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PIZZAT, KEBABIT, SALAATIT,
GRILLIANNOKSET JA HAMPURILAISATERIAT

uudistunut

LAPSILLE OMA MENU!

NOUTOPIZZERIA PETONEN

Avoinna joka päivä
klo 10.30-21.00
puh. 017 - 363 3405

Käy katsomassa ruokalista osoitteessa www.noutopizzeria.com

tällä setelillä

KANAKEBAB RIISI
KEBAB
voimassa 30.9.2015 asti
1 seteli / asiakas

6,5€

tällä setelillä

GRILLILAUTANEN

GRILLI
voimassa 30.9.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

TONNIKALARULLA

PEKONIRULLA
KEBAB
voimassa 30.9.2015 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

8€

KASVIS/KALA
voimassa 30.9.2015 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

6,5€

tällä setelillä

SAVU-CHILI ATERIA
GRILLI
voimassa 30.9.2015 asti
1 seteli / asiakas

8€

tällä setelillä

KANASALAATTI
SALAATTI
voimassa 30.9.2015 asti
1 seteli / asiakas

6,5€

tällä setelillä

NORMAALIPIZZA
2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 30.9.2015 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

KANAKEBAB TASKU
KEBAB
voimassa 30.9.2015 asti
1 seteli / asiakas

TILAUKSIA OTETAAN VASTAAN KLO 20.30 SAAKKA (KULJETUKSISSA KÄY MYÖS VISA ELECTRON)

AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10.30 -21.00 | Pyörönkaari 7 | Petonen, Kuopio | puh. 017 - 363 3405 | info@noutopizzeria.com | www.noutopizzeria.com

Market

6€
8€

2
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Laskurikaan ei pysynyt perässä kirjaston avajaisissa
Pyörön kirjaston avajaispäivänä oli
tungosta

P

yörön kirjasto avasi ovensa
remontin jälkeen 31.8.2015.
Avaaminen oli selkeästi odotettu, sillä jopa kaupassa oli lähikirjastonjohtaja Helena Pohjolaista
tartuttu hihasta ja kyselty, että koska
kirjasto aukeaa. Tämä odotus näkyi
avajaispäivän ihmismäärässä. Lainoja
oli melkein 1600 ja kävijöitä riitti iltaan asti.
- Jopa siinä määrin, että kävijälaskuri oli rikkoutunut päivän mittaan, kirjastovirkailijat Marja Hälinen ja Heli
Muhonen naurahtavat.

Vaikka tarkkaa lukua ei laskurin rikkoutumisen vuoksi voikaan antaa, oli
normaaliin maanantaihin verrattuna
avauspäivänä todella kiireinen. Tietenkään suoraa vertausta ei voi tehdä,
olihan kyseessä pitkään odotettu avajaispäivä.
- Tuntuu todella ihanalle, että meitä on näin hartaasti odotettu takaisin,
kaikki kolme naista toteavat melkein
yhteen ääneen.
Remontissa pääpaino oli selkeästi
ilmastoinnin uusinnassa. Lisäksi uusittiin katto sekä puolet lattiasta. Toi-

nen puoli lattiasta uusitaan seuraavan
vuoden remontissa. Uusi ilmastointi
on otettu vastaan iloisesti paitsi henkilökunnan, myös asiakaskunnan
puolesta.
- Ei ole enää seinä vastassa, kuuluu
palaute. Myös työnteko on helpompaa, kun ilman laatu on parempaa.
Avajaispäivän ohjelmaan kuului
kahvittelua, sekä Kuopion kaupunginorkesterin klarinettikvintetin soitto-

hetki. Kvintetti oli varattu paikalle jo
keväällä. Ryhmään kuuluvat klarinetin varaäänenjohtaja Sanna Viljasaari, II-konserttimestari Sayaka Kinoshiro, II-viulun äänenjohtaja Sanna
Haverinen, alttoviulunsoittaja Laura
Vilagi sekä sellonsoittaja Elena Hämäläinen.
Avajaisviikolla oli lisäksi tarjolla
keskiviikkona 2.9. rekikoirankoppielämys lapsille sekä perjantaiaamuna
satutunti lapsille. Rekikoirankopin rakentajan, muotoilija Marjo Mälkösen
tarkoituksena on tutustuttaa lapset
siperianhuskyihin ja valjakkoretkiin
elämyksellisen äänimaailman saattelemana. Villakopissa vierailevat tutustuvat myös kierrätysmateriaaleihin, sillä
koko villakoppi on tehty kierrätetyistä
villapaidoista, sekä sukkien ja lapasten
varsista.
Koppi on toukokuussa valmistuneen
Mälkösen opinnäytetyö ja sen valmistamiseen aikaa kului puolisen vuotta.
- Oli siinä aikamoinen työ.

Pyörön kirjastossa tarjolla
runsaasti palveluita
Nykyinen lainaraja korttia kohti on
sata lainaa ja vaikka se riittää vallan
mainiosti normaalikäyttäjän tarpeisiin, voi suurkuluttajalle raja joskus

Rekikoirankoppi tarjoaa lapsille uniikin elämyksen.
Kuopion kaupunginorkesterin klarinettikvintetti sulostutti Mozartilla.

tuntua pienelle.
- On sellaisia perheitä ja ryhmiä,
joissa yhdellä kortilla lainataan koko
perheelle tai vaikka koululuokalle, tai
päiväkotiryhmälle, naiset pohtivat
yhdessä.
Kirjojen lainauksen lisäksi Pyöröllä on myös monia muita palveluita.
Helena Pohjolainen listaa mm. tiedonhakupalvelut, esikoulujen ja koululuokkien tutustumiskäynnit ja kirjavinkkaukset, sekä verkkosivuilla
käytettävissä olevat e-kirjat.
- Meidän verkkosivujemme kautta
pystyy uusimaan lainoja, tekemään
varauksia, käyttämään e-aineistoja ja
saamaan kirjavinkkejä, Pohjolainen
jatkaa.
- Lisäksi meillä on maksuton
WLAN, eli lähiverkkoyhteys, Hälinen
lisää.
Erityisesti toimittajan huomio kiinnittyi
PressReader-verkkolehtipalveluun, jossa saatavilla on lehtiä yli
kuudellakymmenellä kielellä. Toinen
verkossa tarjolla oleva mielenkiintoinen palvelu on Naxos-musiikkipalvelu, jossa tarjolla on jazzia, klassista,
sekä etnohenkistä musiikkia.
Pyörön lähikirjasto panostaa lasten
ja nuorten palveluihin, mutta kaikille
löytyy jotakin. Kirjastolaisten terveiset Petosen lehden lukijoille kuuluvatkin:
- Tervetuloa sankoin joukoin lainaamaan!
Kirjaston palveluista voi kysyä lisää
paikan päältä Pyörön kirjastosta. Siellä henkilökunta auttaa mielellään kaikissa lukemiseen liittyvissä asioissa.
Tietoa on saatavilla myös verkosta:
https://fi-fi.facebook.com/Kuopionkirjasto ja https://kirjasto.kuopio.fi tai
Pyörön kirjastosta, puh. 044 718 2346.
Teksti ja kuvat: Jani Tossavainen

Petosen lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

PÄÄKIRJOITUS

P

ääministeri Juha Sipilä on päässyt viime aikoina paistattelemaan valokeilassa niin hyvässä
kuin pahassakin. Lupauksestaan luovuttaa asuntonsa pakolaisille hän on
saanut pääosin kiitosta, vaikka osa
hänen naapureistaan onkin ilmaissut
skeptisyytensä. Lokaa niskaan Sipilä
on saanut käteltyään ”17-vuotiaan”
pakolaisnuorukaisen tv-lähetyksessä.
Kaverihan on sittemmin osoittautunut valehtelijaksi ja elintasoltaan
parasta kohdemaata etsiväksi opportunistiksi. Eihän tilanne Sipilän vika ollut, mutta ironista kylläkin, kun
juuri presidentti Niinistöä myöten

Sipilällällää
tällaisista turvapaikanhakijoista meitä on varoitettu.
Pakolaistulvan tuomat ongelmatkin häipyivät kuitenkin taka-alalle
kun hallitus pääministerin johdolla
julkisti säästötoimenpiteensä, joilla
Suomen talous saadaan nousuun ja
työpaikkojakin ilmestyy 50 000. Kaikkinensa esityksestä paistaa häikäisevästi silmiin hallituksen lapsellinen
pikkumaisuus. Stubb ja Sipilä ottivat
yhteiskuntasopimuksen kaatumisen
niin henkilökohtaisena että heidän
täytyi iskeä kansaa mahdollisimman
lujaa vyön alle. ”Siitäs saitte, paskiaiset, kun ette suostuneet jäämään yli-

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

töihin ilman korvauksia,” tuumasivat
Alex ja Jussi Timpan jytkytellessä sätkyen naruissaan.
Luulisi tuon tason poliitikoilla olevan jo ymmärrystä sen verran ettei
ostovoimaa lisätä viemällä sitä niiltä,
joilla sitä ennestäänkin on rajallisesti.
Eivätkä työpaikat lisäänny vähentämällä nykyisten työntekijöiden vapaiden määrää. Ainakaan noin rajusti.
No, itsekin olen ollut sitä mieltä että
loppiainen on aivan turha pyhä nykyyhteiskunnassa ja varsinkin muutenkin vapaiden täyttämässä vuodenvaihteessa, mutta peräti kahdeksan
päivän verran lomien lyhentäminen

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
p. 046 526 2807
petosenlehti@ppay.fi • http://petosenlehti.ppay.fi
Toimittajat: Jukka Kytöjoki,
Jani Tossavainen
p. 040 475 9262

kerralla julkiselta puolelta on jo käsittämätön esitys. Hillitympänä versiona
sen ehkä ymmärtäisikin. Sen lisäksi ylityökorvaukset ja sunnuntailisät
ovat nimensä mukaisia korvauksia
ylimääräisestä työstä tai vapaan menetyksestä, ei niitä huvikseen makseta.
Sairasloman ensimmäisen päivän
palkattomuudessa on hyvä tarkoitus,
mutta se ei tule kuitenkaan toimimaan. Krapulaa potevia ja laiskuuttaan sänkyyn jääviä poissaolijoita on
kuitenkin vain pieni osa sairaaksi ilmoittautuvista ja lakimuutos käytännössä pakottaisi menemään sairaana

töihin. Yrityksen tuottavuus ei ainakaan parane, jos 4-5 kertaa vuodessa
koko henkilökunta on flunssan tai
ripulin kourissa. Tuottavuus paranee
sen sijaan saamalla krapulaa potevat
ja laiskurit TE-toimistojen asiakkaiksi
motivoituneiden työnhakijoiden sijaan. Tähän ongelmaan hallituksen ja
työnantajien tulisi etsiä ratkaisua eikä
kiusata pienipalkkaisia sekä pelastuspuolen väkeä hämmentävillä esityksillään.
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 14.10.2015
aineistot viimeistään 6.10.2015

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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Meillä on uusi
Parturi-kampaaja

Hanne
Tervetuloa!
Soikkok uj a 12
70 78 0 K uopi o
Puh. 0 4 0 1 60 8 989

Alensimme tärkeiden tuotteiden hintoja
Pirkka rasvaton maito

0,65 €/l

Pirkka laktoositon maitojuoma kevyt- ja rasvaton

1,19 €/l

Omasta uunista Pirkka
riisipiirakka 8 kpl

2,99 €/pss

Atria nauta-sika
jauheliha 400g

2,49 €/kpl
6,23 €/kg

Viola tuorejuusto 200g

1,99 €/kpl
9,95 €/kg

Kaikki Semper
gluteenittomat tuotteet

-10%
puun!

uun lop
sa lokak

Pampers vaipat Voimas
Easy up ja Baby dry

Pirkka kevyt maito

0,75 €/l

Oululainen
Pehmoviipaleet 450g

0,99 €/kpl

Atria Uunilenkki 400g

0,99 €/kpl

2,20 €/kg

2,48 €/kg

Grillistä broilerin
koipireisi

0,99 €/kpl

Fazer Fun-pussit 280g

1,99 €/pss

Kaksi isoa Findus pyttipannupussia (800g-1 kg) +
Pirkka virikekananmuna
M10 rasia kaupan päälle

7,12 €/kg

10,00 €

Tykkää meistä Facebookissa ja näet uusimmat tarjoukset!

8,00 €/pkt

Meiltä yleisimmät postipalvelut
21.9. klo 10 alkaen. Postin noutopiste
on auki joka päivä aamusta iltaan.

ark.7-21, la 7-18

vesa.immonen@k-supermarket.fi

ark.7-21, la 7-18
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Ikäneuvolatoiminta käynnistyi Petosella

P

etosella on syyskuun alussa
aloitettu ikäneuvolatoiminta.
Ajatuksena on, että ikäneuvolan
palveluja tuodaan lähipalvelualueille, lähelle asiakkaita. Toimintaa vetää
Kuopion kaupungin sairaanhoitaja
Outi Piirainen. Hänen vastaanotolleen löytää kulkemalla Pyörön palvelutalon (Pyörönkaari 28) pääovesta
sisään ja kerros alaspäin kellarikerrokseen.

Kotona asumisen tukea
yli 65-vuotiaille
Ikäneuvola on tarkoitettu yli
65-vuotiaille kuopiolaisille. Vastaanottokäynnillä arvioidaan asiakkaan
terveydentilaa ja toimintakykyä, sekä
annetaan palveluohjausta asiakkaan
tilanteen mukaan. Ohjaus on terveyttä
ja hyvinvointia edistävää, ikäneuvola
toimii siten kotona asumisen tukena.
Vastaanotolla tarjotaan tietoa ikääntymiseen liittyvistä palveluista; minkälaisia mahdollisuuksia asiakkaalla
on ylläpitää omaa terveyttään ja hyvinvointiaan, minkälaisia harrastusmahdollisuuksia on saatavilla ja millä
tavoin yksinäisyyttä voidaan ehkäistä.
Ikäneuvolasta voi hakea tukea useisiin eri tilanteisiin ja lisäksi asiakkaita
ohjataan esim. Kelan, seurakunnan,
yksityisten ja kolmannen sektorin
järjestämiin asiointipalveluihin. Vas-

taanotolle voi tulla myös, jos on vaikea
elämäntilanne. Esimerkiksi jos on jäänyt leskeksi, voi tulla keskustelemaan
surutyöstä. Jos asiakkaalla on toimeentulovaikeuksia, ikäneuvola ohjaa
eteenpäin Kelan palveluihin. Jos on
puolestaan yksinäisyyttä, ikäneuvola
ohjaa sosiaalisten suhteiden luomisessa esimerkiksi lähimmäispalvelun
tai seurakunnan kautta. Vastaanotolla puhutaan niistä asioista, joista asiakas haluaa keskustella – toiminta on
siten asiakaslähtöistä, sekä asiakkaalle
maksutonta palvelua.

merosta 044 718 6477.

Teemapäiviä
tulossa Petosellekin
Outi Piiraisen mukaan jatkossa
on tarkoitus jalkautua ikäihmisten
joukkoon järjestämällä Petosellakin

P

Tiedot tulevista teemapäivistä löy-

tyvät Terve Kuopio -kioskin internetsivuilta (www.kuopio.fi/terve-kuopiokioski).
Tervetuloa ikäneuvolaan kaikki yli
65-vuotiaat!
Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

Ikäneuvolatoimintaa pyörittää Pyörön palvelutalossa sairaanhoitaja Outi Piirainen.

Vastaanotto
Pyörön palvelutalossa
Vastaanottoaika on Pyörön palvelutalossa keskiviikkoisin klo 8:00-11:00.
Muut vastaanottopisteet Kuopiossa
ovat Terve Kuopio -kioski torin alla
kauppakeskus Apajassa maanantaisin
ja perjantaisin klo 8:00-15:00, Puijonlaakson palvelukeskus (Sammakkolammentie 12) tiistaisin klo 8:00-11:00
ja Mäntylän palvelutalo Männistössä
(Untamonkatu 5, B- porras ) torstaisin klo 8:00-11:00.
Ikäneuvolaan voi tulla pienemmissä asioissa ilman ajanvarausta, mutta
muistikartoituksiin ja muihin pidempiin selvittelyihin kannattaa varata aika. Ajanvarausaika on maanantaista
perjantaihin klo 8:00-9:00 puhelinnu-

Jouluisen helteisiä hetkiä Majakassa

etosen valopilkku, pizzoistaan
tunnettu Ravintola Majakka oli
auki viimeistä kertaa 29.8.2015.
Ravintolan omistaja Sirpa Rimpiläinen halusi juhlia lopettajaisia pikkujouluilla, olihan paikan aloituskin
15.12.2001 pikkujouluteemainen. Petosen lehti kävi paikalla katsastamassa, miten pikkujoulut taipuvat hellekeliin.
- Pikkujoulut menivät hyvin, porukkaa oli ja ruoka maistui, Sirpa toteaa.
Kävijöitä olikin ravintoloitsijan mukaan reilusti yli sata. Tarjolla oli ruokaa, joka maistui ja allekirjoittanutkin
maistoi jopa legendaariseksi kehuttua
pizzaa, hyväähän se oli! Myös joulupukki ehti piipahtaa paikalla tuomassa namusia ja ihmiset ottivat innolla
kuvia pukin sylissä. Illan tunnelma
muistutti enemmän intiimiä perhejuhlaa, kuin anniskelupaikan lopettajaisia. Asiakkaat halailivat ja toivat
lahjoja, osa jopa tirautti kyyneleen.
- Äkkiä se aika on mennyt. 14 vuotta. Olin itse kolmenkymmenen kun
aloitin, Rimpiläinen tuumaa iloisesti.
Pikkujouluissa vaihdettiin joukolla yhteystietoja ja halauksien lomassa
kävi selväksi, että Sirpalle on kertynyt
paljon ystäviä vuosien varrella. Osa
asiakkaista oli ensimmäistä kertaa
käydessään vasta lapsia.
Mikä on mieleenpainuvin hetki vuosien varrelta?
- Jaa-a. Joka päivä on erilainen. Liian
monta listattavaksi, Rimpiläinen toteaa hetken pohdiskelun jälkeen.

teemapäiviä. Aiempia lähipalvelualueiden teemapäiviä on toteutettu
yhteistyössä esimerkiksi asukastuvan
ja terveysalojen opiskelijoiden kanssa
ja ne ovat tavoittaneet kohderyhmänsä hyvin.

Majakan valot
himmenevät Petosella
Ravintolan ”dynaaminen trio”, ravintoloitsija Sirpa Rimpiläinen, portsari
Jaana Juvonen ja Sirpan ”oikea käsi”
Leena Kokkarinen ehtivät tehdä yhdessä töitä yli kymmenen vuotta. Jo
esittelystä kävi ilmi koko paikkaa yhdistävä leikkisän leppoisa ilmapiiri.
- Lopettaminen tuntuu tietenkin
haikealle ja menee oma aikansa, ennen kuin tajuaa, ettei tarvitse mennä Majakan ovia aukomaan. Äskenkin laitoin pizzauunin vaistomaisesti
päälle, Sirpa kertoo.
Kun kysyn kolmikon jatkosuunnitelmista, minulle kerrotaan, että Jaana

jatkaa vartiointihommissa toisaalla ja
Leena etsiskelee päivätyötä, jota on jo
tovin etsinyt. Jouten ei omistajakaan
aio jäädä; Sirpalla on jonossa projekteja, joita ei ole aiemmin ehtinyt
hoitaa. Listalla on mökkiprojektia ja
vaikka mitä. Vasta projektien jälkeen
rentoudutaan ja lomaillaan.
14 vuotta Sirpan komennuksessa ollut Majakka on nyt myynnissä. Vuosien aikana ravintolaan on tehty täydellinen remontti.
- Valmis paketti, Sirpa kommentoi.
Sisustus on mielestäni kiehtovan erikoinen. Harmittelinkin haastattelun
aikana, etten ollut aiemmin eksynyt
Majakkaan, kun en ole oikein baariihmisiä. Jos olisin, olisin saattanut
löytää itselleni viihtyisän kantapaikan. Toivottavasti ravintola saa uuden
omistajan pian!
Lopuksi kysyin Sirpalta, että millaiset terveiset hän haluaa lähettää Petosen lehden lukijoille.
- Haluan kiittää kaikkia asiakkaita,
jotka ovat käyneet täällä. Hyvät neljätoista vuotta olleet. KIITOS.
Myös Petosen lehti haluaa kiittää
Majakan omistajaa kuluneista vuosista sekä toivottaa onnea jatkoon!

SYKSY JO SAA!
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

Teksti ja kuvat: Jani Tossavainen

Majakan trio: Sirpa Rimpiläinen (kesk.) Jaana Juvonen (oik.) ja Leena Kokkarinen
(vas.)

Kaikki pizzat alk. 3,90€
- sis. Salaatin

Fantasiapizza 6,00€
- 3 täytettä

Kebab

- sis. Salaatin

Perhepizza 9,00€
Aukioloajat: ma-su 10:30 - 21:00
Puhelin: 044 3359 208
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Viihdy Jynkässä,
Ravintola Käskynkässä
* L ounas ma-pe
klo 10.00-15.00
alk. 9,50 €
Varattavissa
saunakabinetti
A-oikeuksin,
max 30 henkilöä.
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Nauti paika
Soikkokuja 12, Jynkän palvelukeskus, Kuopio
017 361 3411
www.kaskynkka.net
ma-to 10.00-20.00, keittiö 10.00-19.00
pe
10.00-23.00, keittiö 10.00-21.00
la
12.00-22.00, keittiö 12.00-21.00
su
12.00-21.00, keittiö 12.00-20.00
Tilaisuuksissa palvelemme -02 asti
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AJANKOHTAISTA
Matkus Shopping Centerin läheisen risteyksen parannustyö
Vitostien suojateiden ja bussipysäkkien rakentaminen alkaa
Ratarinteenkadun risteyksestä maanantaina 31.8.2015. Arvioitu
valmistumisaika on lokakuussa 2015.
Rakentamistyö aiheuttaa tilapäisiä muutoksia
liikennejärjestelyihin risteysalueella Ratarinteenkatu Vitostie. Liikennejärjestelymuutoksista ilmoitetaan kohteessa
liikennemerkein ja opastein. Ajoittain rakennustyöt aiheuttavat
haittaa alueen liikennöinnille. Alueella pyritään pitämään
liikennöinti mahdollisimman sujuvana.
Maanantaina 21.9.2015 kello 10 avautuu K-supermarket Petoseen
postin uusi noutopiste. Noutopisteestä saa jatkossa kaikki
yleisimmin käytetyt postipalvelut. K-supermarket Petonen tarjoaa
postipalveluita aukioloaikojensa mukaan ma-pe klo 7-21, la 7-18 ja
su klo 7-18.
K-supermarket Petosen noutopisteestä voit jatkossa:
- noutaa paketit, isokokoiset kirjeet, kirjatut kirjeet sekä
postiennakkolähetykset (kaikki noudettavat lähetykset ohjataan
21.9 lähtien tähän palvelupisteeseen)
- ostaa postimerkkejä ja pakkaustarvikkeita
- lähettää valmiiksi maksettuja kotimaan lähetyksiä sekä
Postin Asiakaspalautuslähetyksiä. Lähetyksen voit hinnoitella
noutopisteessä postimerkeillä tai maksaa postimaksun valmiiksi
verkossa ja tulostaa siihen osoitekortin www.posti.fi/lahettaminen
Alueellasi kaikki postipalvelut saa jatkossa Kauppakeskus
Kolmisopesta tiistaista 6.10 klo 10 lähtien Kolmisopen
Citymarketista. Tähän saakka palvelee postin oma myymälä.

Kesäistä kukkaloistoa puutarhakilpailussa

P

itkälahden
Puutarhakerhon
puutarhakilpailuun osallistui
tänä vuonna kahdeksan osanottajaa. Voittajiksi selvisivät Riitta ja
Juha Riipinen.

vaateliike Katissa, tällä kertaa perehdytään eri tyyleihin. Keväisin pidetään puutarhailta jossain yrityksessä
ja kesäisin tehdään iltavierailuja jäsenperheiden pihoihin. Lisäksi on omenapuiden ja pensaiden leikkauskurssi,
sekä kukkien sidontaa, kertoo kerhon
sihteeri Raija Rialinna.
- Joka kuukausi on jotakin.

Voittajat pitkän
linjan puutarhureita
- Me on oltu aina puutarhakilpailussa mukana. Ollaan osallistuttu yli
20 kertaa vaihtelevalla menestyksellä,
Riitta ja Juha toteavat.
Riitta ja Juha liittyivät Pitkälahden
Puutarhakerhoon 1980-luvun alkupuolella. Juhan vanhemmat olivat perustamassa Puutarhakerhoa vuonna
1959 Ruusun päivänä 4. toukokuuta.
- Siihen aikaan se oli miesten juttu.
Aapeli Riipinen oli minun isäni ja Elna äitini.
Riipiset ovat asuneet nykyisessä kodissaan vuodesta 1979 ja rakentaneet

Tuomari vaihtuu joka vuosi

Riitta ja Juha Riipinen puutarhansa kukkaloiston keskellä.
puutarhaa pala palalta. Mikä on voittajapariskunnan sydäntä lähellä, vaihtelee eri aikoina.

Pitkälahden Puutarhakerhon puheenjohtaja Seija Jäntti ja sihteeri Raija Rialinna.

- Kukkaistutukset näyttävät erilaiselta, kun kukkivuus vaihtuu. Hyötykasvit ovat tärkeitä, hedelmäpuut, marjakasvit ja kasvimaa. Kasvihuone on
uusi juttu, Riitta kertoo.
- Minusta on kiva ideoida ja suunnitella, että se on meidän näköinen.

Puutarhakerhon toiminta
on monipuolista
Pitkälahden Puutarhakerhon toiminta on monipuolista. Kerho järjestää puutarhateemaan liittyviä
matkoja. Elokuussa oli Taimikirppis,
jossa on ideana, että jäsenet luovuttavat puutarhakerholle ylimääräisiä kasveja, jotka myydään Taimikirppiksellä. Joka vuosi on kulttuuritapahtumia,
kesäteatteria ja teatteria.
- Tänä vuonna mennään Supernaisten konserttiin. Muotia seurataan
siten, että järjestetään Naisten ilta

Puutarhakilpailun tuomariksi etsitään aina asiantuntija, yleensä joku
puutarhuri. Tarkoituksena on, että
tuomarina on aina uusi henkilö.
- Me ollaan kerhon puolesta mukana, mutta ei osallistuta millään tavalla
tuomarointiin. Pidetään suu supussa,
ettei vaikuteta tuomarityöskentelyyn,
toteaa Raija.
- Kun tuomari arvioi pihoja, hän
huomioi yleisnäkymän puutarhaan
saapuessa. Ekologisuuden tulee toteutua. Nurmikon tai muun pihakatteen
hoito on tärkeä. Istutukset ja niiden
siisteys otetaan huomioon. Tuomari
on ihminen ja ihmisellä on aina omat
mielipiteensä. Eli ihmisillä on erilaisia
näkemyksiä. Voittajapiha on tuomarin näkemyksen mukainen.

Maan muokkaus tärkeää
- Aloittelevan puutarhurin kannattaa kiinnittää huomiota kasvualustaan sen mukaan, mitä kasveja aikoo
istuttaa. Kalliokasvit eivät tarvitse
syvää muokkausta, kun taas nurmikolle, vahvoille perennoille, puille
ja kasvimaalle maan muokkaus on
tärkeää, ja että multaa on riittävästi.
Lannoitteena voi käyttää kaupan lan-

noitteita tai hankkia ihan ehtaa lantaa.
Hevostiloilta saa hyvää, palanutta lantaa (maatunut useita vuosia) ja mielellään antavat ilmaiseksi. Komposteihin kerätyt kasvijätteet maatuvat
myös ravinteikkaaksi mullaksi. Loppu
on sitten työtä, esimerkiksi nurmikon
hoidot, kitkemiset ym. Jos lapiot ja haravat pysyvät kädessä, niin maan saa
muokattua. Samalla tulee liikuntaa ja
ulkona olemista. Kasveihin menee
kyllä rahaa, jos rakentaa kerralla samanlaisen pihan kuin tämän vuoden
voittajalla. Mutta sitä pihaa on rakennettu kymmeniä vuosia, Raija toteaa.

Jäsen ei tarvitse
omaa puutarhaa
Pitkälahden Puutarhakerhoon kuuluakseen ei tarvitse omaa puutarhaa.
Kun on asiasta kiinnostunut, niin voi
tulla mukaan. Puutarhakerholla on
omat internet-sivut (www.pitkalahdenpuutarhakerho.net), sekä Facebook-profiili. Pitkälahden Puutarhakerhoon voi liittyä soittamalla kerhon
numeroon, sähköpostilla (puutarhakerho@netti.fi) tai internet-sivujen
kautta. Kaikki asiasta innostuneet
ovat tervetulleita mukaan.
Lopuksi Juha toteaa vanhan kiinalaisen sananlaskun pitävän paikkansa:
- Mikään ei ole niin tärkeää kuin
puutarhanhoito, eikä sekään ole loppujen lopuksi kovin tärkeää.
Lue juttu kokonaisuudessaan internet-osoitteesta www.ppay.fi.
Teksti ja kuvat: Jukka Kytöjoki
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Tervetuloa KRV:n
aikuisten ryhmäliikuntatunneille
Petoselle!
MA klo 18:45-20 Kiinteytys, Ala-Pyörön koulu
TI klo 19-20 Latinobic, Pinari
KE klo 19-20 RPV, Ala-Pyörön koulu

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

ILMOITUSMARKKINOIJAA
Edellytyksenä oikeus korkeimpaan palkkatukeen tai työkokeiluun. Työ on puhelimitse,
sähköpostitse sekä face-to-face tapahtuvaa myyntiä asiakkaille. Toivomme hakijalta
kokemusta markkinointityöstä, asiakaspalveluhenkisyyttä, yhteistyökykyisyyttä sekä iloista
ja positiivista asennetta. Ajokortti ja oma auto tulee olla käytettävissä.
Hakemukset ja lisätiedustelut toimisto@ppay.fi

Tarkemmat tuntikuvaukset ja
muut tuntimme löydät osoitteesta
www.kuopionreippaanvoimistelijat.fi

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee Pinarin kahvioon

TERVETULOA
TUNNEILLEMME!

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

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ

Tämä päivä

Jokainen päivä on lahja, vaan kerran se annetaan.
Ei yhtään päivää meille tarjota uudestaan.
Päivän jokainen hetki on ainutkertainen ja monta on mahdollisuutta, miten käytän hetken sen.
Jos huomaan lähimmäisen ja iloa hänelle jaan, niin kaksinkertaisena sen itselleni saan.

Ystävyys

€
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Ystävyys on kaunis puku omistajansa yllä, sitä ei voi ostaa tavaratalosta,
mutta se löytyy aamuauringon säteistä, vastaantulijan hymystä ja lämpönä omasta sydämestä.
Sylvi Ihalainen

Teitä palvelee Carita, Jari ja Markus

Pyörönkaari 3

Avoinna Su - To 9 - 23
Pe - La 9 - 24

Petosen Ikinuoret ry

Meidät löytää myös
Facebookista!

Aloitamme boccian
lokakuussa 5.10.
maanantaina klo 12.00.
Tiistaikerhot pyörivät
jo entiseen tapaan klo
11.40 - 14.00. Tervetuloa
uudet jäsenet joukkoomme
keskustelemaan, kahville,
pelaamaan, voimistelemaan
ja uusia ideoita tuomaan.
Laulut ja runotkin mahtuu
mukaan. Uusia tuulia
syksyyn.

5€ panini + kahvi

Seuraava Petosen lehti
ilmestyy 14.10.
Aineistot lehteen 6.10.

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
petosen.asukastupa@kuopio.ﬁ
Sähköposti:
Internet: http://kuopiossa.fi/web/petosen-asukastupa/
Internet: http://www.puijola.net/asukastuvat-petonen/
Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Avoinna ma - pe klo 9 - 14
Petosen asukastuvalta
voi kysyäklo
työllistymismahdollisuuksista
joko
Neulekerho
perjantaisin
11.30 - 13.30.
palkkatuella (edellyttää korkeimman palkkatuen oikeutta),
Huomaa muuttunut
aika!
työelämävalmennukseen
tai työharjoitteluun.

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

Kohtaamispaikka Kotikulma

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

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 17.9.2015
Porsaanleike
Ateriaan sisältyvät pääruoka, salaatti, leipä ja juoma.
Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia.

Kahvi ja croissant 2,50 €
Tarjous voimassa 30.9. saakka

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

http://kahvio.ppay.ﬁ

Kokoushuoneen
vakiovuorot
peruttu kunnallisvaalien
Haemme
Petosen
asukastuvalle
palkkatuella
ennakkoäänestyksen
vuoksi
17.
23.10.
tai työkokeiluun IT-taidot omaavia
henkilöitä.
Palkkatukipaikkaan vaaditaan oikeus
korkeimpaan mahdolliseen tukeen.Työaika 24h
55min viikossa. Kysy lisää Pasi Louhelaiselta,
044 718 1798, pasi.louhelainen@puijola.net.

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

Biljardi maanantaisin klo 9.30 - 13,
tiistaisin klo 9 - 13 ja torstaisin klo 9 - 14
Jumppa / Boccia maanantaisin klo 10 - 12
Askartelukerho torstaisin klo 11 - 14
Rivitanssi sunnuntaisin klo 12 - 14
Äijäsähly sunnuntaisin klo 17 - 18.30

Petosen lehti • Keskiviikko 16.9.2015

Kallaveden seurakunta

nen ja kanttorina Anna-Mari Linna ja
seniorikuoro. Kakkukahvit.
Gospelkonsertti su 27.9. klo 18. Vimma-kuoro ja Jaana Turunen sekä Richard Nicholls.
Koko kansan kirkkopyhä su 4.10. klo
10. Liturgia Matti Pentikäinen, saarna
Sirpa Nummenheimo, kanttorina Mari
Vuola-Tanila, Leena ja Tapio Tiitu.
Urkukonsertti su 4.10. klo 18. Leena
ja Tapio Tiitu.
Messu su 11.10. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Anni Tanninen ja
kanttorina Anna-Mari Linna.

Messu su 27.9. klo 17. Anni Tanninen.
Messu su 11.10. klo 17. Anni Tanninen.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351
Toivevirren ja -runon ilta su 20.9. klo
18. Sanna Alanen ja Richard Nicholls.
Olotilatorstai to 24.9. klo 11.30-13.
Sanna Alanen.
Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410
71650 Hirvilahti
puh. 044 275 7936

Kallaveden kirkko - muuta

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Työyhteisömessu su 20.9. klo 10.
Liturgia Veli Mäntynen, saarna Pontus
Salmi ja kanttorina Richard Nicholls.
Kirkkokahvit.

Tarina Safari-konsertti su 20.9. klo 17.
Jukka Salminen, Mari Vuola-Tanila, Talvikki Attila-Pekonen ja Anne Keränen.
Juhlimme päiväkerhotyö 70-vuotta.
Messu ja syntymäpäiväjuhla su 27.9.
klo 10. Liturgia Matti Pentikäinen, saarna Sirpa Nummenheimo, Maarit Kirki-

Miesten saunaillat Poukamassa
seuraavasti: 19.8., 18.9., 1.10., 23.10.,
20.11. ja 11.12. klo 17.30 Saunailtaan
kuuluvat sauna / avanto ja iltapala. Saunamiehet: Jarmo Oksanen p.050-5718
270 ja Kyösti Kurkinen p. 044-5696 775.
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ilmoittautua myös jättämällä viestin vastaajaan).
Perhetyö
Taidetiistai ti 1.9., 8.9., 15.9. ja 22.9.
klo 9.30-11.30. tai 13-15 Tervetuloa
koko perhe taiteilemaan Kallaveden
kirkon kerhotiloihin (Rauhalahdentie
21). Ota mukaan taiteiluun sopivat vaatteet ja omat eväät.
Jukka Salmisen konsertti su 20.9.
klo 17. Kallaveden kirkolla, Rauhalahdentie 21. Juhlimme päiväkerhotyö
70-vuotta.
Piirit

Perhekirkko su 27.9. klo 13. Juha
Määttä ja Anna-Mari Linna.

Olotilatorstai to 17.9. klo 11.30-13.
Niemisjärven kylätalossa. Sanna Alanen.

Diakonia
Hyvän hoidon päivä ke 23.9. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa,
Ilmoittautuminen
diakoniatoimistoon 0404848332 ma klo 9-10. (Voit

Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345

Asukasyhdistyksen matkalla Löytynlohella

Aurinkoinen sää helli lohenonkijoita, ja saalistakin saatiin.

Asukasyhdistyksen retkellä Löytynlohelle
ja Korkeakoskelle oli 44 osallistujaa.

P

itkälahti-Petosen
asukasyhdistys järjesti torstaina 27. elokuuta retken Pielavedelle Löytynloheen. Sää suosi matkaa, aurinko
paistoi ja oli kesäisen lämmintä. Ret-

keläisiä oli mukana kaikkiaan 44.
Osa retkeläisistä kalasti, osa kävi
marjastamassa ja osa nautti muuten
vaan olostaan.
Asukasyhdistys tarjosi retkeläisil-
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le kahvit, voileipää ja pullaa. Retkellä
huastettiin savvoo.
Kalastus sujui vaihtelevalla menestyksellä. Kalastajat antoivat mm. seuraavia kommentteja:
- Syötti ee oo oekee. Oesko iha mattoon ottanu paremmi. Ne vuan uipi
ohi.
- Ne ee tosissaan oekeen tartu tuohon syöttiin. Se ei kelepoo niille. Ee
kun ne kahtoo siinon kookku.
- Ee ne sitä huoli. Mitteepä tuota leukoosa repimään siinä.

- Ee ne ou niin tyhmiä. Ne on viisaampia kun sinä. No nyt. Nyt on
ummessa. Kävi. Kato veikö syötin?
Naaravat vuan teille että ähhähhähhähhäh. Puottakee vuan sitä ruokoo.
- Sieltä tulloo kato nyt oikee körmy!
- Heti rupes kato nykimään sullakii!
- Viskatkee syöttijä muutamija aena
tuohon korkin kuppeeseen ja sillon
tuo onki vetteen ni...
- Ootpa sinä kalamies.
- Emminä oo, harrastelija vuan. Samallailla ku kuka hyvvään.
- Voes melekeen sannoo, että ammattilaene.
Mutta saalistakin saatiin kotiin viemisiksi. Isoja lohen vonkaleita, joita
osa ehti myös savustaa.
Paluumatkalla käytiin myös kat-

selemassa ja kuuntelemassa kosken
pauhua Korkeakoskella Maaningalla.
Korkeakoski on Suomen korkein vapaana virtaava koski.
Retki sujui hienosti, tunnelma oli
leppoisa ja bussissa soljui koko ajan
iloinen puheensolina. Jäämme innolla
odottamaan seuraavaa asukasyhdistyksen matkaa.
Teksti ja kuvat: Jukka Kytöjoki
PS. Lisää kuvia löydät kuvagalleriastamme osoitteesta http://www.ppay.fi

Supersyysloma Pinarilla
A-OIKEUDET

Maanantai 12.10.

Tiistai 13.10.

Keskiviikko 14.10.

Torstai 15.10.

Perjantai 16.10.

KARAOKE KUUKAUDEN ENSIMMÄISENÄ LAUANTAINA

Leivontaa
• Klo 14:00 – 16:00

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

Zorbipallot

Splättiskokeilu
• Yli 12-vuotiaille
• Klo 14:00
• Klo 16:00

Makkaraa ja
vaahtokarkkeja

TIKKAKISAT JOKA LAUANTAI ALKAEN KLO 14:00

Päiväkisa
• Klo 16:00

Cantinan syysbileet lauantaina 26.9

Huovutusaskartelua
• Klo 16:30 – 18:30

Mölkkykisat alk. klo 13:00

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

Muikunpaistoa Jannen tapaan

Korupaja
• Klo 14:00 – 16:00
Päiväkisa
• Klo 16:00
Massa-askartelua
• 16:30 – 18:30

Päiväkisa
• Klo 16:00
Ulkopelejä
• Mm. pesistä, baseballia
• Klo 15:00
(alakoululaiset)
• Klo 17:00
(yläkoululaiset)

Pulmia ja tehtäviä
–rata
• Klo 14:00 – 16:00
Päiväkisa
• Klo 16:00
Kepparipaja
• Klo 14:00 – 18:00

Leivontaa
• Yli 12-vuotiaille
• Klo 18:30 – 20.30

Karaoke alk. klo 17:00
Tarjouksia ja mukavaa seuraa ym.

Nauhoja ja nyörejä
–askartelua
• Klo 14:00 – 16:00

Pinari avoinna ma - pe:

alakoululaiset klo 14:00 – 18:00 / yläkoululaiset klo 15:00 – 21:00
Tule viihtymään ja pelailemaan kavereiden kanssa!
Ilmoittautumalla varmistat paikkasi työpajassa!
Muutokset ohjelmassa ovat mahdollisia.

Petosen Vapaa-aikatilat, Pinari
Pyörönkaari 19
Sähköposti: pinari@kuopio.fi
Puhelin: 044 718 2687
Instagram: petosenpinari
Facebook: Petosen Pinari

Funbattle
• Klo 14:00
• Klo 17:00
• Klo 18:00
Kassien koristelua
• Klo 14:00 – 16:00
Päiväkisa
• Klo 16:00
Helmiaskartelua
• Klo 16:30 – 18:00
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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!
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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
Leppävirta
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Pyörönkaari 3 E 70820 Kuopio
Puh. 017 - 363 4757

www.petosenhammas.fi

Treenaa alk.

49 €
/kk!

Sanna, -35kg.

Fressi on täynnä upeita menestystarinoita. Kerro meille mitä SINÄ
haluat saavuttaa ja voita Fressi Trainer käyttöösi. www.fressi.fi

Fressi Lippumäki, Rauhalahdentie 68, 70820 Kuopio, puh. 010 850 9040, www.fressi.fi/lippumaki,
Fressi Kuopio, Kauppakatu 33, 70100 Kuopio, puh. 017 261 7474, www.fressi.fi/kuopio
Helsinki · Espoo · Vantaa · Tampere · Ylöjärvi · Seinäjoki · Lahti · Mikkeli · Kuopio · Oulu

