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• Karaoke Pe-Su klo 16, Ke bingon jälkeen
• Keskiviikkoisin bingo tuotepalkinnoin klo 17.30
• DJ Kuvis soittaa vinyylilevyjä joka
kuukauden viimeinen lauantai alkaen klo 18.
• Pubivisat pe 28.9. klo 19.00 ja pe 26.10. klo 19.00,
marraskuusta alkaen kahdesti kuussa.
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
facebook.com/karhunpesakuopio

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

Pyörönkaari 3

Avoinna ma-to 10-22, pe-la 9-24, su 9 -21

• Uudet senioritalot rakenteilla
• Jynkkään Boutique-hotelli
• Vuosituhat vaihtui Areenassa
• Roskajuoksu Petosella
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Vaihtoehto vuokra- ja omistusasumiselle

J

os suuren pankkilainan ottaminen
ja varainsiirtoveron maksaminen
eivät houkuttele, voi asumisoikeusasuminen olla sinulle omistusasuntoa soveltuvampi ratkaisu. Käytännössä se tarkoittaa, että huoneiston
saa asuttavakseen maksamalla noin
15 prosenttia asunnon hinnasta. Kun
oikeus asumiseen on lunastettu, asumisesta maksetaan jatkossa kuukausittaista käyttövastiketta.
Tämän asumismuodon etuna on,
että asumisoikeus on elinikäinen, eikä asukasta voi irtisanoa kuin poikkeustapauksissa. Maksettu asumisoikeusmaksu palautetaan asukkaan pois
muuttaessa rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa kokonaan omakseen, vaikka asukas näin myöhemmin
haluaisi.

Kenelle asumisoikeus
myönnetään?
Asumisoikeusasuntoja voivat hakea
kaikki 18 vuotta täyttäneet. Hakemiseen tarvitaan kiinteistön sijaintikunnan jonotusnumero. Ensimmäinen
askel asumisoikeusasunnon hakemiseksi onkin siis järjestysnumeron varaaminen kunnalta, jolloin vapautuvia
asuntoja tarjotaan jonotusnumeron
mukaisessa järjestyksessä.
Jonotusnumeron hakeminen on
maksutonta eikä vielä sido mihinkään. Hakijalta kuitenkin edellytetään, ettei hänellä ole hakualueella
kohtuullisen tasoista omistusasuntoa
tai varoja sellaisen hankkimiseen. Mikäli ehdot täyttäviä hakijoita ei ole, voi
asumisoikeuden saada myös varallisuusrajat ylittävä hakija.

Asumisoikeussopimusta voi käyttää
lainavakuutena. Asumisoikeusasuntoa vastaan otetun asuntolainan korot
ovat verotuksessa vähennyskelpoisia
kuten muutkin asuntolainankorot.
Joissain tapauksissa myös asumisoikeusasumiseen Kela voi myöntää asumistukea.

Aikainen sopija voi
vaikuttaa lopputulokseen
Blominkatu vitoseen on parhaillaan
nousemassa kaksi kerrostaloa. TAAsumisoikeus rakennuttaa talot, joihin tulee yhteensä 53 asuntoa. Kaikki talojen asunnot ovat kaksioita tai
kolmioita ja niiden neliöt vaihtelevat
46.5 ja 74,0 välillä. Asunnoissa on lasitetut parvekkeet, laminaattilattiat ja
laatoitetut kylpyhuoneet. Asuntoihin
voi mahdollisesti myös teettää lisä- ja

muutostöitä sopimalla niistä urakoitsijan kanssa.

Uudet talot nousevat
keskelle palveluja

- Rakentamisen alkuvaiheessa sopimuksia tekevät asiakkaat voivat vielä
vaikuttaa materiaalivalintoihin sopimuksen teon yhteydessä annettavan
materiaalivalintalomakkeen mukaisesti, kertoo TA-Yhtiöiden myyntineuvottelija Sanna Machul.

Blominkadun asunnot on suunnattu 55 vuotta täyttäneille. Rakenteilla
olevien asuntojen valttina onkin ehdottomasti sijainti, sillä Petosen palvelut löytyvät kävelyetäisyydeltä: päivittäistavarakaupat, kirjasto, uima- ja
jäähalli, sosiaali- ja terveysasema, apteekki sekä seurakuntakeskus.

Osassa Blominkadun asunnoissa
on myös oma sauna, ja molemmissa taloissa yhteissauna. Saunan poisjättäminen asunnosta mahdollistaa
tehokkaammat ja siten edullisemmat asuinneliöt. Machulin mukaan
saunattomuus ei kuitenkaan ole rakentamisen uusi trendi. Asukkaiden
käytössä tulee olemaan monipuoliset
oleskelualueet pihalla, kerhotila sekä
talopesula.

Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Sweco Rakennetekniikka Oy ja urakoitsijana
kohteessa toimii Peab Oy. Asuntojen arvioitu valmistumisaika on 30.9.2019.

Tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa. Tupakointi on sallittu ainoastaan
mahdollisella erikseen osoitetulla tupakointipaikalla.
Yleensä asumisoikeutta hakevalta
edellytetään, ettei hänellä ole omistusasuntoa tai varallisuutta niin paljon, että pystyisi niillä rahoittamaan
vastaavanlaisen omistusasunnon hinnasta puolet. Poikkeuksena ovat yli 55
-vuotiaat, sillä heillä ei asunnon hakijoina ole varallisuusrajoja lainkaan.
- Blominkadun asuntoihin on jatkuva haku päällä. Asumisoikeutta voi
siis hakea Kuopion kaupungin antamalla järjestysnumerolla, joita voi
hakea Kuopion kaupungin Asuntotoimesta, Machul neuvoo.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen

…Petosella asuu runsaat 13 000
kuopiolaista n. 6 000 asunnossa,
asumismuodot menevät melko
tasan kerrostalojen ja pientalojen
kesken ja petoslaisten keski-ikä on
34 vuotta.

PÄÄKIRJOITUS
On taas se ajanjakso, kun palataan
kesän jälkeen ruotuun. Loman epämääräinen vuorokausirytmi vaihtuu
tiukkaan, aikataulutettuun arkeen,
kalenterit täyttyvät uusista harrastuksista, ja myös ruokavaliossa palataan
grilliherkuista makaronilaatikkoon.
Arki on arkea, tasaista ja yllätyksetöntä.
Ehkäpä juuri sen takia paineet
täyttää elämä jollain vähän erikoisemmalla tai hienommalla, tuntuvat
nousevan juuri syksyisin. Nyt pitäisi
löytää se kaikkein trendikkäin harrastus, aloittaa eksoottisen kielen opiskelu tai vähintäänkin mennä metsään
ja kerättävä marjoja tai sieniä korintäydeltä. Niistä sitten väännetään kotitekoiset hillot ja pikkelssit niin, että
oma viitseliäisyys tulee ikuistetuksi ja

Onks sun elämä somekelpoista vai omaasi?
jaetuksi sosiaalisessa mediassa.
Meillä on tarve päteä jollain alalla,
ettei vaan leimaannuta sohvaperunoiksi, jotka kotiin tullessaan mieluiten heittäytyvät vaakatasoon ja harrastavat oman pään sisäistä dialogia.
Koska aika moni on sydämeltään mukavuudenhaluinen kotihiiri, on onneksi nostettu myös tämä ominaisuus
uuteen uljauteen hyggeilyn ja downshiftauksen trendein. Että nyt onkin
sitten ihan ok ottaa vähän rennommin ja panostaa kotoiluun kuntoilun
sijaan. Tosin tähänkin usein liittyy se,
että vähintään villasukkaa on kudottava tai jotain persoonallista tuunattava kuvattavaksi ja jaettavaksi.
Ehkäpä juuri kotoilun myötä erilaiset siivous- ja raivausoppaat ovat saa-

vuttaneet suuren suosion. Jos kerran
ollaan kotona, siitä on tehtävä tahrattoman puhdas järjestyksen pesä,
jossa yksikään tavara ei saa asustaa
ilman, että sitä kohtaan koetaan iloa
ja rakkautta. Näin myös kotona löhöilystä saadaan muovattua itsekuria
vaativa trendilaji.
Mark Manson on uutuuskirjassaan
”Kuinka olla piittaamatta paskaakaan”, kirjoittanut rennolla otteella
nurinkurisen oppaan hyvään elämään. Maailma tuputtaa väsymättä,
että parempi elämä edellyttää meiltä aina vain enemmän ponnistelua.
Vasta sitten, kun minulla on hieno asunto, tavallista kaduntallaajaa
edustavampi ulkonäkö, kadehdittava
työpaikka ja puoli maailmaa matkustuskokemusta, olen myös onnellinen.

Mansonin mukaan kaikesta jonninjoutavasta on tullut niin tärkeää, että sitä tavoitellessamme menetämme
mielenterveytemme. Yleensä tavoitteet vaativat niin paljon rahaa, panostusta, aikaa ja itsekuria, että onni pakenee käsistämme aina vaan. Ja
epäonnistuminen syö mieltä. Koko
elämä tuntuu menevän hukkaan jahdatessa tyytyväisyyden ja onnellisuuden illuusiota.
Manson ei suinkaan halua meidän
muuttuvan välinpitämättömiksi. Idea
on siinä, että oppisimme tunnistamaan, mitkä vaatimukset tulevat täysin itsemme ulkopuolelta. Hän yllyttää punnitsemaan omia elämänarvoja
päättämällä ihan itse, mikä minulle
on oikeasti tärkeää. Elätkö omaa elämääsi vai kenties somen odotuksia

siitä, mitä hyvä elämä on?
Tosiasia on, että elämässä on monta arkista, tylsää ja puuduttavaa asiaa,
joista on vain suoriuduttava. Se on
ok, koska niin on aina ollut ja tulee
aina olemaan. Opettelemalla viis veisaamaan siitä, että joka hetki ei tunnu
mukavalta, ihminen oppii, että sen
ikävän, arkisen rutiinin hyväksyminen on myönteinen kokemus itsessään.
Eläköön siis maanantaiaamut, vessapaperin hylsyn vaihto, räntäsade,
eduskunnan kyselytunnit, kalapuikot, bussin odottelu ja kissan oksennus tyynyliinalla. Arki on taas täällä!
Pirjo Kiiski
toimittaja
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Kotikulmalle kaksi
Entinen SavoKartano on nyt
vuosikymmentä täyteen! Hotel Sawo House:

P

etosen ikiomalla asukastupa
Kotikulmalla vietettiin 20 –
vuotisjuhlia elokuun viimeisenä
päivänä. Tupa on jo pitkään vakiinnuttanut paikkansa alueen asukkaiden olohuoneena.

– Päivittäin täällä käy kolmisenkymmentä henkilöä, osa heistä lähes joka
päivä. Leppoisan kahvipöytäseurustelun ohessa meiltä saa neuvoja vaikkapa tietokoneen käyttöön ja melkeinpä
kaikkiin arkipäivän asioihin. SPR:n
sairaanhoitajan kanssa voi joka kuukauden ensimmäisenä päivänä keskustella terveyteen liittyvistä asioista
ja mittauttaa vaikkapa verenpaineensa, kertoo lähiötyöntekijä Pasi Louhelainen.

– Ja jos kotona iskee tekemisen puute, niin Kotikulmalle voi pistäytyä
vaikka kortinpeluuseen tai kahville,
kupponen maksaa vain 70 senttiä ja
kaupanpäälliseksi saa vielä kahvileivän. Meillä on myös jaossa ilmaista
leipää joka päivä, muistuttaa Louhelainen.

– Pienille Boutique-hotelleille on kysyntää

kä Matkukseenkaan aja viittä minuuttia pidempään. Huoneista avautuvat
pihamaisemat tuovat oman lisänsä
matkailijoiden viihtyvyyteen.
– Boutique–hotellit ovat usein ideoitu tietyn teeman ympärille. Sisustus
voi olla vaikka 50–luvun tyyliä, keittiö
erikoistunut eksoottiseen menuun ja
niin edelleen. Meillä yhtenä teemana
tulee olemaan ympäröivä luonto ja
sen tarjoamat elämykset, kertoo Juha
Miettinen. Luontopolut, elämyspaketit ja esimerkiksi kalastukseen liittyvät aktiviteetit kiinnostavat niin kotikuin ulkomaalaisia matkailijoita.

Jalkasenkatu 7:ssä sijaitseva Kotikulma on avoinna maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 8-13 sekä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8-15.
Tervetuloa käymään!
Teksti ja kuva:
Heikki Kokko

Synttärikahville ennättivät myös Raimo, Leila, Asta ja Kaitsu.

Hotel Sawo Housen valttina ovat idyllinen kartanomiljöö ja luonnonläheisyys.

N

äin sanoo hotelliyrittäjä Juha Miettinen, joka restauroi
Jynkässä jo pitkään vajaakäytöllä olleen kartanon viehättäväksi 17
huoneen hotelliksi. Kiinteistöjen remontoiminen kodikkaaksi ja luontoteemoja hyödyntäväksi kokonaisuudeksi vei aikansa, mutta hiljattain
loppusilauksensa saanut Sawo House
on jo tovin ollut valmis vastaanottamaan hotellivieraansa. Keltaisen päärakennuksen saneeraus juhlatiloiksi
käynnistyy syksyn ja tulevan talven
aikana.
– Uniikit ja kodinomaiset Boutique
–hotellit ovat tuttuja isosta maailmasta jo 1980–luvulta alkaen, niitä syntyi
Euroopan ja Yhdysvaltojen miljoonakaupunkeihin vastapainoksi isoille

hotelliketjuille, selvittää Minna Sairberg. Niiden, kuten myös Sawo Housen toimintaideana on viihtyisyys,
helppo saavutettavuus ja yksilöllisyys.
– Useimpiin huoneisiin on oma sisäänkäynti, mikä tuo hieman kodinomaisuutta ja tietysti vieraiden kaipaamaa omaa rauhaa. Laaja piha-alue
terasseineen ja ympärillä avautuva
luonto ovat iso plussa, kehuu Sairberg.
Sauna- ja kokoustilat kuuluvat luonnollisesti hotellin palveluihin.

Luontoteema kiinnostaa
Vaikka Sawo House sijaitsee käytännössä keskellä luontoa, niin matkaa
keskustaan on vain kuutisen kilometriä, bussireitti kulkee aivan vierestä ei-

– Tähän saakka olemme markkinoineet palvelujamme lähinnä sosiaalisen median kautta ja vieraita on
ollut lähes viisisataa, aina ulkomaita
myöten. Kuopiossa on ilmiselvä tilaus
ydinkeskustan ulkopuolella sijaitsevalle majoitus- ja ravintolapalvelulle.
Hotellin ravintola ja aulabaari palvelevat asiakkaita ympäri vuoden. Jatkossa Sawo House järjestää asiakkailleen
erilaisia aktiviteetteja kysynnän mukaan, selvittää Miettinen.
– Eteläisen Kuopion asukkaat ovat jo
pitkään odottaneet kartanon hiljaiselon päättymistä. Nyt tuo toive on viimein toteutunut, joten kannattaa tulla
tutustumaan, kehottaa hotelliyrittäjä
Miettinen.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Sawo House

Petosen Nallet järjestää;

30.
PETOSEN
HÖLKKÄ
Litmasen kentällä
sunnuntaina
Huom! Ilmoittautuminen paikan päällä klo 11.30 - 12.30!

Mukana myös Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry!

Lisätietoa Hölkästä:
www.petosennallet.fi
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Areena juhli milleniumia
täydessä loistossaan
Jussi Tuovinen muistelee alkuaikoja Petosen Areenalla

P

itkän linjan radiopersoona Jussi
Tuovinen oli tuttu näky ravintola Areenan estradilla viime vuosituhannen lopulla. Jussin isännöimät
bändi- ja karaokeillat vetivät salin täyteen ilta toisensa perään.
– Areenan toiminnan käynnistivät
muistaakseni vuonna 1998 ravintolabisnekseen jo 90-luvun alkupuolella
mukaan lähteneet Juha Ledentsa ja
Aarre Mättö puolisoineen. Olin tehnyt keikkaa Wanhaan Satamaan ja
muihin heidän perustamiinsa ravintoloihin jo vuosien ajan, joten jäin
roikkumaan mukaan vielä Areenan
touhuihinkin. Kieltämättä silloin alkuvaiheessa homma Areenalla oli vähän hakusessa. Puitteet olivat hyvät,
mutta oikeanlaisen ohjelmatarjonnan
löytäminen tuotti vaikeuksia, muistelee Jussi.
– Kokeiltiin perinteisiä iskelmällisiä
tanssi-iltoja, mutta ne eivät vetäneet
kunnolla. Tai ainakin näytti siltä, olihan pinta-ala salissa aika suuri. Ainakin Meiju Suvas bändeineen taisi
olla esiintymässä. Ohjelmaa tilattiin
myös paikallisilta tanssiyhtyeiltä, esimerkiksi Huttusen Jopea käytettiin
paljon.

Remu kurvasi Areenalle
suuren maailman tyyliin
– Ensimmäisen kerran Areena saatiin täyteen marraskuussa 1998, kun
siellä pidettiin DJ Niten 50-vuotispäivät ja Nitestä kirjoittamani kirjan
”Poppia ikä kaikki” julkkarit. Paikalla
oli tiskijukkalegendan fanien ja ystävien lisäksi musiikkimaailman edustajia. Remu Aaltonen saapui onnittelemaan entistä kiertuekaveriaan suuren
maailman tyyliin, amerikanraudalla
ja tietysti takapenkillä istuen, mustiin
laseihin sonnustautunut autonkuljettaja oli erikseen. Sakari Kuosmasen
esittämät onnittelut olivat sakumaisen
jämäkät, tunteita unohtamatta. Niten
tunnetuista kollegoista muualta Suomesta juhliin tulivat mm. Jouko ”Stadin Säkki” Linnamaa, Dj Edward,
Pia Temisevä ja Pentti ”Pena” Teräväinen.
– Keskelle viikkoa saatiin hieman
imua, kun ryhdyimme pitämään yhdistettyjä musavisa- ja karaokeiltoja.
Joitakin isompia karaokekisojakin järjestettiin. Alkukarsintoja oli arki-iltoina ja finaalit ajoitettiin viikonlopuille.
Radio Oikea Asema lähetti parhaat
laulusuoritukset jälkilähetyksenä.

– Jossain vaiheessa Mätöt irtautuivat
Areenan toiminnasta ja paikka jäi Ledentsoille. Juha tilasi tamperelaiselta
Erkki ”Eki” Sillanpäältä konsulttiapua. Ekin kautta tulivatkin käyttöön
varman päälle laaditut soittolistat. Ja
kieltämättä levyille tallennetut kokonaisuudet toimivat hyvin. Niistä oli
meille levyjen pyörittäjille suuri apu,
kun ei tarvinnut etsiä levysalkuista
jokaista biisiä erikseen. Eki rakensi
myös sen ajan huipputekniikan tiskijukkien käyttöön, omia laitteita ei
tarvinnut roudata. Kaikki oli talon
puolesta. Myös savu- ja valotehosteet.
Taisipa olla strobokin.

Juhannuksena soitettiin
valssit ja tangot
– Vuosituhannen vaihteen tienoilla
viikonvaihteen ohjelmakonsepti vakiintui ainakin pariksi vuodeksi täysin
dj-vetoiseksi. Yksi puolivuotisjakso
taisi mennä niin, että vuorottelimme Niten kanssa viikonloput. Vaikka
olimme jo silloin ”varttuneempia levylässyjä”, nuorempi väki otti Areenan omakseen. Alkuillasta vanhempi
porukka tanssi iskelmällisen popin
tahdissa, mutta viimeistään noin klo
22 aikoihin piti jo siirtyä hot current

Jaana Oksman, Kuopion vahvin nainen:

– Pelkällä voimalla ei kisoissa pärjää

K

uopion vahvin nainen –tittelin elokuussa voittanut Jaana
Oksman on määrätietoinen
nuori nainen. Sunsets Kuopio –tapahtuman yhteydessä pidetyt kisat olivat
Jaanan ensimmäiset. Kahdeksan vuoden tiukka voimalajitreeni ei mennyt

hukkaan; palkintona kirkas kärkisijoitus tässä voimaa, tekniikkaa ja sitkeyttä vaativassa lajissa.
– Kipinä voimalajeihin syttyi asuessani Tampereella, jolloin päätin pistäytyä kuntosalilla. Sillä tiellä ollaan
Jaanan vakiotreenipaikka
on Old School Gym Petosella.

edelleen.
– Kuusi vuotta sitten muutin Kuopioon ja nyt treenipaikkani on muutaman vuoden ollut Old School Gym
täällä Petosella, kertoo Jaana. Kuntosaliyrittäjä Timo Lipponen on hänen
mukaansa ollut suureksi avuksi, salilla
Jaana treenaa viisi kertaa viikossa.
– Olen tutustunut muihinkin Kuopion saleihin, mutta täällä on ihan
omanlaisensa leppoisa fiilis ja tänne
on tosi mukava tulla, kehuu voimanainen.

Niten viisikymppiset 1998 Petosen Areenalla, vas. Joke ”Stadin Säkki” Linnamaa, Jussi Tuovinen, Remu Aaltonen, Pia Temisevä ja Kari ”Nite” Niiranen.
-osastoon.
– Mielenkiintoisen ja hauskan poikkeuksen muodosti yksi juhannus. Totuttuun tapaan yritin tarjota nuorehkolle yleisölle teknoa ja muuta house
-musaa, mutta eihän se kelvannutkaan. Suomen suven suuren juhlan
kunniaksi vaadittiinkin soittamaan
valsseja ja tangoja. Ja totta kai niitä sitten soitettiin.
– Vuosituhannen vaihtumista juhlistettiin täydellä tuvalla. Mieleen jäi,

että juuri vuosituhannen vaihtumisen
hetkellä soitin jumittui ja tuolla historiallisella hetkellä soitettavaksi tarkoitetun biisin aloitus myöhästyi noin
puoli minuuttia. Piti vain huudattaa
yleisöä uuden vuosituhannen kunniaksi. Taiteellinen vaikutelma ei kärsinyt. Sen verran ”juhlatuulella” porukka oli, että ei huomannut teknistä
ongelmaa.
Teksti: Petosen Lehden työryhmä
Kuva: Jussi Tuovisen arkisto

loukkaantumisriskiä pidetään vähäisenä. Ensi kesän kisat on tarkoitus laajentaa myös sileiden kivien nostolla.

– No, sallin itselleni silloin tällöin
myös mässypäivän, naurahtaa kaupungin vahvin nainen.

– Treenasin kisoihin vain kolmisen
viikkoa ja voitto lohkesi siihen nähden helposti. Ensi kesän kisat tulevat
varmasti olemaan vieläkin kovatasoisemmat. Pelkkä voimaharjoittelu ei
kuitenkaan riitä, laji vaatii myös tarkkaan hiottua tekniikkaa. Oikea ravinto ja riittävä lepo ovat myös tärkeitä.

Henkinen valmistautuminen Kuopion ensi kesän kisoihin näyttää jo alkaneen. Ehkäpä Jaana psyykkaa tulevia
kilpasiskojaan: mässäilkää vaan rauhassa, täältä tullaan!
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Ystäviä Shanghaista

Huipputulos kolmen
viikon lajiharjoittelulla
Kuopion kisoissa lajeina oli tukkipunnerrus, farmarikävely, krusifiksi,
säkkien lastaus ja maastaveto. Näissä

FAKTA
Ikä: 27
Syntynyt Siilinjärvellä,
asuu Petosella
Pituus: 163 cm
Paino: 66 – 67 kg
Ammatti: kokki, työpaikkana
ravintola Ehta
Perhe: elämänkumppani, 2 koiraa
Harrastukset: koirien kanssa
lenkkeily
Saavutukset: Kuopion
vahvin nainen 2018
Tavoitteet: tulla paremmaksi,
vahvemmaksi ja voittaa
Kuopion vahvin nainen -titteli 2019

P

yörön koulussa vieraili elokuussa viikon ajan kolme opettajaa ja neljä oppilasta Kuopion
ystävyyskaupungista
Shanghaista.
West Middle School on Pyörön koulun ystävyyskoulu, jonka kanssa on
meneillään englannin ja matemaattisten aineiden opiskelun kehittämiseen liittyviä yhteistyöprojekteja. Uutensa yhteistyönä aloitettiin
YK:n kestävään kehityksen tavoittei-

siin tutustuminen. Kuopiolaiset ja
shanghailaiset nuoret saivat miettiä
yhdessä mm. terveydenhoitoa, koulutuksen tasa-arvoisuutta ja sekä sitä
millaisessa elinympäristössä he haluaisivat elää. Vierailu onnistui ja sympaattisten vieraitten kanssa ystävyyttä jatketaan välimatkasta huolimatta.
Teksti: Eija Niiranen
Kuva: Jyrki Houtsonen
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Partiopolku alkaa sudenpennusta
vartiolaiseksi ja samoajaksi
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Wellness Tropical
Perinteinen brasilialainen

Hieronta– ja
kosmetologipalvelu
Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
Ajanvaraus: 046 528 1324

Kelan palvelupiste lopetti

Petosella kun ollaan, löytyy tuttu nallenjälki myös lippukunnan omasta logosta.

K

aikki Aku Ankkaa lukeneet
tietävät nokkelat sudenpennut ja etenkin maagisen Sudenpentujen käsikirjan, josta löytyvät
kädenkäänteessä ratkaisut joka pulmaan. Myös Petosen Polunetsijät ry:n
viestintävastaavan ja sihteerin Eevi
Pulkkisen lapsuudessa Tupulla, Lupulla ja Hupulla oli osuuteensa asiaan,
kun partiotoiminta alkoi kiinnostaa:
- Itse kiinnostuin toiminnasta, koska oma isäni oli aikoinaan harrastanut
partiota ja kertoili hauskoja juttuja siitä. Ankanpojatkin vaikuttivat asiaan,
vaikka oikeasti partiosta ei sitä kaikkitietävää käsikirjaa saakaan.
Partio on kasvatustoimintaa, jonka
tavoitteena on tukea lasten ja nuorten
kasvua elämäntavoiltaan tasapainoiseksi, vastuuntuntoiseksi, aktiiviseksi
sekä itsenäisesti ajattelevaksi. Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja: suhde Jumalaan, omaan itseen, muihin
ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja partioliike on avoin kaikille,
jotka hyväksyvät sen päämäärän ja
arvopohjan.

Ujot, rohkeat ja sisukkaat kaikille löytyy paikkansa
Partiolippukunnat voivat toimia tyttö- tai poikalippukuntina tai yhteislippukuntina. Petosen Polunetsijöiden
yhteislippukunta toimii Järvi-Suomen

Partiolaisten alueella. Lippukunnan
ensisijainen tehtävä on partio-ohjelman toteuttaminen eli ikäkausitoiminnan järjestäminen. Tätä tehtävää
lippukunta voi toteuttaa myös toisten
lippukuntien ja piirin kanssa yhteistyössä. Esimerkiksi leirit ovat usein
yhteisleirejä, joissa on sekä tyttöjä että
poikia.

partiolaisiksi. Sisupartiolaiset voivat
toimia samassa ryhmässä kuin kaikki
muutkin. Tuen tarve otetaan tällöin
luonnollisesti huomioon ryhmän toiminnassa, ja esimerkiksi johtajia voi
olla useampi.

- Partiossa on valtakunnallinen
suunnitelma ja aktiviteetteja jokaiselle ikäkaudelle, mutta ohjelma antaa
lähinnä raamit toiminnalle. Johtajilla
on melko vapaat kädet miettiä, miten
aktiviteetit toteutetaan. Tämä mahdollistaa toiminnan mukauttamisen
yksilöllisesti vartiolle tai laumalle sopivaksi, Pulkkinen täsmentää ja jatkaa:

Partiotoiminta alkaa yleensä syyskuussa ja jatkuu toukokuulle. Kesällä
on taukoa tapaamiskerroista, mutta
leirejä tietysti järjestetään kesäisin.
Yleensä partioon liitytään eli tullaan
laumaan sudenpennuiksi silloin,kun
aloitetaan koulu.

- Partio kiinnostaa monenlaisia lapsia, mutta varmasti eniten sellaisia,
jotka pitävät ulkoilusta ja retkeilystä.
Monet tulevat partioon myös kaverin
innostamana. Partiossa on tilaa sekä ujommille persoonille, että niille,
jotka tykkäävät olla esillä. Toimintaa
voidaan myös mukauttaa niin, että se sopii ryhmäläisten luonteeseen:
esimerkiksi jos vartion tai lauman jäsenet ovat kovin vilkkaita, voidaan pelata paljon liikunnallisia pelejä.
Partioon voivat osallistua myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Erityistä tukea esimerkiksi vamman, pitkäaikaissairauden tai muun
syyn takia tarvitsevia kutsutaan sisu-

Uskonto ja partio?

Y

ksi partiotoiminnan arvopohja on suhde Jumalaan
eli se merkitsee myönteistä
asennetta uskontoon, hengellisyyden
etsimistä ja elämistä oman hengellisen vakaumuksen ja yhteisön mukaisesti. Silti partiotoiminnassa voi olla
mukana riippumatta siitä, mihin uskontokuntaan kuuluu, vai kuuluuko
mihinkään.
- Partio-ohjelmassa ei sanota, että
partiotoiminnan tulisi olla tunnustuksellista, tai että uskonnon täytyisi
olla läsnä toiminnassa. Joissakin ryhmissä saatetaan pitää kerran lopussa
hartaus, mutta esimerkiksi meidän
lippukunnassamme se ei ole ollut tapana. Kirkko kuitenkin usein rahoittaa partiotoimintaa, ja kirkon kanssa
saatetaan tehdä yhteistyötä. Meidän
lippukunnassamme tämä näkyy

Partiolaisia yhdistää erähenkisyys ja luonnon kunnioittaminen.

niin, että osa ryhmistä kokoontuu
seurakunnan tiloissa. Lisäksi lupauksenantotilaisuutemme järjestetään
kirkossa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen yhteydessä (partiolupaus annetaan aina uuteen ikäkauteen siirryttäessä). Jos tilaisuuteen
ei halua osallistua, voidaan järjestää
erillinen lupauksenanto esimerkiksi
leirillä. Jos näin toimitaan, ei vakaumuksesta tarvitse tehdä numeroa toimimme samalla tavalla myös, jos
joku lupauksenantajista ei vaikkapa sairastumisen tai matkan vuoksi
pääse paikalle itsenäisyyspäivänä.
Isommilla leireillä pidetään usein
leirijumalanpalvelus. Sen aikana on
tarjolla vaihtoehtoista ohjelmaa niille, jotka eivät kuulu evankelisluterilaiseen kirkkoon, selventää Pulkkinen uskonnon roolia lippukunnan
toiminnassa.

Retkeilyvarusteita
tarvitaan

- Tämäkään ei ole ihan ehdoton
sääntö, sillä esimerkiksi monille leireille pääsee vanhemman mukana jo
nuorempana, Pulkkinen huomauttaa.
Jäsenmaksu on vuodessa noin 60-80
euroa, riippuen hieman lippukunnasta. Jos perheestä useampi on partiossa,
ensimmäinen liittynyt maksaa normaalin jäsenmaksun, mutta perheen
muut alle 17-vuotiaat saavat alennusta. Vähävaraiset perheet voivat hakea
jäsenmaksuvapautusta oman alueensa
partiopiiriltä. Muita kustannuksia tulee retkillä ja leireillä tarvittavista varusteista.
- Retkillä, tarvitaan ainakin makuupussi ja -alusta, rinkka tai iso reppu
sekä ulkoiluun sopivat vaatteet. Varusteet kestävät kuitenkin pitkään,
ja niitä voi hankkia myös käytettynä,
vinkkaa Pulkkinen.

see Aurinkorinteen koululla ja siellä
kokoonnutaan pääsääntöisesti kerran
viikossa tunnin tai parin ajan.
Partiotoiminta on hyvin joustavaa
ja monipuolista, joten kertojen sisältö
vaihtelee paljon. Kerroilla voidaan olla ulkona tai sisällä. Usein pelataan tai
leikitään, liikutaan luonnossa tai opetellaan ensiapu- ja erätaitoja. Kerroilla
voidaan myös keskustella yhdessä erilaisista aiheista, kuten partion arvoista, kaveritaidoista tai ihan vain ryhmäläisiä mietityttävistä asioista.
Samoajaiästä eli 15-17 vuotta lähtien vartion jäsenet pääsevät itse ottamaan päävastuun toiminnastaan, ja
kokoontumisajat saattavat vaihdella
enemmän.
- Kaikille partion aloittamista harkitseville - ja muillekin - haluan
sanoa,että partio on mukava harrastus, jossa on tilaa monenlaisille tyypeille! Omasta mielestäni partion suurin vahvuus on sen monipuolisuus.
Partion kautta pääsee kokemaan asioita, joita ei muuten välttämättä tekisi.
Tähän kuuluu tietysti perinteinen retkeily ja luonnosta nauttiminen, mutta
toisaalta myös vaikkapa jalkapallon
pelaaminen
vastaanottokeskuksen
asukkaiden kanssa, sup-lautailun kokeileminen tai kansainvälinen leiri
ulkomailla. Lisäksi partiossa saa valtavasti kavereita ja tuttuja eri puolilta
Suomea ja maailmaa, kannustaa Pulkkinen mukaan.

Kelan palvelupiste Petosella on
sulkenut ovensa. Jatkossa asiakkaat voivat asioida verkossa ja puhelimitse tai Kelan keskustan palvelupisteessä Suokatu 40, joka on
avoinna ma-pe klo 9-16.
Pop up -palvelupisteitä järjestetään Petosella yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Tänä syksynä
niitä järjestetään Pulinapajalla (Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari
21 C) 18.9., 2.10, 23.10, 6.11., 20.11.
ja 4.12., jolloin asiakkaat voivat hoitaa Kela -asioitaan palveluneuvojien kanssa.
Pop up myös Pyörön kirjastossa 15.10. klo 14-16, jossa lisätietoa
etuuksista ja palvelukanavista.

Casagrande
sulki ovensa
Petosen keskustassa Pyörönkaarella neljännesvuosisadan asiakkaita palvellut lähiöpub Cantina
Casagrande lopetti toimintansa
elokuun viimeisenä päivänä. Ravintoloitsija Kalevi Nordqvist myöntää, että taloyhtiön asukkaat ovat
valittaneet ravintolan aiheuttamista häiriöistä, joten Kiinteistö-KYS
Oy purki Cantinan vuokrasopimuksen.
Nordqvistin johtaman yhtiön
toinen ravintola Rio Grande Särkiniemessä jatkaa toimintaansa normaalisti.

Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Petosen Polunetsijät ry

Lauma kokoontuu kololla
Petosen Polunetsijöiden kolo, eli
partiolaisten tapaamispaikka, sijaitMikäpä vetäisi vertoja leiritulella valmistetuille eväille?

…Kuopion väkiluku on
viimeisen 30 vuoden aikana
kasvanut 39 000 asukkaalla.
Vuonna 1988 meitä oli n. 79
000, tänä vuonna jo n. 118 000.
…Kuopion kaupungin perusti kuningas Kustaa III
vuonna 1775, mutta ensimmäinen tieto silloisen kylämme
väestömäärästä on kirjattu
kolme vuotta aiemmin, jolloin
kuopiolaisia oli 400.
…Petosen ensimmäiset asuintalot valmistuivat vuonna 1986,
mutta Kuopion vanhin säilynyt
puutalo, lääninkamreerin
puustelli valmistui peräti 206
vuotta aiemmin eli v. 1780. Talo
sijaitsee Kuninkaankatu 12:ssa.
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Tiistai-kerho
Pinarilla

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Syksy alkaa olla aluillaan, joten
tiistaikerhomme jatkaa.

www.ppay.ﬁ • toimisto@ppay.ﬁ • 044 729 5233

•
•
•
•
•
•

Biljardi ma klo 9.30 - 13, to klo 9 - 14
Rivitanssi ma klo 11 - 13
Tiistaikerho ti klo 11.45 - 14
Askartelukerho ke klo 11 - 14
Kuvataidekerho pe klo 11 - 14
Sekasähly su klo 16 - 17.30

Parilliset viikot
To klo 12-14

ma 08.10.18, 29.10.18, 10.12.18 klo 10-12
Asukastupa Kotikulma, Jalkasenkatu 7 Kuopio
ma 01.10.18, 05.11.18, 03.12.18 klo 10-12

Tiedustelut, lisätiedot ja ilmoittautumiset:
sähköposti: plpuutarhakerho@gmail.com
puhelin: 044 512 3137
www.pitkalahdenpuutarhakerho.fi
Olemme myös Facebookissa!

4.10.

JÄSENILTA Pinarilla, kokoushuone, klo 17 alkaen. Etsimme valokuvia kerhomme historiikkiin,
joten tervetuloa ja tuokaa mukananne kuvia, paperisia tai nykyteknisiä.

23.10.

KORTTIKURSSI Monarilla klo 15.00 alkaen.

5.11.

SYYSKOKOUS Pinarilla, kokoushuone, klo 18.00

23.11.

”Ystävän laulu”, konsertti Kuopion Musiikkikeskuksessa. Ilmoittautumiset 10.10. mennessä.
Puuhapajassa voit tehdä kaikenlaista kuten ennenkin. Syksyllä ohjelmassa mm. kivien
maalausta, kasvitaulut prässätyistä kasveista sekä naruamppelit. Seuraava tapaaminen 25.9.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry hakee

KAHVIOTYÖNTEKIJÄÄ

Kerhot toteutetaan Kuopion Eläkkeensaajat ry:n sekä
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen yhteistyönä

K-Supermarket / Petosen apteekki
Jalkasenkatu 5 Kuopio

Kaikille avoin
ja maksuton!

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

Kerhoja ohjaa sosionomi (AMK), työnohjaaja Pirjo Nironen.

SPR:n Terveyspisteiden syksyn ajat:

Tanssi sopii
kaikenikaisille
ja -kokoisille!

Entiset ja uudet jäsenet lämpimästi
tervetuloa mukaan. Kahvitellaan, vaihdetaan
kesäkuulumiset ja suunnitellaan yhdessä
tekemistä syksylle ja talvelle.

Pinarin kerhohuoneessa (Pyörönkaari 19, 2. kerros)
Kerhot ovat kaikille avoimia. Niissä pohditaan
ja perehdytään omaa fyysistä ja henkistä hyvinvointia
tukeviin teemoihin osallistujien mielenkiinnon mukaan.

Jatkuu 17.9.2018 maanantaisin 11 - 13
Pinarin peilisalissa (Pyörönkaari 19)

Tapaamme tutusti tiistaisin klo 11.45 - 14.00
Pinarin kokoushuoneessa,
jälleen 18.9. alkaen.

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:
• Kädentaidot-kerho maanantaisin klo 10 - 14
• Neuvokkaiden Naisten Kestävät Konstit
tiistaisin klo 9.15 - 11

Parittomat viikot
To klo 12-14

RIVITANSSI

Edellytyksenä on mahdollisuus työkokeiluun.
Työtehtävinä mm. kassanhoito, asiakaspalvelu, ruoan ja leivonnaisten valmistus
sekä muut kahvion tehtävät. Hygieniapassi ja kassakokemus katsotaan eduksi.

Työt alkavat lokakuussa tai sopimuksen mukaan.
Työaika noin 25 tuntia / viikko.
Hakemukset ja tiedustelut sähköpostilla
osoitteeseen toimisto@ppay.fi

Asukasyhdistys jalkautui ulkoilmatapahtumiin

Lauantaina 25.8. järjestettiin Pyörön torilla pienimuotoinen toripäivä. Pitkälahden Puutarhakerhon
taimikirppis sekä Pinarin kahvion munkkikahvit houkuttelivat paikalle runsaasti kävijöitä. PPAY:n
tavaranvaihtopisteeltä sai mukaansa maksutta mm. lasten leluja sekä vaatteita.
Asukasyhdistys kiittää kaikkia lahjoittajia!

Perjantaina 31.8. asukasyhdistys järjesti roskajuoksu- eli ploggaustempauksen. Mukana oli pieni,
mutta innokas joukko asukasyhdistyksen kerhoaktiiveja. Roskia kertyi Pyörön ja Litmasen alueelta
useampi jätesäkillinen. Roskajuoksun päätteeksi nautittiin Niiralan Kulman tarjoamat, maistuvat
grillimakkarat mehun sekä kahvin kera.
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Reipas Aamu perheille ke 12.9.
klo 9. Juha Määttä.
Sulassa sovussa-ryhmä ke 12.9.
klo 10. Piiri ikäihmisille ennen arkista ateriaa, parittoman viikon keskiviikkona.
Keskiviikon raamattutunti ke
12.9. klo 17. Juha Määttä. Raamat-

tutunti keskiviikkoisin.
Sotaveteraanien
kirkkopyhän
messu su 16.9. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Matti Pentikäinen,
Richard Nicholls. Kutsuvieraslounas.
Kristitty on... Raamattutapahtuma ka kirkkopyhä la 22.9. klo 13.
Tilaisuuden jälkeen mahdollisuus
henkilökohtaiseen
keskusteluun,
avustajina diakoni Vuokko Laitinen

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10 (jos pelaajia)
- Limpun loukku ja Trivial Pursuit to
- SPR:n terveyspiste 1.10. klo 10-12

ja Tuula Kauhanen. Raamattutapahtuman puhujana rovasti ja julistustyön aluejohtaja Jari Nordman.
Järjestäjänä Kallaveden seurakunta,
Suomen Raamattuopisto ja Agricola-opintokeskus.
Suomen Raamattuopiston kirkkopyhän messu su 23.9. klo 10.
Veli Mäntynen, Matti Pentikäinen,
Rami Tuomikoski. Saarna Jari Nordman. Messun jälkeen kirkkokahvit
ja päivätilaisuus. Mukana mm. julistustyön aluejohtaja Jari Nordman
ja vapaaehtoinen julistustyöntekijä
Jouko Kauhanen. Järjestäjänä Kallaveden seurakunta, Suomen Raamattuopisto ja Agricola-opintokeskus.
Mikkelinpäivän messu ja 70, 75
80 , 85, 90 ja yli 90-vuotiaiden syntymäpäivä su 30.9. klo 10. Sanna
Alanen, Matti Pentikäinen, AnnaMari Linna. Messun jälkeen syntymäpäiväjuhla seurakuntasalissa.
Puolen tunnin perhekirkko su
30.9. klo 16. Juha Määttä, Rami Tuomikoski.
Lapsikuoron harjoitukset alkaa
ke 3.10. klo 17. Mari Vuola-Tanila.
Kuoronjohtajan Mari Vuola-Tanila

p. 0404848368 tai mari.vuola-tanila@evl.fi. Uudet ja entiset laulajat
lämpimästi tervetulleita.
Tyynyliinatalkoot la 6.10. klo 9.
Kirkon alakerrassa. Kankaanpainantaa lähetyksen hyväksi Talkoolaisille tarjotaan aamupala ja lounas
työn lomassa. Ruokailun vuoksi
ilmoittautumiset 28.9. mennessä
Katrille 0404848334.
Messu su 7.10. klo 10. Sirpa Nummenheimo, Matti Pentikäinen, Mari
Vuola-Tanila.
Sansan lähetystilaisuus Essam
Nagyy la 13.10. klo 10. Matti Pentikäinen, Anni Tanninen.
Koko kansan perhekirkko su
14.10. klo 10. Anni Tanninen,
Hanna Vasiljev, Richard Nicholls. ja
Nuorisokuoro KNOT.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Ystäväpiiri varttuneille to 13.9.
klo 12.
Kutsu yhteyteen messu su 16.9.
klo 17. Anni Tanninen.

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
Avoinna ma-ti, pe 8-13 ja ke-to 8-15

- Neljä asiakaskonetta käytettävissä
- Edullinen tulostus– ja kopiointipalvelu
- Neuvontaa verkkoasiointiin
- Tietokoneiden pienet huollot
- Tietokoneiden ohjelmistopäivitykset
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Muskari 1-2-vuotiaille alkaa, ryhmä 1. pe 5.10. klo 9.30. Mari Vuola-Tanila. ja ryhmä 2. klo 10.30-11.
Ilmoittautumiset p. 0404848368 tai
mari.vuola-tanila@evl.fi.
Varikko-parisuhdeilta su 7.10.
klo 17. "Riittävän hyvä parisuhde" ,
Liisa ja Kyösti Survo.
Kallaveden seutu - Muut
Poukaman miesten Sauna - ja
Sananilta to 13.9. klo 17.30. Poukaman leirikeskuksessa. "Uudet ilmiöt
Suomen Siionissa", Olli Melanen.
Turinatupa ti 18.9. klo 13. Avoin
kohtaamispaikka kaikenikäisille parillisen viikon tiistaisin Ravintola
Käskynkän kabinetissa, Soikkokuja
12.
Niemisjärven olotilatorstai to
20.9. klo 11.30. Veli Mäntynen.
Leväsen kammari ma 24.9. klo
13. Ryhmä kokoontuu joka toinen
viikko, parittomilla viikoilla.
Hyvän hoidon päivä ke 26.9.
klo 10.30. Rytkyn leirikeskuksessa
omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille. Ilmoittautumiset
Riitta Reimalle p. 0404848370 (Voit
jättää myös viestin vastaajaan).
Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Sadonkorjuun
kiitosjumalanpalvelus su 16.9. klo 13. Anni Tanninen, Anna-Mari Linna.
Toivevirsi ja -runoilta su 23.9. klo
18. Sanna Alanen, Rami Tuomikoski.

Lokakuussa PPAY
30v-juhlalehti!
Varaa ilmoitustilaa
hyvissä ajoin
Pekka Hämäläinen
p. 040 524 2600
tai sähköpostilla
petosenlehti@ppay.fi

Kotikulmalla on soutuvene vuokrattavana 4 € / päivä
Vene sijaitsee Kirveslahdessa, avain Kotikulmalla.
Kotikulman neulekerho kokoontuu pe klo 11.30-13.30 Pinarin 2. krs.
Neulontaa hyväntekeväisyyteen. Neulojille pullakahvit/-teet.

Karri Auer, kuka oikein olet?

Kun mielesi tekee
A
hyvää kakkua...
Kun mielesi
tekee hyv.ä.ä
kakkua.SE HOUKUTUKSESTA!
...TILAA
...TILAA SE
HOUKUTUKSESTA!

Miksi sinun kuvaasi ei ole tässä jutussa?

Kurkkaa
valikoima uusituilta
verkkosivuiltamme.

houkutus.fi

P. 017 368 2900
Kauppakatu 49, Kuopio
P. 017 368 2900
MA-PE 7.30-19, LA 8.30-17

sukasyhdistyksen
jokapaikannörtti. Pääasiassa tehtäviini kuuluu lehden taitto ja
muu graafinen työ, mutta huolehdin
myös laitteiden huollosta ja nettisivujen päivittämisestä aina jonkun
särkyessä. Silloin kun en ole asukasyhdistyksen hommissa, opiskelen Savonia-ammattikorkeakoulussa tietotekniikkaa. Myös vapaa-ajallani istun
tietokoneen edessä.

Kauppakatu 49, Kuopio
MA-PE 7.30-19, LA 8.30-17

Tämä haastattelu tuli niin lyhyellä
varoitusajalla, että filmiä ei olisi ehtinyt kehittää lehden painopäivään
mennessä. Kuva löytyy esimerkiksi
Petosen Lehden kesäkuun numerosta
vuodelta 2011.
Mikä on suhteesi Petoseen?
Petoselle muutin ensimmäistä ker-

taa vuonna 2006. Alueen hurja maine ei siinä vaiheessa tuntunut yhtään
liioitellulta; meidän taloyhtiössämme
ei sellaista viikonloppua ollutkaan,
jolloin ei joko poliisi tai ambulanssi
pihassa käynyt. Varsin usein molemmat.
Aika pian muutimmekin rauhallisempaan asuntoon, ja tämän jälkeen
Etelä-Kuopiosta onkin pelkkää hyvää
sanottavaa. Rauhallista on ollut niin
Pirtissä kuin Pyörönkaarella Karhunpesää vastapäätä. Tällä hetkellä asun
keskustassa, mutta heti sopivan asunnon löydyttyä minut löytää todennäköisesti taas Petoselta.
Millaisissa tehtävissä olet toiminut Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksessä?
Tulin kesällä 2010 työharjoitteluun

asukasyhdistykselle, aluksi Petosen
asukastuvalle josta siirryin piakkoin
Petosen Lehteen toimittajan hommiin. Valkoisen paperin kammon
iskettyä vaihdoin mikrotueksi ja
myöhemmin taittajaksi. Seitsemään
vuoteen en ole pois päässyt, enkä ole
kyllä halunnutkaan. Työtehtävät ovat
mukavan monipuolisia ja välillä jopa stressittömiä. Näillä näkymin tulen taittamaan Petosen Lehteä vielä
vuonna 2040, jos töitä vain riittää.
Miten luonnehtisit Petosta yhdellä
virkkeellä?
Mies voi lähteä Petoselta, mutta onneksi bussilla pääsee takaisin.
Mikä on elämisen tarkoitus?
Perhe, ystävät, ja silloin tällöin hyvä gin tonic. Kesäisin myös pesäpallo,
näin vinkkinä mainittakoon. Puijon
pesäpallostadionille mahtuu vielä.
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Avoinna ma-pe klo 10.00 - 13.00

Petosen vapaa-aikatilat,
Pinari, Pyörönkaari 19
Puh: 044 752 6425
toimisto@ppay.fi

Aihetta
hymyyn!
Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
Työkokeilupaikkoja avoinna!
- ota yhteyttä toimisto@ppay.fi!

*Ateriaan sisältyvät pääruoka,
salaatti, leipä sekä juoma.

Huom! Meillä käy vain käteinen!

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

Ruokalistan ja hinnaston löydät kahviostamme sekä osoitteesta kahvio.ppay.fi
Pinarin kahvio, Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Petosen vapaa-ajantilat Pinari, Pyörönkaari 19
puh. 044 752 6425 www.ppay.fi (email: toimisto@ppay.fi)

Tutustu lisää kotisivuillamme:

Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
017 363 4757
029 123 1152 Yhteisvaraus

(pvm/mpm)

KUUKAUDEN TUOTE

24

90
m2

Lamella Clix Vinyylilankku
Useita kuoseja

Kaikki loput:

Puutarhapisteen
kausiloppuunmyynti!

Nyt kaikki kasvit,
ruukut, mullat,
lannoitteet jne.

Erä poistotapetteja alk. 5,90
/ rll
Loput vahakankaat,
leveys 140 cm
6,90 / jm

-50% 99

Erä Landmann-kaasugrillejä
poistohintaan! Esim.

Landmann Kaasugrilli
Puuvaunu 2-Poltinta

ovh.

Kiilto Acryl
Akryylimassa 310 ml

00

kpl
(Ovh. 252,00)

1

Valugrilli Classic

770

vilhelmi.fi

kätevä
ajanvaraus
netissä!

99

00

kpl

kpl

(Ovh. 1150,00)
Pihasenkki
Graniittikansi

615

(Ovh. 880,00)

00
kpl

Bindoplast 7
seinämaali
Himmeä valkoinen

55

90

18 l (3,11/l)
Kuopio: Tehdaskatu 8 Puh. (017) 550 2600
Palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15
Rakennustarvikemyynti: ma – pe 7 – 17, la 9 – 15

