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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 30.11.2015 asti
1 seteli / asiakas

6,5€

tällä setelillä

GRILLILAUTANEN

GRILLI
voimassa 30.11.2015 asti
1 seteli / asiakas

6€

tällä setelillä

TONNIKALARULLA

PEKONIRULLA
KEBAB
voimassa 30.11.2015 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

8€

KASVIS/KALA
voimassa 30.11.2015 asti
1 seteli / asiakas

KOTIINKULJETUS JOKA PÄIVÄ ALK. 2,5€

6,5€

tällä setelillä

SAVU-CHILI ATERIA
GRILLI
voimassa 30.11.2015 asti
1 seteli / asiakas

8€

tällä setelillä

KANASALAATTI
SALAATTI
voimassa 30.11.2015 asti
1 seteli / asiakas

6,5€

tällä setelillä

NORMAALIPIZZA
2:lla täytteellä

PIZZA
voimassa 30.11.2015 asti
1 seteli / asiakas

tällä setelillä

KANAKEBAB TASKU
KEBAB
voimassa 30.11.2015 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€
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Jalkapallomaalivahtien kuulumisia
E
teläisellä Kuopiolla ei ole maalivahtiongelmaa jalkapallossa.
Petosen lehti kävi tiedustelemassa mitä kuuluu Joonas Pöntiselle
ja Miika Töyräkselle.

Pönä pelissä taas
Joonas ”Pönä” Pöntinen löytyy Cantina Casagrandesta tiskin takaa. Kuopion Palloseuran 25-vuotiaan maalivahdin kausi on nyt ohi. Hänellä on
helpottunut ja tyytyväinen fiilis.
- Olen ollut pitkään loukkaantuneena, ja nyt pääsin pelaamaan kaksi
liigapeliä. Edellisestä oli reilu kaksi
vuotta aikaa. Sikäli olen tyytyväinen,
että olen ollut taas terveenä. Mutta joukkueen menestys oli huonohko. Päädyttiin yhdeksänneksi sarjassa. Olisi voinut paljon paremminkin
mennä. Odotukset oli korkeammalla,
Pönä kertoo.
Loukkaantumisesta toipuminen oli
pitkä prosessi. Polven takaristisiteen
leikkaus oli erittäin iso operaatio. Polvileikkauksesta tehtiin myös Nelosen
Elixiriin pieni juttu viime vuoden
huhtikuussa.
- Leikkaus tapahtui Lääkärikeskus
ITE:ssä satamassa. Melkein vuoden
ajan meni kuntouttaessa. Tämän vuoden tammikuusta olen treenannut
täysillä, eikä polven kanssa ei ole ollut
enää mitään ongelmia.

Pelit mitalijoukkueita
vastaan
Loppukaudesta Pönä pääsi pelaamaan Veikkausliigaa mitalijoukkueita
vastaan. Vierasottelussa Rovaniemen
Palloseuraa vastaan oli 4200 katsojaa.
- Oli hyvät fiilikset pelata. Siellä oli
mitalihuumaa ja jopa kultaankin oli
RoPS:lla vielä mahdollisuus. On hienoa päästä tuollaisissa otteluissa pelaamaan. Se on semmoinen lisäbonus
vielä siihen.
Kauden viimeisessä ottelussa Helsingin Jalkapalloklubia vastaan KuPS
hävisi 0-1, mutta Pönä onnistui torjumaan rangaistuspotkun.
- Joo, rankkari tuli kiinni otettua ja
muutenkin oli hyvä peli. Varsinkin
HJK-ottelussa olen, summa summarum, erittäin tyytyväinen omaan suoritukseeni, vaikka hävittiinkin. En tiedä miten se minulle aina sattuu, että
HJK:ta vastaan tulee hyviä pelejä pe-

PÄÄKIRJOITUS

H

allitus ei sitten kaatunutkaan.
Vielä. Sinällään harmi, sillä onhan tosielämän House of Cards melkein jopa yhtä hyvää
viihdettä kuin Netflixin maineikas
draamasarja. Juonittelu kulisseissa,
tietovuodot ja selkäänpuukotus on
varmasti lähes yhtä hämmentävää
molemmissa.
Persut ovat aiemmin taipuneet mihin epämieluisaan päätökseen tahansa pitääkseen paikkansa hallituksessa.
Nyt vaikuttaa siltä että saman tekivät
kokkarit. Vallasta luopuminen on to-

maisesti. Miika käy Klassikan urheilulukiota, mikä mahdollistaa tämän.
- Kyllä koulu siinä sivussa menee, arvosanat ovat olleet hyviä, toteaa Miika.
- Elämä pyörii aika paljon koulun ja
jalkapallon ympärillä, siinä riittää tekemistä.
Miikan ensi kauden tavoitteena on
pärjätä KuPS:n B-junioreissa hyvin.
Maajoukkueen osalta on tarkoitus
vakiinnuttaa paikka siellä ja päästä
ykkösmaalivahdiksi. Parin vuoden
sisällä on pyrkimys päästä KuPS:in
Veikkausliigajoukkueen rinkiin. Pidemmällä aikavälillä tavoite on Suomen A-maajoukkue ja ammattilaisura.

Joe Hart idolina

Joonas Pöntinen on toipunut pahasta loukkaantumisesta.
lattua, ihmettelee Pönä.

Regions Cupin voitto
Pönä kävi kesällä pelaamassa Kolmosta puolenkymmentä ottelua myös
KuPS:n farmiseurassa SC Kuopio Futis -98:ssa. KuFu:n riveissä hän voitti
myös Regions Cupin eli entisen Suomen Cupin pikkufinaalin. Finaali
pelattiin Turun Pallokerhoa vastaan
syyskuun lopulla Valkeakoskella.
- Vaikka puhutaan Kolmosen joukkueista, niin kyllä finaalissa on aina
hieno pelata. Ihmisiä oli paljon peliä
katsomassa ja hyvä fiilis oli. Hyvä voitto kaiken lisäksi. Ja mukava tapahtuma!
Pönällä loppuu sopimus tähän kauteen, eikä jatkosta ole vielä varmuutta.
- Sen näkee sitten, miten tulee käymään. Nyt on minulla niin sanotusti
kesäloma jonkun aikaa. Haluan jatkaa
vielä pelaamista. Tuntuu siltä, että en
ole kaikkeani antanut vielä, Pönä toteaa.
Kuopiolaiselle jalkapalloyleisölle Pönä haluaa sanoa:
- Minulla on nyt perusterveys kun-

Miika Töyräksen tavoitteet ovat korkealla.

nossa. Toivottavasti nähdään ensi
kesänä Keskuskentällä ja tulkaa sankoin joukoin sinne katsomaan pelejä.
Lupaan, että jos pelaan KuPS:ssa ensi
kaudella niin parempi kausi tulee kuin
tästä.

tuksiin polkupyörällä.
- Onhan sitä muutama vuosi poljettu
polkupyörällä treeneihin, kun ei muuten päässyt. Vanhemmat olivat töissä.

Uusi maajoukkuemaalivahti Kurkimäestä

Miikan on tarkoitus pitää talven yli
kovaa harjoitustahtia. Ohjelmassa on
viikoittain kahdeksat joukkuetreenit
ja 3-4 omatoimista harjoitusta. Tarkoitus on treenata kovaa ja ammatti-

Petosen lehti vieraili myös Kurkimäessä. Isäntänä oli Miika Töyräs Kuopion Palloseuran B-juniorijoukkueesta,
16-vuotias jalkapallomaalivahti.
Viime kausi meni Miikalla ja
KuPS:lla hyvin. Joukkue saalisti SMsarjassa pronssimitalin.
- Se oli hyvä suoritus. Henkilökohtaisesti meni myös hyvin. Pääsin mukaan U-17 -maajoukkueeseen ja pelasin siinä viisi peliä. Vastassa olivat
Viro, Latvia, Norja, USA ja Slovakia.
Pelit menivät tosi hyvin, kertoo Miika.
Miika aloitti jalkapalloilun 6-vuotiaana KuPS:n Kurkimäen kaupunginosajoukkueessa Kurjissa. KuPS:n junioriedustusjoukkueeseen hän pääsi
10-vuotiaana. Hän taittoi usein matkan Kurkimäestä keskustaan harjoi-

Uudistuksia tai ahdistuksia
siaan vaikeaa. Frank Underw... Juha
Sipilän kiristyskeinot tepsivät jälleen
kepulaisten eduksi. No toisaalta persuihin pettyneillä rasisteilla vahvistetut demaritko olisi sitten parempi
vaihtoehto?
Vaali- ja gallup-tulokset osoittavat
vaan sen miten monenlaisissa elämäntilaisessa eläviä ihmisiä maassa
asuu. Jos kaikilla menisi hyvin, olisimme iloisesti kaikki kokoomuslaisia
tai keskustalaisia tai rkp:läisiä. Asioista päättäminen olisi varsin helppoa.
Jos meitä edes kiinnostaisi politiikka.

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

Ei ainakaan talvisin Malibun mökillä
jaksaisi moisesta innostua. Ja kesällähän ei politiikkaa edes tehdä, kun
asianosaisilla on kolmen kuukauden
lomat.
Sote-uudistuksen sovun hetkellä
on puhuttu kolmesta toimijatahosta:
julkisesta, yksityisestä ja kolmannesta sektorista. Se ei tule tarkoittamaan
sitä että kolmannen sektorin toimijan
perustama terveysasema RAY:n tai
EU:n avustusrahalla möisi terveydenhoitopalveluja murto-osahinnalla siitä mitä naapurin Mehiläinen tai Ter-

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

Tavoitteena A-maajoukkue

Miikan uran tähtihetki tähän saakka
on ensimmäinen maaottelu Viroa vastaan kesäkuussa. Ottelu päättyi Suomen voittoon 4-2. Idolinaan hän pitää
Manchester Cityn ja Englannin maajoukkueen maalivahtia Joe Hartia.
Miika toivoo, että kuopiolainen jalkapalloyleisö löytäisi tiensä ensi kesänä kentän laidalle.
- Sinne vaan kaikki katsomaan pelejä. Paikan päällä voisi olla enemmänkin porukkaa.
Petosen lehti toteaa eteläisen Kuopion jalkapallomaalivahtitilanteen olevan erinomaisen hyvällä mallilla. Alueelta kasvaa jatkuvasti aivan loistavia
maalivahteja. Petosen lehti toivottaa
menestyksekästä tulevaisuutta sekä
Joonas Pöntiselle että Miika Töyräkselle.
Teksti: Jukka Kytöjoki
Kuvat: Jukka Kytöjoki ja Pasi Louhelainen

Pönä palasi tolppien väliiin loppukaudesta.

veystalo. Siihen ei kapitalisti taivu.
Kokoomuksen tavoitteena on lisätä
yksityisen terveyspalvelujen tarjontaa
ja pitkällä tähtäimellä haalia sellainen
valta ettei julkista terveydenhuoltoa
ole vara järjestää. Paras keino siihen
on myydä kotimaiset yksityiset terveyspalvelufirmat ulkomaisille konserneille, jotka eivät maksa veroja
Suomeen. Kokoomuslaisiahan se ei
hetkauta, koska toki he ovat hankkineet ko. konsernin osakkeita. Hallintarekisteriuudistuksen
tarkoitus
on sitten pimittää nämä omistukset.
Kaunis tai kauhea suunnitelma, näkökulmasta riippuen.
Toiveet kannattanee kääntää hal-

lintoalueuudistukseen. Jos vaikka
Pohjois-Savon itsehallintoalue osaisi määrittää että terveyspalveluja saa
järjestää vain yritys, jonka omistus
on yli 50-prosenttisesti Suomessa.
Jää nähtäväksi mitä nämä uudistukset käytännössä lopulta tarkoittavat,
ovatko ne sittenkin ahdistuksia. Todennäköistä kuitenkin on ettei pienituloisen ja vielä heikommassa olevien
asema ainakaan parane. Hallituksen
juonittelujen paljastajia ei sentään
vielä aleta junan alle työntämään, eihän?
Pasi Louhelainen
PPAY:n hallituksen puheenjohtaja

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

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 9.12.2015
aineistot viimeistään 1.12.2015

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Torstai
Perjantai
Sunnuntai
Tiistai
Torstai
Perjantai

12.11.
13.11.
15.11.
17.11.
19.11.
20.11.

klo 18.30
klo 11
klo 11
klo 9
klo 18.30
klo 11
klo 18
klo 20
klo 11

Sunnuntai 22.11

3

Rukousilta
Retkievasta
Jumalanpalvelus
Rukousaamu
Rukousilta
Retkievasta
Varhaisnuortenilta
Nuortenilta
Jumalanpalvelus

UUDET TOIMITILAMME
OSOITTEESSA PYÖRÖNKAARI 18

Diakonityö jatkaa osoitteessa Koppelonkuja 1

Pyörönkaari 18, Petonen
Koppelonkuja 1, Petonen

Story stabilittapetti

32

Lamella
Vinyylilankku

00

29

rll

50
m2

45

90

Lamella Premium
laminaatti
Naava, Tuohi ja Pistaasi

17

50
m2

Take Me
seinälaatta
Koko 20 x 50 cm

39

m2

Lamella Tammi Natur
Valkomatta Kartano Loc
lukkoponttiparketti
Ruotsalainen, laadukas
Taitettava, 1-sauvainen
Lauta 14 x 138 x 2000 mm
Tibet seinälaatta
Koot 25 x 40 cm,
20 x 30 cm
Alk.

24

50
m2

50
m2

Lisää hyviä tarjouksia löydät myymälästämme!

Kuopio: Tehdaskatu 8, puh. (017) 550 2600
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15
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Vanhempainkahvit Pitkälahden ABC:llä

T

ulliportinkatu 34:ssä Kuopiossa sijaitsee Nuorten Palvelun
ry:n toimipiste. Paikalla toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio ja nuorisoagentti Helmi Korhonen.
Jaakko on monitoimimies, joka tekee työtehtäviä laidasta laitaan. Tärkeä tehtävä on yrittää löytää resursseja
toiminnalle. Hakemusten tekeminen
on tärkeää. Jaakko seuraa alan kenttää
ja tutkimusta, ja tekee rahoitushakemuksia. Yhteistyökuvioita viritellään
jatkuvasti eri toimijoiden kanssa eri
puolilla Suomea.
Helmi käy puhumassa paljon kouluilla vanhemmille, opettajille, lapsille
ja nuorille aiheina sosiaalinen media
ja digitaalinen pelaaminen. Hän kouluttaa myös vapaaehtoisia Nuorten
Palvelun verkkotyöhön. Lisäksi hän
toimii työparina etsivässä nettityössä iltatyöntekijöiden kanssa ja vastaa
pitkälti järjestön sosiaalisen median
viestinnästä.
Nuorten Palvelu järjestää Pitkälahden ABC:llä Vanhempainkahveja.
ABC on Pitkälahdessa suosittu ajanviettopaikka nuorten keskuudessa. Jos
siellä istuskelee illalla, näkee kymmeniä nuoria.

Ruohonjuuritason
kysymyksiä
Vanhempainkahvien aiheet ovat
ruohonjuuritasolta nousseita kysymyksiä, jotka askarruttavat vanhempia. Esimerkiksi pelaamiseen ja internetissä roikkumiseen liittyy usein
aikuisten huoli. Välttämättä aikuiset
eivät aina tiedä, mistä siinä on kysymys. Koulupainekysymys koskettaa
erityisesti hyvin menestyviä lukiolaisia tyttöjä. Koulu aiheuttaa paineita
myös silloin, kun se ei kiinnosta tai
motivaatio on alhainen. Nämä aiheet
ovat tyypillisesti sellaisia, joihin ratkaisut löytyvät ideoimalla porukalla.
Vanhempainkahveista julkaistaan
esite, joka jaetaan kahveille osallistu-

neille. Lisäksi esitteet löytyvät Nuorten Palvelu ry:n nettisivuilta yleisötilaisuuksien materiaalit –osiosta tai ne
saa mailitse myös Helmiltä ja Jaakolta.
Vanhempainkahveilla aihe alustetaan ensin. Alustaja kertoo, miksi ilmiötä käsitellään ja mistä siinä on kysymys. Sen jälkeen käydään yhdessä
läpi vanhempien kokemuksia.
- Kun käsittelin viimeksi koulupaineasiaa, lähdin liikkeelle aikuisten
työpaineista. Täten vanhempien on
helppo eläytyä nuoren koulupaineeseen. Ne ovat aika samantyyppisiä asioita, kertoo Jaakko.

Ennaltaehkäisevä
näkökulma
Jaakon mukaan työtä tehdään ennalta ehkäisevästä näkökulmasta. - Kuopiossa on erittäin hyvät asiantuntijat ja
palvelut. Esimerkiksi, jos nuorella on
ongelma pelaamisessa ja se vaikuttaa
riippuvuudelta, niin silloin tarvitaan
ensin kouluterveydenhuoltoa ja muita ammattilaisia. Ja me tiedetään ammattilaisista tällä kylällä ja ohjaamme
nuoren tarvittaessa heidän puoleensa.
Nuorten Palvelu on tehnyt Kuopiossa vuosia myös tukihenkilötoimintaa,
tänä päivänä puhutaan zempparityöstä.
- Meillä on 40-60 vapaaehtoista, jotka ovat tasapainoisia aikuisia nuorten
kaverina ja tukena. Ammattilaisetkaan eivät aina pysty auttamaan, vaan
siihen tarvitaan rinnalle tasapainoinen aikuinen. Me koulutamme nämä
vapaaehtoiset.

P

nikulttuurinen ja -aineksinen. Se on
siinä mielessä sellainen asuinalue, jollainen muu Kuopio on tulevina vuosina. Toivottavasti myöskin Kuopion
kaupunki oivaltaa sen. Hyvät palvelut
ja hyvät liikenneyhteydet ovat nuorille
ensisijaisen tärkeitä.
Vanhempainkahvi-iltoja on yhteensä viisi, joista osa on jo pidetty. Aihepiirit ja ajankohdat ovat seuraavat:
to 22.10. klo 18-19 Mitäs nyt tehdään? Kun nuoret vaan pelaa,
to 29.10. klo 18-19 Mitäs nyt tehdään? Kun koulupaineet painaa nuorta,
to 5.11. klo 18-19 Mitäs nyt tehdään?
Kun kalja ja kannabis kiinnostavat,
to 12.11. klo 18-19 Mitäs nyt tehdään? Kun koulu ei kiinnosta,
to 19.11. klo 18-19 Mitäs nyt teh-

dään? Kun yhteistyö ei toimi koulun
kanssa.
Mikäli sellainen aihepiiri, jonka
kanssa on ongelmia on jo käsitelty
vanhempainkahveissa, kannattaa ottaa yhteyttä Jaakkoon tai Helmiin.
Yhteystiedot ovat seuraavat:
Jaakko Nuotio,
puh. 0400 916 569,
jaakko.nuotio@nuortenpalvelu.fi
Helmi Korhonen,
puh. 0400 231 693,
helmi.korhonen@nuortenpalvelu.fi.
Vanhempainkahveista ja nuorten
ongelmista löytyy tietoa Nuorten Palvelun nettisivuilta, www.nuortenpalvelu.fi
Teksti ja kuva: Jukka Kytöjoki

Jaakko Nuotio ja Helmi Korhonen järjestävät Vanhempainkahveja Pitkälahden ABC:llä.

Petosella fiksuja nuoria
- Lapset ja nuoret ovat Petoselle leimaa antava piirre. ”Koko kylä kasvattaa” -ajattelua on moniaineksisessa
maailmassa vaikea rakennella, mutta
että kaikilla aikuisilla olisi kuitenkin
vastuu lapsista ja nuorista. Petoselle
toivotan tsemppiä ihan erityisesti. Se-

Kauppias Ulla Immonen kertoi, kuinka postin
noutopiste on lähtenyt käyntiin.

ostin noutopiste Petosen K-supermarketissa alkaa kivikkoisen
alun jälkeen saada kiinni rutiineista. Noutopiste on toiminut nyt
reilun kuukauden. Kauppiaat Vesa ja
Ulla Immonen kertoivat miten toiminta on lähtenyt käyntiin.
Noutopiste on Postiltakin uusi konsepti. Suomessa niitä ei vielä montaa
ole ja tämä on tuonut mukanaan omat
haasteensa. Asiakkaat ovat mieltäneet
K-supermarketissa toimivan nou-

hän on ihan upea alue, ja palvelut kehittyvät siellä, toteaa Jaakko.
- Petoslaiset nuoret ovat ihan älyttömän fiksuja ja avoimia. Mutta sielläkin
on nuoria, jotka kaipaavat tsemppiä
ja tukea arjessa. Vanhempainkahveilla on ollut aktiivisia ja innokkaita
keskustelijoita, mutta sinne voi tulla
myös vaan hiljaa kuuntelemaan. Vanhemmat ovat huomanneet, että muidenkin pitää keskustella samoista asioista, kertoo Helmi.
- Ja petoslaiset ovat itse hirveän aktiivisia oman kaupunginosansa kehittämisessä. Ihan kaikissa kaupunginosissa ei ole Kuopiossa niin vireää
toimintaa.
- Eikä ole tämmöistä lehteäkään, jatkaa Jaakko.
- Petonen on myöskin hyvin moderni kaupunginosa. Se on aina ollut mo-

topisteen täyden palvelun Postiksi,
vaikka kyseessä on noutopiste, jonka
pääasiallinen tarkoitus on ollut mahdollistaa pakettien sekä kirjattujen
kirjeiden noutaminen lähempää kotia.
- Paketin punnitseminen ja hinnoittelu on asiakkaan tehtävä ja vastuulla. Asiakas on siis vastuussa oikeasta
hinnasta. Henkilökunta kyllä auttaa
tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan, mutta valmiiksi hinnoiteltu lä-

Vaikeuksien kautta voittoon
hetys myös tekee asioinnista sujuvampaa, Ulla neuvoo.
Posti sijaitsee edelleen Kolmisopessa, Citymarketin yhteydessä. Noutopisteen tulo oli kauppiaiden oma
valinta. Haluttiin, että Petoselle tulee
Postin toimipiste, sillä asiakkaat ovat
sitä niin paljon toivoneet. Henkilökunnan koulutuksesta huolimatta alku ja sen hankaluudet olivat yllätys.
- Kieltämättä alku oli varmasti kaikille yllätys. Kuopiossa postin noutopiste on ensimmäinen laatuaan,
Ulla valottaa. Postilta saatu koulutus
on Vesan mukaan uuden konseptin
vuoksi vielä kehitysasteella ja tämä
osaltaan on vaikuttanut alkutaipaleen
hankaluuteen. Postilta oli henkilö auttamassa ensimmäiset kolme päivää.
Lisäksi tukipuhelin oli alkuun ahkerassa käytössä, mutta siitä huolimatta
jonotusajat venyivät välillä pitkiksi.
- Postin verkkokoulutuspalvelut ovat
henkilökunnan työaikataulujen puitteissa ahkerassa käytössä ja täällä on
toinen toisiamme tuettu ja neuvottu.
Ulla kertoo.
Palaute on muuttunut alun negatiivisista kommenteista selkeästi positiivisempaan suuntaan. Tiedostetaan,
kuinka hyvä asia on, että Petosella on
oma Postinsa, vaikkakin ”vain” noutopiste. On myös käytännöllistä, että
postikäynnin voi yhdistää kauppareissuun.

Jouluruuhkat tuovat
omat haasteensa
Jouluruuhkista kysyttäessä käy heti
ilmi, että pienelle noutopisteelle joulu tulee olemaan uusi koetinkivi ja
haaste; tilat ovat normaalistikin alkuviikosta 75-prosenttisesti täynnä, eikä
joulua lähestyttäessä tilanne ainakaan
helpotu.
- Jos paketteja tulee paljon, ei ole tilaa hyllyköidä. Tämä saattaa viivästyttää pakettikorttien lähettämistä. Ulla
sanoo suoraan.
K-marketin noutopisteen asiakkaiden kannattaakin huomioida tämä
joululahjatilauksia tehdessään. Tilaukset kannattaa noutaa mahdollisuuksien mukaan ripeästi, että saadaan tilaa uusille paketeille ja toiminta
nopeutuu. Lisäksi tilaukset kannattaa
tehdä hyvissä ajoin.
- Aivan kuten verkkokauppojen sivuillakin mainitaan, sesongit kannattaa ottaa huomioon hyvissä ajoin, Ulla
jatkaa.
Jouluruuhkiin onkin toivottu helpotusta Postin puolelta mm. pyytämällä
toista laitetta pakettien käsittelyyn.
Jokainen paketti vie oman aikansa ja
yhdellä laitteella jonoa pääsee syntymään. Oppimistaival on vielä kesken
ja molemmat kauppiaat pyytävät asiakkaita olemaan kärsivällisiä.
Omakohtaisia kokemuksia toimittajalla on noutopisteen toiminnan alku-

vaiheista useita ja palvelu on selkeästi
kehittynyt parempaan suuntaan. On
paljon kätevämpää noutaa paketti tästä Petoselta, vaikka hieman joutuisi
jonottamaankin, kuin ajaa Kolmisopelle. Eikä sielläkään selviä jonottamatta. Ulla neuvookin, että paras aika
Postin palveluiden käyttämiseen on
ruuhka-ajan ulkopuolella.
- Neljästä kuuteen on ehkä pahin
ruuhka. Iltaan se painottuu, kun ihmiset pääsevät töistä ja koulusta.
Kaikkiaan Smartpost-pakettiautomaatti, postilaatikot kaupan pihassa
ja Postin noutopiste tuovat Petoselle
varsin kattavat postipalvelut:
- pakettien, kirjeiden sekä kirjattujen kirjeiden noutopalvelut
- kirjeiden lähetys ja kirjemerkkien
myynti
- etukäteen maksetut tai postimerkeillä maksettavat kotimaan pakettilähetykset
- pakettiautomaattien palvelut
Henkilökunta on myös valmis neuvomaan noutopisteen palveluiden ja
pakettiautomaatin käytössä.
Lopuksi K-supermarketin kauppiaat
haluavat lähettää Petosen lehden lukijoille terveisensä.
Teksti ja kuva: Jani Tossavainen
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Talvi yllättää joka vuosi
T
alven koittaessa vuodesta toiseen autoilijat kokevat yllätyksen. Liukkaat kelit, ikkunoiden huolimaton raappaus, kiire sekä
mahdollisesti huonot renkaat voivat
pahimmassa tapauksessa aiheuttaa
onnettomuuden. Petosen lehti tapasi
poliisipartion ja kysyi, kuinka talveen
voi varautua.
Renkaista puhuttaessa ylikonstaapeli Risto Nykänen Itä-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisista nostaa
esille renkaiden tärkeyden. Hänen
mukaansa hyvät talvikelin renkaat
ovat hyväkuntoiset sekä reilun kulutuspinnan omaavat. Tärkeämpää on
kuitenkin se, että kuljettaja itse tietää
renkaidensa kunnon.
- Huonokuntoisia tai vanhoja renkaita ei kannata alle laittaa. Ennen
kaikkea tärkein on, että kuljettaja tarkalleen tietää, millaiset renkaat ovat
ja millaiset ovat niiden ominaisuudet,
Nykänen kertoo.

Toinen ääripää talvirenkaiden hankkimiseen ylikonstaapelin mukaan on
hankkia kalliit testivoittaja-renkaat,
joiden varaan sitten ikään kuin tuudittaudutaan. Tällöin saatetaan ajaa
liian luottavaisesti. Liukkaat kelit kuitenkin pidentävät jarrutusmatkoja
huomattavasti ja renkaiden merkitys
korostuu erityisesti äkkijarrutuksessa: huonot renkaat saattavat yllättää ja
vähintään jarrutusmatka kasvaa jopa
useilla metreillä. Matka ei tunnu pitkälle, mutta väistettäessä esimerkiksi
suojatiellä kaatunutta jalankulkijaa
muutama metri on ero onnettomuuden välttämisen ja kolarin välillä.
Talvirenkaiden tulee olla autossa alla
joulu-, tammi-, sekä helmikuun ajan.
Tämä huolimatta siitä, miten leuto
talvi on. Nykäsen mukaan PohjoisSavossa ollaan hyvin hereillä talvirenkaiden tarpeesta, eikä kalenteriin
tuijoteta, vaan renkaat vaihdetaan alle
tarvittaessa, vaikka talvirengaspakko
ei vielä olisikaan voimassa.
- Savossa muuhun maahan verrattuna katsotaan nimenomaan kelin eikä
kalenterin mukaan milloin talvirenkaat laitetaan alle, Nykänen kehuu.
Talvirenkaan kulutuspinnan tulee
olla vähintään 3 millimetriä. Kuitenkin esimerkiksi nastarenkaista puhuttaessa pito-ominaisuus on jo kadonnut, kun lähestytään sakkorajaa.
Näppärä tapa mitata renkaiden kulutuspinta kotikonstein on kahden euron kolikolla; kun kantti jää piiloon
renkaan uraan, on renkaassa riittävästi pintaa.

Kiire yllättää jokaisen
Haastattelussa nousivat myös esille
ylinopeudet, kiire, sekä talvisaikaan
joka vuosi liikenteessä näkyvät ”iglut”,
eli autot joihin on tehty pieni kurkistuskolo ikkunaan. Kysyttäessä miten
kiirettä voi ehkäistä, on vastaus yllättävä:
- Kiire yllättää jokaisen. Siltä ei voi
välttyä. Oletettu kiire ei saa kuitenkaan heijastua ajotyyliin. Jokainen
voi itse miettiä, onko järkevämpää
myöhästyä muutamalla minuutilla,
vai pahimmassa tapauksessa jäädä
saapumatta kokonaan, ylikonstaapeli
toteaa.
Ylinopeutta ajamalla saavutettu
ajallinen hyöty on marginaalinen:
Kuopion alueella matkat ovat niin lyhyitä, että ylinopeudella saavutetaan
korkeintaan muutaman kymmenen
sekunnin ajallinen voitto. Samaan
aikaan onnettomuuden riski kasvaa
moninkertaiseksi. Tämä heijastuu

Tilaa NYT Taikuri Puijon Paronin uusittu Pikkujoulu-SHOW tilaisuuteesi.
Esityksissä tullaan tänä vuonna näkemään paljon uusia temppuja.
Showssa lentelee lintuja ja luetaan ajatuksia! Yllätyksiä unohtamatta!
Aina kannattaa kysyä ohjelmaa juuri Teidän juhlaanne, sillä voimme
yhdessä suunnitella ohjelman juuri Teidän juhlaanne sopivaksi!
Puijon Paroni tekee myös esityksiä esim. yritysjuhliin, syntymäpäiville,
häihin, polttareihin, merkkipäiville jne... Juhlien tunnelman kohottajana
toimii erinomaisesti huumoripitoinen esitys ja sen lisäksi myös erittäin
suosittu lähitaikuus!
Tarkemmin taikuriin ja ohjelmiin voi tutustua osoitteessa
www.puijonparoni.com
Puhelinnumero: 050 572 2699

TALVI JO SAA,
VÄLTÄ KEVÄÄN RUUHKAT!
TUO PYÖRÄSI AMMATTITAITOISEEN
POLKUPYÖRÄHUOLTOON!
PYÖRÄT PYÖRIMÄÄN EDULLISESTI:

Ylikonstaapeli Risto Nykänen (oik.) sekä vanhempi konstaapeli Jukka Littunen.
myös onnettomuustilastoihin. Kuopion kaupungilta saadut tilastot kertovat, että Petosen ydinalueella vuosittain ajetaan keskimäärin 21,3 kolaria.
Tilasto kertoo vain poliisin tietoon
tulleet onnettomuudet, eikä ota huomioon mm. parkkipaikalla tapahtuneita tai kevyen liikenteen onnettomuuksia. Eniten kolareita ajetaan
suurissa risteyksissä: PitkälahdentiePetosentie-, Hulkontie-Petosentie-,
Pitkälahdentie-Pyörönkaari-,
sekä
Pitkälahdentie-Hulkontie risteyksissä.

- Tuolla liikenteessä kun eletään,
niin pidetään se oma ajatus sataprosenttisesti siinä omassa, turvallisessa
liikkumisessa. Siinä ohessa pyritään
mahdollisimman paljon huomioimaan muuta liikennettä. Liikenne on
meidän yhteinen peli, eikä sitä voida pelata niin, että joku sooloilee tai
pelaa omaan pussiin. Otetaan keli
huomioon. Kiire on meillä jokaisella, mutta se pitää nollata ratin takana,
ylikonstaapeli Risto Nykänen lähettää
terveisinä.

Yleisin syy ylinopeuteen on oletettu
kiire; lapsi voi olla yksin kotona, on
kiire ruokaa laittamaan, ollaan myöhässä tapaamisesta. Lista on pitkä,
mutta Nykänen muistuttaa, ettei hyväksyttyä syytä ajaa ylinopeutta ole.
- Nykyaikana jokaisella on puhelin,
jolla voi ilmoittaa olevansa myöhässä
ja sopia asioista. Jokainen meistä tietää, että joskus voi olla myöhässä, ylikonstaapeli pohtii.
Tilastojen valossa Petosen alueella
ajetaan jatkuvaa lievää, keskimäärin
noin 3 km/h ylinopeutta. Pyörönkaarella ajetaan maltillisesti, alle nopeusrajoitusten, kun taas Pirtintiellä mennään noin 5 km/h ylinopeutta.

Petosen lehti haluaa kiittää ItäSuomen poliisia informatiivisesta
haastattelusta ja muistuttaa kaikkia
autoilijoita noudattamaan erityistä varovaisuutta liikenteessä kelien muuttuessa kylmemmiksi ja liukkaammiksi. Lisäksi kiitos kuuluu Kuopion
kaupungin suunnitteluinsinöörille,
Paula Liukkoselle, nimenomaan tätä juttua varten taustatiedoksi koostetuista tilastoista. Hän valistaa myös
kevyen liikenteen turvallisuuden huomioimisesta; On hyvä laittaa nastat
tai liukuesteet, pitää pyörässä valoja
ja ennen kaikkea muistaa heijastimet
tai heijastinliivit. Autoilijan on vaikea
nähdä syyspimeillä mustissa liikkuvaa
kevyttä liikennettä.

Yksi tapa millä omaa taivaltaan talvikelissä voi nopeuttaa, on varautua
lähtöön hyvissä ajoin, sekä hankkia
autoon hyvä jääraappa sekä lumiharja.
Näkyvyyden ikkunoista tulee olla täydellinen sekä eteenpäin että sivuille.
Ei pidä tehdä vain pientä kurkistuskoloa tuulilasiin, vaan auto tulee putsata
kunnolla. Katto ja ajovalot tulee olla
lumesta puhtaat, eikä lumi saa pölistä.
- Igluihin puututaan ja jos ajatellaan,
että esimerkiksi Petosen aamuruuhkassa on ikkunaan tehty vain pari
koloa ja lähtee liikenteeseen, pahimmillaan otetaan kortti pois. Kyseessä
on sen verran vakava teko, Nykänen
varoittaa.

Ei sooloilua
Lopuksi kysyin, millaiset terveiset
Itä-Suomen poliisi haluaa laittaa Petosen lehden lukijoille:

PERUSHUOLTO

KULJETUSPALVELU HUOLTOON 10 € (20 €)
Päiväranta-Hiltulanlahti -välisellä alueella.
Tarjous voimassa 29.02.2016 saakka.

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

PETOSEN PYÖRÄHUOLTO
Valmuskakuja 4, 70800 Kuopio
puh. 0440 170 919
seppo.mielikainen@dnainternet.net
Meidät löytää myös
Facebookista!

Teitä palvelee Carita, Jari ja Markus
Vietä pikkujoulusi legendaarisessa

KARHUNPESÄSSÄ

Lisää muun muassa kevyen liikenteen turvallisuudesta voit lukea osoitteesta:
www.liikenneturva.fi
Lähteet: Kuopion kaupunki (tilastot
Petosen alueen nopeuksista ja kolaritilastoista)
Teksti ja kuva: Jani Tossavainen

Petosen lehti
myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

70€ (85€)

6-20 hlö ruokailu. Voit tilata ohjelmaa, mm:

Karaoke, tietovisa, vinyylimusiikkia,
kitaristi ja joulupukki
SOITA 044 235 1324, Pyörönkaari 3
Pyörönkaari 3

Avoinna su-to 9-23, pe-la 9-24

KOKOUSKUTSU

Pitkälahti- Petosen asukasyhdistys ry:n syyskokous
maanantaina 30.11. klo 17.00 Petosen vapaa-aikatilojen
kokoushuoneessa (Pyörönkaari 19, 2. krs)
Esillä sääntömääräiset asiat. Kaikki Petosen asukkaat ovat
yhdistyksen jäseniä, jäsenmaksua ei ole.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus
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Tervetuloa!

Petosen vapaa-ajantilat, Pinari,
Pyörönkaari 19, puh. 040 473 1728
Avoinna: ma-pe 9.30-13.30
Meillä käy vain käteinen.

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://www.puijola.net/asukastuvat-petonen/
Tupa on avoinna ma-pe 9.00 - 17.00
Avoinna ma - pe klo 9 - 15
Petosen asukastuvalta
voi kysyäklo
työllistymismahdollisuuksista
joko
Neulekerho
perjantaisin
11.30 - 13.30.

Maistuvaa lounasta
ma-pe klo 10.30-13.00

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

To 12.11.2015
Porsaanﬁlevarras

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

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

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

Jalkasenkatu 7, avoinna ma-to 8.30 - 14, pe 8.30 - 13
Neulekerho perjantaisin klo 12.30 - 14.30.

Yhdistyksen
Korjausompelija jälleen tavattavissa.
järjestämät
Kokoushuoneen vakiovuorot peruttu kunnallisvaalien
ennakkoäänestyksen vuoksi 17. - 23.10.
kaikille avoimet
toiminnot:

10 lounaskuponkia 45 € (arvo 48 €)
Tarjous voimassa 18.12. saakka

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

www.ppay.ﬁ • 044 729 5233
•
•
•
•
•

http://kahvio.ppay.ﬁ

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

Petosen Ikinuoret ry
Kokoonnumme joka tiistai Petosen asukastuvalla, toinen krs. klo
11.45 - 14.00. Tervetuloa mukaan uudet Ikinuoret, ikään tai
kuntoon katsomatta, meidän entisen mukavaan seuraan. Alkaa
olla taas sitä aikaa että mietitään ja suunnitellaan jouluruokailun
aikaa ja paikkaa. Pakkasta ja lunta odotellessa, tervetuloa.

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.

Petosen perinteinen

Joulutapahtuma

La 12.12.2015 klo 10-14
Myyjäispaikkojen varaus alkaa
23.11. Petosen asukastuvalla
Myyjäispaikat 5€, maksu varattaessa.
Paikan koko 3x2m. Oma pöytä/myyntiteline!
Lisätietoja p. 044 718 5073

Joulutapahtuman ohjelmassa muun muassa:
musiikkia
joulupukki

joulupuuro
askartelua
Arpajaiset

Palkinnot yhteensä n. 400€!

Ateria:

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

Hakemukset ja tiedustelut toimisto@ppay.fi
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Kallaveden seurakunta

4.12. klo 18-20. Petosen seurakuntalolla.
Vapaa pääsy. Lisätietoja www.donkki.
net tai Cecilia Kurkinen p. 050-381
4459. Järjestäjänä Kansanlähetys.
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15, 70870 Hiltulanlahti
puh. 040 4848 351

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
puh. 040 4848 336
Messu su 15.11. klo 10. Liturgia Veli
Mäntynen, saarna Sanna Alanen ja kanttorina Mari Vuola-Tanila ja Vaeltajatlauluryhmä Karttulasta.
4.v-synttärit su 15.11. klo 16. Tuula
Hoffrén, Juha Määttä ja Mari VuolaTanila.
Messu su 22.11. klo 10. Liturgia Sanna
Alanen, saarna Sirpa Nummenheimo ja
kanttorina Anna-Mari Linna.
Millaista konfliktia turvapaikan
hakijat pakenevat? su 22.11. klo 12.
Lähi-idän konflikti on kärjistynyt Syyriassa ja Irakissa. Koko Eurooppaan on
paennut alueen asukkaita sodan jaloista.
Millainen sota on kyseessä? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet konfliktin syntyyn
ja kärjistymiseen? Aiheesta esitelmöi
Puolustusvoimien Pohjois-Savon aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti
Ensio Palosaari.
Viittomakielinen messu su 22.11. klo
15. Seppo Laukkanen ja Leena Vartiainen.
Perinteiset lähetysmyyjäiset la 28.11.
klo 11-13
1. Adventtisunnuntain messu su
29.11. klo 10. Liturgia Anni Tanninen,

saarna Jari Nordman Suomen Raamattuopistosta, kanttorina Mari VuolaTanila ja nuorten lauluryhmä. Messun
jälkeen torttumyyjäiset.
Messu ja koko kansan kirkkopyhä
06.12.2015 Aamupala ennen messua
klo 9 Klo 9-10 Aamupala. Klo 10 messu
liturgia Petteri Hämäläinen, saarna Sirpa Nummenheimo, kanttori Anna-Mari
Linna ja kirkkokuoro. Partiolippukunta
Petosen polun etsijöiden lupaustenanto.
Mukana myös tyttöjen ja poikien kerholaisia. Toimintapisteet ja lounas messun jälkeen.
Suomen Raamattuopiston päivä su
29.11. klo 12.
Petosen seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
puh. 040 4848 345
“Mies ajan haasteissa” -miestenpäivä
la 14.11. klo 11. Matti Sihvonen, Esko
Konttinen, Ari Huusko, Veijo Olli, Matti
Turunen, Jukka Vasara ja Rauno Taskinen. Päivä päätty kaikille avoimeen messuun klo 17.
Kutsu yhteyteen -messu su 15.11. klo
17. Anni Tanninen.
Vauvakirkko su 22.11. klo 17. Juha
Määttä ja Richard Nicholls.
Donkkis Big Night-toimintailta pe

Olotilatorstai to 12.11. klo 11.30-13.
Sanna Alanen.
Perhekirkko su 29.11. klo 15. Sanna
Alanen, Richard Nicholls ja Dolce sekä
Kurkimäen ja Vehmasmäen päiväkerholaiset.
Itsenäisyyspäivän hartaus ja seppeleen lasku su 6.12. klo 13. Itsenäisyyspäivän hartaus ja ja seppeleenlasku kaatuneiden haudoille. Veli
Mäntynen, Anna-Mari Lintu.
Esikoislestadiolaisten seurat pe
13.11. klo 18. sekä su 22.11. klo 16 Vehmasmäen kappelissa. Kirkkokahvit. Järj.
Esikoislestadiolaiset.

teema on “Turvallisuutta senioreiden
arkeen”. Ilmoittautuminen 12.11. mennessä Maarit Kirkiselle p. 040 4848 369.
Perhetyö
Perheiden jouluaskartelut 1.-3.12.
seuraavasti 1.12. klo 18 Vehmasmäen
kappelilla ja Jynkänvuoren kerhohuoneella. 2.12. klo 18 Kallaveden kirkolla.
3.12. klo 18 Petosen seurakuntatalolla ja
Karttulan seurakuntakodilla. Ota mukaan omat sakset ja kassi.
Piirit
Haminalahden työseura ti 17.11. klo
18.30. Ella Maapurolla, Pyörönkaari 15.
Veli Mäntynen.
Olotilatorstai to 19.11. klo 11.30-

Hirvilahden kappeli
Länsirannantie 2410,
71650 Hirvilahti
puh. 044 275 7936
Itsenäisyyspäivän seppeleen lasku su
6.12. klo 13. Anni Tanninen
Metsän joulurauhan julistus Lamperilan laavulla su 29.11. klo 18. Lamperilan laavulla, Petteri Hämäläinen ja
Anna-Mari Linna.
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
su 6.12. klo 10. Saarna Matti Pentikäinen, kanttori Anne Keränen.
Diakonia
Hyvän hoidon päivä ke 25.11. klo
10.30-14.30 Rytkyn leirikeskuksessa.
Ilmoittautuminen diakoniatoimistoon
p. 040-4848332 ma klo 9-10. (Voit ilmoittautua myös jättämällä viestin vastaajaan).
Yhtymän yhteinen lähimmäisten
jatkokoulutus ti 24.11. klo 17-19.30
Keskusseurakuntatalolla, Suokatu 22.
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kuopion SPR:n kanssa. Aluksi ruokailu,



11:00 Raamattuopetus Piispa Matti Sihvonen



12:00 Ruokailu



13:00 Veljesseurat Matti Turunen, Ari Huusko, Matti Mönkkönen, Jari Muta



14:10 Yhteinen rukousmatka raamattuun Veijo Olli



14:45 Kahvit



15:15 Veljesseurat jatkuu
Lassi Keinänen, Rauno Taskinen, Jukka Vasara, Olavi Laitinen, Juhani Happonen



16:30 Rukouspalvelu



17:00 Kaikille avoin miestenpäivän päätösmessu
Liturgi Esko Konttinen, saarna Matti Turunen, musiikissa Viikunapuu,
juontaa Jarmo Oksanen
Kirjamyyntiä.
Järjestäjä Kallaveden seurakunta ja Katulähetys
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13. Niemisjärven kylätalossa. Sanna
Alanen. Klo 11 kotisairaanhoitaja tulee
pistämään influenssarokotteita. Hänellä
on mukana rokotteita yli 65 vuotiaille
ja riskiryhmiin kuuluville, jotka saavat
ilmaiset rokotteet (muiden pitää tuoda
omat).
Puutossalmen Lähetyspiiri to 19.11.
klo 13. Ritva Heikkisellä, Koljonniemenpolku 13.
Rytkyn lähetyspiiri ti 24.11. klo 18.
Erkki ja Kirsti Oinosella, Poikkimäki 6.
Sanna Alanen.
Seurakuntapiirien yhteinen joulujuhla ke 2.12. klo 18. Rytkyn leirikeskuksessa. Sanna Alanen.
Eteläisen ja länsirannan piirien
joulujuhla ke 2.12. klo 18. Rytkyn
leirikeskuksessa. Sanna Alanen ja AnnaMari Linna.
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PALVELUA HYMYSSÄ SUIN
- ihan tässä lähellä

Palvelumme perustuvat pitkään
kokemukseen ja ajanmukaisiin
hoitomenentelmiin. Kattava palvelutarjontamme sisältää kaikki aina
yleishammashoidosta vaativiin purennankuntoutuksiin.

Tunnetko tämän
Tunnetko tämän
liikennemerkin?
liikennemerkin?
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!

Kaikki Hammaslääkärimme ja suuhygienistimme palvelevat sinua
vankalla ja nykyaikaisella ammattitaidolla.

PETOSEN HAMMAS
H A M M A S L Ä Ä K Ä R I A S E M A

Tarjoamme nyt hampaiden valkaisun
Marraskuun ja Joulukuun ajan hintaan:
VASTAANOTTO
VALKAISU

249 €

Valkaisuajan varanneille
hampaiden puhdistus
hintaan: 49 euroa.

Puijon Autohuolto
Puijon Autohuolto

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...

norm. 399 €

- Helpotusta
hammashoidon kuluihin.

KUOPIO• Pyörönkaari 3 E • 017 3634757 • petosenhammas..

Avaamme joulukuussa
tyylikkään 400m2
Fressi Kuntosalin
Savilahteen!
Varaa paikkasi nyt, ja varmista huikea
ennakkovaraajan etu:

• Aloituspaketti -50%
• Treenaa marraskuu 15€/kk
Kauppakadulla ja Lippumäessä*
Soita 010-850 9018 tai
klikkaa nettiin: www.fressi.fi/savilahti

Samalla kortilla
käytössäsi myös
Kauppakadun ja
Lippumäen
Fressit!

*)Koskee uusia 12/24 kk tai Jousto kanta-asiakassopimuksia.
Sopimuskausi alkaa keskuksen avauksesta.

Fressi Savilahti, Savilahdentie 14, 70700 Kuopio, puh. 010 850 9018, www.fressi.fi/savilahti
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

