kuopion Eläkkeensaajat ry:n kotisivut löytyvät osoitteesta http://kuopio.
elakkeensaajat.fi

ERÄ HEDELMIÄ
JA VIHANNEKSIA

SUPERPÄIVÄÄ!
-51 %

asemaa yhteiskunnassa, toimeentuloa ja jaksamista sekä keinoja asioiden eteenpäin viemiseksi. Kuopion
Eläkkeensaajien ry:n varapuheenjohtaja Tauno Mönkkönen kertoi, että
eläkeläisten asemassa on vielä paljon
parannettavaa. Etenkin pelkän kansaneläkkeen varassa elävät ovat erityisen vaikeassa raossa kaiken kallistuessa. Mönkkönen haluaa korostaa, että
myös vanhempi sukupolvi tuo yhteiskunnalle rahaa verojen ja julkisten
palveluiden ahkerina käyttäjinä.

Kariniemen

KANANPOJAN
MINUUTTIPIHVIT

3

99

350-390 g (10,23-11,40/kg)

rs

Ilman korttia 5,35 rs (13,72-15,29/kg)

VOITA SUPERPOTTI

10000€
SÄILYTÄ KASSAKUITTISI, siinä on osallistumiskoodisi!
Lisätietoja ja osallistu 5.-15.2.2015 k-supermarket.fi
Lisäpalkintoina 10 kpl 50 euron lahjakortteja K-supermarketiin.

-21 %

-46 %

Juhla Mokka

Vital

KAHVI

500 g (6,67/kg)
myös tumma paahto
rajoitus: 1 erä/talous

kg/rs/ps/
nippu

MEHUJUOMAT

10

€3

1 l (0,99/l)
rajoitus: 3 tlk/talous

pkt

Ilman korttia tai yksittäin 4,25 pkt (8,50/kg)

-44 %
Valio
Hyvä suomalainen Arki

JUUSTOVIIPALEET
400-500 g (5,98-7,48/kg)

0

99
tlk

Ilman korttia 1,85 tlk (1,85/l)

2

99
pkt

Ilman korttia 5,39 pkt (10,78-13,48/kg)

Hinnat voimassa TO-SU 12.-15.2.
ellei toisin mainita.
KSM 7LV Mallipohja 8x260.indd 1

4.2.2015 8.31
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Ammattiopiston autokorikorjaamon yksikkö
muutti viime syksynä Kylmämäkeen

A

ikaisemmin Siilinjärvellä toiminut Pohjois-Savon Ammattiopiston autokorikorjaamon
yksikkö muutti viime vuoden syksyllä
Kylmämäkeen. Junttanin vanhat huoltopalvelukeskuksen tilat ovat käytössä
niin autojen korikorjaamisen lisäksi
maalaamiseen sekä muihin huoltotöihin. Tiloissa opetetaan kolmea luokkaa, joissa oppilaita on yhteensä yli 50.
- Hakijoita on ollut aina kiitettävästi, joten oppilaspulaa ei ole ikinä ollut. Ala kiinnostaa kovasti nuoria ja
tyttöjen määrä on lisääntynyt viime
vuosina. Kuusi vuotta taaksepäin opetuksessamme oli vain yksi tyttö, kun
taas nykyisin tyttöjä on lähes puolet.
Suurin osa heistä valitsee visuaalisesti kiinnostavan maalauspuolen, mutta
koripuolellakin on tällä hetkellä muutama oppilas, ammatinohjaaja Ilkka
Heiskanen kertoo.
- Tutkinto kestää kolme vuotta, joista ensimmäisenä vuonna autoalan
perusteet käydään Presidentinkadulla, jonka jälkeen oppilas tulee tänne
meille opiskelemaan Kylmämäkeen
korikorjaajaksi tai automaalariksi, korikorjauksen opettaja Jarmo Puuronen kommentoi.
- Autonasennuspuoli sijaitsee Presidentinkadulla ja logistiikka Kolmisopella, Heiskanen täsmentää.

Kohti töitä ja yrittäjyyttä
Korikorjaaminen ja automaalauksen
opinnot ovat suosittuja, mutta myös
työllistyminen on hyvissä kantimissa.
Koulutus valmentaa myös vastuulli-

Hiihtolatujen kunto
riippuu kelistä

T
Ilkka Heiskanen (vasemmalla) ja Jarmo Puuronen
ovat tyytyväisiä yksikön uusista tiloista.
seen työskentelyyn ja yrittäjyyteen.
Maalaamisen ja korikorjaamisen
ohessa opetetaan muun muassa alan
ohjelmistoja, työmääräysten tekoa,
osien tilausta sekä laskutusta.
- Teoriapuolella meillä on yrittäjyyttä opettava kurssi, mutta yrittäjyystietoutta tulee myös töiden ohessa. Noin
90 prosenttia opiskelijoiden tekemistä töistä ovat opiskelijoiden tekemiä
asiakastöitä, kun heidän taitonsa karttuvat. Se on todella hienoa, että pääsemme opettamaan oikeiden töiden
kautta ja se tuo vastuuta tekemisistään. Kaiken lisäksi meillä on ollut aina
todella fiksuja oppilaita, joten tyhmiltä tempauksilta ollaan vältytty, Heiskanen kertoo ylpeänä.
- Oppilaita opetetaan myös harjoitusautoilla, joita on hankittu asennuspuolelle ja niitä voidaan hyödyntää
myös meidän opetuksessamme. Pihastamme löytyy muutama uusi Volvon kori, joilla oppilaat hankkivat perustaitonsa, Puuronen lisää.

- Opetamme lisäksi taloudellisia
menetelmiä, jotka ovat tärkeitä yritysmaailmassa. Esimerkkinä voidaan
käyttää auton suojaamista. Tätä varten valitaan hintalaatusuhteeltaan
sopiva materiaali eikä teippiä tuhlata
turhia. Auto on mahdollista teipata
nätisti säästämällä materiaaleja, Heiskanen toteaa.
Kylmämäen yksikön puitteet auton
huoltoihin ja maalauksiin ovat samat
kuin kaupallisillakin korjaamoilla.
Vaikka yksikkö on erikoistunut korikorjaamiseen ja maalaukseen, vastaanotetaan myös perushuoltoja. Hinnat ovat kaupallisia huoltamoja lähes
puolet halvempia, mutta töitä otetaan
vastaan aina opetushyöty mielessä pitäen.

alven saapuessa pohjolan perukoille on aika ottaa monot
ja sukset esille. Petosen hiihtoladut ovat jo kuukauden päivät olleet
valmiina vastaanottamaan kuntoilun
ystävät ja tarjoamaan virkistäviä hetkiä maisemien ja ulkoilman parissa.
Vuoden vaihteessa satanut lumi
mahdollisti hiihtoreittien tamppaamisen ja perinteisten latu-urien valmistumisen sellaiseen kuntoon, että hiihtäminen on mahdollista. Petosen ja
Saaristokaupungin alueella latuja on
n. 40 kilometriä jääladut mukaan lukien, joten latuja riittää hiihdettäväksi
asti myös innokkaimmille viilettäjille.
- Latuja kunnostetaan kolme kertaa
viikossa, joista kerran viikkoon huomioidaan latujen kuluneisuus, lumisade ja kovuus, kertoo valvoja Mika
Venäläinen Kuopion kaupungilta.
Hiihtolatujen kunnossapitäminen
on myös joskus hankalaa ilkivallan tai
tahattoman toiminnan takia. Esimerkiksi kävelijät koirineen voivat sotkea latuja reiteillä kävellessään. Harva ymmärtää, että reitillä kävellessä
myös turvallisuus voi vaarantua.

- Toivon kävelijöiden ymmärtävän,
että latujen tahallinen rikkominen on
rikos ja turvallisuusriski kävelijän ja
hiihtäjän suuresta vauhtierosta johtuen, Venäläinen huomauttaa.
A-maajoukkueen suksihuoltajana ja
maastohiihtovalmentajana myös toimivana Venäläinen käy itsekin hiihtämässä lähes päivittäin. Hiihtäjille Venäläinen haluaa lähettää terveiset, että
maltti on valttia. Nopeasti vaihtuvat
kelit ja inhimilliset tekijät, kuten sairastumiset saattavat vaikeuttaa latujen
kunnossapitoa. Jääladuilla teräsjäätä
on oltava ainakin 15 senttimetriä ennen kuin se kestää kunnostuskaluston.
- Kuopion latuinfosta voi seurata
milloin ja missä latuja on kunnostettu. Joskus sekin sekoaa, joten kannattaa käydä katsomassa paikanpäällä ja
ottaa se liikuntana, Venäläinen ehdottaa.
Kuopion hiihtolatujen info löytyy
osoitteesta www.kuopio.fi/web/liikunta-ja-ulkoilu/kuntopolut-ja-latureitit
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

Ala on mukana kevään yhteishaussa
24.2-17.3.2015
Töiden vastaanotot: Ilkka Heiskanen, 044 785 4202
Teksti ja kuvat: Teemu Viemerö

Opiskelija Saara Kontro vaihtaa renkaan kumia Jarmo Puurosen ohjauksella.

Sunnuntaihiihdolle lähteneet Irene,
Merja ja Tarja tykkäävät Petosen hiihtoladuista

VÄLTÄ KEVÄÄN RUUHKAT!
TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!
PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN EDULLISESTI:

PERUSHUOLTO

67€ (75€)

KULJETUSPALVELU HUOLTOON 10 € (20 €)
Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.
Tarjous voimassa 15.03.2015 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
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Pakkaspäivät laajenivat Petoselle

P

akkanen paukkui, kun Pakkaspäivät rantautuivat nyt ensimmäistä kertaa Petosen alueelle.
Pakkaspäivät ovat Kuopion kaupungin hyvinvointipalveluiden/kulttuurin aktivointiyksikön ja useiden yhteistyökumppaneiden tuotos. Viikolla
neljä järjestettiin monenlaista tapahtumaa sekä ulkona että sisällä. Pakkaspäivien viikolla tarjolla oli mm.
Pakkasjuhlia, näyttelyitä, musiikkiesityksiä ja lastenelokuvia.
Petosen torilla järjestettiin tammikuun 20. päivä Pakkasjuhla, jolloin
alakoululaisille oli tarjolla kuumaa
mehua ja makkaraa, kivaa tekemistä
erilaisten leikkien parissa sekä raikasta ulkoilmaa.
- Ulkotapahtumia on aikaisempina
vuosina järjestetty keskustassa, viime vuonna laajensimme tapahtumat
Nilsiään ja tänä vuonna Petoselle ja
Vehmersalmelle, kertoo Elina Prepula Kuopion kaupungin kulttuurinaktivointiyksiköstä.
Torille oli järjestetty mm. mäenlaskua, pulkkakyyditystä, hippaleikkejä
jne. Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogi opiskelijoiden kehittämät puuhastelut pitivät
pakkasen loitolla ja tunnelman lämpimänä, sillä mittarin lukemat hipoivat
kahtakymmentä astetta.
- Pakkanen ei tätä porukkaa hidasta. Aikuiset taitavat arkailla pakkasta
enemmän kuin lapset, arvelee humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori
Piia Mylly.
Mylly kertoo, että opiskelijoita ei ollut vaikea saada mukaan järjestelytehtäviin.
- Kun pääsee tekemään merkityksellisiä asioita ja työelämäyhteistyötä,
niin kyllä se opiskelijoita motivoi. Kivaa on ollut myös opiskelijoiden keskuudessa, Mylly sanoo.

vielä muihinkin pakkaspäivien tapahtumiin.
- Tarkoituksena on käydä Brahen
puiston pakkasjuhlissa ja Hopealuistimet-nukketeatteriesityksessä, äidit
suunnittelivat.
Nukketeatteri Satuaarteen näytökset voi tarkistaa heidän kotisivuiltaan
osoitteessa www.nukketeatterisatuaarre.fi
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

Petosen torilla riitti vilskettä ja makkarajonossa oli tungosta.

Nukketeatteri Satuaarteen esitys
lumosi yleisönsä.

Pinarilla nukketeatteria
Pakkaspäiviä vietettiin myös sisätiloissa. Nukketeatteri Satuaarre esitti
Pinarilla Hipsuvarpaan ja Nököhampaan tarinan. Vanhaan englantilaiseen
kansansatuun perustuvaa esitystä kävi
aamupäivän aikana katsomassa ensin
päiväkotiryhmät ja sitten kotiäidit/isät lapsineen.
Ensimmäistä kertaa nukketeatteriesitystä seuraamassa olleet Elina
Immonen ja Marja Tuomainen, sekä
lapset Minja, Rasmus ja Lilja nauttivat kovasti.
- Aivan ihana esitys! Mukava, että järjestetään myös ilmaisesityksiä,
koska siten kaikki pääsevät osallistumaan, Elina Immonen sanoo.
Pakkaspäivien tarjonta saa seurueelta pyyteettömät kehut. Tapahtumien
ulottaminen myös Petosen alueelle
helpottaa matkustamista ja kynnys
aktiviteetteihin osallistumiseen vähenee. Äidit kertoivat, että osallistuvat

Jani Venäläinen osallistuu salibandyn erityisryhmien
ensimmäiseen SM-turnaukseen

T

odellisen urheilijan tunnistaa
kun sellaisen näkee. SB Welhojen erityisryhmien A-sarjassa pelaava Jani Venäläinen on juuri
sitä. Venäläinen on edustanut joukkuettaan jo kymmenen vuoden ajan.
Näihin kymmeneen vuoteen mahtuu
menestystä ja kymmenen epävirallista
SM-mitalia. Viime kaudella joukkue
jäi mitalisijojen ulkopuolelle, mutta uusi mitalijahti alkaa maaliskuun
alussa, jolloin Kuopiossa Pohjantien koululla pelataan erityisryhmien
kautta aikain ensimmäinen virallinen
SM-turnaus.
Jani Venäläisen salibandyharrastus
lähti peruskoulun 4. luokan salibandykerhosta. Venäläinen on aina itse
saanut päättää harrastuksistaan.
- Salibandykerhossa laji alkoi tuntua
oikealta ja se mistä tykkää, on paras
valinta, Venäläinen kertoo.
SB Welhojen erityisryhmien salibandyjoukkue perustettiin vuonna 2003
ja pari vuotta myöhemmin Venäläinen liittyi joukkueen vahvuuteen.
Joukkueella on harjoitukset kaksi
kertaa viikossa. Salibandyn lisäksi Venäläisen kuntoharjoitteluun kuuluu
lenkkeily, talvisin jääkiekko ja kesäi-

sin jalkapallo. Myös laskettelu toimii
hyvänä motoriikkaa kehittävänä harjoituksena. Urheilun lomassa Venäläinen käy arkipäivisin vielä kuusi tuntia
töissä paikallisessa ruokamarketissa.

Sponsorirahaa tarvitaan
Vanhemmat toimivat usein kuskina
ja huoltajina, kuten Janinkin tapauksessa hänen isänsä Rauno Venäläinen. Rauno ei kuitenkaan näe asiaa
suurena hankaluutena vaan on toiminnassa mielellään mukana. Myös
salivuorojen tarjonta on Raunon
mielestä kiitettävää. SB Welhojen turnausmatkat maksetaan pääosin omasta pussista, muutamia sponsoreita
toki on. Isä ja poika kumpikin toivoisivat lisää ulkopuolista rahoitusta.
- Matkat ja pelivarusteet maksavat,
joten lisäsponsoreiden saanti helpottaisi todella paljon asiaa, Rauno uskoo.
Joukkue käy turnauksissa pari kertaa
vuodessa. Pisin turnausmatka tähän
mennessä on ollut Helsinki.
- Maajoukkueella on turnauksia ulkomaillakin ja sinne olisi tavoitteena
päästä jonain päivänä, Jani kertoo tavoitteistaan.
Tulevaa SM-turnausta Jani odottaa

Jani Venäläinen uskoo menestykseen tulevassa kotiturnauksessa.

hyvillä mielin. Jani kertoo joukkueessa olevan hyvä yhteishenki ja viime
kausien menestys on sitä pitänyt yllä.
- Viime kauden jälkeen tavoitteena
on jälleen palata mitalikantaan, Jani
toteaa.
Jani toivoo, että Kuopion SM-turnausta tulisi seuraamaan mahdollisimman moni silmäpari ja kannustaisi
kotijoukkueen aina finaaliin asti.
SB Welhojen erityisryhmien kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.
welhot.fi/ ja turnauksen lisätietoja
löytyy osoitteesta http://www.vammaisurheilu.fi
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

Petosen lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

6

Petosen lehti • Keskiviikko 11.2.2015

Ravintola Cantina Casagrande osaksi Nalle’s Placea

P

etosen monille asukkaille tuttu
ravintola Cantina Casagrande
on edellisen ravintolayrittäjän
lopetettua siirtynyt osaksi Nalle’s Place yritystä. Yrityksen ravintoloihin
kuuluu myös Särkiniemessä toimiva
ravintola Rio Grande. Ravintolayrittäjä Mika Nordqvist kertoo, että nyt
oli hyvä aika ottaa Cantina yrityksen
vastuulle.
- Entisellä porukalla jatketaan ravintolatoimintaa. Olemme kuitenkin
etsimässä yhtä uutta työntekijää nyt
lähteneen yrittäjän paikalle, Nordqvist kertoo.
Ravintola Cantinaan ei suuria muutoksia ole näillä näkymin tulossa.

Suurin muutos tällä hetkellä on A-oikeuksien saaminen, muuten mennään
samalla konseptilla. Tosin Nordqvist
kertoo, että kehitysehdotuksia otetaan
vastaan ja uusia ideoita kehitellään
jatkuvasti. Asiakkaista ei tarvitse olla
huolissaan.
- Cantinassa on ollut hyvä vakioporukka ja porukan yhteishenki on hyvin voimissaan, Nordqvist sanoo.

Uravalinta oli
helppo päätös
Pienestä asti ravintolamaailmassa
pyörinyt ja hotelli- ja ravintola-alan
koulutuksen käynyt Nordqvist ei ole

muita työpaikkoja koskaan miettinytkään. Koulun jälkeen mies ansaitsi kannuksia ravintolatyöntekijänä
muissa yrityksissä mm. ravintola Albatrossissa, jossa ensimmäinen työvuoro alkoikin vauhdikkaasti.
- Tulin töihin ja minut laitettiin baaritiskille, jossa tarjoiltiin sekä terassille että sisälle. En siinä vaiheessa
tiennyt vielä kaikkia paukkujakaan,
mutta siinähän sitä oppi, Nordqvist
muistelee.
Parin vuoden työrupeaman jälkeen
Nordqvist osti vuonna 2003 puolet
Nalle’s Placesta ja alkoi kokopäiväiseksi yrittäjäksi. Ravintolayrittäjänä
ei kuulemma rikastu, mutta leivän se
tuo pöytään. Tosin toimittajan kysymys sattui ravintola-alan pahimmalle
kuukaudelle eli tammikuulle, jolloin
moni asiakas pitää tipatonta.
Työ voi olla stressaavaa, mutta
Nordqvistillä on siihenkin lääkkeensä. Kotona odottava reilun vuoden
ikäinen Jalmari-poika ja kalastus ovat

Mika Nordqvist on ravintolapäällikkö, portsari, kokki, baarimikko. Ravintolayrittäjän toimenkuva on laaja.
tällä hetkellä ravintolapitäjän harrastukset. Kodin ulkopuolella erityisesti
perhokalastus on lähellä sydäntä.
- Kun koskenvarteen pääsee, kaikki

muu unohtuu, Nordqvist tokaisee.
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

Petosen Ikinuoret ry

Tule sellaisena kuin olet.
Ti - Pe
klo 13.00 Retkievästä (ruokakassien jako)
Ke 11.2. klo 19.00 AO-piiri (suljettu,
AA-tyyppinen ryhmä)
To 12.2. klo 18.30 Rukousilta sekä
Opetuslapseuskoulu
Su 15.2. klo 15.00 Elämä voi muuttua -tilaisuus,
Kari ”KK” Korhonen sekä raamis lapsille,
tarjoilua (klo 15-15.30)

Koppelonkuja 1, Petonen • www.tukikohta.info

Tervetuloa!
Pyörönkaari 19, 2 krs, 70820 KUOPIO
Pyörönkaari
19, 2. krs., 70820 KUOPIO
(017) 364 4597, 044 718 1099 (Vastaava ohjaaja)
Puh.
044 718
5073
sähköposti:
petosen.asukastupa.ast@kuopio.fi
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- 15.00.
Petosen asukastuvalta
voi kysyäklo
työllistymismahdollisuuksista
joko
Neulekerho
perjantaisin
12.30 - 14.30

Tervetuloa uudet ja entiset jäsenet.Mukavaa alkanutta vuotta kaikille.
Lähdetään vauhdilla tähän uuteen vuoteen.
Maanantaisin Boccia klo 12.00 - 14.00
Tiistaisin yleiskerho klo 11.45 - 14.00.
Ensin kahvikupin ääressä keskustellaan kerhon asiat, sana vapaa, uusia ideoita otetaan
vastaan. Suunnitellaan retkiä ja äitienpäivälounasta. Maire hoitaa bingoa, Maija ohjaa
jumppaa ja lopuksi pelataan skip-boa.
Tervetuloa!

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

TOIMINNANOHJAAJAA
Edellytyksenä oikeus korkeimpaan palkkatukeen. Haemme henkilöä jolta sujuu
asukasyhdistyksen toiminnan ohjaaminen, henkilöstöasiat sekä verkostotyö. Edellytyksenä
sosiaalisen työllistämisen osaaminen, hyvät vuorovaikutustaidot katsotaan eduksi. Työaika
25h / viikko. Vapaamuotoiset hakemukset / yhteydenotot ppasyhd@gmail.com

palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
työelämävalmennukseen tai työharjoitteluun.

Joka päivä atk-ohjausta ja -neuvontaa.
Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen

Kohtaamispaikka
Kotikulma
puh. 044 718 1099,
jouko.eskelinen@puijola.net

Jalkasenkatu 7, avoinna toistaiseksi ma-pe 8.00-12.00
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
Korjausompelija jälleen tavattavissa.
Yhdistyksen
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
järjestämät
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.
kaikille avoimet
toiminnot:

www.ppay.ﬁ • 044 722 9191
•
•
•
•

Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 14
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
• Jooga torstaisin klo 11.30 - 13

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

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

UUTUUS! Kokoa oma annoksesi

salaattibuffet 3 €

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

http://kahvio.ppay.ﬁ
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Kallaveden seurakunta

rina Anna-Mari Linna. Kallaveden kirkolla ei jumalanpalvelusta.
Aikuisten takkailta ke 11.3. klo 18-20
takkahuoneessa.
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Donkkis Big Night-toimintailta pe 20.2.
klo 18-20. Vapaa pääsy. Seuraavat kerrat: 20.3. ja 17.4. Lisätietoja www.donkki.
net tai Cecilia Kurkinen p. 050-381 4459.
Järjestäjänä Kansanlähetys.

niatoimistoon 0404848332 ma klo 9-10.
(Voit ilmoittautua myös jättämällä viestin
vastaajaan).
Varttuneen väen virkistyspäivä ke 25.2.
klo 10-13. Kallaveden kirkolla. Länsirannan kylien järjestämät myyjäiset ja arpajaiset.

Lasten
sururyhmä
keskiviikkoisin alkaen 11.3. klo 17-19. Poukaman
leirikeskuksessa.
Ilmoit.
Maaritille
0404848369.

Diakonia

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Laskiaisen messu su 15.2. klo 10. liturgia
Matti Pentikäinen, saarna Eero Junkkaala
ja kanttorina Anna-Mari Linna. Kirkkokahvit. Eero Junkkaala puhuu luomisesta.
Kahvikonsertti ystävyydelle su 15.2. klo
14. Laulu Jorma Koponen säestää Riikka
Tuura, Ohjelma 15 €. Konsertin järjestää
Kuopio MS-yhdistys.
Kutsu yhteyteen -messu su 15.2. klo 17.
Juha Määttä ja Anni Tanninen
Uuden laulun aika - konsertti ma 16.2.
klo 18. Jarkko Maukonen, laulu & kitara ja
Heikki Vuorinen, flyygeli. Vapaa pääsy.
Flyygeli-kädet-kellot - konsertti ti 17.2.
klo 18. Seppo Kirkinen, käsikellot ja Jouni
Kuronen flyygeli. Vapaa pääsy.
Kahvi ja virsi-toivevirret - konsertti ke
18.2. klo 13. Richard Nicholls, flyygeli. Vapaa pääsy.
Tuhkamessu ke 18.2. klo 18. Matti Pentikäinen, Juha Määttä ja Anna-Mari Linna.
Raamatun lehdiltä-musiikkia psalmitekstien pohjalta to 19.2. klo 19. Kallaveden kirkkokuoro, Richard Nichollsin
johdolla. Anna-Mari Linna, sopraano ja
Ilona Vähäsöyrinki, Flyygeli. Vapaa pääsy.
Kauneimmat Hengelliset laulut- yhteislaulutilaisuus pe 20.2. klo 18. Nuorten
lauluryhmä, Mari Vuola-Tanila, flyygeli ja
Heikki Tanila, juonto. Vapaa pääsy.

Ystävänpäiväjuhla pe 13.2. klo 12. Petosen srk-talolla, Pyörönkaari 21. Lounas (vapaaehtoinen maksu YV-hyväksi).
Yhteistä ohjelmaa, kahvit.
Hyvän hoidon päivä ke 18.2. klo 10.3014.30. Rytkyn leirikeskuksessa, omaishoitajille, hoidettaville ja kuljetuspalvelun
piirissä oleville. Ilmoittautuminen diakoNegro spirituaali ja englantilaiset
hengelliset laulutilaisuus la 21.2. klo 15.
Richard Nicholls, laulu ja Tapio Nykänen,
Flyygeli. Vapaa pääsy.
Kansanlaulukirkko su 22.2. klo 10.
Liturgia Raili Rantanen, saarna Veli Mäntynen, kanttorina Mari Vuola-Tanila, lapsikuoro ja Tervon Pelimannit.
Messu su 1.3. klo 10. Liturgia Sirpa
Nummenheimo, saarna Juha Määttä ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Kallaveden kirkko on suljettu 3.13.03.2015
Messu su 15.3. klo 10. Liturgia Matti
Pentikäinen, saarna Veli Mäntynen ja
kanttorina Anna-Mari Linna. Luottamushenkilöinen tehtävään siunaaminen. Kirkkokahvit.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Laskiaisen Mukulamessu su 15.2. klo
17. Sirpa Nummenheimo, Mari VuolaTanila, lapsikuoro, soittajia, Katri Heikkinen, Petosen paivä- ja iltapäiväkerholaiset
sekä Kallaveden kirkon päiväkerholaiset
ohjaajineen, emäntänä Pia Nousiainen.
Juontajana Tuula ja Eero.
Messu la 7.3. klo 14. Petteri Hämäläinen,
Hiihtolomarippikoululaiset.
Messu su 8.3. klo 10. Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Anni Tanninen ja kantto-

Tervetuloa Kallaveden kirkon
flyygelijuhlaviikolle
Ma 16.2 klo 18 Uuden laulun aika: Jarkko Maukonen, kitara & laulu ja
Heikki Vuorinen, flyygeli
Ti 17.2 klo 18 Flyygeli – kädet – kellot: Seppo Kirkinen, käsikellot ja
Jouni Kuronen, flyygeli
Ke 18.2 klo 13 Kahvi ja virsi – toivevirsiä yhteislauluina: Richard
Nicholls, flyygeli
To 19.2 klo 19 Raamatun lehdiltä - musiikkia psalmien pohjalta:
Kallaveden kirkkokuoro Richard Nichollsin johdolla, Anna-Mari Linna,
sopraano ja Ilona Vähäsöyrinki, flyygeli
Pe 20.2 klo 18 Kauneimmat hengelliset laulut yhteislaulutilaisuus:
Nuorten lauluryhmä, Mari Vuola-Tanila, flyygeli ja Heikki Tanila, juonto
La 21.2 klo 15 Negro spirituaalit ja englantilaiset hengelliset laulut:
Richard Nicholls, laulu ja Tapio Nykänen, flyygeli
Su 22.2 klo 10 Kansanlaulukirkko. Raili Rantanen, liturgi, Veli
Mäntynen, saarnaaja ja Mari Vuola-Tanila, kanttori, lapsikuoro ja Tervon
pelimannit
Tilaisuuksiin vapaa pääsy

Seuraava Petosen lehti ilmestyy 18.3.
Aineistot lehteen 10.3.

Hyperhiihtoloma Pinarilla
Perjantai 27.2. –
Sunnuntai 1.3.

Maanantai 2.3.

Tiistai 3.3.

Keskiviikko 4.3.

Torstai 5.3.

Perjantai 6.3.

Got2Play LANParty SPRING
2015

Lattialeffoja
• Klo 15:00 (K7)
• Klo 18:00
(K12)

Seinäkiipeilyä
• Klo 14:00 –
15:30
• Klo 16:00 –
17:30
• Klo 18:00 –
19:30

Askartelua
• Klo 14:00 alkaen

Purkkisoitinaskartelua
ja musisointia
• Klo 14:00 alkaen

Disco
Hiihtoloman
lopetusbilleet!
• 6. lk ja
isommat
• Klo 18:00 –
22:00

Ilmoittautumiset ja
lisätiedot
p. 044 718 2687

Ulkoilua
Litmasen kentällä
• Luistelua,
pelejä,
pulkkamäkeä
• Klo 15:00 –
16:00
alakoululaisille
• Klo 16:30 –
17:30
yläkoululaisille

Pinari avoinna ma - to:

Lumiveistosten
tekoa
• Klo 14:00
alkaen

Jättihanskanyrkkeilyä
• Klo 14:00 alkaen

Funbattle
• Klo 14:00
• Klo 17:00
• Klo 18:00
Jenkkifutisesittely
• Klo 15:00 –
16:00
Kuopion Steelers

alakoululaiset klo 14:00 – 18:00 / yläkoululaiset klo 15:00 – 21:00
Tule viihtymään ja pelailemaan kaverien kanssa!

Petosen Vapaa-aikatilat, Pinari
Pyörönkaari 19
Sähköposti: pinari@kuopio.fi
Puhelin: 044 718 2687
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PUB
Cantina Casagrande

www.cantinakuopio.ﬁ

Terve suu hyvinvointisi
perusta!

saunaoluelle
lenkkioluelle
seurustelemaan
tai muuten vaan

Petosen Hammas huolehtii kaikenikäisten hammashoidosta
laadukkaasti ja asiantuntevasti.
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!
KATTAVAT AUKIOLOAJAT - kysy ilta- ja lauantaiaikoja
Timo Heikkinen HLT Auvo Tuomainen HLL
Varpu Heikkinen HLT Airi Korhonen HLL
Sami Ryhänen EHL

Lapinlahti

Leppävirran
Hammaskeskus
Leppävirta

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

www.petosenhammas.fi

Kypäräkatu 5

Avoinna

Ma-To
Pe
La
Su

16 - 22 (23)
16 - 24
12 - 24
12 - 22 (23)

A-OIKEUDET
KARAOKE KUUKAUDEN
ENSIMMÄISENÄ LAUANTAINA
TIKKAKISAT JOKA
LAUANTAI ALKAEN
KLO 14.00

Tervetuloa
Cantinassa tavataan

