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PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

UUTUUS!

tällä setelillä

KEBAB
RANSKALAISILLA
KEBAB
voimassa 30.6.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

KANAKEBAB
RULLA
KEBAB
voimassa 30.6.2015 asti
1 seteli / asiakas

NOUTOPIZZERIA PETONEN
Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

MINIPORILAINEN

JUNIOR
voimassa 30.6.2015 asti
1 seteli / asiakas

1€

tällä setelillä

TONNIKALARULLA

6€

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

KASVIS/KALA
voimassa 30.6.2015 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

6€

tällä setelillä

tällä setelillä

PERHEPIZZA

PEKONIATERIA
GRILLI
voimassa 30.6.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

PIZZA
voimassa 30.6.2015 asti
1 seteli / asiakas

PIZZA
voimassa 30.6.2015 asti
1 seteli / asiakas

12€

tällä setelillä

PANNUPIZZA
2:lla täytteellä

4:lla täytteellä

MEDIUMPIZZA

4€

4:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 30.6.2015 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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Kirjaston lehtisali vierailee torilla
Lähtökohtana nuorten innostaminen

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n kevättapahtuman yhteydessä 23. toukokuuta järjestetään Petosen torilla ”Kirjasto ulos
kuoristaan” -tapahtuma. Pyörön kirjaston lehtisali siirtyy muutamaksi
tunniksi keskelle toria, jossa on kirjojen vaihtopiste, lehtiä luettavaksi,
hyvää seuraa ja ilmaista pitsaa sekä
nuorten Elävä kirjasto. Ainutlaatuisen
tempauksen koordinaattorina toimii
Nuorten Palvelu ry:n hankevastaava
Antti Syrjäläinen. Pyörön kirjaston
puolelta tapahtumaa järjestämässä on
lähikirjastonjohtaja Helena Pohjolainen.
- Tempauksen olennainen idea on
kirjaston luova tilankäyttö ja nuorison
houkutteleminen lukemisen pariin.
Vaikkakin tapahtuma on suunnattu
nuorelle yleisölle, niin kaiken ikäiset
ovat tervetulleita. Kuopion kirjastot
ovat suljettuina kyseisenä ajankohtana, joten olemme halunneet järjestää
tällaisen tapahtuman palvelemaan
alueen asukkaita, Helena ja Antti kertovat.

Nuoriso kirjastoon
Tapahtuman taustalla on Nuorten
Palvelu ry:n OPAS-hanke, jossa on
selvitetty lasten ja nuorten kirjastokäyttäytymistä ja millaisena kirjasto

näyttäytyy heidän elämässään. Toukokuun loppuun päättyvässä hankkeessa Antti on tutkinut eri puolilla Suomea nuorten käsityksiä kirjastoista ja
ideoinut uusia kirjastonkäyttötapoja.
Tuloksista selviää, että kirjastossa asioivat nuoret suhtautuvat positiivisesti
kirjastopalveluihin.
- Kirjastojen haasteena on, kuinka
he tavoittavat sellaiset nuoret, jotka
viettävät vapaa-aikansa toisaalla. Yksi
keino on luova tilankäyttö, kuten tässä
tapahtumassa. Lehtisali ilman seiniä,
Antti kertoo.
Antti on suunnitellut työssään oppaan nuorten kohtaamiseen, jota tullaan levittämään liikekeskuksiin ja
kirjastoihin.
- Kirjastoissa on kahdenlaista nuorisoporukkaa: Sellaisia, jotka hengailevat siellä tarjonnan takia ja muuten
vaan hengailijat. Kirjastoissa on paljon
muutakin kuin kirjoja. Nuoret viettävät aikaansa esimerkiksi kahviossa tai
työskentelytiloissa läksyjä tehden.
- Kirjasto on avoin kaikille. Lukeminen on vähentynyt ja sitä kautta lukutaito on huonontunut paljon etenkin nuorten osalta. Kirjastossa oleilu
tuottaa varmasti myös niitä lukijoita.
Olemme panostaneet paljon nuorten
kirjallisuuteen ja melkein puolet meidän lainoista on lasten- ja nuortenkirjallisuutta, Helena kertoo.

Lähikirjasto ihmisen lähellä
Kirjasto on myös netissä verkkokirjaston muodossa. Verkkokirjastossa on mahdollisuus lainata e-kirjoja,
e-lehtiä tai Naxos-musiikkipalvelun
kautta musiikkia. Käyttäjäksi pääsee
hankkimalla kirjastosta tunnukset,
jolloin e-kirjan lukeminen onnistuu
vaikka laiturin nokassa. Tekniikan kehittyminen on helpottanut myös kirjastoissa työskentelevien arkea, sillä
tiedonhaku on nopeampaa ja aineistot
löytyvät helposti. Kirjastot kehittyvät,
mutta joskus raha asettaa esteitä.
- Lähikirjasto on tärkeä palvelu monelle. Viime vuosien leikkauksien
vuoksi esimerkiksi Kettulan ja Särkiniemen kirjastot ovat lopettaneet ja
monet ovat olleet tästä pahoillaan. Lähikirjastoja käytetään paljon ja se on
ilmainen. Se on tukena opiskelussa ja
täältä löytää myös elämyksiä kirjojen,
musiikin ja elokuvien myötä, Helena
uskoo.

Kirjastot suljettuina
Kuopion kirjastoissa on menossa
tällä hetkellä kirjastojärjestelmänvaihto, joka pitää kaikki Kuopion kirjastot
suljettuina toukokuun loppuun asti.
Myöskään kirjastoautot eivät palvele
tällä ajanjaksolla. Verkkokirjasto on

Pyörön kirjaston ovet avautuvat taas 30. elokuuta.

Kirjastosta lainaamalla onnistuu myös leffaillan järjestäminen.
suljettuna ajanjaksolla 16. toukokuuta
- 17. kesäkuuta. Pyörön kirjastossa on
tämän lisäksi kesän aikana remontti,
joka pitää ovet suljettuina 30. elokuuta asti. Tällä ajalla ei ole lainauksien
eräpäiviä, mutta kirjat voi halutessaan
palauttaa muihin Kuopion alueen kirjastoihin. Kirjastoauto palvelee 3. –
18. kesäkuuta sekä 3. – 12. elokuuta,
arkipäivisin kello 11:00 – 12:30. Pysäkki löytyy Jalkasenkadun puolelta
kirjaston vierestä.
- Remontin aikana aikuistenosastolla uusitaan lattiat ja ilmastointia parannetaan. Vuoden päästä on tulossa

toinen remontti, joka pitää kirjaston
ovet osan kesästä suljettuna. Pyörön
kirjastossa on ollut paljon puhetta siitä, että olisimme muuttamassa pois,
mutta tämä on hyvä paikka kirjastolle.
Olemme keskeisellä paikalla kaikkien
palveluiden keskellä vaikka tilamme
ovatkin pienet, Helena toteaa.
Pyörön kirjaston ollessa suljettuna
remontin aikana, lähimpänä kirjastona palvelee Jynkän kirjasto, osoitteessa
Soikkokuja 13.
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

Oikaisu

Huhtikuun Petosen lehdessä oli juttu ekovärjäyksestä
ja niitä tekevistä kampaamoyrittäjistä. Jutussa ei ollut
mainittu paikkaa missä ekokampaajapalveluita tarjotaan. Paikka on Parturi-Kampaamo Step ja osoite on
Pyörönkaari 1. Toimitus pahoittelee virhettä.

PÄÄKIRJOITUS

M

eitä on moneksi. Kohtaamme elämämme aikana monenlaisia ihmisiä, kuten
esimerkiksi niitä, jotka luottavat liikaa itseensä. Joskus se on hyvä asia,
joka vie ihmistä elämässä eteenpäin,
mutta kun kyse on ajoneuvolla ajamisesta - se on vaarallista. Oli kyseessä
mikä kulkuneuvo tahansa, niin kaikkiin tapaturmiin liittyviin kysymyksiin on aina vastaus ”ei mitään satu,
koska olen niin hyvä”.
Liika itseensä luottaminen liikenteessä voi olla kohtalokasta, sillä

Onko tukka hyvin, näkyykö aivot?
onnettomuudet ja tapaturmat ovat
yleensä monien asioiden summa. Tämä unohdetaan helposti - myös polkupyöräilyssä.
Lumet ovat sulaneet ja monet ovat
ottaneet polkupyöränsä pois varastoistaan, mutta monilta unohtuu se
tärkein - kypärä. Se saattaa jäädä pois
tietoisesti tai ettei asialle ole annettu
sekuntiakaan omaa pohdintaa. Tietoisesti kypärän poisjättävät voivat
perustella kypäränkäytön olevan epämiellyttävää ja epähygieenistä, kypärät ovat rumia ja hankala pitää mu-

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

kana. Tekosyitähän löytyy helposti ja
loputtomasti.
On totta, ettei kypärä suojele esimerkiksi rintaan tulevaa iskua ja
Liikenneturvan sivuston mukaan
päätäkin yleisimmät vammat tulevat
raajoihin. Päätä on yleensä verrattu
kananmunaan ja päähän kohdistuvan
iskun tullessa, vertaus on hyvin todellinen. Vammat ovat helposti vakavia
ja paranevat hitaasti. Muistellaan esimerkiksi Schumacherin rinneturmaa
- mies kaatui pari vuotta sitten lyöden
päänsä kiveen saaden pahoja aivovau-

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

rioita eikä ole toipunut vieläkään onnettomuudesta.
Liikenneturva muistuttaa myös, että
vakavampia turmia ovat joka kymmenes onnettomuus. Aikuisilla päävammat syntyvät useimmiten tiehen iskeytymisestä, kun taas lapsilla autoon
iskeytymisestä. Liikenneturvan sivusto myös kertoo, että tutkimusten perusteella pyöräilykypärän käyttö vähentää kuolemanriskiä 73 prosentilla.
Pää- ja aivovammojen riski pienenee
puolestaan eri tutkimusten perusteella 63-88 prosentilla.

Jos pitäisi valita pyöräilykypärän ja
hiusgeelin väliltä - pitäisi valita vaihtoehto, joka mahdollistaa elämän tapaturman jälkeen. Kuolleena tai koomapotilaana ei ole enää merkitystä
miten hyvältä näyttää, sillä vastakkainen sukupuoli ei etsi seurustelukumppania kummastakaan.
Teemu Viemerö

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 17.6.2015
aineistot viimeistään 9.6.2015

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Chiquita-banaani, Costa Rica Hartwall 24-pack 0,33l kmp
Pepsi max, Novellet ja Jaffa
appelsiinit
€/kg

0,99

12,95

Candy King -irtomakeiset

5,99

€/kg

Dr. Oetker Paula-vanukkaat
4x125g

1,49

€/kpl

2,98e/kg

€/kg

Ainoa palveleva lihatiski Petosella
yli sadan vuoden työkokemuksella

Naudan ulkofilee palana, Suomi

14,95

voimassa to-la 21.5.-23.5.

€/kg

Kirjolohi kokonainen, Suomi

Picadeli-salaatti

12,95

€/kpl

sis. pantit 2,40€
1,33€/l

4,99

Voimassa heinäkuun loppuun asti

Ainoa salaattibaari Petosella

voimassa to-la 21.5.-23.5.

€/kg

Tykkää meistä Facebookissa ja näet uusimmat tarjoukset!

AloitA
tästä!
ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi
Tarjoukset voimassa to-su 21.5.-24.5. ellei toisin mainita

Pic_disk_takskylt_100x35_FI.indd 1

2013-12-11 18.22

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi

0

99

4

95

Valio Oltermanni
Kermajuusto, myös 17 %
0,9–1 kg (4,95–5,50/kg)

0

98

Vaasan
Ruispalat
6 kpl, 330 g (2,97/kg)

0

98

Valio Profeel
Proteiinirahkat tai
-rahkarakeet
150–175 g (5,60–6,53/kg)

0

99

Vaasan
Maalais- ja moniviljaviipaleet
500-520 g (1,90-1,98/kg)

S-MARKET KEILANKANTA

S-MARKET PETONEN

(0,0835 € /puhelu + 0,1209 € /min)

(0,0835 € /puhelu + 0,1209 € /min)

Puh. 010 762 8600

TYKKEE
MEISTÄ!

Atria Atrilli
Grillimakkara
400 g (2,48/kg)

Arkisin 7–21
Lauantaisin 7–18
Sunnuntaisin 12–18

Puh. 010 762 8700

Arkisin 7–21
Lauantaisin 7–18
Sunnuntaisin 12–18
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Petonen lepää tukevasti kallion päällä

O

lemme liikkeessä kohti Siperiaa, hitaasti, mutta varmasti. Itse asiassa olemme olleet
liikkeessä siitä asti, kun maankuori on
Tellukselle syntynyt. Liike on hidasta,
todella hidasta, sillä kynsikin kasvaa
nopeammin. Samalla elämme kulutuskautta, joka on jatkunut jo miljardeja vuosia. Suomessa ei synny vuoristoja, sillä olemme vakaasti kallion
päällä emmekä sijaitse mannerlaattojen reuna-alueilla. Tulevaisuudessa ja
vuosimiljoonien kuluessa Suomi on
entistäkin tasaisempi pläntti maankamaralla, sillä eroosio on kiven pahin
vihollinen.
Geologisen tutkimuskeskuksen ItäSuomen yksikön geologi Jari Neno-

nen kertoo, että maamme lepää Fennoskandian kilven kallioperälaatan
päällä.
- Kallioperämme on muodostunut kivilajeista, jotka syntyvät syvällä
maankuoren sisällä. Esimerkiksi kansalliskivilajimme graniitti on niin sanottu syväkivi, joka koostuu kvartsi-,
maasälpä- ja kiillemineraalista ja on
syntynyt maankuoren sisällä noin 10–
15 kilometrin syvyydessä. Suomessa
on koko EU alueen vanhin kallioperä,
jonka vanhin kivilaji on 3,5 miljardia
vuotta vanha Siuruan gneissi Pudasjärvellä. Maailman vanhimmat kivet
tulevat Australiasta, aivan maapallon
syntyajoilta asti noin 4,4 miljardin
vuoden takaa.

Tulivuoria, vuoristoja
ja jääkausia
Edellisen kerran Petosen alueella
on ollut tulivuoria noin 2,5 miljardia vuotta sitten. Tästä ajanjaksosta
on vielä tänäkin päivänä nähtävissä
merkkejä muun muassa Saaristokadun varrella, josta löytyy tyynylaavarakenteita.
- Aikoinaan olemme sijainneet mannerlaattojen törmäyskohdassa, jolloin
tänne syntyi vuoristoja. Vuoristot ja
tulivuoret ovat miljardien vuosien aikana yksinkertaisesti vain kuluneet
pois.
Nenonen arvioi, että yhteensä kiveä
on kulunut noin 15–20 kilometriä.

Geologi Jari Nenonen kertoo,
kuinka Kuopion alueella sijaitsi
tulivuoria ja vuoristoja noin 2,5
miljardia vuotta sitten.

- Tästä johtuukin, että Suomessa ei
ole sedimenttikiveä ja niihin varastoituneita fossiileja. Suomen maankamara koostuu kahdesta päätekijästä
- hyvin vanhasta kallioperästä ja sitä
peittävästä, huomattavasti nuoremmasta, jääkausien kerrostamasta maaperästä, Nenonen selventää.
Kuopion ja Petosen alue on kokenut
aikakausien saatossa jääkausia, joiden
vaikuttavat voimat ovat nähtävissä
ranta-alueiden silokallioissa naarmuina ja uurteina.
- Jääkaudet ovat enemmän vaikuttaneet maaperään kuin kallioperään.
Harjut ovat syntyneet, kun sulavassa
mannerjäätikössä olleisiin sulamisvesitunneleihin ja railoihin kerrostui soraa ja hiekkaa, Nenonen kertoo.
Jäämassojen sulaessa niiden lommolle painama maankamara alkoi hiljalleen kohota. Sulamisprosessin aikana harjuun hautautuneet kerrostalon
kokoiset jäälohkareet sulivat ja muodostivat suppakuoppia. Esimerkiksi
KYS:n edessä oleva lampi ja Niiralan
monttu ovat tällaisen jäälohkareen
muovaamia.
- Edellisen jääkauden aikana jäämassat painoivat maan lommolle ja siitä
lähtien maankuori on noussut Pohjanlahden rannikolla jopa kahdeksan
millimetriä vuodessa, alussa sitäkin
nopeammin. Kuopion seudulla maan
kohoaminen on neljän millimetrin
luokkaa. Maannousu on vaikuttanut
järvien laskusuuntiin siten, että ennen
järvet laskivat Pohjanlahteen ja nykyään Suomenlahteen, Nenonen kertoo.

Jääkauden jälkeen
Noin 11 000 vuotta sitten Kuopio
oli pieni luoto muinaisessa Itäme-

ressä, jota kutsutaan myös Yoldianmeri-vaiheeksi. Meren ranta-alueet
sijaitsivat noin 140 metriä nykyisen
merenpinnan yläpuolella. 6000 vuotta
sitten Petonen alkoi pinnistellä veden
yläpuolelle ja elettiin Suur-Saimaan
aikakautta. Tässä vaiheessa jo ensimmäiset ihmiset kalastelivat ja metsästivät Savon maisemissa. Ensimmäiseksi
asettauduttiin hietikkoisille harjuille,
jonne leiripaikka oli helppo rakentaa.
Mannerjäätikön vaikutukset näkyvät
myös maalajissa ja niistä yleisin Kuopion alueella on moreeni.
- Puijolle on kerrostunut savespitoista hienoainesmoreenia ja siitä johtuen
paikalle ovat kasvaneet Puijon upeat
kuusimetsiköt. Tämä on yksi hyvä esimerkki siitä miten geologia vaikuttaa
joka asiaan. Voidaankin sanoa, että
kaiken takana on geologia, Nenonen
lohkaisee.
Geologian tutkimuskeskus ylläpitää
Kansannäytetoimistoa, jonne innokkaat kivikeräilijät voivat lähettää näytteitään maksutta. Jokainen näyte tutkitaan ja niistä mielenkiintoisimmat
viedään tarkempaan analyysiin. Vuosittain jaetaan myös kansannäytepalkinnot parhaiden näytteiden lähettäjille. Oman kivinäytteensä voi lähettää
osoitteeseen:
Geologian tutkimuskeskus
Kansannäytetoimisto
Tunnus 5003687
00003 Vastauslähetys
Teksti: Timo Venäläinen, lähteenä
käytetty GTK-aineistoja
Kuva: Timo Venäläinen

Äiti Helena ja tytär Emilia puhaltavat yhteen hiileen
Hiusstudio Queenissa panostetaan työntekijöiden viihtyvyyteen
Huhtikuun aikana viisi vuotta täyttäneessä Hiusstudio Queenissa työtä
ei tehdä suut mutrussa. Tärkeintä on,
että työssä viihdytään eivätkä aikataulut ole kiveen löytyjä.
- Jos kaikilla on mukavaa töissä, tulokset näkyvät satakertaisina. Ei tarvitse hermostua, jos asiakas myöhästyy varatusta ajasta hieman, se on vain
elämää. Meillä ei ole täällä kelloja, sanovat Helena ja Emilia Taskinen, äiti
ja tytär, Hiussalonki Queenin yrittäjät.
Jynkän kauppakeskuksessa sijaitsevassa kampaamossa äidin ja tyttären
yhteistyöskentely sujuu ongelmitta,
kun muistaa antaa toiselle myös omaa
tilaa. Iso lattiapinta-ala ja nykyaikaiset
kampaamolaitteet luovat työympäristöstä luovan ja viihtyvän ympäristön.
Kaiken kruununa ovat mukavat työkaverit ja asiakkaat. Helena ja Emilia
ovat todella panostaneet työviihtyvyyteen.
- Käymme työpiirin kanssa hieronnoissa, syömässä ja risteilyillä. Meillä
jokaisella on täällä sanansa sanottavaa
ja päätämme yhteisesti asioista. Pääasia on, että kaikilla on kivaa töissä ja
töistä lähtiessä, naiset kertovat.

Emilia on ollut muissa töissä ennen
yhteistä yritystä.
- On hyvä, että on päässyt työskentelemään myös vieraalle, sillä siellä oppii työnteon, Helena huomauttaa.
Vuosien aikana suurin muutos kampaamo alalla on Helenan mielestä
ollut värivalikoiman laajeneminen
värjäysväreissä. Ennen käytettiin pääasiassa vain mustaa ja valkoista, mutta
nyt kampaajalla on mahdollisuus luoda hyvin erilaisia väriskaaloja. Paljon
puhuttu allergisoituminen väriaineille
ei huoleta kampaamoyrittäjiä.
- Väriaineita on tutkittu nykypäivänä paljon ja on olemassa allergiaystävällisiä tuotteita kuten Elumen-sarja.
Väriaineissa käytetyt aineet ovat suurimmaksi osaksi niitä samoja aineita
mitä muissakin kotitaloustuotteissa
on eikä niistä olla huolestuneita. Allergisoituminen on jokaiselle yksilöllinen asia, naiset uskovat.

ILMOITUSTILAA!
Pyydä tarjousta
ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä
soittamalla 040 524 2600
tai sähköpostilla
petosenlehti@ppay.fi

Väreissä monta
eri vaihtoehtoa
Helenalla on vuosikymmenien kokemus kampaamoalalta. Ennen oman
yrityksen perustamista Helena työskenteli muissa kampaamoissa, joissa
kuri saattoi olla tiukka ja pienestäkin
virheestä sai kuulla kunniansa. Myös

Helena ja Emilia Taskinen sekä Emilian koira Noah viihtyvät töissä.

Lehden mediatiedot
löytyvät netistä
http://petosenlehti.ppay.fi

Nykyään osataan jo
hemmotella itseä
Kauneusalan yrittäjät ovat huomanneet, että nykyään ihmisillä on aikaa
ja rahaa hemmotella itseään. Kiireinen arki ja sen hektisyys saa ihmiset
haluamaan pientä hengähdystaukoa
ja silloin panostetaan omaan hyvinvointiin ja kauneuteen.
- Haluamme omaa aikaa ja rauhaa.
Ennen olisi ollut kauheata, jos mies
olisi mennyt esimerkiksi kosmetologille, nykyään se on normaalia Suomessakin. Ihmiset haluavat olla huoliteltuja ja se näkyy myös katukuvassa.
Nykyään ihmiset ovat oppineet hellimään itseään, äiti ja tytär pohtivat.
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

LAKIASIAINTOIMISTO

J.SIIRA

Pyörönkaari 18
70820 KUOPIO
Puh. 363 3520
044 590 8510
juha.siira@dnainternet.net
• Avioehdot • Perunkirjoitukset
• Ositukset • Perinnönjaot
• Riita-asiat • Rikosasiat
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Tarjoamme talkookahvit!
Ostaessasi 2 kpl 9 litran ulkomaalipurkkia
saat kaupan päälle Väri-Kallen
Erikoissekoitusta (arvo 8,50).

Fasad Pohjuste
Fasad Pohjamaali
Fasad Pellavaöljymaali/
Fasad Akva Talomaali

Väri-Kallen
Punamaali
Väri-Kallen
Puuöljy
Väritön/Ruskea
Alk.

29
90
64
90

10 l (2,99/l)

9 l (7,21/l)

Falu Vapen
vanhan ajan
Keittomaali
Punainen
Falu Vapen
vanhan ajan
Keittomaali
Musta

Fasad Solid
Peittosuoja
Alk.

Fasad Akva
Alk.

67
90
69

90

9 l (7,54/l)

9 l (7,77/l)

Fasad Classic
Kuullote
Alk.

Fasad
Pohjuste

Parhaat siveltimet
ulkomaalaukseen!

Toukokuun
ajan 2 x pinssit!

68
90
52

35
90
59
90

10 l (3,59/l)

10 l (5,99/l)

90

Muista myös
me,
9 l (7,66/l) Viherpisteem
en
in
Sanna Kalila
2650
0
puh. (017) 55
ikerv
ja rakennusta
osastomme,
10 l (5,29/l) Joni Heino
2645.
puh. (017) 550

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

PUB
Cantina Casagrande

www.cantinakuopio.ﬁ

Kypäräkatu 5
KESÄTURNAUS
La 6.6. Mölkky
La 4.7. Petankki
La 8.8. Kurlaus

klo 14.00
klo 14.00
klo 14.00

Osakilpailupalkinnot
Turnauksen voittajalle
100€ lahjakortti
Ilmoittautuminen tuntia ennen. Makkaranpaistoa!
Karaoke aina kuukauden ensimmäisenä lauantaina

Tervetuloa
Cantinassa tavataan
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Uudistettu liikekeskus aloitti Pitkälahdessa

T

oukokuun alussa aloitti toimintansa kauppakeskus, jossa
sijaitsevat nyt ABC Pitkälahti,
S-market, Kodin Terra, SuperCorner
ja Sale. Yhteensä 10 600 -neliöisissä
liiketiloissa tarjotaan matkailijoille ja
perheille ainutlaatuista palvelua koko
Suomessa.
- Meillä on ruokakauppa, ravintola, lasten huvipuisto ja Kodin Terrassa tarvikkeet kotiin ja mökille saman
katon alla. Tällaista kauppakeskusta
ei ainakaan vielä muualla ole, kertoo
Kodin Terran johtaja Timo Heiskanen.
Uuden liiketilan rakentaminen on
ollut noin vuoden mittainen prosessi,
johon on kuulunut pitkiä päiviä ja iso

joukko työmiehiä. Uutta ei ole niinkään rakennettu - ainoastaan vessat ja
uusi lastauslaituri ovat tulleet uutena
osana jo valmiiseen liiketilaan.
- On tämä ollut melkoinen rutistus,
etenkin tämän kevään osalta. Vaikka
emme ole ulkopintojen osalta uutta
tehneetkään niin tavaroiden siirrossa ja järjestelyssä on mennyt aikansa.
Myyntipinta on aina ollut olemassa jo
valmiina.
Toukokuun ajan uuden liikekeskuksen ongelmana oleva parkkitilan puute helpottaa kesäkuun toisella viikolla,
kun entisen ABC-aseman purkutyöt
saadaan päätökseen. Tilalle tulee 300
uutta parkkipaikkaa.

SuperCorner on lasten uusi suosikki.

”Uutta täytyy tarjota”
Lasten uusi sisäleikkipuisto on
saanut hyvän vastaanoton, kertoo
Heiskanen. Viikonloppuisin on ollut ruuhkaa jopa siinä määrin, että
paikalle on syntynyt jonoja. Uutta on
myös ravintolapuolen Hot Dog -auto
ja kanapaikka Tsiken. Heiskanen uskoo, että asiakkaita riittää kauppakeskusten kiristyvässä kilpailutilanteessa,
sillä Kuopion eteläpuoli on kasvavaa
aluetta.
- Kilpailua on aina ja se on hyvä,
etenkin asiakkaille. Se kauppakeskus
selviää, joka tekee läksynsä parhai-

Tältä näyttää uudistetun ABC:n ravintolapuoli.

Parannuksia koirapuistoon
alkukesän aikana
töksille sekä uusi ilmoitustaulu.
Osallistujat toivovat, että mahdollisimman moni koiranomistaja aktivoituisi talkootöihin.
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

ten ja säilyttää laadun sekä palvelun
tason. Uudenlaista ja houkuttelevaa
täytyy tarjota. Pitkälahdessa on aina
ollut pitkät perinteet kaupanteossa ja
se on yksi vilkkaimpia liikenneasemia
koko maassa. Saat mennä pitkälle ennen kuin löydät seuraavan 24 tuntia
auki olevan aseman. Tämä palvelee
isossa mittakaavassa esimerkiksi Rukalle ja Tahkolle menijöitä, Heiskanen
arvioi.
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

Kukkasia kevään ja
kesän juhliin...
Kauniita kesäpäiviä toivottaa

Pyörön kukka ja lahja
Pyörönkaari 8
P. 017 363 3705

Ps. Kallaveden kirkon
rippisunnuntaisin palvelemme 8-14

KESÄPYÖRÄILYKAUSI LÄHESTYY!
Mika Wahlman ja Topi-koira viihtyvät Litmasenlammen koirapuistossa.

L

itmasenlammen koirapuiston
talkoot etenevät. Tiistaina 28.
huhtikuuta koirapuistolla järjestetyssä palaverissa päätettiin tehdä
kunnostustyöt kesä-heinäkuun aikana. Ajankohdasta ei vielä päästy yksimielisyyteen, mutta siitä ilmoitetaan
myöhemmin Petosen lehdessä. Kokoukseen osallistui muutama aktiivinen
koiranystävä.
Talkoilla tehdään aitojen uusiminen
loppuun ja sisääntuloporttien kulkua
helpotetaan madaltamalla kynnyksiä
sekä ulkoiluttajille rakennetaan katokset pienten ja isojen koirien väliaitauksen viereen. Budjetin niin salliessa puistoon on tulossa myös uusia
penkkejä, roskis pienten koirien jä-

Suunnitelmissa on vaihtaa myös uusi ilmoitustaulu.

TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!
PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN EDULLISESTI:

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

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

PETOSEN PYÖRÄHUOLTO
Valmuskakuja 4, 70800 Kuopio
puh. 0440 170 919
seppo.mielikainen@dnainternet.net
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Ohjelmassa mm:
kirpputori, taimikirppis, hyvää musiikkia,
jumppa-esitys sekä arpajaiset!

Lapsille askartelua, poniratsastusta,
taikuriesitys, ilmapallojen jakoa
sekä Uppo-Nalle!
Tarjolla ilmaiseksi grillimakkaraa,
hernekeittoa, kahvia ja pullaa!
Mukana myös ainutlaatuinen
Kirjasto ulos kuoristaan –tapahtuma:
ilmaista pizzaa, kirjojen vaihtopiste sekä
lehtilukusali!

Järjestäjänä: Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Yhteistyössä mm. Niiralan Kulma, Kallaveden seurakunta, Pitkälahden puutarhakerho,
Pinari, Petosen asukastupa, Pyörön kirjasto, Nuorten palvelu ry, Liikuntakeskus Fressi,
Liikkuva päiväkeskus, Suomen hyötykasviyhdistys, Petosen apteekki sekä Tukikohta srk
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Lähidemokratia-hanke etenee
Ensimmäiset toimintamallit käyttöön vuoden 2017 alusta

K

uopion Lähidemokratia-mallihanke on siirtymässä nyt
uuteen vaiheeseen. Huhtitoukokuun aikana järjestetty kansalaiskysely on nyt päättynyt ja tuloksia
analysoidaan. Analyysin perusteella
poliittinen ohjausryhmä alkaa linjata alustavia tavoitteita. Työssä tullaan
käyttämään apuna muun muassa muiden paikkakuntien jo valmiina olevia
malleja. Yleisö pääsee arvioimaan näitä tuloksia kesäkuussa, jolloin nettiin
aukeaa uusi kansalaiskysely otakantaa.fi-sivuilla. Tämän jälkeen mallit

siirtyvät virkamiesten käsittelyyn ja
alueellisiin työpajoihin toimintamallikirjastoina, joissa niistä valitaan alueryhmissä sopivin toimintamalli.
- Poliittisen ohjausryhmän käytöstä
on tullut meille kritiikkiä, että poliitikot kuitenkin loppujen lopuksi päättävät. Sen vuoksi avaammekin alustavat
tavoitteet kansalaisten arvioitavaksi
kesäkuussa, jossa kysymme onko kansalaisten vastaukset tulkittu oikein.
Toimintamallit halutaan kierrättää
korkeimman päätösvallan kautta, koska niillä on vaikutus tuleviin poliitti-

sin päätöksiin. Lisäksi mallit muokkautuvat prosessin edetessä jokaisella
tasolla, vakuuttaa Mirja Wihuri kansalaistoiminnan edistämisyksiköstä.

Kuntaliitokset
hankkeen taustalla
Wihuri kertoo hankkeen taustan
tulevan kuntaliitosprosessin aikana syntyneestä kiivasta keskustelusta
kansalaisen vaikuttamisen mahdollisuuksista.
- Heräsi kysymys ovatko asukkaat
etääntymässä päätöksen teosta ja onko heillä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Kalakukko ry:n Asukkaan
ääni -hankkeessa keskusteltiin tästä
aiheesta kiivaasti, joka johti lopulta
siihen, että Kuopion valtuustossa tehtiin päätös viime vuoden huhtikuussa,
että lähidemokratiamalli laaditaan.

Virkamiehet ja
kansalaiset eri linjoilla
Kansalaiskyselyn lisäksi lähidemokratiamallin luomisen apuna käytetään kaupunginvirkamiehille ja asukkaille jo aikaisemmin suunnattua
kyselyä, jossa kysyttiin mitkä asiat
ovat esteenä asukkaiden osallisuudessa päätöksen tekoon.
- Virkamiesten ja asukkaiden näkökulmat eroavat tässä suhteessa paljon.
Kyselyssä virkamiesten näkökulmassa
resurssien puute oli keskeisin asia, joka jarruttaa kansalaistoimintaa, kun
taas asukkaiden mielestä huono tiedottaminen. Näiden kahden ryhmän
vastaukset eroavat kuin yö ja päivä
toisistaan. Tähän haetaan keinoja, miten ratkaisemme nämä ongelmat. Ennen kaikkea Lähidemokratia-hankkeessa etsitään hyviä tapoja toimia ja
vaikuttaa, Wihuri kertoo.
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen
Mirja Wihuri on mukana kehittämässä Kuopioon lähidemokratiamallia,
jonka muotoutumisessa asukkailla on
merkittävä osa.

Seuraava Petosen lehti ilmestyy 17.6.
Aineistot lehteen 9.6.

Lähin kirjasto, joka palvelee
koko kesän ajan:
Jynkän kirjasto,

Muista osallistua arpajaisiin!
2€/arpa, 5€/3kpl
Palkintoina mm.

Upea 10,1” Lenovo IdeaTab –tabletti
sekä Matsui-pylvästuuletin!

TETissä PPAY:lla

TET eli työelämään tutustuminen on 8. luokkalaisilla kolmen
päivän pituinen työhön tutustumisjakso. Oppilas hakee haluamaansa työpaikkaan, jonka aikana tutustutaan siihen, minkälaista työnteko on. 9 luokkalaisilla TET on kaksi viikkoa.
Maanantaina 4. toukokuuta: Aloitin oman työhön tutustumisjaksoni asukasyhdistyksessä Petosen Pinarilla. Jouduin aamuvarhain pakottamaan itseni lähtemään omasta utopiastani työelämään. Siispä pakkasin evääni ja lähdin kohti Pinaria.
Saavuin Pinarille täsmälleen ajoissa valmiina työpäivään. Ensimmäisenä päivänä olin toimistolla. Työpäivän aikana jouduin
leikkaamaan kahvilan kuponkeja, hakemaan tulosteita ja silppuroimaan papereita. Ennen kuin huomasinkaan, oli työpäivä ohi ja
sain lähteä kotiin.
Tiistai 5. toukokuuta: Tänään töihin lähteminen oli helpompaa,
sillä ensimmäisen päivän jännitys oli ohi. Tiistaina työskentelin
Pinarin kahvilassa. Ensimmäinen hommani oli vaihtaa viisi metriä leveä verho. Siinä työssä kesti kauan ja juuri, kun olin saanut
työn valmiiksi, pitikin ruveta pesemään pöytiä ja tuoleja. Sen jälkeen pääsin pyörittelemään pullia ja kiinnittelemään ilmoituksia
ilmoitustauluille. Kiinnitin yhden ilmoituksen K-kauppaan ja S
-markettiin sekä apteekkiin mutta unohdin, minne yksi ilmoitus
piti viedä. Meninkin sitten takaisin töihin, jossa oli ruokatauko.
Ruokatauon loputtua jouduin nuijimaan lihaa lihanuijalla, jonka
jälkeen oli aika lähteä kotiin.
Keskiviikko 6. toukokuuta: Oli rento päivä. Minun piti jäädä kotiin kirjoittamaan tätä juttua. :)
Tet oli ohitse. Työelämää oli hauska kokeilla. Sai syödä keksiä
ja tutustua uusiin ihmisiin. Joskus työ tuntui pitkästyttävältä
mutta kyllä siitä selviytyi.
Teksti: Riku Kantola
Kuva: Timo Venäläinen

Soikkokuja 13
puh. 044-7182354

avoinna:
ma, ke, to 13-19
ti, pe 10-16
Tervetuloa!
Kuvat: Laura Onnukka

Riku Kantola tutustui työelämään Pinarilla. Kolmen päivän mittainen tutustumisjakso sisälsi muun muassa toimistotöitä.
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Frisbeegolf on sekä tekniikkaettä välinelaji

V

iimeisen viiden vuoden aikana hurjan suosion saavuttanut
frisbeegolf on avoin laji kaikille ikään, kuntoon tai sosiaaliseen
statukseen katsomatta. Jo noin kaksikymmentä vuotta sitten Suomeen
rantautuneella heittolajilla arvioidaan
olevan Suomessa DiscGolfPark-sivuston mukaan 50 000 harrastajaa.
Yhdysvalloissa missä peli on kehitetty, harrastajamäärät liikkuvat sadoissa tuhansissa. Frisbeegolf on helppo
aloittaa, sillä ilmaisia ratoja löytyy lähes kaikkialta eikä aloittamiseen vaaditaan muuta kuin kiekko käteen.
Frisbeegolfissa on kolmenlaisia
kiekkoja; puttereita, midareita ja drivereitä. Putteri sopii lyhyille matkoille
ja koriin puttamaamiseen, midari keskipitkille matkoille ja driverit pitkille
matkoille. Kuopion frisbeegolf-seuran
Deep in the Forestin puheenjohtaja ja
perustajajäsen Teemu Moilanen suosittelee, että harrastuksen aluksi on
hyvä opetella heittämisen tekniikka
ennen kuin lähtee yrittämään pituusennätyksiä.
- On hyvä aloitella putterilla tai midarilla, joilla on hyvä hioa suoraan
heittämisen tekniikkaa. Voi olla, että
aloittelija saa driverillä aluksi hyvän
heiton tuurilla ja rennosti heittämällä, mutta siinä vaiheessa ei vielä tiedä
mitä tekee oikein. Olemme seurassa

järjestäneet nyt ensimmäisiä kurssituksia, jossa opetamme heittämisen
tekniikkaa. Opetteleminen tapahtuu
kuitenkin itsenäisesti radalla harjoitellen, sillä tuntuma heittoon täytyy
itse löytää.

Kiekoissa on eroja
Jokainen
frisbeegolfkiekko
on
omanlaisensa, sillä lento-ominaisuuksiin vaikuttavat kiekon reunan ja kannen muoto, materiaali sekä paino.
- Kiekot ovat suunniteltuja lentämään. Käden heilahduksen nopeus
vaikuttaa siihen miten nopeasti kiekko lähtee ja paino kuinka pitkälle se
lentää. Esimerkiksi myötätuuleen kevyempi kiekko liitää pitemmälle, kun
taas vastatuuleen painavampi kiekko
on parempi. Joskus 15 gramman erolla voi olla suurikin vaikutus heittojen
pituuteen, Moilanen kertoo.
- Kiekkojen keskihinta vaihtelee 1213 euron välillä. Kaikissa kilpailukäyttöön tulevissa kiekoissa täytyy lukea
”PDGA approved”, joka on jenkeissä
toimiva kattojärjestö. Kiekkoihin ei
kannata rakastua, sillä tässä lajissa niitä häviää aina silloin tällöin. Merkityt
kiekot ovat toisen omaisuutta, jolloin
niistä pitäisi ilmoittaa omistajalle. Jos
kiekon löytää merkkaamattomana voi
sen minun mielestäni hyvillä mielin

Frisbeegolf on sekä tekniikka- että välinelaji. Kiekkoja löytyy laaja valikoima ja lento-ominaisuudet vaihtelevat.
pitää, Moilanen jatkaa.
Frisbeegolfin säännöt ovat periaatteessa samat kuin pallogolfissa, kuten
termitkin. Ihannetulos on par, yksi
alle ihannetuloksen on birdie ja putteria käytetään ”puttaamaan” kiekko
koriin. Varsinaista greeniä lajissa ei
ole, mutta se on määritelty säteeltään
kymmenen metriä korista. Heitot lähtevät aina siitä, mihin kiekko on edellisen heiton jälkeen jäänyt. Väylällä
oltaessa heittoon saa ottaa vauhtia ja
astua yli, kunhan heitto on lähtenyt
kädestä ennen yliastumista. ”Greenil-

lä” heittoa ei saa astua yli.

Huuhaa tehtiin
talkoovoimin
Deep in the Forest on perustettu
Kuopioon 2013 ja jäseniä sillä on vajaa 90. Seura on ollut aktiivinen lajin
puolestapuhuja ja sen ansiosta Kuopioon on saatu täydet mitat täyttävä ja
kilpailutoimintaankin sopiva frisbeegolfrata Niiralan kaupunginosaan.
- Kun Peikkometsän rata alkoi käydä
pikkuhiljaa ahtaaksi, meidän ratames-

tarimme Pertti Tuppurainen katseli
paikkoja Huuhaalla ja ehdotti radan
tekemistä. Kaupunki oli tähän myöntyväinen ja kaatoivat isoimmat puut
metsänhoitotoimenpiteiden ohessa.
Loput risukkojen raivaukset teimme
talkoovoimin. Monta viikonloppua
siellä vierähti ja tunnen, että jotakin
merkkiä olen sinne itsestäni jättänyt,
Moilanen tunnelmoi.
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

Siisti Kuopio! -kampanjalla
siivotaan kaupunkiamme
Roskien maatuminen luonnossa on
hidas prosessi. Muovipussin maatuminen voi kestää kymmeniä vuosia,
kun taas alumiinitölkin maatumisessa
voi mennä jopa pari sataa vuotta. Roskaaminen pilaa luonnollisesti elinympäristöämme, mutta asiaan voi vaikuttaa itse niin omassa arkielämässään ja
osallistumalla kaupunkia puhdistavaan talkootyöhön.
Niiralan Kulman asukasneuvoston aloitteesta syntynyt Siisti Kuopio! -kampanjan tavoitteena on
herättää kuopiolaiset ympäristövas-

tuuseen ja siihen, kuinka helppoa on
vaikuttaa ympäristönsä viihtyisyyteen. Kampanja kannustaa asukkaitaan tekemään Kuopiosta siistimmän
ja vetovoimaisemman kaupungin,
edesauttaen kaupungin imagoa niin
asumisessa kuin matkailukohteena.

joista tietoa saa muun muassa Facebook-ryhmän kautta.

Kampanja toteutuu yhteistyössä
kaupunginosayhdistysten ja muiden
paikallisten toimijoiden kanssa. Kampanja kutsuu mukaansa kaikki kuopiolaiset kuin myös kaupungin yritykset ja organisaatiot. Siistimistalkoita
tullaan järjestämään vuoden aikana,

Lisätietoja kampanjasta: siistikuopio@gmail.com ja https://goo.gl/
Kz1tsT

Kuopion Liikenteen uuden Walttikortin myynti alkaa kesäkuun alussa

J

oukkoliikenteen nykyiset matkakortit ovat palvelleet linja-autojen
matkustajia jo pitkään, mutta nyt
kortit ovat poistumassa vaiheittain
uuden Waltti-korttijärjestelmän tieltä. Uusien korttien myynti alkaa kesäkuun 1. päivä. Nykyisiä kortteja voi
ladata toukokuun loppuun asti ja ne
käyvät linja-autoissa 31.8.2015 saakka.
”Waltti tuo tullessaan muutoksia
ikäryhmiin. Alle 7-vuotiaat lapset
matkustavat maksutta ja lasten ikäryhmä kattaa vuodet 7-16. Nuorten ikäryhmänä ovat 17-19 –vuotiaat, aikuisten lipunhinnan maksavat
20-vuotta täyttäneet ja seniorilipun
voi ostaa 65 vuotta täyttäneet. Walttikortille ladattavista matkoista lapset
saavat 50 % alennuksen ja nuoret (1719 -vuotiaat) 30 % alennuksen,” kertoo Kuopion kaupungin sivut.

Ensimmäiset ladattavat kortit ovat
kausilippu ja arvolippu. Kausilipulla
voi matkustaa rajattomasti 30 päivän
ajan, kun taas arvolipulle voi ladata
haluamansa summan rahaa 120 euroon saakka. Matkojen hinta puolestaan määräytyy vyöhykkeiden mukaan, joista Sorsasalo-Matkus välinen
alue kuuluu A-vyöhykkeeseen. Korttia käytettäessä kortilta vähennetään
vyöhykkeiden mukainen matkahinta.
Arvolipulla matkustaminen on edullisempaa kuin kertamaksulla.
Teksti: Teemu Viemerö
Lähde: Kuopio.fi

Kampanja myös muistuttaa, että jokaisen kuopiolaisen nostaessa yhden
roskan päivässä, ympäristössä on joka
päivä 100 000 roskaa vähemmän.

Teksti: Teemu Viemerö

Petosen lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:
www.ppay.ﬁ • 044 729 5233

Korjausompelija tekee pieniä ompelutöitä.
Tavoitettavissa keskiviikkoisin 10-14
Kaikki asukasyhdistyksen järjestämät
avoimet toiminnot ja kerhot jäävät tauolle
kesäkuun alusta alkaen.
Kiitokset osallistujille ja toimintojen vetäjille.
Toiminnot jatkuvat taas syksyllä,
tarkemmat ajankohdat elokuun lehdessä.

Petosen Ikinuoret ry
Kerhomme kokoontui 19.5. tämän kevään osalta viimeisen kerran. Jatkamme toimintaa 1.9.2015
klo 11.45 Petosen asukastuvalla. Osallistumme 23.5.Petosen toritapahtumaan kotileivonnaisilla,
arpajaisilla ja mukaan ehtinevät myös tuoreet ruohosipulit ja lipstikatkin. Tervetuloa!
Laivaretki Muuruvedelle 5.7. Ilmoitukset osallistumisesta Pekalle puh.040-7208 635.
Kiitoksemme kevään ahkeroinnista kaikille. Leppoisaa kesää! Hallitus

PITKÄLAHDEN PUUTARHAKERHON

PERINTEINEN TAIMIKIRPPIS Petosen torilla
lauantaina 23.5. klo 8.00 – 13.00.
Tule hankkimaan hyvät taimet istutuksiisi!
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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@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.

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

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

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

Jalkasenkatu 7, avoinna ma-to 8.30 - 13, pe 8.30 - 12
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.
Korjausompelija jälleen tavattavissa.

Onko sinulla oikeus korkeimpaan palkkatukeen ja haet
töitä?
Kysy palkkatukipaikkaa
Petosenkunnallisvaalien
asukastuvalta tai
Kokoushuoneen
vakiovuorot peruttu
Kohtaamispaikka
Kotikulmasta. vuoksi
Työaika
55 min /viikko.
ennakkoäänestyksen
17.24h
- 23.10.
Yhteystiedot: tupaohjaaja Pasi Louhelainen, 044 718 1798 tai
pasi.louhelainen@puijola.net

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

1.6.-4.6. KivaKesä -toiminta keskittyy Neulamäen ja Männistön nuorisotaloille ja niiden
ympäristöön ja 8.-12.6. sekä 15.-18.6. Petosen ja
Saaristokaupungin alueelle, Pinarin ollessa
keskuspaikkana.
Toiminta-ajat ovat päivittäin klo 12-19. Päivän
voi aloittaa maksullisella ruokailulla ja sen
jälkeen osallistua erilaisiin toimintoihin. Myös
omien eväiden tuominen on mahdollista.
Tarkemman kesälomaohjelman löydät osoitteesta www.kuopio.fi/tapahtumat
Luvassa mm. Zorbi-ihmispallo, sirkustemppuja, jenkkifutista, seinäkiipeilyä, vaihtuvia
päiväkisoja, paljon erilaista askartelua ja
muuta mukavaa yhdessä tekemistä!

KivaKesä -ruokailut Petosen Pinarilla
Lapsilla mahdollisuus ruokailla Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen lounaskahvilassa
Petosen Pinarilla. Lasten aterian hinta 2,70 €. Ilmoittautumiset ruokailuun 3.6. mennessä:
toimisto@ppay.fi tai puh. 040 473 1728. Etukäteisilmoittautumisia toivotaan, jolloin voi
kertoa erityisruokavaliot. Ateriat voi maksaa etukäteen ja saada päiväkohtaiset ruokaliput.
Syömään voi tulla myös ilman ilmoittautumista, jolloin ateria maksetaan käteisellä.
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Kallaveden seurakunta

Anni Tanninen ja kanttorina Richard
Nicholls.
Päivärippikoulun
konfirmaatiomessu su 14.6. klo 14. Liturgia Anni
Tanninen, saarna Veli Mäntynen ja
kanttorina Rami Tuomikoski.
Petosen seurakuntatalo - Muuta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Helluntain messu su 24.5. klo 10.
Liturgia Veli Mäntynen, saarna Sirpa
Nummenheimo ja kanttorina AnnaMari Linna.
Messu su 31.5. klo 10. Liturgia Sirpa

Nummenheimo, saarna Veli Mäntynen
ja kanttorina Talvikki Attila-Pekonen.
Messu su 7.6. klo 10. Sotaveteraanien
kirkkopyhä. Saarna Ilpo Rannankari,
liturgia Matti Pentikäinen, kanttorina
Anna-Mari Linna ja Dolce. Ruokailu
ja kahvit.
Messu ja R1 konfirmaatio su 14.6.
klo 10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna

Petosen toritapahtuma la 29.5. klo
10-14
Petosen kesäseurat to 11.6. klo 18.
seu-rakuntatalon pihalla, Pyörönkaari
21. Juha Määttä, Terhi Vesterinen ja
Valtteri Tuomikoski.
Koulujen kevätkirkko la 30.5. klo
9.15.
Messu su 31.5. klo 10. Juha Määttä ja
Anna-Mari Linna.
Messu su 7.6. klo 10. Raija Jokela ja
Talvikki Attila-Pekonen.
Messu su 14.6. klo 10. Matti Pentikäinen ja Valtteri Tuomikoski.
Diakonia
Lasten eroryhmä 3. ja 4.6. klo 16-20
Ryhmä on tarkoitettu 7-13 v. lapsille,
joiden vanhempien erosta on kulunut

jo jonkin aikaa. Ryhmäkoko 4-6 lasta.
Hinta 10€/lapsi sis. iltapalat ja materiaalin. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä
Kallaveden seurakunnan ja Yhden
Vanhemman Perheiden Liiton kanssa.
Ilmoittautuminen 28.5. mennessä
Mervi Hakkaraiselle p. 0400 441708 tai
mervi.hakkarainen@yvpl.fi.
Kallaveden srk:n diakoniatyön kesäretki 90v Siilinjärvelle to 4.6. Käynnit kirkoissa, ruokailu Kunnonpaikassa
ja osallistuminen sota-ajan laulujen
konserttiin. Omavastuu: 20e/hlö. Ilmoittautumiset 21.5. mennessä: http://
www.kuopionseurakunnat.fi/kallavesidiakonia tai Karttulassa: Tuula Makkonen 040 4848539, Kallavesi/Petonen:
Irene Savolainen 040 4848373 (klo
8-14), Maaningalla: Vuokko Laitinen
040 4848254 (ma-ke) tai Hanna Rasa
040 4848372.
Kallaveden srk:n diakoniatyön kesäretkelle lähtö ilmoittautuneille to
4.6. seuraavasti: Karttulasta klo 9, Petoselta (Pyörönkaari 21) ja Kallaveden
kirkon pysäkiltä sekä Maaningalta klo
10. Omavastuu 20 €. Paluulähtö Siilinjärveltä noin klo 17.
Kallaveden seurakunnan Vart-
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tuneen väen leiripäivä ma 24.8. klo
10.30-14.30. Rytkyn leirikeskuksessa
klo 10.30. – 14.30. Ohjelmaa, ruokailu
ja kahvit. Ilmoittautumiset Irene Savolaiselle puh. 040 - 4848 373 (heinäkuun
lomalla) tai sähköisesti http://www.
kuopionseurakunnat.fi/kallavesidiakonia Osallistujat järjestävät itse
kuljetuksen. Tarvittaessa järjestetään
kimmppakuljetus. Omavastuu 5 €.
Levon ja virkistyksen leiripäivä ke
2.9. Levon ja virkistyksen leiripäivä
Rytkyn leirikeskuksessa Sinulle, joka
olet työikäinen ja koet itsesi yksinäiseksi. Omavastuu 5e, sis. kuljetuksen,
ruokailut ja ohjelman. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset 26.8. mennessä
Irene Savolaiselle puh. 040 4848 373
(heinäkuun lomalla) tai sähköisesti
http://www.kuopionseurakunnat.fi/
kallavesi-diakonia. Päivä on tarkoitettu
Kallaveden seurakuntalaisille.
Piirit
Puutossalmen ja Sotkanniemen piirien kevättapahtuma to 28.5. klo 14.
Sotkan Onnissa, Pääharjunniementie
161. Arpajaiset. Sanna Alanen.

Tukikohta järjestää jalkapalloleirin 4.-6.-luokkalaisille

K

esä on liikunnallisten harrastusten parasta aikaa ja siitä
muistuttaa myös Suomen Helluntaikirkon jäsenseurakunta Tukikohta. Tukikohta nimittäin järjestää
8.-12. päivä kesäkuuta jalkapalloleirin
4. - 6. luokkalaisille lapsille. Organisaattorina ja vetäjänä toimiva nuorisopastori Lauri Sutinen kertoi leiristä
toimituksellemme.
- Kyseessä on maanantaista perjantaihin kestävä päiväleiri, jota käydään
Lippumäen tekonurmella pari tuntia päivässä. Leirin tarkoituksena on
opettaa lapsille jalkapallon pelaamista
ja toivomme sen antavan kipinää lajin harrastukseen. Saamme myös vieraaksi Popo Salamin, joka on pelannut
jalkapalloa Afrikan sarjoissa. Hän on
lupautunut jakamaan meille kokemuksiaan, Sutinen kertoo.
- Järjestämme jalkapalloleirin toista
kertaa ja saimme viime vuoden leiristä todella hyvää palautetta. Leirille
mukaan mahtuu mukaan noin 20 lasta. Hinta leirille osallistumisesta on 10

euroa, joka kattaa yhteensä 10 tuntia
jalkapalloilua viikon aikana.

Jalkapallolla
valmiuksia elämään
Nimensä mukaisesti jalkapalloleirillä opetetaan jalkapallon perusteita,
mutta lapsille kerrotaan lajin kautta
myös henkisiä arvoja ja annetaan valmiuksia jokapäiväiseen elämään.
- Jokaisella leiripäivällä on oma teemansa. Tänä vuonna yhtenä päivänä
voi olla syöttelyharjoituksia ja toisena päivänä laukomista ja pallon kuljettamista. Perusharjoituksen lisäksi
käymme läpi henkisiä arvoja, kuten
esimerkiksi joukkuepeliä ja kiusaamisasioita. Kerromme myös lapsille mitä jalkapallo voi opettaa meille
arkielämään, kuten ryhmätaitoja ja
elämän sääntöjä, joita noudattamalla
luodaan turvallinen pelikenttä omaan
elämään, Sutinen täsmentää.
- Raamatussa Paavali viittaa kirjeissään urheiluasioihin, kuten juoksuun,

joka oli silloin suosittu laji. Paavali
otti vertauskuvia urheilusta ja on kirjoittanutkin, että uskonelämä on kuin
kilpajuoksu, jonka voitonseppele saadaan maalissa. Tämän kaltaisilla asioilla saadaan leirillä myös kosketuspintaa hengellisiin arvoihin, Sutinen
jatkaa.
Ilmoittautumiset Lauri Sutiselle 20.5
mennessä: 050 492 0917
Lisätietoa jalkapalloleiristä:
www.tukikohta.info
Teksti: Teemu Viemerö
Kuva: Timo Venäläinen

Nuorisopastori Lauri Sutinen organisoi
jalkapalloleiriä jo toista kertaa.

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

Every Sunday we have interpretation
in English at 15.00 Worshipservice.
Welcome!

Ateria:

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

To 21.5.2015
Porsaanleike, maustevoi
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

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

http://kahvio.ppay.ﬁ

Ti - pe

klo 13.00 Retkievästä-tilaisuus ja ruokakassien jako

Ke
To
Su

klo 19.00 AO-piiri (suljettu, AA-tyyppinen ryhmä)
klo 18.30 Ylistyksen ja rukouksen ilta
klo 15.00 Jumalanpalvelus, raamis lapsille, tarjoilua (15-15.30)

Tulevat erikoistilaisuudet:

Tule mukaan
!

La 23.5. klo 10-14 Olemme mukana Iloa ilmassa -kevättapahtumassa
Ma-pe 8.-12.6. klo 10-12 Jalkapalloleiri, Lippumäen tekonurmella 4-6-luokkalaisille. Ilmoittaudu mukaan 20.5. mennessä! Ohje: www.tukikohta.info
La 13.6. klo 10-14 Tukarin tempaus ja jalkapalloleirin palkintojen jako

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€,
treenit heinäkuun
loppuun 1€/pvä
ja kaupan päälle

treenikassi!*
Etujen arvo jopa 250€!

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 27.5.2015 asti. Käsittelykulu 20€ veloitetaan.

Helsinki · Espoo · Vantaa · Tampere · Ylöjärvi · Seinäjoki · Lahti · Mikkeli · Kuopio · Oulu · www.fressi.fi

