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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti

Iloa ilmassa Petosen torilla s. 2
s. 4
Lapset taiteilivat omat muumitalonsa
5
Geokätköily sopii koko perheelle s.
6
Kurlauksessa kisattiin MM-kisat s.

PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

NOUTOPIZZERIA PETONEN

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

Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

tällä setelillä

MINIPORILAINEN

KEBAB RIISI
KEBAB
voimassa 31.7.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

1€

KASVISPITA

8€

KASVIS/KALA
voimassa 31.7.2015 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

KERROSATERIA
GRILLI
voimassa 31.7.2015 asti
1 seteli / asiakas

7€

tällä setelillä

tällä setelillä

AURARULLA
KEBAB
voimassa 31.7.2015 asti
1 seteli / asiakas

JUNIOR
voimassa 31.7.2015 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

6€

PIZZA
voimassa 31.7.2015 asti
1 seteli / asiakas

PERHEPIZZA
3:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.7.2015 asti
1 seteli / asiakas

13€

tällä setelillä

PANNUPIZZA
2:lla täytteellä

tällä setelillä

MEDIUMPIZZA

4€

3:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 31.7.2015 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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Iloa ilmassa ja vähän sadettakin

Torilla vietettiin perinteistä toritapahtumaa

L

auantaina 23. toukokuuta vietettiin Petosen torilla PitkälahtiPetosen asukasyhdistyksen jo
perinteeksi muodostunutta kevättapahtumaa. Torilla oli tarjolla lauluesityksiä, ruokaa ja juomaa sekä löytöjä
torimyyjiltä. Paikalle oli kerääntynyt
mukavasti ihmisiä ja tunnelma oli
leppoisa. Puoliltapäivin yllättänyt sademyräkkä latisti kuitenkin sinnikkäimmätkin torimyyjät ja tapahtuma
loppui ennakoitua aiemmin. Parituntisen aikana ehdittiin kuitenkin nauttimaan mahtavasta toritunnelmasta ja

kesäkausi saatiin kunniakkaasti avattua.

”Parasta on, että näkee
ihmisiä ja riemua”
Ari-Pekka Toivanen oli saapunut
torijuhlaan läheisestä kerrostalosta
aamukahville. Ari-Pekan sisko Suvi
Toivanen toimi tapahtumassa järjestyksenvalvojana.
- Toritapahtumat ovat hyvä keväinen, yhteishenkinen tapahtuma kaikille asukkaille. On hyvä, että näi-

tä järjestetään, sillä Petosellakin on
paljon asukkaita ja tapahtumat yhdistävät ihmisiä. Parasta on, kun näkee ihmisiä ja on iloa ja riemua. Toritapahtumia voisi Petosella järjestää
enemmänkin, sisarukset ehdottavat.
Lisäkuvia löytyy osoitteesta http://
www.ppay.fi/ilo/
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen
Sisarukset Ari-Pekka Toivanen ja Suvi
Toivanen pitävät toritapahtumista.

Pitkälahden puutarhakerholta
sai taimet kotipuutarhaan.

Ulpu Luinen kesätunnelmissa.
Torilla riitti vilskettä
vielä ennen sadetta.

”Kirjasto ulos kuoristaan” -tapahtumapisteellä riitti innokkaita kirjallisuuden ystäviä ja yksi jos toinenkin kirja vaihtoi omistajaansa.

Lähiterveysasemien
puhelintunnit
muuttuvat
Kuopion Kaupungin pääterveysaseman ja Pyörön terveysaseman
lääkärin vastaanottopalvelujen puhelintunnit muuttuvat 1.6.2015 alkaen.
Hoitajien puhelintunnit ovat 1. päivä
kesäkuuta alkaen arkisin klo 8-10 (ennen klo 8-9 ja 12-13).

Pinarin kahvio jää kesälomalle 26.6.
Palaamme työn ääreen 3.8.
Hyvää kesää!

Tarjolla oli myös poniratsastusta.

PÄÄKIRJOITUS

O

n ollut mielenkiintoista seurata keskustelua uuden hallituksen aikaansaannoksista.
Mitään yllättäväähän niissä ei ole,
kun ottaa huomioon hallituspohjan.
Maaseudun hyvätuloisten asiaa ajava
keskusta halusi kaverikseen kaupungin hyvätuloisten asiaa ajavan kokoomuksen ja sitten piti miettiä miten
hallitus täydennetään, jotta enemmistö syntyisi.
Perussuomalaiset olivat käsi ojossa
viittomassa halukkuuttaan osallistua. Eihän heillä muutakaan mah-

Kuopion pääterveysaseman lääkärin vastaanottopalvelut ovat avoinna
arkisin maanantaista keskiviikkoon
klo 8-16, torstaisin klo 8-14 ja perjantaisin klo 8-15. Pyörön terveysaseman lääkärin vastaanottopalvelut ovat
avoinna arkisin ma-ke klo 7.45-16,
to 7.45-13.30 ja pe 7.45-15. Hoitajien
puhelintunnit ovat arkisin klo 8-10.
Muina aikoina päivystys on Kuopion
yliopistollisessa sairaalassa, puhelinnumero 017 174 500. Hätätilanteissa
soitetaan numeroon 112.

Porvareita persuuksiin
dollisuutta ollut. Jos he toiseksi suurimpana puolueena olisivat vielä
oppositioon lähteneet, niin johan
heille olisivat nauraneet omatkin.
Pakkoraossa persut Timo Soinin johdolla hyväksyivät kaikki mahdolliset
heikoimpien sortamiset ja hyvätuloisten paapomiset, jottei vaan Sipilä jättäisi heitä rannalle ruikuttamaan.
Hyvätuloisten vapaaehtoinen osallistuminen taloustalkoisiin on hauska heitto, joka ei kuitenkaan naurata.
Palkanalennukset vähentävät vaan
verotuloja, ei siis järkeä ensinkään.

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

Tuloveron korotuksillako sitten heitä kiusattaisiin? Ei silläkään, palkasta
lähtee valtiolle jo muhkea osa. Pääomaverollako? Ehkäpä. Mutta raha
pitää saada kiertämään niiltä, joilla
sitä on. Anteeksi vaan vihreät ja muut
downshiftaajat, talous ei kasva, jos
kukaan ei osta mitään. Köyhillä siihen
ei mahdollisuuksia ole, kun ei oikein
ole keskituloisillakaan.
Tarvitsemme nyt vanhan kunnon
naapurikateuden takaisin. Jos naapurillasi on vaikkapa uusi auto, grillikatos, ruohonleikkuri tai vaimo, tulee

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

sinun pistää vielä paremmaksi. Miksei vaikka kolme kappaletta kutakin.
Tärkeintä on että tuhlaat ja tuhlaat
Suomessa, mielellään jopa suomalaisiin tuotteisiin. Ja te, joilla on hyvätuloisia sukulaisia tai ystäviä, potkikaa
heitä persuuksiin, älkääkä antako tyytyä siihen mitä heillä nyt on. Heidän
on tahdottava parempaa, isompaa ja
kalliimpaa.
Ihmettä odotellessa siis. Tässä kun
neljä vuotta kärvistellään ja todetaan
että reisillehän se meni niin saadaan
taas valtaan uutta verta. Kokoomus

toki porskuttaa, koska hyvätuloisia on
vielä silloinkin, mutta keskustan einiin-hyvätuloiset äänestäjät tajuavat
viimein vuosikymmenten virheensä
eikä persujen romahdusta estä mikään. Jotain kansan syviä rivejä nostattavaa he tarvitsevat pelastuakseen.
Ruotsin kielen asemaan heikennyksiä? Stubb sanoo nej, nej ja Soini saa
jytkyttää yksin.
Pasi Louhelainen
PPAY:n hallituksen pj.

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 19.8.2015
aineistot viimeistään 11.8.2015

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio

ISSN 1237 2013 - 27. vuosikerta
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S-market Petosen ruoriin Kai Holopainen

mutta organisaation sisäisten muutosten myötä sai mahdollisuuden siirtyä
tuttuihin ympäristöihin.
- Aloitin osuuskauppa PeeÄssän palveluksessa vuonna 1991, jolloin tulin
kauppaan myyjäksi työharjoitteluun.
Sen jälkeen olen työskennellyt Ykkösrastilla myyjänä ja Kuopion Prismassa
hedelmä- ja vihannespuolen tuoteryhmähoitajana. Särkiniemen Salessa
olin salepäällikkönä neljä vuotta, josta
siirryin sitten Leppävirralle marketpäälliköksi vuonna 2002, Holopainen
kertoo työhistoriastaan.
S-market Petosen henkilökunta on
ottanut Holopaisen hyvin vastaan.
Pääsiäisen jälkeen virallisesti aloittanut, mutta vasta hiljattain työtään
täysipainoisesti tekemään päässyt Holopainen kuvailee henkilökuntaa mukavaksi porukaksi.

Haasteita riittää

S-marketin uusi marketpäällikkö Kai Holopainen on asunut Petosen alueella jo
yli 20 vuotta.

S

-market Petosen uudeksi marketpäälliköksi Leppävirran S-marketista siirtynyt Kai Holopainen
tuntee palanneensa kotikonnuilleen.

Petosen alueella jo vuodesta 1991 ja
nykyisin Saaristokaupungissa asusteleva Holopainen työskenteli Leppävirran S-marketin johdossa 12,5 vuotta,

Holopainen kertoo, että paikkakunnan muutos näkyy myös asiakkaissa. Asiakaskunta on nuorempaa, kun
asutaan lähiöalueella.
- Myynti on täällä iltapainotteista,
kun taas Leppävirralla asiakaskunta oli hieman iäkkäämpää ja myynti
jakautui tasaisemmin koko päivälle,
Holopainen toteaa.
Suurin haaste uuden marketpäällikön mielestä on nykyisen asiakaskunnan säilyttäminen. Siihen miehellä on
valmis resepti takataskussaan.
- Myymälä ja asiakaspalvelu täytyy
pitää kunnossa, kuten myös ulkoiset
puitteet, jotta tänne on helppo tulla.
Kilpailutilanne on kova ja tulee olemaan jatkossakin. PeeÄssän hintojen
alennuskampanja on yksi keino jatkuvassa hintakilpailussa. Hintojen alennukset tulevat säästöistä joita teemme

muualla, esimerkiksi siirtämällä mainontaa Facebookiin. Osuuskauppatoiminnan tarkoitus on, että voimme
tarjota mahdollisimman kattavat edut
omistaja-asiakkaalle, Holopainen toteaa.

”Paljon on muuttunut”
Holopainen on asunut Petosen alueella jo 24 vuotta ja siinä ajassa paljon
on muuttunut.
- Tämä on ollut tosi mukava paikka
asua. Silloin, kun ensimmäisen kerran
muutin tänne asumaan, täällä Petosen
keskustassa ei ollut kuin Pyörönkaaren ympäristö ja Pitkälahden alue. Kävimme katsomassa silloin erästä yksinäistä rivitalon pätkää Rautaniemessä
ja ajattelimme, että tämä on liian syr-

jässä. Nyt 24 vuotta myöhemmin se
sama rivitalon pätkä on keskellä omakotitaloaluetta aivan meidän kotimme
läheisyydessä, mies naurahtaa.
Vapaa-aikanaan lenkkeilyä ja liikuntaa kaikessa muodossaan harrastava
Holopainen kiittelee Petosen monipuolisia lenkkipolkuja. Omakotitalon
pienet askareet ovat myös yksi asia
mitkä pitävät miehen aktiivisena vapaa-aikanaan.
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

Juhannusyön vanhat uskomukset
Juhannus, keskikesän juhla, Litha, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mikä juhannus oikeastaan on? Se on keskikesän juhla ja sitä vietetään, kun päivä on pisimmillään. Juhannusta vietetään ympäri maailmaa. Yhdysvalloissa sitä kutsutaan
Midsummer’s eve:ksi, keskikesän aatoksi. Virossa vietetään jaanipaevaa, Ruotsissa
keskikesän juhlaa, pakanoille juhannus on Litha.
Kauan aikaa sitten, ennen kristinuskon rantautumista kulttuuriimme, Suomessa
keskikesän juhlaa kutsuttiin Ukon juhlaksi, Ukko-jumalan mukaan. Edelleenkin
kulttuurissamme tehdään leikkimielellä erilaisia rituaaleja juhannusyönä, kuten
kerätään kukkia tyynyn alle.

Juhannustaialla puhtia rakkauselämään
Juhannustaiat ovat osa juhannuksen juhlintaan liittyvää kansanperinnettä. Juhannuksena tehtiin taikoja lähinnä naimaonnea ja tulevaisuutta varten. Monet
taioista tehtiin alasti. Nykyisin juhannustaiat ovat vähentyneet ja usko taikuuteen
on hiipunut huomattavasti. Jos kuitenkin mieli halajaa kokeilla, tässä muutamia
perinteisiä juhannustaikoja:
“Katsottaessa kaivoon, lampeen tai lähteeseen juhannusyönä, mieluiten alasti,
näkee tulevan puolison.
Hyvän naimaonnen saa, jos juhannusyönä kieriskelee alastomana kasteisella niityllä.
Tulevan puolisonsa näkee, kun menee juhannusyönä kosken keskelle vesikivelle
istumaan ihan alasti, ainoastaan olkiside vyönä. Tulevan puolison voi nähdä juhannusyönä unessa, jos on laittanut tyynynsä alle yhdeksällä heinällä sidotun kukkaseppeleen. Kun juhannusyönä asettaa tyynynsä alle ennen nukkumaan menoa
seitsemän erilaista kukkaa, jotka on poimittu seitsemältä eri niityltä, tulee yöllä
unessa tuleva sulhanen tervehtimään.
Tulevan sulhon voi nähdä, jos kello 24 juhannusyönä kiertää saunan kolmesti ja
katsoo sitten luukusta sisään tai kurkistaa alastomana lähteeseen. Jos turvaudut
saunatemppuun, varaa sulholle jokin lahja, sillä muuten pahat voimat uhkaavat.
Juhannuskokon savu kääntyy sen suuntaan, joka pääsee pian naimisiin.
Juhannusaattona pitää virsikirja kädessä juosta seitsemän kertaa myötäpäivään
pihan suurimman kiven ympärillä. Kun kivelle juhannusyönä palaa, näkee tulevan
sulhasensa.
Neito voi kuunnella juhannusyönä käen kukuntaa. Niin monta kertaa kuin kukahtaa, niin monta vuotta on sulhasen löytymiseen. Jos ei kuku lainkaan, tulee sulho vielä samana vuonna.”
- Wikipedia
Teksti ja kuva: Jani Tossavainen
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Suopursun päiväkodin taiteilijat

Suopursun päiväkodin Pörriäiset ja muumitalonäyttely.

S

uopursun päiväkodissa rakennettiin äitienpäiväviikolla äitien
ja muidenkin iloksi taidenäyttely muumitaloista, jossa lapset pääsivät käyttämään luovuuttaan sekä taiteellisuuttaan. Muumitalo-projektin
nimellä kulkeva lasten taidenäyttely
liittyy juonelliseen oppimiseen, jossa
varhaiskasvatusta toteutetaan sadun
avulla. Tänä vuonna valittu satu oli
Ninni - Näkymätön lapsi. Pörriäisten
ryhmän 4-6-vuotiaat lapset suunnittelivat ensin oman muumitalonsa piirtäen sen paperille, jossa teemana olivat eri vuodenajat. Lopuksi jokainen
rakensi suunnitelmaa pohjana käyttäen, yksilöllisen muumitalonsa.
- Aluksi kerroimme lapsille sadun,
jossa muumipeikko oli turhautunut
siihen, kun Pikku-Myy sisaruksineen
oli tullut taloon ja heitä oli joka paikassa. Muumipeikko siitä ahdistuneena halusi rakentaa oman talon.

Lapset lähtivät sitten suunnittelemaan
ja rakentamaan muumitaloa, kertoo
Pörriäisten lastentarhanopettaja Eini
Tikkanen.
- Piti tehdä seinät, ovet ja kaikki,
se oli aika rankkaa. Kivaa oli värittää
ovia, kertoo muumitalon suunnittelusta ja rakentamisesta Nuutti Mattinen, 4 vuotta.
- Ensin aloitetaan pohjasta ja seinästä, jonka jälkeen tehdään katto ja
piippu. Ikkunat ja ovet laitettiin viimeiseksi, kertoo myös vesiliukumäen
taloonsa suunnitellut Isla Mikkonen,
5 vuotta.

noissa ja mallien leikkauksessa. Talot
valmistuivat 2-6 päivässä. Tulevaisuudessa lapset haaveilevat rakentavansa
entistäkin isompia taloja, kenties toisista saduista.
Talojen valmistuttua lapset kokosivat näyttelyn äitienpäiväviikolle ja
äitienpäiväjuhlaan, jossa muumitalonäyttely avattiin juhlallisesti. Tarjolla
oli muun muassa teetä ja kahvia sekä muumimamman pannukakkua ja
hilloa. Näyttely esiteltiin myös muille
päiväkotiryhmäläisille juhlallisin menoin, laulun ja räppäämisen kera.
- Täällä kävivät Höntiäiset ja Vesselit. Kaikki tykkäsivät näyttelystä, kertoo Israa Sharka, 6 vuotta.
- Kun näyttely valmistui jokainen
huomasi, kuinka hieno siitä oli tullut ja voitiin olla ylpeitä itsestämme,
Myös vanhemmat olivat ylpeitä lapsistaan, Tikkanen jatkaa.
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

Yli kahden
kuukauden projekti
Lapset kertovat, että projekti vei aika
paljon aikaa, kokonaisuudessaan noin
kaksi ja puoli kuukautta. Aikuiset
olivat auttamassa materiaalien valin-

Näyttelyssä esillä olivat myös eri vuodenajat.
Isla Mikkosen muumitalossa on savupiippu, vesiliukumäki ja tikkaat.
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Aikuisten aarrejahtia

Jorma Huusko odottamassa GPS-signaalia, jotta kätköjahti voi alkaa.

G

eokätköily on koukuttava laji. Näin kertoo Pirtin koulun
opettaja Jorma Huusko, jolle
geokätköilystä on tullut elinikäinen
harrastus. Partio ja suunnistustaustan omaava ja muutenkin luontohenkinen mies tutustui geokätköilyyn
seitsemän vuotta sitten pikkuveljen
vinkistä. Mies oli myyty. Siitä lähtien
Huusko on löytänyt geokätköjä lähes
3000 ympärimaailman, eksoottisimmillaan Hondurasin viidakoista.
Geokätköily on yksinkertaisimmillaan sitä, että mennään metsään ja piilotetaan säänkestävä purkki puunkoloon tai johonkin muuhun piiloon ja
laitetaan kätkön koordinaatit nettiin
kaikkien nähtäville. Sitten jokainen
halukas voi käydä etsimässä kätkön.
- Geokätköily on seikkailua, ulkoilua
ja aivovoimistelua luonnossa. Saatan
mennä metsään ja viihtyä siellä koko
päivän. Se on koko perheelle sopiva
harrastus, Huusko kertoo.

GPS-satelliitit
geokätkeilyn perusta
Geokätköily tuli mahdolliseksi lajina toukokuussa vuonna 2000, jolloin
Yhdysvaltain armeija vapautti GPSsatelliitit siviilikäyttöön. Kaksi päivää
myöhemmin Oregonissa Yhdysvalloissa piilotettiin ensimmäinen geokätkö. Geokätköilystä onkin humoristisesti sanottu, että siinä käytetään
miljardien eurojen satelliitteja tupperware-astioiden etsimiseen metsistä.
- Suomen ensimmäisen kätkön piilotti syyskuussa Keravalle Kalle Reunanen vuonna 2000. Sun gear -kätkö

on jokaisen geokätköilijän pyhiinvaelluspaikka, Huusko kertoo.
Kätkötyyppejä on toistakymmentä ja
vaikeustasot vaihtelevat 1-5:een. Tradi
on peruskätkö, multikätköt koostuvat
vihjeistä, jotka ohjaavat seuraavalle
etapille, mysteerikätköissä selvitetään
arvoituksia ja geokohteessa löytönä
toimii esimerkiksi mielenkiintoinen
luontokohde. Kätköjen löytäminen
voi joskus olla yllättävänkin hankalaa.
- Alkuaikoina kerran eräällä kätköllä istahdin kannon päälle ja GPS-laite
näytti nollametriä kohteeseen enkä
löytänyt kätköä. Paljastuikin, että kätkö oli piilotettu sen kannon alle minkä päällä istuin. Kätköjä voi olla missä
vain, jopa linnunpöntöissä tai veden
alla. Maan alle niitä ei saa haudata,
Huusko kertoo.

Geokätkö avaruudessa
Geokätköjä löytyy ympäri maailman. Niitä löytää paikoista, joita ei
aivan äkkiseltään tulisi ajatelleeksi,
kuten kansainvälisestä avaruusasemalta ISS:ltä, meren pohjasta kolmen
kilometrin syvyydestä tai Antarkikselta. Petosella ja Kuopion alueella
kätköjä on satoja. Geokätköilyn sääntöihin kuitenkin kuuluu, että kätköt
ovat piilottajansa huollettavissa olevia
eikä niitä saa olla 161 metrin säteellä
toisistaan. Sääntöjen noudattamisesta huolehtivat kätköilijät itse, jotka
ilmoittavat huonosti huolletuista tai
muuten sääntöjen vastaisista kätköistä
Suomen geokätkötarkastajille vaikkapa Geocache.fi sivuston kautta.
Matkailua harrastava Huusko on et-

sinyt kätköjä ympäri maailmaa mitä
erikoisimmista paikoista muuan muassa Empire Staten Buildingin huipulta. Viime syksynä Turkissa ollessaan
koordinaatit osoittivat kätkön sijainniksi erään moskeijan sisäpihan.
- Pikkuisen hirvitti uskaltaako täällä
hiippailla, mutta kävin kuitenkin etsimässä kätkön. Olin liikenteessä sellaiseen aikaa, ettei ollut hirveästi ihmisiä
ja ohjeet kätkön löytymiseen olivat
hyvät, Huusko muistelee.
Kätköjen teossa vain mielikuvitus ja
vaivannäkö ovat rajana. Huusko kertoo, kuinka hän eräänä kesänä Pohjois-Karjalassa löysi kätkön, jossa todella oli käytetty luovaa ajattelua.
- Löysin kätköpaikalta sammalen
alta pyöränpumpun ja uudet koordinaatit ja ihmettelin mitä minä nyt
teen? Lähdin pumpun kanssa seuraaviin koordinaatteihin ja kiven alta löysin venttiilin. Aloin pumppaamaan ja
parinkymmenen metrin päästä aukesi
luukku, josta nousi hydraulinen torni
ja purkki, mies ihmettelee.

Varo ”jästejä”
Geokätköily on ilmainen harrastus
eikä siinä vaadita periaatteessa kuin
kartta merkityistä kätköistä. Helpoin
tapa aloittaa geokätköilyharrastus on
kuitenkin ladata kännykkään geokätkösovellus ja kirjautua käyttäjäksi.
Kaupunkiympäristössä älykännykkä toimii, mutta metsään mentäessä GPS-laite on tarkempi. Kätköt on
merkattu netissä kätkökuvauksilla.
- Kätkökuvauksessa kerrotaan muun
muassa sijaintikoordinaatit, vaikeus- ja maastotaso. Attribuuteista löytyvät lisäkuvaukset, kuten talvilöydettävyys, jästivaara ja niin edelleen.
Jästivaara-attribuutilla varoitetaan, jos
kätkö on kovin vilkkaalla ja julkisella
paikalla. Itselläni on kätköjä ympäri
Kuopiota ja yksi on kaupungintalon
läheisyydessä. Se on merkitty jästivaara -merkinnällä, jotta etsijät eivät menisi sinne aivan kiireisimpään aikaan,
Huusko paljastaa.
Geokätköilyyn kuuluvat myös luontoarvot ja niiden kunnioittaminen.
Kätköjä piilottaessa luontoa ei saa vahingoittaa ja ympäristön täytyy säilyä
alkuperäisessä kunnossaan. Geokätköilijät lähtevät silloin tällöin myös
talkoisiin.

Tuusniemen Osuuspankista
OP Ryhmän jäsenpankki

T

uusniemen Osuuspankki on
siirtynyt OP Ryhmän jäseneksi
19. toukokuuta lähtien. Nykyisille asiakkaille se merkitsee sitä, että
he ovat nyt OP Ryhmän talletussuojan
piirissä. Pyörönkaari 18:sta sijaitsevan Petosen konttorin ulkoinen ilme
on myös muuttunut OP brändin mukaiseksi.
Vaiheittain tapahtuvan siirtymisen
aikana pankin tuotteet ja palvelut säilyvät ennallaan vuoden 2016 keväälle,
jolloin pankki ottaa käyttöön OP Ryhmän tietojärjestelmät. Asiakkaiden
käyttöön tulevat tällöin OP Ryhmän
palvelut ja jäsenedut.
- Haluamme turvata tuotteiden ja
palveluiden kehittymisen jatkossakin
asiakkaillemme. Tilit, kortit ja verkkopalvelut säilyvät siirtymäkauden aikana ennallaan, kunnes keväällä 2016
ne muuttuvat OP Ryhmän mukaisiksi.
Tämä on pyritty organisoimaan siten,
että asiakkaille tulee tästä mahdolli-

simman vähän vaivaa. Asiakkaiden ei
tarvitse juosta pankeissa vaihtamassa
korttejaan tai allekirjoittamassa papereita vaan kaikki pyritään tekemään
mahdollisimman helpoksi. Muutoksista tiedotetaan asiakkaille koko prosessin ajan, kertoo pankinjohtaja Tarja Nykänen.

Verkkomaksaminen
helpottuu
Yksi muutoksen taustalla olevista syistä on nettikaupoissa lisääntyvä
verkkomaksaminen ja digitalisoituminen.
- Verkkomaksaminen yleistyy ja haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää tätä palvelua, Nykänen sanoo.
Nykänen haluaa korostaa, ettei OP
Ryhmän jäseneksi siirtymisessä ole
kysymys fuusioitumisesta vaan Tuusniemen Osuuspankki säilyy itsenäise-

nä pankkina. Yksi neuvotteluiden lähtökohta olikin, että konttoriverkosto
ja palvelut säilyvät.
- Petosen konttori toimii edelleen
samoissa tiloissa ja samalla henkilöstöllä. Yhtenä tärkeänä asiana voi tuoda esille päivittäiset kassapalvelut, jotka tulevat säilymään. Meille tärkeintä
on, että palveluntasoa pidetään yllä,
toteaa Nykänen.
Pankin asiakkaille ensi kevään tulevista muutoksista tiedotetaan asioiden edetessä. Tietoa saa Tuusniemen
pankin nettisivuilta ja Nykänen lupaa,
että myös konttorilla vastataan asiakkaiden kysymyksiin.
Teksti ja kuva: Timo Venäläinen

Pankinjohtaja Tarja Nykänen lupaa,
että Tuusniemen Osuuspankin Petosen
konttorilla kassapalvelut tulevat säilymään jatkossakin.

pieneläinvastaanotto

lupsakka

puh. 040 - 7391311

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

www.lupsakka.fi

ILMOITUSTILAA!
Pyydä tarjousta ilmoitusmarkkinoijaltamme
Pekka Hämäläiseltä soittamalla 040 524 2600 tai
sähköpostilla petosenlehti@ppay.fi
Mediatiedot netissä http://petosenlehti.ppay.fi
- Cache in, trash out- miiteissä menemme porukalla siivoamaan jonkun
kätkön ympäristön, joita Itä-Suomessa on järjestetty onnistuneesti. Joensuussa siivosimme erään lammen rannan kaikista roskista mitä löysimme,
auton renkaista lähtien. Paikallinen
vanhus ihmetteli liikuttuneena voiko

tämmöisiä ihmisiä vielä olla, Jorma
muistelee.
Geokätköilystä
lisätietoja
löytyy:
http://www.geocache.fi/
https://www.geocaching.com/play
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

Yksi miehen kätköpurkeista näyttää tältä. Kätkö oli niin hyvin piilotettu, että
meni tovi ennen kuin se löytyi.
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OLD SCHOOL GYM
Tarjoamme kuntosalipalveluita keskellä Kuopion Petosta sopivissa tiloissa
ja hyvissä puitteissa treenata, meiltä löytyy myös solarium.
Tervetuloa tutustumaan, mukaan mahtuu vielä!

EI SITOUTUMISTA, LIIKUNTASETELIT KÄY.
OLDSCHOOLGYM RY - Koppelonkuja 4

puh. 0400 764 311

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 9 - 15, paitsi ke 17.6. 9-12,
voi kysyä
työllistymismahdollisuuksista
joko
toPetosen
18.6.asukastuvalta
9-14 ja 29.6.
- 3.7.
suljettu.
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
Neulekerho
kesätauolla, palaa
elokuussa.
työelämävalmennukseen
tai työharjoitteluun.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄÄ
Edellytyksenä on oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun. Työtehtävinä
asiapapereiden käsittelyä, sähköposti- ja puhelinliikenteen hoitoa, laskutusta, postitusta
sekä Petosen lehden ilmoitusmyyjän ja toimituksen avustavia tehtäviä. Hakijalta
edellytetään hyvää suomen kielen taitoa, atk-taitoja, omatoimisuutta
sekä halua kerätä työkokemusta mukavassa työyhteisössä. Työ alkaa 3.8.2015.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen toimisto@ppay.fi

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

Kohtaamispaikka Kotikulma

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Pinarin kahvioon

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

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ

Korjausompelija jälleen tavattavissa.
Kokoushuoneen
vakiovuorot
kunnallisvaalien
Pinarilla
on viikoilla
24 ja 25peruttu
KivaKesä!
–toimintaa.
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.
Kivakesän! jälkeen Pinarin väki lomailee.
Katso ohjelma tarkemmin
http://www.kuopio.fi/web/ajankohtaista/115
Toiminnat jatkuvat 12.8.2015
Hyvää kesää kaikille!

MIELIPIDE

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

Kurlauksen MM-tittelistä kisasi
yhdeksän joukkuetta
Voittajat tuulettamassa maailmanmestaruutta. Voittajajoukkueessa pelasivat (vas.) Timo Kumlin, Ilpo Lommi, Matti Siltanen, Maria Hirvonen, Kristiina Halonen,
Merja Korhonen ja takana Elizabeth Järveläinen.

Vapauttavat kahleet

P

itkän odotuksen jälkeen, kesä
on saapunut vihdoinkin rakkaaseen maahamme! Kaikkien kasvoilla näkee onnellisuuden,
sillä kesä on meille suomalaisille
hyvin erikoinen asia. Jo pelkkänä
sanana, kesä kuvastaa luonnon kauneutta, lämpöä, rakkautta, auringonpaistetta, irtiottoja ja vapautta.
Se mitä vapaus on koululaisille ja
opiskelijoille, on juosta todistus kädessään kotiin iloisena, kun ei tarvitse enää murehtia oppivelvollisuudesta yli kahteen kuukauteen. Kun
itse olin 8-vuotias pikku-Teemu,
sain kesälomalla 90-luvulla nauttia
8-bittisestä Nintendo-konsolin peliannista sekä leikkiä naapuruston
kavereiden kanssa.
Työssä käyville lomat eivät ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Työtekijä
voi olla todella onnellinen, jos lomaviikot saa anottua tunnetusti kesän
kuumimmalle ajanjaksolle eli heinäkuulle. Mikään ei ole tuskallisempaa
kuin tehdä töitä sisällä, kun tietää
muiden nauttivan kesäisestä säästä.
Maapallo on myös ilmaston puolesta ennalta-arvaamattomin planeetta koko aurinkokunnassa ja annan
myötätuntoni heille, jos sateet pilaavat joidenkin lomat. Toivottavasti
näin ei tapahdu ja säät suosivat.
Kesä on myös aktiviteettien aikaa.
Vesistöt kutsuvat kalastajia, rannat
uimareita ja yleisesti lämmin kesä lisää ulkona liikkumista. Minä en ole

urheilullinen ihminen, mutta jos joku on aina kiehonut, niin se on melonta. Ajatus melonnasta on piilenyt
alitajunnassani siitä asti, kun osallistuin 90-luvulla Kuopion yrityksille
järjestettyyn Dragon-melontakilpailuun vanhempieni yrityksen ja sen
työntekijöiden mukana.
Olen ihmetellyt viime viikot miksi
en ole aikaisemmin lähtenyt perehtymään melontaan sen koommin.
Minulle kesä on seikkailun aikaa, joten nyt aika lähteä tämän harrastuksen perään ja vieläpä vanhan koulukunnan tyyliin. Tämä tarkoittaa
sitä, että kajakit jätetään rannalle ja
kulkuneuvoksi valitsen intiaanikanootin. Ensimmäinen reitti kulkisi
parin kymmenen kilometrin päähän
hiljaiselle laavulle, jossa voisi levähtää luonnon äärellä ja jopa nukkua
yönsä tähtitaivaan alla. Se, jos mikä
olisi sielua rauhoittavaa ja etenkin
hienoa ajanvietettä. Kannustan siis
kaikkia löytämään uuden kesäisen
harrastuksen.
Tämä on myös allekirjoittaneen
viimeinen kirjoitus ja poistun Petosen lehdestä ansaitulle kesälomalle
sekä uusiin seikkailuihin elämäni
tiellä. Kiitän kaikkia lukijoita, mainostajia, kollegoja, Lehtiseppiä ja
Suora Lähetystä menneestä vuodesta!
Hyvää ja aurinkoista kesää!
Teemu Viemerö

L

auantaina 6. kesäkuuta kilpailtiin Rauhalahdessa maailman
ensimmäiset kurlauksen maailmanmestaruuskisat. Kisoissa oli
mukana yhdeksän joukkuetta. Ensin
pelattiin alkusarja, josta neljä parasta Sepänsalmen seriffit, Hairless Woodballs, Kurlaus Kolsi ja Rauhalahti
Road Runners Kurlaus 2 selviytyivät
semifinaalivaiheeseen. Tiukan taiston
jälkeen finaaleihin menivät Kurlaus
Kolsi ja RRR Kurlaus 2. Sepänsalmen
Seriffit ja Hairless Woodballs ratkaisivat pronssin kohtalon, joka yhden
pään kisassa meni Sepänsalmen Seriffien hyväksi. Finaalissa RRR Kurlaus
2 otti johtoaseman jo ensimmäisissä
päissä ja kuudennen pään jälkeen, olivat he päässeet jo saavuttamattomalle viiden pisteen karkumatkalle, joten
maailmanmestaruus ratkesi numeroin 9-2. Näin ollen maailman ensimmäiset kurlausmitalit jaettiin järjestyksessä:

1.
Rauhalahti Road Runners
Kurlaus 2
2.
Kurlaus Kolsi
3.
Sepänsalmen Seriffit
Voittajien tunnelmat olivat odotetusti huipussaan.
- Hyvälle tuntuu, tietysti, kuvailee
voittajien tunnelmia Merja Korhonen.
- Alkuun oli hieman hakemista,
mutta yhteispeli lähti lopulta hyvin
käyntiin, otettiin maltilla ja viekkaudella. Tämä ei ole vain pallon heittelyä vaan vaatii taktiikkaa. Pelasimme kehittyvästi ja nousujohteisesti ja
teimme sen mitä pitikin. Kohtasimme
finaalivastustajan myös alkusarjan viimeisessä pelissä, jossa pelasimme tasapelin. Kolsi oli rehti ja reilu joukkue,
kiitokset heille siitä, sanoo joukkueen
kapteeni Ilpo Lommi.
Pelinkehittäjä ja kisat avannut Ari
Järveläinen kertoo, että kurlauksessa
kilpaillaan ensi vuonnakin.

- Päivän mittaan kävi mukavasti porukkaa. Saatiin hyvä alku näille kisoille ja toivottavasti ensi vuonna vieläkin
enemmän joukkueita mukaan. Nyt
näytettiin, että tämä on hauskaa ja toimii pelinä, Järveläinen kehaisee.
Peliin ja sääntöihin voi tutustua
osoitteessa:
http://www.rauhalahti.fi/rauhalahti/
aktiviteetit/liikunta/kurlaus---hauskaseurapeli
Teksti ja kuvat: Timo Venäläinen

Petosen lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi
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Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Juhannuspäivän messu la 20.6. klo
10. Liturgia Risto Huotari, saarna Sanna
Alanen ja kanttorina Richard Nicholls.
Messu ja H1 konfirmaatio su 21.6.
klo 10. Liturgia Sirpa Nummenheimo,

saarna Petteri Hämäläinen ja kanttorina
Mari Vuola-Tanila.
H2: n konfirmaatiomessu su 21.6. klo
14. Liturgia Petteri Hämäläinen, saarna
Sirpa Nummenheimo ja kanttorina
Mari Vuola-Tanila.
Sanajumalanpalvelus su 28.6. klo
10. Liturgia Sanna Alanen, saarna Juha
Määttä ja kanttorina Richard Nicholls.

Messu ja H3 konfirmaatio su 5.7.
klo 10. Liturgia Veli Mäntynen, saarna
Panu Pohjolainen ja kanttorina Anne
Keränen.
Törmalä 1:n konfirmaatiomessu su
5.7. klo 14. Liturgia Sanna Alanen, saarna Veli Mäntynen ja kanttorina Jarkko
Maukonen.
Messu ja Törmälä 2 konfirmaatio su
12.7. klo 10. Liturgia Juha Määttä, saarna Sirpa Nummenheimo ja kanttorina
Anna-Mari Linna.
Rytky 2 Konfirmaatiomessu su 12.7.
klo 14. Liturgia Sirpa Nummenheimo,
saarna Juha Määttä ja kanttorina Rami
Tuomikoski.
Aholansaari 2 konfirmaatiomessu
su 19.7. klo 0. Liturgia Marjo Parttimaa,
saarna Sanna Alanen ja kanttorina Valtteri Tuomikoski.
Messu ja Aholansaari 1 konfirmaatio
su 19.7. klo 10. Liturgia Sanna Alanen,
saarna Marjo Parttimaa ja kanttorina
Valtteri Tuomikoski.
Messu ja H5 konfirmaatio su 26.7. klo
10. Liturgia Juha Määttä, saarna Anni
Tanninen ja kanttorina Rami Tuomikoski.
H6 Konfirmaatiomessu su 26.7. klo
14. Liturgia Anni Tanninen, saarna Juha

Määttä ja kanttorina Rami Tuomikoski.
Messu ja H7 konfirmaatio su 2.8. klo
10. Liturgia Anni Tanninen, saarna Petteri Hämäläinen ja kanttorina Valtteri
Tuomikoski.
Messu ja R4 konfirmaatio su 9.8. klo
10. Liturgia: Anni Tanninen, saarna
Sanna Alanen ja kanttorina Richard
Nicholls.
Sanajumalanpalvelus su 16.8. klo 10.
Sanna Alanen ja Anna-Mari Linna.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
Kansainvälinen messu la 4.7. klo 17.
Nicholas Louis Kumbo, Esko Konttinen,
Markku Heikkonen sekä sudanilaisten
ja karenilaisten musiikkiryhmät. Etnoruokaa, vapaaehtoinen ruokamaksu.
Petosen seurakuntatalo - Muuta
Petosen kesäseurat to 2.7. klo 18.
seurakuntatalon pihalla, Pyörönkaari
21. Risto Huotari ja Valtteri Tuomikoski.
Petosen kesäseurat to 23.7. klo 18.
seurakuntatalon pihalla, Pyörönkaari
21. Juha Määttä.
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Petosen kesäseurat to 13.8. klo 18.
seurakuntatalon pihalla, Pyörönkaari
21. Anni Tanninen ja Anna-Mari Linna.
Diakonia
Aamupuuro tiistaisin klo 9-10.30
Työttömille, pienituloisille ja toisten ihmisten seuraa kaipaaville. Petosen seurakuntatalon kahviossa. Kanssasi aamupuurolla on seurakunnan työntekijä.
Vapaaehtoinen ruokamaksu.
Levon ja virkistyksen leiripäivä ke
2.9. klo 10. Rytkyn leirikeskuksessa.
Sinulle, joka olet työikäinen ja koet itsesi yksinäiseksi. Bussikuljetus klo 10
Kallaveden kirkon bussipysäkki (Rauhalahdentie 21), klo 10.05. Pyöröntorin
bussipysäkki (Pyörönkaari 26). Paluumatkalle lähdetään klo 18. Paikan päällä
mahdollisuus mm. liikkua luonnossa,
hiljentyä ja ruokailla hyvässä seurassa.
Osallistumismaksu 5 €. Tarkemmat
tiedot ja ilmoittautumiset 266.8. mennessä Irene Savolaiselle p, 040-4848
373 (heinäkuun lomalla) tai sähköisesti: http://www.kuopionseurakunnat.fi/
kallavesi-diakonia. Päivä on tarkoitettu
ensisijaisesti Kallaveden seurakunnan
alueella asuville.
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Tunnetko tämän
Tunnetko tämän
liikennemerkin?
liikennemerkin?

KUN HAMMASSÄRKY ISKEE
KESKEN LOMAN.

TIMO HEIKKINEN
HLT

AIRI KORHONEN
HLL

SAMI RYHÄNEN
EHL

JANNA LUOSTARINEN
SHG

Ellet vielä jostain syystä tunne,
suosittelemme, että tutustuisit
Ellet vielä jostain syystä tunne,
pian sen voimasssasuosittelemme, että tutustuisit
oloalueen palveluihin
pian sen voimasssa...AUTOSI HYVÄKSI!
oloalueen palveluihin
...AUTOSI HYVÄKSI!

MARJA KRIIKKULA
HH

Puijon Autohuolto
Puijon Autohuolto

VARPU HEIKKINEN
HLT

AUVO TUOMAINEN
HLL

LAURA MIKKONEN
SHG

TANJA KARVONEN
HH

Kokeneet hammaslääkärimme ja suuhygienistimme
palvelevat Sinua toiveitasi kunnioittaen
- ihan tässä lähellä

- Helpotusta
hammashoidon kuluihin.

KUOPIO • Pyörönkaari 3 E • 017 363 4757 • petosenhammas..

Oppipojankuja 8 • 70780 Kuopio
• Puh. 017 282 2460
Oppipojankuja
8 • 70780 Kuopio
puijon.autohuolto@autofit.fi
• Puh. 017 282 2460
puijon.autohuolto@autofit.fi

Puijon Autohuolto tarjoaa asiakkailleen
kattavasti eri palveluvaihtoehtoja sekä
Puijon
Autohuolto kaikkiin
tarjoaa asiakkailleen
merkkihuollot
autoihin.
kattavasti
eri palveluvaihtoehtoja
Lisäksi
yrityksestä löytyy sekä
merkkihuollot
autoihin.
paljon
tietoa jakaikkiin
taitoa mitä
tulee
Lisäksi
yrityksestä
löytyy
”Amerikan rautoihin”.
paljon tietoa ja taitoa mitä tulee
”Amerikan rautoihin”.

Esim: Määräaikaishuollot, muut asennus- ja korjaustyöt, jarruhuollot,
katsastuspalvelut, öljynvaihdot, nelipyöräsuuntaukset, ”amerikan rautojen
Esim: Määräaikaishuollot, muut asennus- ja korjaustyöt, jarruhuollot,
korjaukset, diagnostiikkapalvelut, ilmastointihuollot, jakohihnanvaihdot,
katsastuspalvelut, öljynvaihdot, nelipyöräsuuntaukset, ”amerikan rautojen
pakokaasutestit, rengaspalvelut, huollon sijaisautot, sähkötyöt...
korjaukset,
diagnostiikkapalvelut,
Määräaikaishuollot,
muutilmastointihuollot,
asennus- ja jakohihnanvaihdot,
korjaustyöt,
pakokaasutestit,
rengaspalvelut,
huollon
sijaisautot,
sähkötyöt...
jarruhuollot, katsastuspalvelut, öljynvaihdot,

Esimerkiksi:

nelipyöräsuuntaukset, “amerikan rautojen” korjaukset,
diagnostiikkapalvelut, ilmastointihuollot,
jakohihnanvaihdot, pakokaasutestit,
rengaspalvelut, huollon sijaisautot, sähkötyöt...

ALOITA NYT!
Liittymismaksu 0€,
Fressi Trainer
-tapaaminen 0€,
treenit heinäkuun
loppuun 0€/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 31.7.2015 asti. Käsittelykulu 20€ veloitetaan.

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

