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PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

UUTUUS!

tällä setelillä

KEBAB TALON
PERUNAMUUSILLA
KEBAB
voimassa 31.5.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

KANAKEBAB
RULLA
KEBAB
voimassa 31.5.2015 asti
1 seteli / asiakas

NOUTOPIZZERIA PETONEN
Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

MINIPORILAINEN

JUNIOR
voimassa 31.5.2015 asti
1 seteli / asiakas

1€

tällä setelillä

TONNIKALARULLA

6€

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

KASVIS/KALA
voimassa 31.5.2015 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

6€

tällä setelillä

tällä setelillä

PERHEPIZZA

PEKONIATERIA
GRILLI
voimassa 31.5.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

PIZZA
voimassa 31.5.2015 asti
1 seteli / asiakas

PIZZA
voimassa 31.5.2015 asti
1 seteli / asiakas

12€

tällä setelillä

PANNUPIZZA
2:lla täytteellä

4:lla täytteellä

MEDIUMPIZZA

4€

4:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.5.2015 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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Huumeiden viihdekäyttö lisääntyy

Petosella lähes tuplasti enemmän käyttörikoksia

P

oliisin kirjaamat rikosilmoitukset huumausaineiden käyttörikoksista Petosella ovat lähes
tuplaantuneet kahdessa vuodessa.
Vuoden 2012 aikana käyttörikoksia kirjattiin 53 kappaletta ja viime
vuonna jo melkein sata. Toisaalta
huumausainerikokset ja törkeät huumausainerikokset eivät ole lisääntyneet. Tämä selviää Itä-Suomen
poliisilaitoksen tilastoista, missä rikosilmoituksen tapahtumapaikkana
on ollut Petosen alue. Tutkinnanjohtaja Aku Uusitalo paljastavantutkinnan ryhmästä haluaa kuitenkin korostaa, että tilastoissa on merkittynä
vain rikosilmoitukset eikä varsinaisia
tuomioita.
- Valtakunnan tasolla huumausaineiden määrä ja käyttö ovat lisääntyneet, kuten myös Petosen alueella.
Kannabiksen käyttö on yleistynyt ja
sen saaminen on entistä helpompaa.
Tähän on vaikuttanut nykyään vallitseva kannabismyönteisyys, Uusitalo
arvioi.
Huumeita on tänä päivänä mahdollista tilata myös netistä, mutta Uusitalo uskoo, ettei nettikauppa tule
ainakaan syrjäyttämään perinteistä
katukauppaa.
- Netissä on sivustoja, mistä huumeita voi helposti tilata. Huumelähetykset jäävät yleensä kiinni tullissa tai

Piilorikollisuutta ja
maastokätköjä
Käyttörikos on, jos hallussa on pieniä määriä huumausainetta ja vain
omaan käyttöön. Huumausainerikokseksi tapaus luokitellaan, jos vähänkään välittää sitä toisen käyttöön.
Törkeä huumausainerikos on kyseessä silloin, kun tekijällä on hallussaan
huomattavia määriä huumausainetta.
- Huumeisiin liittyy paljon piilorikollisuutta ja oheisilmiöitä, kuten
omaisuusrikollisuutta ja nettipetoksia sekä pyörävarkauksia. Nämä ovat
yleensä rikoksia, joilla tekijä rahoittaa
huumeiden käyttönsä, Uusitalo sanoo.
Lähiönä Petonen on iso ja jokainen
varmasti jossain vaiheessa törmää
huumeiden käytön ilmiöihin. Ruiskuja ja pillereitä löytyy aina silloin
tällöin alueelta, sillä usein huumeita
kätketään maastoon.
- Löytyneistä kätköistä kannattaa

PÄÄKIRJOITUS

Aika muuttaa juhlapyhät

H

uhtikuun ja toukokuun välinen aika on ennen kaikkea kevään aikaa, jolloin
lähestyvän kesän merkit alkavat ilmaantua ympärillemme. Kevät nähtiin keskiajalla myös uuden vuoden
merkkinä. Joissakin maissa pääsiäinen (eli kristinuskovaisille Jeesuksen
ylösnousemuksen juhla) oli päivä,
jolloin alkoi uusi kirkkovuosi kuin
myös kalenterivuosi. Toukokuun alku oli puolestaan Euroopan kelttien
ja germaanisen kansan kesän alku,
jolloin karja siunattiin hedelmälliseksi kokkotulien polttamisella. Tästä
perinteestä alkoi puolestaan vappu,
jonka nimi juontaa 700-luvulla eläneestä nunnajohtajasta ja pyhimyksestä, Valburgista.
Aprillipäivä syntyi Ranskassa vuonna
1582, jolloin Ranska otti käyttöön gregoriaanisen kalenterin. Kuningas Kaarle IX huomasi, että vuosi vaihtui eri alueilla päivien ja jopa kuukausien eroilla.
Kuningas halusikin, että koko maa ryhtyy noudattamaan yhtä kalenteria ja
vuoden ensimmäinen päivä on 1. päivä
tammikuuta. Aprillipäivä muodostui,
kun muutoksen puolustajat kiusasivat
sen vastustajia ja muutoksesta tietämättömiä puolestaan huijattiin mm. olemattomiin uudenvuodenjuhliin.
Kun tulemme tähän päivään, on sanomattakin selvää, että juhlat ovat

Huumekätköjä saattaa löytää vaikka puunkolosta.

postissa eikä niiden sisällöstä voi olla
koskaan varma. Huumeiden käyttäjät
haluavat olla varmoja mahdollisuuksien mukaan siitä, että aine on sitä
mitä luvataan. Päihderiippuvaiselle
usein vieroitusoireita helpottamaan
käy myös huonolaatuinen tai jokin
toinen päätä sekoittava huumausaine,
Uusitalo kertoo.

muuttuneet ajansaatossa. Pääsiäinen
on nykyään suklaamunien syömisen
juhla, aprillipäivä on kansainvälinen
”Nettiuutisten välttämispäivä” ja vappu
on ollut pitkään työläisten juhlan sijaan
”Hassujen hattujen ja alkoholin juhlapäivä”. Moni juhla onkin kadottanut
ajansaatossa varsinaisen tarkoituksensa
- pinnallistunut sekä materialisoitunut.
Se herättääkin kysymyksen ”miksi juhlia, jos ei tiedetä mitä juhlitaan”?
Suomalainen vappu on sekoitus työväenjuhlaa, ylioppilasjuhlaa sekä kevätjuhlaa, mutta kuka olisi tiennyt, että
Kansainvälinen työläisten juhlapäivä
syntyi Yhdysvalloissa verisen mielenosoituksen seurauksena? Toukokuun
1. päivänä 1886 työläiset lakkoilivat
vaatien kahdeksantuntista työpäivää,
joka aiheutti mellakointia ja useita
kuolonuhreja. Tapaus muistetaan nimeltä ”Haymarketin verilöyly”, jonka
työläisuhrit muistetaan marttyyreina ja
1. päivä toukokuuta nimettiin heidän
muistopäiväkseen.
Tämä tieto muuttaa käsitystä ja antaa
tarkoitusta vapulle. Nyt kun juhlistamme seuraavaa vappua, niin annan itse
pienen hetken amerikkalaisille työläisille, jotka vaikuttivat meidänkin työelämäämme. Se oli kauas kantava, mutta unohdettu uhraus, jonka kuullessaan
muistaa arvostaa työtä enemmän.
Teemu Viemerö

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin sekä Jynkkään. Painos 14 000 kpl.

heti ilmoittaa hätäkeskukseen. Vanhempien kannattaa neuvoa lapsiaan,
ettei esimerkiksi huumeruiskuun kannata koskea, sillä niissä voi olla tartuntavaara. Lapsille neuvoksi, että jos
löytyy epämääräisiä pusseja, niin kannattaa soittaa vanhempi paikalle arvioimaan tilanne.
Itsekin Petosella monta vuotta asuneena Uusitalo kuitenkin uskoo, että Petonen ei ole sen rauhattomampi

alue kuin muutkaan Kuopion alueen
lähiöt.
- Jos jotain isompaa rikosta tapahtuu
on se yleensä rikollisten omia välien
selvittelyitä. Huumeiden käyttäjillä
ei ole sen kummempaa halua lähteä
alueella rellestämään ja mielestäni Petonen on saanut rauhattoman alueen
maineen perusteettomasti. Poliisin
työtä kuitenkin aina helpottaa se, että
ihmiset olisivat valppaita ja ilmoittai-

sivat näkemistään rikoksista ja ilmoituksen voi lähtökohtaisesti tehdä nimettömänä, Uusitalo huomauttaa.
Itä-Suomen poliisin vihjepuhelimen
numero ja sähköposti: 029 541 5232,
vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

Muuttolinnut palaavat takaisin
Etelän matkoiltaan

P

itkä ja kylmä talvi on takana
päin. Näin voidaan sanoa, koska yksi lähestyvän kesän merkeistä on muuttolintujen palaaminen
takaisin Suomeen. Pohjois-Savon
alueella lintuhavaintoja kirjaava Lintuyhdistys Kuikan aluevastaava Jyrki
Uotila kertoi lajien alkaneen liikehtiä
takaisinpäin, mutta määrät ovat vielä
kovin pieniä.
- Lajeja on ilmestynyt varsin mukavasti, mutta lintujen määrät ovat vielä
pieniä. Joitakin ennätyksiä on kuitenkin mitattu, joita hallitsevat heinätavi
ja västäräkki. Viimeisimpiä havaintoja
on tehty muun muassa laulurastaasta,
meriharakasta, nokikanasta, jouhisorsasta, kapustarinnasta sekä niittykirvisestä, Uotila kertoi.
- Takaisin muuttavien lintujen määrä kasvaa huomattavasti, kun lumet
ovat sulaneet ja järvet aukeavat jäästä.
Huhtikuun viimeinen viikko ja toukokuun alku ovat otollisia aikoja muuttolintuja bongaaville, Uotila jatkaa.

kin alkanut kasvaa hitaasti ilmastonmuutoksen myötä.
- Ilmastonmuutoksen seurauksena
muun muassa pohjoisen linnut vetäytyvät yhä ylemmäs vuosi vuodelta
ja maahamme on tullut lintuja, jotka
eivät ole aikaisemmin pesineet täällä.
Yksi Pohjois-Savossa näkyvistä esimerkeistä on yleensä Etelä-Suomessa
asusteleva harmaapäätikka. Laji on
huomattavasti runsastunut alueella
viimeisen kymmenen vuoden aikana,
Uotila kommentoi.
- Viime talvi oli myös hyvin erikoinen, sillä talvehtivia pikkulintuja

oli tavallista enemmän. Mustarastaita havaittiin moninkertainen määrä
normaalivuosiin ja ennätysvuosiinkin
verrattuna. Luonnosta löytyi harvinaisempiakin talvehtijoita, kuten punarinta, peippo, pähkinänakkeli ja nokkavarpunen. Linnut jäävät Suomeen,
mikäli ravintoa on runsaasti.
Lisätietoa Lintuyhdistys Kuikan toiminnasta osoitteessa: www.lintuyhdistyskuikka.net
Teksti: Teemu Viemerö
Kuva: Ilkka Markkanen

Telkkä on yksi muuttolinnuista, joita on jo nähty tänä keväänä Pohjois-Savon
alueella.

Ilmastonmuutos
vaikuttaa kantaan
Koko Suomen alueella vakituisesti
pesiviä ja säännöllisesti läpimuuttavia
lintulajeja on yhteensä noin 260 lajia.
Pohjois-Savon alueella havaitaan vuosittain reilu 200 lajia, kun lintulajeista
vähennetään merilinnut sekä Lapin
linnut. Suomen lintukanta on kuiten-

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 046 526 2807
petosenlehti@ppay.fi • http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittajat: Teemu Viemerö,
Timo Venäläinen
p. 040 475 9262

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 20.5.2015
aineistot viimeistään 12.5.2015

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 27. vuosikerta

Petosen lehti • Keskiviikko 22.4.2015

3

Reipasta voimistelua

Kuopion Reippaan joukkuevoimistelijat tarjosivat kisakatselmuksen
Joukkuevoimistelun kisakatselmuksessa
virittäydyttiin kilpailutunnelmaan.

E

nsi vuonna 110 vuotta täyttävä
Kuopion Reippaan Voimistelijat ry järjesti 23. maaliskuuta
joukkuevoimistelun valmennusryhmien kisakatselmuksen Ylä-Pyörön
koululla. Kisakatselmuksessa joukkueet esittelivät kisaohjelmistonsa kevään kisoja varten. Lehterit täyttyivät
sukulaisista ja ystävistä, jotka olivat
saapuneet seuraamaan ja kannustamaan nuoria kisakuntoon.
- Katselmus virittää voimistelijat kisatunnelmaan, joka on hyvää harjoitusta tulevia kisoja ajatellen. Lisäksi
vanhemmat, ystävät, ukit ja mummot
pääsevät näkemään kilpailuohjelmia.
Katsojat saavat nauttia valmennusjoukkueiden kilpailuohjelmien ensiesityksistä ja kannustaa joukkueita
kohti kevään koitoksia. Ohjelmat voivat osittain olla vielä hieman keskeneräisiäkin ja harjoitusaikaa jää vielä
hioa ohjelmia ennen varsinaisia kiso-

ja, kertoo katselmuksen tarkoituksesta Kuopion Reippaan Voimistelijoiden
varapuheenjohtaja Virpi Hukkanen.
Katselmuksessa esiintyi noin sata
nuorta, joukkuevoimistelun ja kilpaaerobicin valmennusryhmistä. Voimistelijoille katselmus oli kenraaliharjoitus keväällä järjestettäviä alueellisia
sekä SM-kisoja varten, joita järjestetään kevään mittaan eri puolilla Suomea.

Vuoden nuorisourheiluseura 2014
Kuopion Reippaan voimistelijat ry
valittiin Pohjois-Savon urheilugaalassa vuoden 2014 nuorisourheiluseuraksi. Kuopion suurimpiin urheiluseuroihin kuuluva seura ammentaa
menestyksekästä nuorisotyötään pitkästä perinteestä ja iloisesta tekemisestä.

- Harrastaminen ja liikunta ovat
pääasiassa. Haluamme olla matalan
kynnyksen laji, jonne on helppo tulla
ja siirtyminen lajista toiseen tehdään
mahdollisimman helpoksi. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin vaan aina
mahtuu joukkoon mukaan, Hukkanen innostaa.
Joukkuevoimistelun harrastaminen
on moneen muuhun lajiin verrattuna
kohtuullisen edullista.
- Maksuja kertyy jäsenmaksusta,
kausimaksusta ja kilpailuihin liittyvistä kuluista. Joukkueilla on mahdollisuus kerätä rahoitusta hankkimalla
sponsoreita tai tekemällä talkoita, esimerkiksi joulunalusaikana lahjapaketointeja. Aina niillä jonkunlaisen osan
kuluista saa maksettua, Hukkanen
kertoo.

lun puoli, jossa harjoitellaan permannolla ja telineillä. Telinevoimistelu on
sekä tyttöjen, että poikien laji, kuten
myös kilpa-aerobic.
- Kilpa-aerobic on Kuopiossa vähitellen kasvava ja fyysistä voimaa vaativa, vauhdikas laji, Hukkanen innostaa.
Menestyäkseen missä tahansa lajissa
vaaditaan paljon harjoittelua. Joukkuevoimistelun puolella ei vielä ole
saatu isoa menestystä, mutta Hukka-

nen toivoo näkevänsä sitä vielä jonain
päivänä.
- Harjoituskertoja nostetaan iän ja
taitojen kehittyessä. Kilpajoukkueet
ja yksilöt harjoittelevat noin seitsemästä yhdeksään kertaa viikossa. Tarvitsemme lisää joukkuevoimistelun
valmentajia ja enemmän harjoituskertoja, jotta saavuttaisimme menestystä,
Hukkanen arvioi.
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

Lisää valmennusta
ja harjoituskertoja
Joukkuevoimistelussa kilpaillaan eri
ikäryhmissä 8-18-vuotiaisiin. Kilpaaerobicissa Kuopion Reippaalla on
kaksi valmennusryhmää - Minibiccarit lapsille ja nuorille sekä pidempään
harrastaneille on oma valmennusryhmänsä.
- Joukkuevoimistelu lajina vaatii
erilaisia taito-osia, kuten hyppyjä, tasapainoa ja vartaloliikkeitä. Joukkueissa voimistelee viidestä viiteentoista
tyttöä. Syksyisin kilpaillaan välineillä
esimerkiksi pallo-, vanne-, keilat-, naru- tai nauhaohjelmalla, kun taas keväisin kisataan vapaaohjelmalla, Hukkanen kertoo.
Seurassa toimii myös telinevoimiste-

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n varapuheenjohtaja Virpi Hukkanen uskoo
tulevaisuuden kisamenestykseen.
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Tanssiharrastus vei

Emma ja Aleksi pyörähtelevät Lindy Hopin tahtiin

B

oogie Woogie, Balboa, West
Coast Swing. Kuulostaa jo luettaessa svengaavalta ja jalka
alkaa vipattamaan. Nämä ovat Rock’n
Swing -tansseja, kehitetty Yhdysvalloissa 1920- ja 1950-luvuilla tyydyttämään nuorison halua esiintyä ja tulla
nähdyksi. Kuopiolaiset Emma Kärki
ja Aleksi Kilpeläinen jatkavat tätä
gangsteri- ja rockabillyaikojen perinnettä.
Aleksin tanssiharrastus sai pureman
parisen vuotta sitten työkaverin kerrottua omista tanssikokemuksistaan,
josta innostuneena alkoi miehen mielenperukoilla syttyä tanssikipinä.
- Kaveri oli kesällä käynyt muutaman kerran kasinoilla tanssimassa ja
kertonut kokemuksistaan. Syksyllä
niistä puheista innostuneena katselin
kursseja tanssiseura J&V:n nettisivuilta ja päätin lähteä kokeilemaan, Aleksi
muistelee.
Emma kuuli J&V:stä Aleksin kautta, mutta löysi tiensä seuraan omien
mieltymystensä kautta.
- Aluksi halusin aloittaa Street dancen harrastamisen, mutta kursseilla,
joita katselin osallistujat olivat todella
nuoria. Sitten löysin J&V:n nettisivut,
jotka näyttivät kivoilta ja porukka oli
mukavan sekalaista. Aleksi oli myös
tuttu siellä ja erityisesti Rock’n Swing
-kurssit kiinnostivat, Emma kertoo.

tanssipari eikä tee mitään vasemmalla
kädellä. On hieno tunne, kun oppii ja
kehittyy, mutta paljon on vielä opittavaa, Emma arvioi.
Yllättäen paria ei usein kesän tanssilavoilla nähdä vaan tanssien harrastaminen onnistuu myös baarin tanssilattialla. Erityisesti Lindy Hop sopii
hyvin tähän yölliseen menopaikkaan,
sillä siinä on mahdollisuus myös improvisaatioon.
- Ihmiset katsovat ja hymyilevät ja
tulevat myöhemmin kehumaan. Onhan se hyvä tapa herättää huomiota,
Emma ja Aleksi naurahtavat.

Rohkeasti mukaan

Emma ja Aleksi osallistuivat tanssiseura J&V:n järjestämään tanssinäytökseen
Matkuksessa maaliskuun alkupuolella. Kuvassa menossa Lindy Hop.
Lisää tunnelmaa tanssiin voi hakea
pukeutumalla ajan hengen mukaan.
taa eri tanssilajia.
- Kaikki tanssit ovat yhtälailla haastavia ja sopivat jokaiselle eri tavalla.
Voi olla ainakin alkuun hyvä keskittyä
johonkin lajiin ja sitten avartaa. Itse
osallistuin kuitenkin alussa kaikille
tanssiseuran kursseille, josta sai kattavan kokonaiskuvan tanssilajeihin
ja tekniikkaan. Sen jälkeen keskityin
siihen mikä kiinnosti eniten, Aleksi

Jokainen tanssi
oma lajinsa
Kuten kaikki harrastamisen arvoinen myös tanssissa on omat haasteensa. Tanssilajeja on monenlaisia ja niissä omat alalajinsa. Hyväksi tanssijaksi
kehittyy, kun alussa harjoittelee mon-

Toivon tuojat

toteaa.
Emmaa ja Aleksia innostaa Lindy
Hop, sen ajan musiikki ja siihen syventyminen. Molemmat haluavat kehittyä hyviksi tanssijoiksi.
- Tanssissa esimerkiksi naista viedään vartalonliikkeellä, ei kädestä vetämällä. Viemisen tekniikkaa ei varmaan koskaan opi täydellisesti, mutta
siinä voi aina tulla paremmaksi. Emman kanssa meillä pelaa kuitenkin hyvin yhteen, Aleksi kertoo.
- Aleksi on hyvällä tavalla säntillinen

Kuopiossa toimii tällä hetkellä ainakin kolme tanssiseuraa, kaksi yhdistystä ja yksi yksityinen. Helpoiten
pääsee mukaan tutustumalla seuran
nettisivuihin ja kurssitarjontaan. Kausihinnat vaihtelevat riippuen siitä
oletko työtön, opiskelija vai työssäkäyvä. Tanssi ei myöskään ole varustelaji.
- Housut ja kengät vain jalkaan ja
tanssimaan. Lisätunnelmaa voi tansseihin voi hakea pukeutumalla ajanhengen mukaan, mutta harjoituksissa
riittävät mukavat kengät. Kannattaa
tulla kokeilemaan eri lajeja ja löytää
omanlaisensa tanssi. Ei tarvitse pelätä, että jää yksin, sillä kursseilla on tapana vaihdella pareja niin, että kaikki
pääsevät tanssimaan, Emma ja Aleksi
rohkaisevat.
Teksti: Timo Venäläinen
Kuvat: Timo Venäläinen ja Aleksi
Kilpeläisen arkisto

Toiminnanjohtaja Eveliina Hostila (vas.) ja vapaaehtoistyöntekijät Jenna Tauriainen, Maija
Kallio, Anne Niskanen ja Hanna Hakulinen.

Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry auttaa lasta kriisitilanteessa

H

ope - Yhdessä & Yhteisesti
ry aloittaa toimintansa Petosella. Vuonna 2009 perustettu yhdistys tarjoaa apuaan syrjäytymisvaarassa oleville lapsille tai
lapsiperheille. Apu on konkreettista
juuri tiettyyn ongelmaan tai elämäntilanteeseen räätälöityä, joko tavaralahjoituksina tai järjestettynä elämystoimintana.
- Järjestön ajatuksena oli alun perin
lastenvaatteiden tai harrastusvälineiden lahjoittaminen vähävaraisille perheille niin, että apu menee varmasti
perille. Helsingissä kaksi kotiäitiä Tiina Nummenmaa ja Laura Kivimäki näkivät seudullaan avuntarpeen
ja miettivät keinoja asian helpottamiseksi. Yksityishenkilöinä tällainen
toiminta ei olisi onnistunut, joten he
perustivat yhdistyksen, kertoo Hopen
toiminnanjohtaja Eveliina Hostila.

Konkreettista apua
tarvitseville
Järjestön suurimmat avunkohteet
ovat työttömät yksinhuoltajat. Apua
tarvitsevien taustalla vaikuttavat tekijät ovat yleensä mielenterveysongelmista, toisen vanhemman kuolemasta
tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta johtuvia. Nykyään myös hometalo-ongelmat ovat lisääntyneet, jolloin
apua voi tarvita hyvinkin käytännön
asioihin. Joka tapauksessa vähävaraisuus on jollakin tapaa aina ongelmien

taustalla.
- Saamastamme palautteesta on tullut selväksi, että ihmiset ovat iloisia
siitä, että joku on valmis auttamaan.
Toiminnastamme on tullut avunsaajille välittämisen kokemus, Hostila
iloitsee.
Järjestön toimintaa rahoittaa Rahaautomaattiyhdistys ja yksityiset lahjoittajat. Yhteistyökumppaneita kuten paikallisia yrityksiä lähestytään
silloin, kun auttamisen kohde selviää.
- Kaupunki ja Raha-automaattiyhdistys osallistuvat yhdistyksemme
toimitilojen vuokrakustannuksiin ja
paikalliset yritykset silloin, kun järjestämme elämystoimintaa, kuten vaikkapa elokuvalippuja lapsille. Yritykset
lähtevät mukaan mielellään silloin,
kun tietävät tuen kohteen ja ovat tietoisia siitä, että apu menee varmasti
perille. Yksityishenkilöt voivat lahjoittaa joko rahaa avustustileillemme tai
tavaralahjoituksia, Hostila selvittää.

Vapaaehtoiset
toiminnan sydän
Yhdistyksen toimintaa pyörittävät vapaaehtoiset, joita on löytynytkin kiitettävästi. Erityisesti Petosella
Hostila sanoo ryhmittymisen tapahtuneen nopeasti eikä yhteishengen
löytäminen ole tuottanut vaikeuksia.
Vapaaehtoisille auttamisen tarve on
luontaista.
- Minulla oli lahjoitustavaraa ja mie-

tin minne voisin sitä lahjoittaa. Kuulin Eveliinalta, että tällaista toimintaa
ollaan Kuopioon perustamassa, josta
innostuneena lähdin samalla itsekin
mukaan, kertoo Jenna Tauriainen.
- Osallistuin joulunaikaan Jouluapukeräykseen, missä yhdessä lapsiperheessä, lapsien ainut joululahjatoive
olivat villasukat ja alushousut. Itselleni tuli huoli siitä, kuinka he pärjäävät
joulun jälkeen ja siksi halusin lähteä
mukaan tähän toimintaan, kertoo Anne Niskanen.

Avustettavien
määrä kasvaa
Suomessa 160 000 lasta asuu vähävaraisissa perheissä. Viime vuonna

järjestön asiakkaina asioi 8000 lasta ja
nuorta sekä järjestön autettavien määrä kasvoi 60 prosenttia. Vapaaehtoistoiminnan kautta pyörivälle järjestölle
tämä voi tulevaisuudessa olla haaste,
jolloin lisäkäsille on kasvavaa tarvetta.
Hostila toivottaakin kaikki vapaaehtoiset mukaan toimintaan.
- Olemme järjestö, joka kannustaa
hakemaan apua ja jonne on matala
kynnys tulla. Apua pyytämään tulevat ovat kertoneet olevansa huojentuneita siitä, ettei tarvitse leväyttää koko elämäntarinaansa jälleen uudelle
ihmiselle. Täällä voi kertoa vain sen,
mikä on avuntarve. Autettavien määrän kasvu kertoo myös siitä, että apua
osataan pyytää ja että olemme kaikki
tasavertaisia.

Yhdistykseltä voi pyytää apua vapaamuotoisella hakemuksella osoitteessa:
www.hopeyhdistys.fi
Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry:n toimitilojen virallisia avajaisia vietetään
toukokuussa Jalkasenkatu 7:ssä S-Marketin alapuolella , mutta lahjoituksia
otetaan vastaan jo nyt. Torstaina 23.
päivä huhtikuuta tilat ovat auki kello
18:00–20:00, jolloin tavaralahjoituksia
voi tuoda. Muut lahjoitusten vastaanottopäivät voi tarkistaa Facebookista
osoitteesta: www.facebook.com/HopeKuopio
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen
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Viihdy Jynkässä,
ravintola Käskynkässä!
• lounas ma-pe klo 10-15
• à la carte ateriat
• pizzat
• hampurilaisateriat
• astiaston vuokrausta
• kesäterassi, A-oikeudet
• saunakabinetti

Kesäisen
Kuopion keskeisin
kohtauspaikka

Vapunpäivän lounas noutopöydässä
1.5.2015 klo 12-16. Hinta 21 €/henkilö.
Äitienpäivän lounas noutopöydässä
10.5.2015 klo 11-16. Hinta 21 €/henkilö.
Suosittelemme pöytävarauksen tekemistä!
PITOPALVELUA perhe- ja yritystilaisuuksiin,
ympäri maakunnan. Teemme juhlasi toiveesi
mukaan, myös ”avaimet käteen” -periaatteella.

Laajennettu terassi ja
A-oikeudet,
pikkupurtavaa, kahvia
ja kahvileipiä.

Aukioloajat:
ma-la 9-22,
säävarauksella ja
sunnuntaisin
aurinkoisilla ilmoilla

Soikkokuja 12,
Jynkän palvelukeskus, Kuopio
www.kaskynkka.net
puh.
ma-to
pe
la
su

017 361 3411
10-20
10-23
12-22
12-21

keittiö 10-19
keittiö 10-21
keittiö 12-21
keittiö 12-20

Tilaisuuksissa ja perjantain
karaokeilloissa palvelemme -02 asti.

Luonnonmukainen värjäys on ekoteko

Minna, Tuulikki ja Tarja tarjoavat ekokampaajapalveluita

V

äriä hiuksiin kemiallisilla vai
luonnonmukaisilla
aineilla? Monille tämä kuulostaa
helpolta valinnalta, mutta mahdollisuuksia tähän ei vielä paljoa ole ollut.
Ekokampaajiksi valmistuneet parturikampaajat Minna Pääkkönen, Tuulikki Kettunen ja Tarja Huttunen
tarjoavat asiakkailleen värjäyksen lisäksi myös kokemusta, jossa rentoutumisella on tärkeä rooli.

- Ekokampaaminen on tulevaisuuden suuntaus. Kemiallisten värien
käyttö tulee vähenemään ja luonnonmukaisuus lisääntyy. Monille tämä on
arvo- tai ekovalinta eikä tämä myöskään allergisoi kuten kemiallinen värjäys. Ruotsissa on värjätty luonnonmukaisesti jo 70-luvulta lähtien ja nyt
koulutusta tähän järjestetään Helsingissä ja Kuopiossa, kertoo hiusalan
ammatinopettaja Tarja.

Ekokampaajat Minna (vas.), Tuulikki ja Tarja luottavat luonnonmukaisuuteen.

Ekokampaajiksi valmistuneet naiset
ovat nyt toinen vuosikurssi Kuopiossa
valmistuneista ekokampaajista. Koulutus on täydennyskoulutusta, johon
vaaditaan aikaisempi hiusalan perustutkinto.

Yrttejä pataan
Ekovärjäyksen hinta on hieman
normaalivärjäystä kalliimpi johtuen

siihen laitettavasta työmäärästä. Ekokampauksia ei ole tarkoituskaan tehdä liukuhihnavauhtia, kuten joissain
kampaamoissa leikkuita. Värjääminen luonnonmukaisesti ei ole hätäisen
hommaa, sillä väriaineiden sekoittaminen ja värisävy syntyvät keittämällä
ja jäähdyttämällä.
- Pohjana käytetään hennaa, indigoja cassiavärejä, joita sitten maustetaan
erilaisilla yrteillä, jotta saadaan vivahteita väriin. Neilikka tuo tummuutta, raparperijuuri oranssia ja marjaaroniasta saadaan viileää punaista.
Kaikki ovat puhtaita sertifioituja luomutuotteita, jotka sekoitetaan veteen,
Minna kertoo.
- Värjäyksestä syntynyt väri muuttuu 48 tunnin kuluessa lopulliseen
muotoonsa hapettuessaan ilman
kanssa. Muutosprosessi alkaa heti siinä vaiheessa kun väri pestään pois ja
hiusta aletaan leikata. Varsinkin indigoväriä laitettaessa tummumisen huomaa, Tuulikki kertoo.
Minna on tehnyt ekokampauksia jo
vuoden alusta lähtien ja palaute on
ollut positiivista. Heli Kuusela oli nyt
kolmatta kertaa ottamassa kasviväriä
hiuksiinsa.
- Aluksi minulla vaikuttivat ekologiset syyt miksi otin kasvivärjäyksen.
En vaihtaisi enää kemialliseen värjäykseen, sillä hiukset tuntuvat nyt
vahvemmilta, kiiltävimmältä ja runsaammilta eikä niitä tarvitse enää niin
paljon laitella, Heli kuvailee.
Jotta
ekokampaajakokemuksesta
saisi kaiken irti, tuoreet ekokampaajat suosittelevat ennen värjäystä teh-

täväksi puhdistushoidon, jossa hiukset käsitellään savella tai merilevällä.
Myös intialainen päähieronta auttaa
unohtamaan arjen huolet.
- Intialainen päähieronta kestää
puoli tuntia ja siinä käsitellään selkää,
niskaa, hartiat ja tietysti pää ja kasvot.
Täydellisen rentouttavan hetken varmistaa taustalla kuuluva rauhallinen
musiikki ja tunnelmalliset kynttilät,
Minna vihjaa.

Työturvallisuuskysymys
Moni ei tule ajatelleeksi sitä, että
parturikampaajat joutuvat työssään
käsittelemään joka päivä terveydelle
vaarallisia kemiallisia värjäysvärejä.
Luonnontuotteilla tehdyssä värjäyksessä kampaaja ei altistu myrkyllisille
aineille. Ekokampaajan tie kehittää
kampaamoalan työturvallisuutta.
- Puhutaan, että asiakkaat allergisoituvat, mutta kampaajat joutuvat näitä
aineita käsittelemään päivittäin. Tämä
on meille myös työturvallisuuskysymys, Tarja toteaa.
- Jos on tehnyt koko viikon kemiallisia värjäyksiä ei loppuviikosta välttämättä pysty edes puhumaan. Luonnonmukaisuus on myös kampaajalle
mukavampaa, Minna jatkaa.
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen
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Espanjalainen kulttuuri on utelias

Erasmus-projekti etsii parhaita käytäntöjä opetukseen
Kysyttäessä minkälaista koulunkäynti on Espanjassa, erityisesti yksi
asia nousee ylitse muiden.
- Nuoret ovat täällä paljon rauhallisempia kuin Espanjassa. Espanjassa
lapset ovat äänekkäitä eivätkä tahdo
pysyä paikoillaan. Vaatii totuttelua ja
dynaamisen opettajan, jolla on silmät
ja korvat selässä, jotta luokassa pystyy opettamaan. Espanjassa ihmiset
haluavat tietää mitä toiselle kuuluu
ja luokassa saatetaan suunnitella jo
seuraavaa viikonloppua. Lapset ovat
vilkkaita luonnostaan ja se kuuluu espanjalaiseen kulttuuriin, mutta hyviä
oppilaita he silti ovat, opettajat kertovat.
Espanjalaiseen kulttuurin kuuluu
olla utelias. Kouluajan ulkopuolella
oppilaat osallistuvat aktiivisesti liikunnan, musiikin tai englannin kielen kursseille. Kouluissa toimitetaan
koulun lehteä ja työpajoja on järjestetty matematiikassa ja kielissä. Koulussa opetettavat aineet ovat pohjiltaan samoja mitä Suomessakin, mutta
esimerkiksi liikuntaa ei kouluissa ole
lainkaan. Samoin kouluruokailu on
oppilaiden omien eväiden varassa.
Espanjassa lounas syödäänkin vasta koulupäivän jälkeen kello kahden
maissa.

Oppilaanohjaaja Francisco Sánches Marin (vas.), tulkki Ana Izquierdo ja biologian opettaja Juan Pablo García Teba seuraamassa tuntiopetusta.

O

nilin kylästä Ies Creuetan yläkoulusta saapui Ylä-Pyörön
koululle opettajavieraita, joiden tarkoitus oli observoida ja saada
ideoita suomalaisesta opetusjärjestelmästä ja tavoista. Vierailu kuuluu
osana Erasmus-projektiin, jossa päätavoitteena on parantaa koulun kasvatusmenetelmiä ja käytäntöjä ja tällä
tavoin vaikuttaa opetusmenetelmien
kehittymiseen. Vierailun aikana opettajat tutustuivat muun muassa kurssitarjontaan, koulun johtamiseen ja
henkilöstöhallintaan sekä työntekijöiden motivointiin. Lisäksi projektissa
koulut valitsevat kouluistansa oppilaita kertomaan koulunsa toiminnasta

toisilleen netin välityksellä.

”Maailman paras
koulujärjestelmä”
Englannin opettaja Encarni Seva Amoros, biologian opettaja Juan
Pablo García Teba ja oppilaanohjaaja
Fransisco Sánches Marin arvostavat
suomalaista opetusjärjestelmää ja pitävät sitä maailman parhaana.
- Olemme täällä selvittämässä miksi suomalainen opetusjärjestelmä on
niin hyvä. Olette aina kansainvälisten
Pisa-tulosten kärjessä ja haluamme
tietää mikä on avain menestykseenne,
Encarni sanoo.

Kansallinen opetussuunnitelma luo pohjan
Espanjassa
opetussuunnitelma
muuttuu aina riippuen siitä ketkä
ovat vallassa. Espanjassa opetussuunnitelmaa ei itse kehitetä vaan se kopioidaan muualta hallituksen linjasta
johtuen.
- Olemme jo tottuneet tähän ja opetamme suurin piirtein siten, miten
olemme aina opettaneet. Nykyään
ei peruskoulutukseen panosteta tarpeeksi ja tämä näkyy kouluissamme
suurina luokkakokoina, resurssien
puutteena ja opettajien vähenemisenä. Yliopistoissa opiskelusta joutuu
maksamaan ja vähävaraisuuden kasvaessa harvalla on enää siihen varaa.
Linja on, että opiskeluun ei enää kannusteta.

Pyörön koulun apulaisjohtaja Antti Mikkonen opasti espanjalaisia vieraita koulun tiloissa. Kuvassa vieraista englanninkielen opettaja Encarni Seva Amoros.
Sosiaalinen media on tuonut myös
espanjalaiseen koulumaailmaan myös
täällä Suomessa tutun ilmiön. Kiusaaminen jatkuu vielä koulupäivän jälkeenkin. Kouluissa puhelimen käyttö
on kielletty, mutta ulkopuolella syntyvät ongelmat heijastuvat myös kouluun.
- Kiusaaminen on iso ongelma eikä
siihen ole paneuduttu tarpeeksi, opettajat toteavat lyhyesti.

Suomi tasainen maa
Suomalainen kaupunkiympäristö
näyttää espanjalaisille vieraillemme
hyvin oudolta. Kaduilla ei ole ihmisiä ja kaikkialla on tasaista. Suoma-

lainen kaupunki on täynnä uusia rakennuksia, kun taas Espanjassa vanha
kulttuurimiljöö hallitsee maisemaa.
Lisäksi ympäristö saattaa vaihdella
hyvin kuivasta vehreään vuoristomaisemaan lyhyelläkin matkalla, johtuen
maaston suurista korkeuseroista. Vieraat kehuvat kuitenkin kaunista järvimaisemaa ja näkevät suomalaisessa
kulttuurissa ainakin yhden merkittävän edun espanjalaiseen verrattuna.
- Espanjassa kaikki ulkomaalaiset
televisio-ohjelmat ovat dubattuja, joten siellä nuoriso ei pääse oppimaan
englantia television kautta kuten täällä
Suomessa, vieraat harmittelevat.
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

Sodasta laalavat savolaishuamut:

Verjnuarmu valmistelee uutta levyään

”

Savon synkissä metissä, mustan
kuun loesteessa sae alakusa Verjnuarmu,” kertoo savoksi laulavan
metalliyhtyeen Verjnuarmun kotisivu. Vuonna 2002 perustettu yhtye on
soittanut savometallia jo 13 vuoden
ajan, mutta edellisestä levystä, Lohuttomasta, on hurahtunut jo viisi vuotta.
Teatraalisesti naamioituneen bändin
solisti, Puijon Perkele, kertoo uuden
levyn olevan projekti, jonka parissa ei
pidetä kiirettä.
- Levyn kehitys on kestänyt kuin Iisakinkirkko. Uutta levyä on sävelletty
ja soviteltu sen mukaan miten olemme ehtineet. Bändissä on neljä työssä
käyvää ihmistä ja kolmella heistä on
perhe, joten ajankäyttö on rajallista.
Emme halua myöskään tehdä levyä
hätäisesti niin kuin kolme edellistä
levyä. Niiden kohdalla jouduimme
tekemään kompromisseja, mutta päätimme, että tämä levy tehdään rauhassa parhaan lopputuloksen saamiseksi,
mies kertoo.
- Harva artisti tekee elantonsa puhtaasti musiikilla, joten tämä on meille
enemmänkin elämäntapa ja harrastus.
Senkin vuoksi haluamme tehdä levyn

kaikessa rauhassa. Yhdessä vaiheessa meidän bändi melkein hajosi, kun
vedimme tahdin liian kireäksi. Sellaisessa ei ollut mitään järkeä, kun tätä
tehdään rakkaudesta musiikkiin.

Uusi levy kertoo
Kuopion sotahistoriasta
Verjnuarmu tunnetaan ideasta laulaa metallia savonmurteella ja muutaman levyn idea on pohjautunut pelkästään tähän. Lohuton -levyllä sisältö
kehittyi eteenpäin ja sanoitukset sisälsivät savolaista perimätietoa. Uudella
levyllä yhtye on ottanut seuraavan askeleen ja tekevät ensimmäistä kertaa
teemalevyn, jolla käsitellään alueen
sotahistoriaa.
- Tuleva levy tulee olemaan teemalevy, joka sijoittuu Suomen sotaan ja
nimenomaan taisteluihin Savon alueella eli Kuopion ja Iisalmen tienoilla.
Olen aina ollut kiinnostunut historiasta, mutta idea levylle tuli lukiessani
kerran Savon Sanomista näistä alueella käydyistä taisteluista. Levyllä taisteluita käydään läpi ruotusotamiehen
silmin, Puijon Perkele kuvailee levyä.

- Uutena ideana tuleva levy tuo mukanaan aiheeseen liittyvää taidetta.
Kuvataiteilija Timo Kokko on tekemässä taidenäyttelyä Verjnuarmusta
Kuopion museoon. Vielä ei ole tarkempia tietoja, mutta tämänkaltainen
näyttely meillä on suunnitteilla. Tarkoituksena on toteuttaa taiteellinen
teema, joka kulkee levyn kyljessä. Timo Kokko on myös lupautunut tekemään levyn kansitaiteen, mies jatkaa.
Uuden levyn myötä myös bändin
ulkonäkö muuttumaan vaatteista naamioihin. Miehet ovat suunnitelleet
itselleen uusia vaatteita, jotka sopivat
Suomen sodan teemaan.
Lopuksi mies mainitsee yhtyeen tavoitteeksi julkaista levy loka-marraskuun aikana, jos levytys menee suunnitelmien mukaan.
- Yllätyksiähän voi aina tulla vastaan, mutta luottavaisin mielin uskomme saavamme sen julkaisuun kyseisenä ajankohtana, Puijon Perkele
toteaa.
Teksti: Teemu Viemerö
Kuva: Mikko Närhi
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Puutaloasumisen ihanuus ja kurjuus
sessa asemassa. Elintarvikkeet olivat
kortilla ja kaikilla oli puutetta jostain.
ihmisillä oli kuitenkin tapana jakaa
siitä mistä pystyivät. Jatkumona tästä 40–50-luvuilla vuokranmaksukin
saattoi tapahtua maataloustuotteilla, kun maalta tulevat lapset lähtivät
kouluun kaupunkiin ja majoittuivat
yleensä sukulaistensa nurkkahuoneisiin.

Nykyajan mukavuudet
houkuttelivat

Kodinkoneet alkoivat yleistyä 1950-luvulta lähtien. Kuva Timo Venäläinen

K

uopion
korttelimuseossa
käynnissä oleva ”Puutaloasumisen ihanuus-kurjuus?”
- näyttely kertoo sodanjälkeisen puutaloasumisen arjesta. Nostalgiselta
tuntuva puutaloasuminen ei aikalaistensa mielestä ollut pelkkää idylliä
vaan arjen askareet veden kantoineen
ja pyykinpesuineen sekä asumisenahtaus koetteli välillä sitkeimmänkin
hermoja. Toisaalta yhteisöllisyys ja tiiviit perhesuhteet auttoivat jaksamaan
eteenpäin.
Kuopion kulttuurihistoriallisen museon yli-intendentti Tapio Laaksosen
mukaan 40–50-luvun puutalokortteliasumista ei ole aikaisemmin käsitelty
sille kuuluvalle arvolla.
- On vielä paljon ihmisiä, jotka ovat
asuneet puutalokortteleissa ja olemme lähteneet tarkastelemaan aihetta
heidän näkökulmastaan. Näyttelyn
aiheeseen ei ole selvää vastausta, sillä
on tiedostettu puutaloasumisen kurjat puolet, mutta ajassa on silti jotain
nostalgista.
Intendentti Marianna Falkenberg
kertoo, että käsitelty aikakausi on
kiehtova kertomus siitä miksi puutaloasuminen loppujen lopuksi hävisi.
Ennen sotaa Kuopion asukastiheys
asuntoa kohden oli Suomen toiseksi suurin heti Kemin jälkeen ja elettiin asuntopulan aikakautta. Sodan
jälkeen siirtolaisia alkoi saapua menetetyiltä alueilta Itä-Karjalasta ja
asuntojen tarve kävi entistäkin suuremmaksi.
- Huoneenvuokralautakunta kiersi asuntoja ja tarkasti kuinka monta
henkeä kuutiometriä kohden asunnossa asui. Jos asuttiin liian väljästi,
määrättiin ottamaan alivuokralaisia.
Vuokralaisilla saattoi olla alivuokralaisia, joista ei tarvinnut ilmoittaa
asunnonomistajalle ja joissain tapauk-

sissa vuokralainen saattoi jopa tienata
rahaa, Falkenberg kertoo.

Perheen pojat
klapien tekoon
Puutalokortteleissa oli yleensä muutama tontin omistaja ja tonteilla vuokra-asuntoja. 1900-luvun alussa asunnot saattoivat vielä olla isoja, mutta
asuntopulan kasvaessa 20–30-luvuilla
niitä jaettiin pienempiin osiin. Tämä
aiheutti muun muassa sen, että kortteleissa asukastiheys kasvoi ja naapurin asiat kuultiin ohuiden väliseinien
läpi. Vain harvoissa huoneistoissa oli
vesijohto, kylpyhuone ja vessa vaan

tai sitten perheenäidin toimesta, Falkenberg valottaa.
Talot lämmitettiin puulla ja tapana olikin, että perheen pojat hoitivat
yleensä puiden pilkkomisen haloista
klapeiksi. Haapaniemen rullatehtaalta
pystyi tilaamaan kuruja eli jätepuuta
mikä oli jäänyt lankarullien aihioiden
porauksesta. Kurut olivat mainiota
polttopuuta, sillä ne olivat hyvälaatuista koivua ja valmiiksi uunikoossa.
Sähköt olivat kaupungeissa puutaloasunnoissakin, mutta kodinkoneet
lähinnä sähköhella yleistyi vasta1950luvulla kerrostaloasumisen myötä.
Sota-aikana elettiin jakamistaloudessa, missä kaikki olivat tasa-arvoi-

Niiralan Kulma oli ensimmäisten
joukossa rakennuttamassa kerrostaloja Kuopioon. Kerrostaloasunnoissa
saattoi olla paikka jääkaapille, mutta
harvoilla oli varaa siihen. Kylmäkaappia käytettiin edelleen ja maito käytiin
ostamassa tuoreena kaupasta joka päivä. Juokseva vesi ja sisävessa olivatkin
alkuun suurimpia elämää helpottavia
asioita.
- Puutaloasumisen vuokrakustannukset saattoivat olla kymmenesosan
kerrostaloasumisesta, mutta kustannuksia syntyi esimerkiksi puulämmityksestä. 50-luvulla alkoi kuitenkin jo
olla sellainen henki, että haluttiin kerrostaloihin, joissa on kaikki nykyajan
mukavuudet, toteaa Laaksonen.
- Puutaloasumisen loppumiseen
vaikutti myös vuokrasäännöstely, joka
tarkoitti sitä, että ei välttämättä ollut

enää varaa kunnostaa vanhoja puutaloja. Korjauksia tehtiinkin vain pakosta. Arava-lainajärjestelmä ja Kuopion
asemakaavan valmistuminen mahdollistivat sitten kerrostalojen rakentamisen, Falkenberg jatkaa.
Sodan jälkeen syntyvyys oli suurta ja vuonna 1955 Kuopion 34 000
asukkaasta 9000 oli lapsia. Falkenberg
kertookin, että näyttelyä varten haastatellut muistavat hyvin, että kavereita
riitti.
- Tilojen puutteen vuoksi kouluissa oli käytössä vuorolukujärjestelmä,
joka tarkoitti sitä, että koulua käytiin
kahdessa ja kolmessa vuorossa. Ylä- ja
alakoululaisten ryhmät jaettiin siten,
että ensimmäiset tulivat aamulla kahdeksalta ja lopettivat kahdentoista tai
yhden aikaan. Toinen vuoro aloitti sen
jälkeen ja lopettivat neljän tai viiden
aikaan, Falkenberg kertoo.
Voimakas rakentamisen buumi alkoikin 1950-luvulla ensimmäiseksi koulujen rakentamisella. Lopulta
kerrostalorakentamisen yleistyminen
poisti Kuopion asuntopulan ja vanhat
puutalot jäivät unholaan.
”Puutaloasumisen ihanuus-kurjuus”
-näyttely on avoinna Kuopion korttelimuseossa 19.9. asti.
Teksti: Timo Venäläinen

Pihanäkymä Lapinlinnankatu 35:ssä vuonna 1958. Kuva Nils Schwanck

Puutaloasunnon keittiössä. 1950-luvulla vesijohto ja tiskipöytä edustivat vielä ylellisyyttä. Kuva Kuhmu, 1957
tarpeilla käytiin ulkohuusissa. Yötä
varten oli varattu potta ja pöydälle vati kasvojenpesua varten. Kerran viikkoon käytiin yleisessä saunassa peseytymässä.
- Ne, joilla oli varaa pesettivät pyykkinsä ammattipyykkäreillä, jotka kiersivät hakemassa pyykkiä pesutuville.
Mankelointi tapahtui samalla tavalla

Seuraava Petosen lehti
ilmestyy 20.5.
Aineistot lehteen 12.5.

Hyvä Petosen lehden lukija
Petosen lehteen voi lähettää juttuvinkkejä alueemme
ihmisistä ja ilmiöistä, joista haluaisit muidenkin tietävän.
Otamme juttuvinkkejä vastaan
sähköpostiosoitteessa petosenlehti@ppay.fi ja
puhelinnumerossa 046 526 2807
Toukokuun loppuun mennessä juttuvinkin antaneiden
ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan
lounaskuponkeja Pinarin kahvioon.
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Fressi liikuttaa

KESÄPYÖRÄILYKAUSI LÄHESTYY!

L

PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN EDULLISESTI:

Fressi olo -viikko tarjosi hyviä vinkkejä kuntoiluun
ippumäen urheilualueella sijaitseva liikuntakeskus Fressi
järjesti asiakkailleen Fressi Olo
-viikon 9.-15. maaliskuuta. Ensimmäistä kertaa viime syksynä ja nyt
toista kertaa järjestetty viikko koostui päivittäin vaihtuvista kuntoiluteemoista, kuten voimasta ja kehonhuollosta tai vaikkapa stressin hallinnasta.
Jokaisen teeman ympärille oli rakennettu ohjelmaa, joissa asiantuntijat
opastivat kaikkia halukkaita.
- Pääideana oli tuoda lisäsisältöä ja
uusia näkökulmia kanta- sekä uusien
asiakkaidemme harjoitteluun. Ravinto, lepo ja treenin monipuolisuus ovat
hyvinvoinnin osia ja toivomme että
jokainen oppisi ajattelemaan liikuntaa kokonaisvaltaisena asiana, kertoo
Fressin keskusvastaava Heidi Hakkarainen.
Avoimien ovien periaatteella pidetty ja mahdollisesti puolivuosittaiseksi tapahtumaksi kaavailtu viikko on
saanut paljon positiivista palautetta
asiakkailta. Erityisesti monipuolinen
ohjelma sai sellaisiakin ihmisiä liikkeelle, joilla ei muuten ole aikaa käydä
säännöllisesti harjoittelemassa.
- Eräs asiakas kertoi, että hänellä on
ystävä, jolla on monta lasta ja työ, eikä omaa aikaa jää paljoa. Hän halusi
järjestää yllätyksen ja tuoda ystävänsä
torstain stressi-, ravinto- ja uniteemapäivään ja näin tuoda arkeen piristystä. Yli 90 % palautteesta on ollut tämän suuntaista, Hakkarainen iloisena
toteaa.

Suuri kynnys pelottaa
Kuntosaliharjoittelun aloittaminen
on monelle kynnyskysymys. Hakkarainen sanoo kuitenkin, että Fressin
henkilökunta lupaa tehdä aloittamisesta mahdollisimman helppoa.
- Asiakasneuvojamme opastavat uudet asiakkaat alkuun ja esittelevät paikat. Kysymysten kautta selvitämme
ihmisen sen hetkisen tilan ja tarpeen,
kerromme mihin kannattaa osallistua
sekä annamme vinkkejä harjoitteluun.
Kiristynyt kilpailutilanne kuntosalialalla ei Hakkaraista huoleta, sillä
useimmat kuntosalit ovat keskittyneet
kaupunkiin. Lisääntynyt tarjonta antaakin nyt jokaiselle mahdollisuuden
löytää mieleisensä paikka. Fressiä

TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!

PERUSHUOLTO 75€
KULJETUSPALVELU HUOLTOON 20 €
Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.

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

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

pieneläinvastaanotto

lupsakka

Heidi Hakkarainen kannustaa kaikkia kuntoiluun lähtötasosta riippumatta.

Hakkarainen kuvailee matalan kynnyksen paikkana, missä tyyli on vapaa.
- Monesti ihmiset ajattelevat onko
minusta siihen ja uskallanko? Tämä ei
ole pelkästään bodareiden ja nuorten
ihmisten paikka vaan meillä käy kaikenkokoisia ja kaikenkuntoisia eikä
kuntoilun aloittamiseen vaadita alkutasoa, Hakkarainen rohkaisee.
Mediassa paljon esitetyillä kuntoiluohjelmilla on Hakkaraisen mielestä
ollut positiivinen vaikutus ihmisten
liikkumiseen, mutta arvelee, että soh-

vaperunoita riittää vielä.
- Nykyään ihmiset liikkuvat kyllä enemmän, mutta lapset eivät tarpeeksi ainakaan suosituksiin nähden.
Haluammekin olla aina mielellään
mukana lasten ja nuorten liikunnassa sekä kouluyhteistyössä ja järjestää
tapahtumia myös heille, Hakkarainen
vastaa.

puh. 040 - 7391311

avoinna arkisin 8.30 - 16.30
uusi pieneläinvastaanotto avattu
petosella osoitteessa pyörönkaari 10.
lämpimästi tervetuloa!

www.lupsakka.fi

Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

PETOSEN PERINTEINEN KEVÄTTAPAHTUMA

23.5. klo 10-14 Pyörön torilla
Ohjelmassa mm. kirpputori, musiikkia,
askartelua, poniajelutusta sekä taikuriesitys!
Tarjolla makkaraa, hernekeittoa, kahvia ja pullaa!

Kirpputoripaikkojen varaus alkaa
maanantaina 4.5. kello 9.00.
Paikat varataan henkilökohtaisesti Petosen asukastuvalta.
Hinta 5€/paikka, joka maksetaan varaamisen yhteydessä.
Lisätietoa puh. 044 718 5073

Petosen Ikinuoret ry
Koko kevään ajan
Maanantaisin Boccia klo 12
Tiistaikerho 11.45 - 14.00
Äitienpäivälounas - tiedustelut sihteeriltä
puh. 0503419004
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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 toimisto@ppay.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
hakee Petosen lehteen

TOIMITTAJAA
Edellytyksenä oikeus työkokeiluun tai korkeimpaan palkkatukeen.
Työtehtävinä mm. lehtijuttujen suunnittelu ja kirjoittaminen,
haastatteleminen, osallistuminen lehden suunnitteluun sekä
valokuvaaminen. Työntekijältä vaaditaan hyvää suomen kielen taitoa,
omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja. Kokemus toimittajan tehtävistä
katsotaan eduksi. Työ alkaa 1.6. tai sopimuksen mukaan. Vapaamuotoiset
hakemukset ja lisätiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
hakee Pinarin kahvioon

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ
Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten
valmistus sekä muut kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus
katsotaan eduksi. Edellytyksenä oikeus työkokeiluun tai korkeimpaan
palkkatukeen. Hakemukset ja tiedustelut toimisto@ppay.fi

Kirjat vaihtoon!
Petosen lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

Pyörön torilla järjestetään 23.5. Kirjasto ulos kuoristaan
-tapahtuma, jonka kirjanvaihtopistettä varten otetaan
vastaan kirjoja Petosen asukastuvalla ja Kohtaamispaikka
Kotikulmalla. Eli jos sinulla on joutavia, siistikuntoisia
kirjoja, tuo ne tuville hyvään tarkoitukseen.
Tapahtumasta lisää toukokuun Petosen lehdessä.

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

Joka päivä ATK-ohjausta ja -neuvontaa.
Petosen vapaa-ajantilat, Pinari,
Pyörönkaari 19, puh. 040 473 1728
Avoinna: ma-pe 9.30-13.30
Meillä käy vain käteinen.

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-13.00

Ateria:

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

To 23.4.2015
Porsaanleike, bearnaisekastike
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Kahvi ja sämpylä 2 €
Tarjous voimassa 30.4. saakka

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

http://kahvio.ppay.ﬁ

Yhteystiedot: Asukastupaohjaaja Jouko Eskelinen

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

Jalkasenkatu 7, avoinna ma-to 8.30 - 15, pe 8.30 - 14
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 jää tauolle
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
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Kallaveden seurakunta

Äitienpäivän messu su 10.5. klo 10.
Liturgia Sirpa Nummenheimo, saarna Juha
Määttä ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Helatorstain messu to 14.5. klo 10.
Liturgia Anni Tanninen, saarna Sanna
Alanen ja kanttorina Anna-Mari Linna.
Messu su 17.5. klo 10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna Anni Tanninen ja kanttorina
Anna-Mari Linna.
Kallaveden kirkko - Muuta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 26.4. klo 10. Liturgia Petteri
Hämäläinen, saarna Raili Rantanen ja
kanttorina Mari Vuola-Tanila sekä Tónstofa Valgerðar käsikellokuoro, johtajana
Valgerður Jónsdóttir.
4-vuotis synttärit su 26.4. klo 16. Veli

Mäntynen ja Tuula Hoffrén.
Afrikkalainen gospelmessu ja jatkoina
Taivaallisen ihanat Vappupippalot to
30.4. klo 18. Juha Määttä, Mari Vuola-Tanila, Lähde-bändi, lapsi- ja nuortenkuorot,
ym. Tuo mukanasi nyyttärisyötävää
yhteiseen pöytään.
Messu su 3.5. klo 10. Liturgia Sanna
Alanen, saarna Sirpa Nummenheimo ja
kanttorina Richard Nicholls.

Siionin virsiseurat su 3.5. klo 18. Rytkyn
leirikeskuksessa. Sanna Alanen ja Mikko
Väisänen.
Kirkkoretki Leppärirralle, Valamon
ja Lintulan luostareihin to 14.5. klo 7.
Ohjelmassa: Messu Leppävirran kirkossa
ja kirkkokahvit Leppävirran srk-kodilla.
Valamossa: ruokailu, luostarin esittely,
hetkirukouspalvelus luostarin kirkossa.
Mahdollisuus tutustua taidenäyttelyyn ja
kirjastoon. Lintulan luostarin esittely. Retken hinta 50 € maksetaan bussissa. Maksu
sisältää matkan ja ruokailun Valamossa.
Bussin lähtö: Maaningan kirkko klo
7,Karttulan seurakuntakoti klo 8, Maljalahdenkatu klo 8.45 ja Kallaveden kirkko
klo 9. Ilmoittautumiset pe 8.5. mennessä
Jaakko Vettenranta puh. 0408366408 tai
vettja9@gmail.com sekä Maaningalla Margit Ruotsalainen puh. 0504109253.
Petosen seurakuntatalo

Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Messu su 26.4. klo 17. Anni Tanninen.
Äitienpäivän konsertti su 10.5. klo 16.
Mari Vuola-Tanila, Heikki Tanila, lapsikuoro ja nuorten lauluryhmä.
Kutsu yhteyteen -messu su 17.5. klo 17.
Anni Tanninen.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Sanajumalanpalvelus su 17.5. klo 13.
Matti Pentikäinen ja Anna-Mari Linna.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410, 71650 Hirvilahti
puh. 044 275 7936
Sanajumalanpalvelus ja seppeleenlasku
su 17.5. klo 13. Veli Mäntynen ja Anne
Keränen.
Lähetys
Tyynyliinatalkoot lähetystyön hyväksi
la 25.4. klo 9-15. Jynkänvuoren kerhohuoneella (Isännäntie 22) Talkoolaisille
tarjotaan talkookahveja ja päivän päätteeksi lounas. Ilmoittautuminen Katrille p.
0404848334 13.4. mennessä.

11

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

Pyörönkaari 18
70820 KUOPIO
Puh. 363 3520
044 590 8510
juha.siira@dnainternet.net
• Avioehdot • Perunkirjoitukset
• Ositukset • Perinnönjaot
• Riita-asiat • Rikosasiat
Piirit
Puutossalmen Lähetyspiiri ke 22.4. klo
13. Taru Kinnusella, Kumpukatu 10 A 6.
Olotilatorstai to 23.4. klo 11.30-13
Niemisjärven kylätalossa. Kaupungin
muistihoitaja, sairaanhoitaja Erja Lindell
kertoo muistin hoitamisesta ja muistisairauksien ennaltaehkäisystä.
Haminalahden, Kaislastenlahden ja
Rytkyn lähetyspiirin kevätkauden päättäjäiset to 7.5. klo 18. Rytkyn leirikeskuksessa.

Liikkuva päiväkeskus -hanke etsii syrjäytymisvaarassa olevia

K

uopion kaupungin lähiöissä
toimiva Liikkuva päiväkeskus
-hanke tuo apua ja aktiviteetteja niiden ihmisten luo, jotka syystä
tai toisesta eivät jaksa lähteä liikkeelle
ihmisten keskuuteen. Nämä syrjäytymisvaarassa olevat tai jo syrjäytyneet
jäävät kotiinsa moninaisista syistä,
kuten vaikka alkoholisoitumisen tai
taloudellisen ahdingon seurauksena.
- Luomme asukastoimikuntien ja

hallitusten kanssa yhteyksiä ja sitä
kautta kuulemme syrjäytymisvaarassa olevista ihmisistä. Menemme
sellaisissa tapauksissa rohkeasti koputtelemaan ovia ja annamme vaikka
hankkeemme esitteen. Toki meille voi
soittaa ja sopia ajan sekä paikan missä
voimme keskustella ongelmasta, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tenho Nikkinen.
Nikkinen näkee, että yksinäisyys on

suuri ongelma tänä päivänä. Sitä kautta monet muut asiat tuntuvat paljon
raskaammilta kestää.
- Olen huomannut, että ihmiset eivät
enää edes tervehdi toisiaan asukasyhteisöissään, siksi haluamme luoda tapahtumia heidän pihapiiriinsä. On se
sitten grillin kuskaamista grillijuhlaan
tai petankkiturnausten järjestämistä,
niin tärkeintä on ihmisten huomioiminen, Nikkinen huomauttaa.

Tenho Nikkisen ja Satu Oksmanin toimistona toimii vuoden 2012 Volkswagen tila-auto.

Kyytiapua vieroitukseen
Liikkuva päiväkeskus on Sirkkulanpuiston hallinnoima hanke ja pyörii
kahden ihmisen voimalla. Rahoittajana toimii Raha-automaattiyhdistys ja
yhteistyökumppanina muun muassa
Kuopion kaupunki. Vuonna 2012 alkaneessa hankkeessa on Nikkisen lisäksi projektiohjaaja Satu Oksman,
joka on ollut mukana puolisentoista
kuukautta. Vuoden aikana kontaktoituja ihmisiä on lähemmäs viitisen sataa, joista parin sadan ihmisen kanssa
on jonkunlaista asiointia.
- Apumme voi olla myös konkreettisista käytännön apua esimerkiksi
vaikka toimeentulohakemusten täyttämistä tai kyytiapua. Voi olla, että
tilanne on sellainen, että pitäisi päästä katkolle eikä ole varaa taksiin niin
kuskaamme asiakkaan hoitoon, Oksman ja Nikkinen kertovat.
Selviytymistarinoitakin on alusta asti hankkeessa mukana olleen Nikkisen
tielle sattunut.
- Kaveri tuli hoidosta tyhjään kotiin eikä hänellä ollut asunnossa edes
huonekaluja. Rakensimme kämpän
uudestaan ja etsimme yhdessä hänelle töitä. Kaveri sai töitä ja on edelleen
töissä. Kaiken kaikkiaan tähän prosessiin meni noin kaksi viikkoa. Yhteistyökumppaneiden avulla tämäkin oli
mahdollista, Nikkinen muistelee.
Tämän kaltainen sosiaalityö vaatii

tekijältään ymmärtäväistä luonnetta
eikä ihmisten ratkaisuihin voi turhautua.
- Tämä on palkitsevaa työtä ja siinä täytyy tunnistaa ne onnistumisen
hetket. Ne eivät välttämättä ole niitä
suuria elämää muuttavia kokemuksia
vaan hymy tai huomio siitä, että ihminen on alkanut saada otetta elämästään. Tässä työssä ei voi laittaa kovia
vaatimuksia ihmiselle ja voi helposti
ottaa vääränlaisen roolin. Ihmisillä on
aina oma näkökulmansa ja tiedetään
miten tulisi elää. Ketään ei kuitenkaan
voi siihen pakottaa. Tärkeintä on yrittää ymmärtää ihmisen elinstruktuuri
eli mistä palasista ihmisen elämä rakennettu, Nikkinen pohtii.
Oksman ja Nikkinen toivovat, että apua tarvitsevat tai lähimmäisestä
huolestuneet ottaisivat heihin rohkeasti yhteyttä - oli asia mikä tahansa.
Projektipäällikkö Tenho Nikkinen
puh. 044 714 8011, Projektiohjaaja Satu Oksman puh. 044 714 8026
Sähköposti:
paivakeskushanke@gmail.com
Facebook:
E-auto Liikkuva Päiväkeskus
Instagram:
liikkuvapäiväkeskuskuopio
Kotisivut:
http://sirkkulanpuisto.nettisivut.fi
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen
Every Sunday we have interpretation
in English at 15.00 Worshipservice.
Welcome!

KOIRAPUISTON
KUNNOSTUSTALKOOT
Kaikkia Petosen koirapuiston käyttäjiä kutsutaan koirapuiston
kunnostustalkoisiin liittyvään keskustelutilaisuuteen
puistoalueelle tiistaina 28.4. klo 18.
Tilaisuudessa koirapuiston käyttäjillä on mahdollisuus
esittää toiveitaan koirapuiston kunnostamisesta.
Jos et pääse mukaan, laita ehdotuksesi Koirapuiston facebook-sivuille.

yhteistyöterveisin
PPAY ry
Pekka Hämäläinen
Riitta Katajamäki

Ti - pe

klo 13.00 Retkievästä-tilaisuus ja ruokakassien jako

Ke 22.4.
To 23.4.
Pe 24.4.
Su 26.4.

klo 19.00 AO-piiri (suljettu, AA-tyyppinen ryhmä)
klo 18.30 Ylistyksen ja rukouksen ilta
klo 17.00 Varkit mukana MIX-kerhossa, Pyörön koululla
klo 15.00 Jumalanpalvelus, raamis lapsille, tarjoilua (15-15.30)

Tule m
Tulevat erikoistilaisuudet:
ukaan
Su 10.5. klo 15.00 Äitienpäiväjuhla ja Happy Day!
!
Pe 15.5. klo 18.30 BÄNDI-ilta, Popo Salami ja Lauri Sutinen Band
La 16.5. klo 9 - 21 Jumalan kohtaamisen viikonloppu, Tetrimäessä

Koppelonkuja 1, Petonen • www.tukikohta.info
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Terve suu hyvinvointisi
perusta!

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

Petosen
Hammas

Lapinlahti

Leppävirran
Hammaskeskus

Pyörönkaari 3 E 70820 Kuopio
Puh. 017 - 363 4757

www.petosenhammas.fi

Leppävirta

ALOITA NYT!
Liittymismaksu 0€,
Fressi Trainer
-tapaaminen 0€
ja kaupan päälle

treenikassi!*
(etujen arvo yli 150€!)

Hymyssä suin tai hampaat irvessä, raskaasta raudasta sutjakkaaseen
sisäpyöräilyyn. Meiltä saat Fressin olon omalla tyylilläsi. Haluamme
sinut sellaisena kuin olet.
*) Koskee uusia 12/24kk sopimuksia. Tarjous voimassa 29.4.2015 asti. Käsittelykulu 20€ veloitetaan.
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