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Onnittelemme
30-vuotiasta Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistystä!
Tiesitkö, että
Niiralan Kulmalla on Petosen, Pirtin, Pyörön ja
Lehtoniemen alueilla 47 kiinteistöä,
joissa asuu yli 3000 kuopiolaista?
Tutustu verkkosivujen Kotihaussa
Petosen alueen Niku-taloihin!

Puijonkatu 35, Kuopio | www.niiralankulma.fi
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Petosen liikuntatilat muutostyön alla

L

ippumäen liikuntakeskuksen
alueelle ollaan Kuopion kaupungin toimesta rakentamassa
isoa ulkotekojäärataa nykyisen jääradan tilalle. Uuden radan jäähdytystekniikan avulla ulkoluistelukautta voidaan pidentää erityisesti alkutalvesta
eli marras-joulukuussa.
– Rata valmistuu tekniikan osalta
vuoden 2019 puolella, mutta tavoitteena on, että sitä voitaisiin jäädyttää
luonnonjääratana säiden salliessa,
kertoo Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne
Hentunen.

Lisäksi kaupungin toimesta ollaan
toteuttamassa Keskuskentän kuplahallin korvaava ylipainehalli nykyisen
tekonurmikentän tilalle. Hallin koko
tullaan mitoittamaan alueen käyttäjätarpeiden mukaan. Lippumäelle on
suunniteltu myös skeittialueen loppuun rakentaminen sekä sorakentän
muuttaminen tekonurmipintaiseksi
kentäksi.
– Kaupungin investointihankkeita
toteutetaan kaupunginvaltuuston vuosittain päättämien investointirahoitusten puitteissa, tarkentaa Hentunen
projektien rahoitusta ja priorisointia.

Jäähalli valmistuu
ensi kesänä
Yksityisenä hankkeena Lippumäen alueelle on tulossa kaksiratainen
eli kaksi kaukaloa sisältävä jäähalli,
jonka rakennuttaa Tuplajäät oy. Jäähallin valmistumisen myötä Kuopion
seudulla sijaitsevien jääratojen määrä
kasvaa siis yhdellä.
– Hallin paikka neuvoteltiin kaupungin kanssa yhteistyössä. Päätökseen vaikutti Etelä-Kuopion kasvava
asukasmäärä sekä mahtava urheilun ja
liikunnan keskittymä. Halli valmistuu
touko-elokuussa 2019. Jäähallin aloitus riippuu kesäajan käyttötarpeesta,

PÄÄKIRJOITUS

V

uosi 2018 on juhlavuosi Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksessä ja kädessäsi on Petosen Lehden juhlanumero.
Olemme tämän vuoden lehdissä
tuoneet tutuiksi alueen ja yhdistyksen
historiaa ”Muistatko kun?” -palstalla,
sekä yhdistyksen pitkäaikaisia toimijoita ”PPAY-palstalla”. Juhlavuonna
olemme myös aktiivisesti jatkaneet
kaikille avointa ja maksutonta asukastoimintaa ja järjestäneet tapahtumia. Toukokuun kevätkirmaus keräsi
paikalle yli tuhatpäisen kävijäjoukon,
keskikesän teatteriretki tehtiin Siilinjärvelle, ja perinteiseen joulutapahtumaan odotetaan yleisöryntäystä.
PPAY on toiminut myös äänitorvena asukkaiden esiin tuomissa asiois-

jos kesän jäänkäyttö on vähäistä, niin
aloitus on 1.8.2019. Tämä siksi, koska
Tuplajäät Toivala on auki kesäkuun
puoliväliin, kertoo Tuplajäät oy:n toimitusjohtaja Markku Keinänen projektin aikataulusta.
– Kaupunki hankkii Tuplajäiltä päiväaikaista käyttöaikaa arkipäivisin
ensisijaisesti koulujen tarpeisiin sekä
viikonlopuilta käyttöaikaa yleisöluistelutarpeisiin. Näiden aikojen käytön
periaatteet määrittelee kaupunki, selventää Hentunen.
Keinänen vahvistaa hallin jääaikojen
priorisointia:
– Jäänjako Tuplajäillä tehdään siten, että lasten ja nuorten ”prime time -ajat”, eli jääkiekko ja taitoluistelu,
menevät etusijalle. Harrastejoukkueet
ja työpaikat tulevat sen jälkeen. Koulut ja Kuopion alueen urheiluakatemia käyttävät jäähallia aamun ja päivän aikana. Lisäksi kaikilla asukkailla
on mahdollisuus yleisöluisteluun viikoittain. Hallin yhteyteen tulee myös
lounasravintola, jossa on mahdollisuus nauttia lounasta tai muuten tulla
seuraamaan lasten ja lastenmielisten
liikuntaa hyvissä olosuhteissa.

jäähallin muutosten ja korjaustarpeiden osalta on menossa hankesuunnittelu, jossa remontin laajuus tarkentuu.
Rahoituksesta ja aikataulusta päättää
kaupunginvaltuusto vuosittaisessa talousarviossaan, täsmentää Hentunen
projektin etenemistä ja jatkaa:

– Kaupungin hallinnoimien liikuntatilojen käyttömaksujen muutostarpeet määrittyvät kaupunginvaltuuston talousarvion perusteella. Vuoden
2019 talousarvio on valmistelussa ja
tällä hetkellä ei ole näköpiirissä erityisiä korotustarpeita. Loppuvuoden
aikana asia tarkentuu. Lähinnä esillä
ja pohdinnassa on kannustimia erityisesti lasten ja nuorten harrastamisen
edistämiseen.

Tennishalli Pitkälahteen

K

aupunki ja Kuopion Tennisseura ovat sopineet uuden
tennishallin rahoituksesta.
Pitkälahden koulun viereen Kuvelammelle nousevan nelikenttäisen
hallin hinnaksi on muotoutunut 1,1
miljoonaa euroa, josta kaupungin

osuus on runsaat 400 000 €. Tennisseura tarjoaa arkisin hallia mm. koululaisten käyttöön. Seuran toiveena
on, että halli olisi käyttökunnossa
ennen joulua.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Tuplajäät oy
Tennishallin rakennustyöt ovat vielä
aluillaan, mutta alustavan aikataulun mukaan hallin pitäisi olla pelikunnossa jouluun mennessä.

Havainnekuvissa uusi jäähalli tulee
näyttämään tällaiselle.

Miksi luolaston
kaukalot muunnetaan
sisäliikuntatiloiksi?
Hentusen mukaan muutos perustuu kaupungin sisäliikuntasuunnitelmaan, jossa on tarkasteltu eri
käyttäjäryhmien liikuntatilatarpeita.
Merkittävä osa kuopiolaista lapsista
ja nuorista asuu Petosen sekä Saaristokaupungin alueella, ja tarvetta on
muun muassa salibandyn harrastamiseen soveltuvalle tilalle. Alueelle
toteutumassa tai suunnittelussa olevat
liikuntapaikkahankkeet
parantavat
valmistuttuaan merkittävästi alueen
harrastusmahdollisuuksia.
– Tällä hetkellä Lippumäen uima- ja

30 vuotta meidän Petosta
sa. Otimme voimakkaasti kantaa Petosen Kelan lakkauttamista vastaan,
ja olemme edelleen sitä mieltä, että
kysyntää Kelan toimipisteen palvelulle olisi Petosella enemmän kuin riittävästi. Välitimme huolemme myös
kaupunginhallituksen puheenjohtajalle Antti Kivelälle.
Pystymme työllistämään osa-aikaisena muutaman henkilön ja tarjoamaan harjoittelupaikkoja opiskelijoille, työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja
Pinarin kahviossa, PPAY:n toimistossa ja Petosen Lehdessä.
Iloksemme olemme huomanneet,
kuinka yhdessä tekeminen hioo yhteen niin entisiä kuin myös uusiakin
asukkaita sekä yhteistyökumppaneita
yhdistyksen ympärillä. Tällä yhdessä

tekemisen meiningillä toiminta on
myös aloitettu 30 vuotta sitten, lokakuussa 1988.
Kiitämme aiempia hallituksia ja
johtokuntia, joiden pitkäjänteisen
työn päälle on ollut helppo rakentaa
uutta. Asuinalueemme on muuttunut ja kehittynyt valtavasti tämän 30
vuoden aikana.
Petosen Lehti jatkaa alueen ikiomana lehtenä, jonka kautta tiedotamme alueen asioista ja julkaisemme
monipuolista ja mielekästä luettavaa. Lehden ilmestyminen on meille kunnia-asia, ja perinteiltään se on
ainutlaatuinen jopa koko Suomen
mittakaavassa. Lehden avulla pystymme auttamaan alueen yrityksiä
löytämään asiakkaita. Monet yrityk-

set ovat tulleet lehden kautta myös
mukaan yhdistyksen toimintaan.
Alueen
yhteistyökumppaneiden
mukana oleminen on erityisen tärkeää. Yhdessä meillä on kyky luoda
ainutlaatuisia elämyksiä alueen asukkaille. Suurkiitos kaikille järjestöille,
yrityksille, vapaaehtoisille ja muille,
jotka ovat toimintamme mahdollistaneet.
Kolmekymppisen PPAY:n kirjavasta
taipaleesta saamme tietää tarkemmin
ensi vuoden puolella. Olemme työstäneet historiikkia juhlavuoden aikana ja valmis kirja on kaikkien asukkaiden luettavissa vuonna 2019 sekä
painettuna että digitaalisena kirjana.

mukaan asukasyhdistyksen toimintaan. Petosen vapaa-aikatiloista Pinarilta löytyy joka päivä maksutonta
ja avointa toimintaa kaikenikäisille,
-kokoisille ja -näköisille. Petosen Lehteen voi lähettää sähköpostitse petosenlehti@ppay.fi juttuvinkkejä, kuvia
ja valmiita juttuja, joita julkaisemme
mahdollisuuksien mukaan.
Ja muistattehan, että Pinarin kahviosta saa arkipäivisin maittavaa lounasta edullisesti. Kahviosta saa myös
suolaiset ja makeat herkut juhliin ja
tilaisuuksiin.
PPAY ry hallitus

Kaikki asukkaat ovat tervetulleita

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n tiedotuslehti.
Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
Toimistovastaava Kalle Lillinen
p. 044 729 5233 (ti-to klo 10-13)
petosenlehti@ppay.fi
http://petosenlehti.ppay.fi
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin, Jynkkään Toimittajat: Heikki Kokko, Pirjo Kiiski
sekä Etelä-Kuopion haja-asutusalueille. Painos 13 300 kpl.

Ilmoitushinnat 2018: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.
Pienin ilmoituskoko on 1x50 pmm.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki

Ilmoitusmyynti:
		

Ilmestyy seuraavan kerran 14.11.2018
Aineistot viimeistään 6.11.2018

Pekka Hämäläinen,
p. 040 524 2600

Ilmoitukset/taitto: Karri Auer
		taitto@ppay.fi

Lehden jakelu: Suora Lähetys Oy, Kuopio
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Uutukaiset Jopot Pyörön koulun oppilaille Reippaan Voimistelijat:
- Mahtava Marraskuu tulossa

L

iikkuva koulu -ohjelma ja Sitra
haastoivat huhtikuussa kaikki Suomen kunnat lisäämään
fiksua liikkumista koulumatkoilla ja
koulupäivän aikana. Hankkeen tavoitteena on lisätä koulumatkaliikkumista
ja kiinnittää huomiota liikenneturvallisuuteen. Fiksusti kouluun -haastekilpailuun tuli useita ideoita koulumatkaliikkumisen kehittämiseen,
ja sen voittajiksi valikoituivat Kuopio
ja Kangasala. Valinnassa painotettiin
etenkin ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämistä ja yhteistyötä eri tahojen
kanssa. Kuopiossa hankkeen päätavoitteena oli autoilla tehtävän saattoliikenteen vähentäminen kävelyä,
pyöräilyä, joukkoliikennettä ja kimppakyytejä edistämällä.
Tavaratalo Carlson päätti tukea koululaisten liikkumista lahjoittamalla

neljä retro Jopoa, joista kaksi otetaan
käyttöön Pyörön alakoulussa ja kaksi
puolestaan yläkoulussa. Perjantaina
28.9.2018 luokanopettaja Jyrki Houtsosen luotsaamana Riccardo Santangelo 6B, Otto Pasanen 6D ja Miko
Jäntti 9H saapuivat vastaanottamaan
pyöriä.

Reipas nelikko sai Heikki Rautiaisen avustuksella säädöt tehtyä kullekin sopiviksi, ja kun kypärätkin olivat
tiukasti päässä, oli porukka valmis
polkaisemaan kirpeään syyskeliin. 12
kilometrin polkumatka koululle ei
näitä nuoria miehiä tuntunut kauhistuttavan, ja jo etukäteen lämmitti ajatus luvatusta tankkaustauosta. Mieliin
oli painunut myös ohje: ”Turvallisuus
ennen kaikkea!”, jota nyt käytännössä lähdettiin toteuttamaan. Opettajaa
myöten nämä pyöröläiset liikkuvat

koulumatkat mahdollisuuksien mukaan pyörällä tai kävellen.

– On ihan erilailla virkeä olo, kun
polkee työmatkan autoilun sijaan,
vahvistaa Houtsonen.
Pyöriä on jatkossa tarkoitus käyttää
koulun retkillä ja lainata niitä oppilaille, joilla ei ole omaa pyörää. Polkupyörää on mahdollista käyttää myös
esim. koulupäivän aikana tapahtuviin
hammaslääkäri- tms. reissuihin. Niitä
lainataan myös oppilaille, joilla ei ole
pyörää ja jotka haluavat kuvata koulumatkansa polkupyöräilijän näkökulmasta.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

K

uopion Reippaan Voimistelijat
järjestää ensi kuussa Mahtavan Marraskuun, jolloin halukkaat pääsevät seuran järjestämille
tunneille maksutta koko viikon ajan.
Alueen suurimmalla seuralla on jäseniä n. 1800, mutta uudet jäsenet ovat
toki tervetulleita, kertoo aikuisten liikuntavastaava Heidi Kotilainen.
– Aikuisten puolella aktiivisia liikkujia on noin 650 ja heidän ikähaarukkansa on varsin laaja, samalla tunnilla voi liikkua 17-vuotiaasta aina
seitsemänkymppiseen saakka. Suurin
osa heistä on kuitenkin työikäisiä naisia ja miehiä, selvittää Kotilainen. Hän
pitää Reippaan Voimistelijoita helposti lähestyttävänä ja lämminhenkisenä
seurana; sosiaalisuus ja yhdessä liikkuminen on se juttu, miksi salille halutaan lähteä.

Aktiviteetteja riittää
Kuopion Reippaan Voimistelijoilla

Mustat ja punaiset Jopot Kuopio-logoineen pääsevät
oppilaiden sekä opettajien yhteiskäyttöön.

Avoimet ovet
VetreaElo Maria –
asumispalveluyksikössä
15.11.2018 KLO 13-17 OSOITTEESSA
LETKUKAARI 5, 70820 KUOPIO

VetreaElo Maria on valmistunut marraskuun
alussa Petosen kaupunginosaan eteläiseen
Kuopioon. Palveluasumisyksikkö on
suunnattu vammautuneille ja neurologisia
sairauksia sairastaville henkilöille.
Lämpimästi tervetuloa! Paikan päällä
kahvitarjoilu.

on eteläisen kaupungin alueella runsaasti liikuntapaikkoja. Pitkälahden
koululla jumpataan maanantaisin,
välineinä kuminauha tai villasukka.
Jynkänlahden koululla kuntojumppaillaan keskiviikkona, Pilates-tunnit
pidetään Ala-Pyörön koululla samoin
keskiviikkona ja Jynkänlahden koululla jammaillaan torstaina aikuisten
jazzin tahdissa.
– Tulevia tapahtumia ovat vuosittaiset pikkujoulu- ja kinkunsulatusjumpat. Näissä on aina rento ja mukava
tunnelma. Isossa roolissa ovat myös
kannustavat ja innostavat ohjaajat,
kertoo Heidi Kotilainen
Lisätietoa seuran toiminnasta löytyy
KRV:n kotisivuilta osoitteesta kuopionreippaanvoimistelijat.fi.
Teksti: Heidi Kotilainen, Heikki
Kokko
Kuva: Heidi Kotilainen

KRV:n aikuisten puolella aktiivisia
liikkujia on n. 650, suurin osa heistä
on työikäisiä miehiä ja naisia.

Viihdy Jynkässä,
Ravintola Käskynkässä
* L ounas ma-pe
klo 10.00-15.00
alk. 10,00 €
Varattavissa
saunakabinetti
A-oikeuksin,
max 30 henkilöä.

latila
Varattavissa Juh
Wanha Kirjasto
ksiin,
isompiin tilaisuu
ä.

max 180 henkilö

1.2018 klo 12-16
Sunnuntaina 11.1
s noutopöydästä
Isänpäivänlouna
25 € / henkilö.
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Lisätietoja: yksikön päällikkö
Piia Martikainen, puh. 040 136 1579

ruoa
Varaa jouluiset
omiin tiloihin.
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Nauti paikan

Lue lisää osoitteesta: www.vetrea.fi

Vetrea -konserni on valtakunnallisesti toimiva yksityinen koti-,
hoiva-, kuntoutus-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottaja.
Toimimme 33 yksikössä, 16 paikkakunnalla työllistäen n. 800 henkeä.
Konserni on osa Osuuskunta KPY:tä.

Soikkokuja 12, Jynkän palvelukeskus, Kuopio
017 361 3411
www.kaskynkka.net
ma-to
pe
la
su

10.00-20.00, keittiö 10.00-19.00
10.00-23.00, keittiö 10.00-21.00
12.00-22.00, keittiö 12.00-21.00
12.00-21.00, keittiö 12.00-20.00

4

Petosen Lehti • Keskiviikko 17.10.2018 • PPAY RY 30 VUOTTA ASUKASTOIMINTAA

Varjofestarit innoitti nuoria Petosella hölkättiin

P

jo 30. kerran

etosen Nallet ry:n järjestämä
perinteinen hölkkätapahtuma
liikutti kaiken ikäisiä osallistujia nyt jo 30. kerran. 16. syyskuuta sattuikin olemaan varsin aurinkoinen ja
lämmin juoksusää.
– Petosen Hölkkä vetää alueen asukkaita vuosi toisensa perään. Nytkin
osallistujia löytyi mukavasti kaikkiin
sarjoihin, iloitsee puheenjohtaja Jarmo Peltola. Tapahtuma järjestettiin
tällä kertaa yhteistyössä PitkälahtiPetosen asukasyhdistyksen ja Niiralan
Kulman kanssa. Yleisen hölkkäsarjan
voitti Team Untamon Urheilun Risto
Mägi; naisten yleisen sarjan kisassa
nopein oli Untamon Urheilun Aiki
Salumäe.

P

Esillä oli nuorten taidetekoja niin
Petoselta kuin laajemmin PohjoisSavosta. Mukaan oli kutsuttu nuoria

taiteen tekijöitä myös muualta Suomesta.
– Taiteesta nauttiminen ja itse tekeminen auttavat oman identiteetin rakentamisessa ja elämän merkityksellisyyden ylläpitämisessä. Taiteella ja
kulttuurilla on merkittäviä vaikutuksia paitsi yksilöiden, myös yhteisöjen
ja sitä kautta suurempien yksiköiden
toimintaan, selvittää Petosen kummitaiteilija Anniina Aunola.

Ilmoittautumisalueella paistetut Niiralan Kulman tarjoamat makkarat
maistuivat kävijöille ja Pinarin kahvion henkilökunta tarjoili osallistujille
kahvia sekä mehua.
Teksti: Heikki Kokko
Kuva: Pasi Louhelainen

Saappaanheitto keräsi Litmasen tekonurmikentälle osallistujia ja kannustajia
koko perheen voimin.

Varjofestareiden taiteellisista suunnittelijoista kuvaan ennättivät Anna-Maria
Väisänen, Ilmari Tiitinen ja Eevi Tolvanen. Taustalla näkyy yläkertaan toteutettu Kommandokeittiö.

inarilla syyskuun viimeisenä
viikonloppuna järjestetyt nuorten Varjofestarit kokosi yhteen
nuoria eri puolilta maakuntaa. Petosen alueen nuorista koostuvat pienryhmät toimivat Varjofestarien taiteellisena suunnittelijoina ja loivat
tapahtumakokonaisuuden
yhdessä
Petosen kummitaiteilija Anniina Aunolan ja muiden kulttuuritoimijoiden
kanssa.

Hölkän lisäksi asukasyhdistyksen
voimin järjestetyssä saappaanheitossa
käytiin leikkimielinen kisa, vapaalla
tyylillä tottakai. Miesten sarjassa pisimmälle saappaan kiskaisi Juuso Enjala yli 21 metrin kaarellaan. Naisten
kilpailussa voiton vei Maaria Mägi.
Myös lapset pääsivät kokeilemaan kisailua pienempien kokojen saappailla.

Petosen asukasyhdistys, Itä-Suomen
tanssin aluekeskus, Arkkitehtuuri- ja
ympäristökulttuurikoulu Lastu, Kuopion ja Helsingin Tyttöjen Talo, Vamos Kuopio, Lastensuojelujärjestö Pesäpuu ry, Pohjois-Savon perhehoidon
kehittämisyksikkö sekä Pohjois-Savon
adoptionuorten ryhmä.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Varjofestarin toteutuksesta vastasivat Kuopion kaupunki, Pitkälahti-

TAVOITA

KOTIIN JAETULLA MAINOKSELLA
Osoitteeton suoramainos on tehokas ja edullinen keino tavoittaa asiakkaat. Kotiin jaettu mainos herättää konkreettisella tavalla
kohderyhmäsi kiinnostuksen. Kauttamme saat jakelun lisäksi
vaivattomasti myös mainoksesi painatuksen ja suunnitelun.
Ota yhteyttä ja testaa suoran teho!

HAETAAN JAKAJIA
Suoralähetys
Suora
Lähetystyöllistää
työllistäänoin
noin475
475mainostenmainosten-jajalehtienjakajaa.
lehtienjakajaa.
Katso lisätiedot ja hae mukaan reippaaseen joukkoomme.

Jakajahaku:
seemi.pusa@suoralahetys.ﬁ
Jani Lankinen puh. 0400 972 053
Myynti:
jani.lankinen@suoralahetys.fi
pekka@suoralahetys.ﬁ

www.suoralahetys.fi

Koti vakaalle pohjalle
korkosuojalla
Me haluamme olla mukana tekemässä omistaja-asiakkaidemme koteja vakaalle
pohjalle. Siksi tarjoamme eri vaihtoehtoja korkosuojata asuntolainasi. Se varmistaa alhaisen korkotason koko
laina-ajalle.

Tutustu op.ﬁ/tuusniemi
Asuntolainan tarjoaa Osuuspankki

Petosen Lehti ilmestyy
myös marras- ja joulukuussa.
Varaa ilmoitustilaa hyvissä ajoin
soittamalla Pekka Hämäläiselle
p. 040 524 2600 tai sähköpostilla
petosenlehti@ppay.fi
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Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry

Puheenjohtajat 1988 - 2018

Erkki Heikkonen

Mauno Penttinen

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

1988 - 1989

1990 - 1997
2000 - 2004

Tammi 1998 - elo 1998

Varapuheenjohtaja
1997

Hallituksen jäsen
1988 - 1993

Hallituksen jäsen
1988 - 1997
2000 - 2004

Vilho Kananen

Tapio Tiihonen

Jouni Turunen

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Syys 1998 - elo 1999

Syys 1999 - joulu 1999

2005 - elo 2008

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsen

1998 - elo 1998

Tammi 1999 - elo 1999

2005 - elo 2008

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

1997 - elo 1998

1996 - elo 1999

1998 - 1999

Riitta Katajamäki

Pasi Louhelainen

Anne Ruotsalainen

Juhani Lumpeinen

Viljo Kauppinen

Pirjo Nironen

Juha Siira

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja

Syys 2008 - helmi 2009

Maalis 2009 - joulu 2009

2010

2011 - 2013

2014 - 2017

2018 -

Hallituksen jäsen

Varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsen

Sihteeri

Sihteeri

Varapuheenjohtaja

2001,
Syys 2008 - helmi 2009

2007, tammi - helmi 2009

2010 - 2011

2008 - 2010

2011 - 2012

2014

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

Hallituksen jäsen

2006 - 2009

2008 - 2015

2011 -

2010 -

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n
johtokunta 1988 ja hallitus 2018

Ylärivi Pirkko Mikkonen, Esa Jauhiainen, Martti Martiskin, Veikko Tiihonen, Hannu Oravainen,
Mauno Penttinen; alarivi Pertti Räsänen, Mervi Hämäläinen, Erkki Heikkonen,
Sirkka-Liisa Hämäläinen, kuvasta puuttuu Rauno Airas.

Vasemmalta: Anne Ruotsalainen, Ari Ruotsalainen, Raili Koivistoinen, Jukka Kytöjoki,
Marjut Ronkainen, Kalle Lillinen, Pasi Louhelainen, Mika Pesonen, Markku Vottonen.
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Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tervehdys PitkälahtiPetosen asukasyhdistys ry:n 30-vuotisjuhlan johdosta

Asukkaiden yhteiseksi hyväksi
jen, kaupungin nuorisotyön ja asuntotoiminnan sekä seurakunnan kanssa
ovat osoitus PPAY:n laaja-alaisuudesta. Erityisen kiitoksen ansaitsee sosiaalinen työllistämistoiminta Petosen
vapaa-aikatiloissa.

O

n ilo onnitella PitkälahtiPetosen
asukasyhdistystä
merkittävästä työstä alueensa asukkaiden hyväksi jo 30 vuoden
ajalta. Kuopion alueen suurimpana
yhdistyksenä PPAY ry. on hyvänä esimerkkinä elävästä ja hyvin hoidetusta
järjestöstä. Aktiivinen tapahtumatoiminta, itse tehty Petosen Lehti ja laaja
yhteistyö muiden vapaaehtoisjärjestö-

Kuopiossa on 36 asukasyhdistystä ja
10 asukastupaa, joilla on suuri merkitys hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden
edistäjinä. Asukasyhdistykset ovat
matalan kynnyksen yhteisöjä jotka
edistävät Kuopion kaupungin strategian tavoitetta olla ”Hyvän elämän
pääkaupunki” vuonna 2030. Aktiivisuuteen innostava arki, varhainen tuki, työllistyminen sekä turvallinen ja
viihtyisä asuinympäristö ovat hyvinvoivan Kuopion kulmakiviä. Kaikissa
näissä tavoitteissa asukasyhdistyksillä
on merkittävä rooli.

een asukkaita antamalla helpon väylän
tutustua lähiympäristön ihmisiin.
Yhteishengen ja turvallisuuden tunteen lisääminen on merkityksellistä.
Asukasyhdistys toimii myös luonnollisena kanavana asuinympäristöön,
palveluihin ja luontoon liittyvien ehdotusten kanavoijana osaksi kaupungin päätöksentekoa. Moni käytännön
ratkaisu arkipäivän kohentamiseksi
on asukasyhdistyksistä lähtöisin.

PPAY 30 vuotta:

Kaupungilta onnittelut
asukasyhdistykselle

Toivotan Pitkälahti-Petosen asukasyhdistykselle menestyksekkäitä vuosia jatkossakin!
Antti Kivelä
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä toi kaupungin viralliset onnittelut 30 vuotta täyttävälle Pitkälahti-Petosen asukasyhdistykselle ja tutustui
samalla Petosen vapaa-aikatilojen monipuoliseen toimintaan. Erityiskiitokset
Kivelä antoi PPAY:n sosiaaliselle työllistämistoiminnalle. Hyväntuuliset terveiset vastaanotti yhdistyksen puheenjohtaja Anne Ruotsalainen.

Asukasyhdistysten järjestämät tapahtumat, kerhot ja vapaaehtoisvoimin toimivat palvelut yhdistävät alu-

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen perustaminen

P

itkälahti-Petosen asukasyhdistyksen perustamista valmisteleva kokous pidettiin Pitkälahden
ja Petosen asukasillan yhteydessä Pitkälahden koululla 3.10.1988. Kokoukseen saapui 51 osanottajaa. 1970-luvun lopulla perustetun Pitkälahden
kyläyhdistyksen puheenjohtaja Jouko
Vartiainen avasi kokouksen, joka toivotti kaikki uudet ja entiset asukkaat
tervetulleiksi tilaisuuteen. Avauspuheenvuorossaan Vartiainen selvitti Pitkälahden alueen historiaa, sekä
Pitkälahden kyläyhdistyksen toimintaa alueen kehittämiseksi. Asukasillan
kahvitarjoilusta vastasi Osuuspankki,
jonka puheenvuorossa Esko Juntunen kertoi pankin konttorin palveluista alueen asukkaille. Kansalaisopiston
puheenvuorossa Ritva Mäkinen selvitti Kansalaisopiston toimintaa Pitkälahti-Petosen alueella.
Valmistelevan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Tiihonen
ja sihteeriksi Lilja Kukkonen. Kaupunginosayhdistyksen johtokuntaan
valittiin Veikko Tiihonen, Pirkko
Mikkonen, Mervi Hämäläinen, Erk-

ki Heikkonen, Martti Martiskin,
Rauno Airas, Pertti Räsänen, Esa
Jauhiainen, Hannu Oravainen ja
Mauno Penttinen.
Yleisökeskustelun aluksi uudet johtokunnan jäsenet esittelivät lyhyesti
itsensä kokouksen osanottajille toivoen asukkailta ideoita ja yhteydenottoja
aktiivisen toiminnan saavuttamiseksi.
Keskustelua käytiin muun muassa
Pitkälahden koulun salin käyttömahdollisuuksista asukkaiden harrastustoiminnassa, Petosen alueen koulu- ja
päivähoitopaikoista, joukkoliikenteestä, uimarannoista, venepaikoista, hiihtoladuista, jätehuollon tehostamisesta
ja rottasodasta. Osuuspankin edustaja
Esko Juntunen lahjoitti koulun oppilaille heijastimet, jotka vastaanotti
rehtori Jouko Vartiainen.

Puheenjohtajaksi äänestettiin Pirkko
Mikkonen, mutta hän ilmoitti ettei voi
toimia puheenjohtajana, koska hänen
miehensä on yksi Petosen rakentamisprojektin vetäjistä.
Pidettiin pikaisesti uusi kokous, jossa asukasyhdistyksen ensimmäiseksi
puheenjohtajaksi valittiin Erkki Heikkonen ja sihteeriksi Mervi Hämäläinen. Sovittiin, että kumpikin toimii
annetussa luottamustehtävässä yhden

vuoden. Hämäläinen toimi kuitenkin
sihteerinä aina vuoteen 2001 saakka. Hämäläinen valittiin myös yhdistyksen rahastonhoitajaksi. Päätettiin
avata yhdistykselle tili Petosen Osuuspankkiin. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Räsänen.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
oli perustettu ja toiminta lähti vauhdikkaasti käyntiin. Väestömäärän
räjähtäessä käsiin ilmaantuivat pi-

Erkki Heikkosesta ensimmäinen puheenjohtaja
Pitkälahti-Petosen
asukasyhdistyksen johtokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 25.10.1988 SavoKartanossa Pehtoorin kabinetissa.

Erkki Heikkonen, kuka oikein olet?

O
…Petosen kaupunginosalle
ei liene keksitty lempinimeä,
mutta etenkin nuorten suusta saattaa kuulla mm. nämä:
Hiltsa (Hiltulanlahti), Korpi
(Jynkkä), Lehtis (Lehtoniemi),
Siperia 5 (Pirtti), Rautis (Rautaniemi) ja Kureksi (Kurkimäki). Kahis puolestaan tarkoittaa Leväsen Kahakujaa.
Pitkälahdentiellä olevia sinikeltaisia taloja jotkut kutsuvat Smurffitaloiksi.

len syntynyt Pitkälahdessa.
Elämäntyöni tein paloalalla Kuopion palolaitoksella,
myöhemmin Pohjois-Savon pelastuslaitoksella, missä toimin paloesimiehenä. Palo-opiston muutettua
Kuopioon, olin siellä opettajana vuoden sekä tunti-opettajana kymmenen
vuotta. Nykyisin olen eläkkeellä, harrastan keilailua, golfia, talvella hiihtoa. Perhesuhteeni on vaimo, joka
myös on eläkkeellä. Meillä on kaksi
poikaa jotka ovat jo myös perheellisiä,
lapsenlapsia on viisi. Yksi tyttö ja neljä poikaa.
Mikä on suhteesi Petoseen?
Suhteeni Petoseen on hyvin kiinteä, on ollut mielenkiintoista seurata
Petosen kehitystä nämä n. 30 vuotta.
Pienestä lähiöstä on tullut kaupunki
runsaiden asukkaiden myötä. Täytyy

todeta se tosiasia aina kun saavutetaan jotain, silloin myös menetetään.
Saatiin kaupunki kiinnostumaan
Pitkälahden alueesta, mutta samalla
menetettiin se maalaisidylli, joka oli
meille myös tärkeä.
Millaisissa tehtävissä olet toiminut
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksessä?
Olin vuonna 1988 perustetun Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen
ensimmäinen puheenjohtaja. Toimikausi oli yksi vuosi, jonka jälkeen olin
johtokunnassa vielä kolme vuotta.
Miten rohkaisisit ihmisiä lähtemään asukastoimintaan mukaan?
Me kaikki Petosen asukkaat kuulumme Pitkälahti-Petosen asukasyhdistykseen. Olipa asumismuoto mikä

tahansa; omakoti, rivitalo tai kerrostalo, on tärkeää, että saadaan kaikkien
ääni kuulumaan. Rohkeasti mukaan
toimintaan.
Miten luonnehtisit Petosta
yhdellä virkkeellä?
Petonen on mainettaan parempi, me kaikki Petosen asukkaat
voimme vaikuttaa omalla mallilla ja käyttäytymisellä paremman huomisen puolesta.
Mikä on elämisen tarkoitus?
Elämisen tarkoitus on moninainen, syntyä, elää lapsuus, nuoruus,
työura, eläkeaika. Meillä on ollut etuoikeus syntyä vapaaseen isänmaahan
Suomeen.

an kasvavan lähiön ongelmat, joiden
ratkaisemisessa asukasyhdistys oli
suuressa roolissa. Sittemmin ongelmakenttä on siirtynyt enemmän ihmisten elämänhallinnan tukemiseen
ja syrjäytymisen estämiseen. Kolmen
vuosikymmenen jälkeenkin asukasyhdistys on edelleen voimissaan.
Teksti: Jukka Kytöjoki
Kuva: Kalle Lillinen
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PETOSEN PORUKKAA

Petosen Lehden toimitus jalkautui kirpeän raikkaassa syyskelissä
kyselemään alueen asukkaiden ja yrittäjien tunnelmia.

Hulkon grillikioskin yrittäjä Sirpa Juntunen häärii tiskin
takana kiireisimpänä lounasaikana. Kuuma kesä koetteli ja
kioskilla oli hiljaisempaa, mutta nyt syksyn tullen tupa on
taas täynnä ruokailijoita.

Teksti ja kuvat: Pirjo Kiiski

Petosella kymmenen vuotta asunut Heidi Matilainen
pitää aluetta turvallisena:
– Uskallan liikkua täällä, mutta kesäisin toivoisin, että
terveyskeskuksen aukiolla olisi vähän rauhallisempaa. Nyt
on sattunut järjestyshäiriöitä, ja esimerkiksi vanhukset tai
lapset voivat kokea alueen uhkaavana. Petoselle kaipaisin
kirpparitoimintaa. Myös Kelan toimisto olisi hyvä saada
takaisin. Joidenkin asukkaiden voi olla vaikeaa päästä kaupunkiin asti hoitamaan asioita.

– Petonen on hyvä paikka yritykselleni, kertoo jo kahdeksan vuotta grillikioskia pitänyt Juntunen.
Paikallisuus ja asiakaskunta näkyy annosten nimissä; on
Pelastajan burgeria, Työmiehen ja Hulen lautasta sekä tietysti suosituinta annosta, Hulkonherkkua. Juntunen jakaa
myös ajatuksiaan asiakkaiden kanssa omassa rilliblogissaan.

PPAY:n toiminta on Kotilaiselle tuttua, vaikka hän itse ei
ole kerhoissa tai toiminnassa mukana. Petosen Lehteä tulee luettua ja sen kautta lähtevät terveiset:
– Nauttikaa syksystä ja ulkoilkaa!

Kimmo Toivanen on asunut Petosella 15 vuotta:

Parturi-Kampaamo Stepin yrittäjille Minna Pääkköselle
ja Heikki Siitoselle Petonen ja sen asukkaat ovat tulleet
vuosien varrella tutuiksi.

– Hyvin olen viihtynyt. Täällä on hyvin palveluja eikä niiden takia tarvitse kaupunkiin lähteä. Poikkeuksena on
Kelan toimisto, jota kaipaisin takaisin.

– On ollut joskus hauskaa tunnistaa, että asiakashan onkin
entuudestaan tuttu, pikkupoikana parturissa käynyt ja nyt
myöhemmin parrakkaana aikuisena uudelleen asioiva,
naurahtaa Siitonen.

Toivanen pitää Petosen Lehteä hyvänä paikallisten
asioiden lukulähteenä.
– Itse asukasyhdistyksen toiminnassa en ole ollut mukana,
mutta Niiralan Kulman järjestämissä tapahtumissa kylläkin.

Molemmat pitävät Petosta sekä hyvänä yrityspaikkana että
asuinalueena. Petonen on ollut toimipaikkana Siitoselle 14
vuotta ja Pääkköselle kahdeksan. Tänä aikana alueelle on
muuttanut paljon ulkomaalaistaustaisia:

Kuopion Trimmauspalvelun / Dog Starin työtilassa on
kostean huuruista. Asiakas Lila on juuri kauneuskylvyssä
yrittäjä Tiina Närhi-Jääskeläisen varmoissa käsissä.

– On ihan hyvä asia, että saadaan tänne erilaisia asukkaita. Petosella oli joskus menneinä vuosina levottoman
kaupunginosan maine, mutta itse emme ole kokeneet järjestyshäiriöitä.

– Olen toiminut tällä liikepaikalla yrittäjänä kohta kuusi
vuotta. Petonen on oikein hyvä paikka, koska tänne on asiakkaiden helppo tulla ympäri Kuopiota ja lähikunnistakin.
Petosella on myös paljon koiraihmisiä, joten asiakkaita on
riittänyt.

Kampaamo- apulainen mäyräkoira Ellu jatkaa työpäiväänsä asiakkaita korista tarkkaillen. Petosen lenkkeilymaastot ja metsiköt ovat tarkkaan koluttu ja hyviksi haisteltu.
Ellu on myös tyytyväinen koirapuistoon, koska siellä on
eroteltu pienten ja isojen koirien puolet. Alueella riittää
koirakavereita ja liikkeeseen tervehtimään tulleita ihmisystäviä.

Närhi-Jääskeläiselle Petosen Lehti on tuttu ja sen välityksellä hän lähettääkin lukijoille terveisiä:
– Tukekaa paikallisia yrittäjiä ja käyttäkää alueen palveluja, niin että ne jatkossakin voivat toimia Petosella.

Lehtisepät
onnittelee
30-vuotiasta
Pitkälahti-Petosen
Asukasyhdistystä!
Juhlassa mukana
ammattitaitoinen
painokumppanisi

lehtisepat.fi
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Kato, tuolla on Lola!
Näin railakkaasti otsikoi Petosen
Lehti lähes päivälleen 21 vuotta sitten, lokakuun 22. vuonna 1997 kun
Kylpylähotelli Rauhalahdessa kisailtiin Pohjolan kauneimman naisen
tittelistä. Salintäyteisen yleisön huomion varasti kuitenkin edellisvuonna
Miss Skandinaviaksi kruunattu Lola
Odusoga. Sinänsä hieno kansainvälinen tapahtuma toi kylpylähotellille
ja siinä sivussa myös Kuopiolle hyvää
ja ilmaista mainosta maamme rajojen
ulkopuolellekin.

Mutta mutta
Luettuani tuon kirjoittamani jutun nyt, reilut parikymmentä vuotta

myöhemmin en ollut tunnistaa tekstiä
omakseni. Kun toimittaja yrittää olla
hauska ja viihdyttää lukijoitaan, se voi
mennä joskus pahasti pieleen, varsinkin nykymittapuun mukaan. Tässäpä
pari poimintaa; missikisoista raportoivan toimittajan tyylilaji tuskin tänään pääsisi yhdenkään itseään kunnioittavan päätoimittajan roskakoria
pidemmälle:
”Missä ovat niukat bikinit, miksi
aina näitä kokouimapukuja? Bikinit
kun ovat sikäli miellyttäviä vaatekappaleita, että niissä on niukasti katsottavaa. Tilaa jää ikään kuin enemmän
itse asialle”.
Tai tähän tyyliin:
”Miesvaltaisen

toimittajakaartin

lahjomattomat haukankatseet olisivat
armotta paljastaneet missiehdokkaiden selluliitit ja appelsiini-ihon, jos
sellaista olisi nyt jollakin sattunut olemaan”.
”Iltapuvutko liian seksikkäitä, kyselivät maanantain iltapäivälehtien otsikot. Kuinka ilta- tai muukaan puku
voi olla liian seksikäs?”
No huh!

Ajat ovat muuttuneet,
onneksi
Missikisat olivat vielä tuohon aikaan
koko kansan huvia televisiointeineen
ja iltapäivälehtien kuvakavalkadeineen, eikä tuolloin viikoittain ilmestyneen Petosen Lehden linja tässä
suhteessa juuri muista poikennut –
varsinkin kun nämä kansainväliset
mittelöt pidettiin aivan lehden kotinurkilla. Kauneuskilpailut saivat tosin
myös kitkerää arvostelua, niitä pidettiin naista alentavana rahastuksena,
joista hyötyivät lähinnä missikeisarit,
mallitoimistot ja tietysti media. Meni
kuitenkin pitkälle 2000 –luvun puolelle, ennen kuin missikisojen suosio
lopulta hiipui. Tosin Suomessa järjestetään vieläkin kauneuskilpailuja,
joissa kilpaillaan mitä erilaisimmista
titteleistä.
Kylpylähotelli Rauhalahti oli Miss
Skandinavia –kisojen näyttämönä 21
vuotta sitten.

NYT KÄVELLÄÄN!

Mutta palataanpa vielä Rauhalahteen, lehdistön ihannetyttöä valinneiden lehtimiesten aitioon:
”Lehdistö oli kutsuttu paikalle jo iltakuudeksi, joten aikaa oman suosikin
etsintään oli mukavasti ennen varsinaisen kilpailun alkua. Televisioinnin
vaatimat harjoitukset antoivat oivan
mahdollisuuden tarkkailla nuoria naisia ihan luvan kanssa”.
”Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi
valittu Karita Tuomola oli hieman hämillään pukunsa paljastavuudesta, ja
se näkyi ainakin lehdistökatsomoon.
Yleisökin oli tyytyväinen näkemäänsä, reilusti läpikuultavaan sifonkiin.
Korkeakorkoisista kengistä nousevat
pitkät sääret näyttivät jatkuvan maasta taivaaseen ja takaisin”.
O tempora, o mores, oi aikoja, oi tapoja! (toim. huom.)
Teksti: Heikki Kokko
Kuvat: Heikki Kokon arkisto
PS. Miss Skandinaviaksi valittiin
muuten islantilainen Dagmar Iris
Gylfadottir – monien pettymykseksi,
sillä kuopiolaiset olisivat mieluimmin
kruunanneet kaupungin oman missin
Karita Tuomolan.

Patricia Kaas toi ranskalaista charmia
Rauhalahden iltaan.

Nopeudet alemmaksi Jynkässä
Katujen nopeusrajoituksia alennetaan eri puolilla kaupunkia. Rajoitukset
koskevat noin 70 katua useilla asuinalueilla, mm. Jynkässä jossa uusien liikennemerkkien toivotaan hiljentävän vauhtia muutamilla katuosuuksilla.
Muutokset koskevat lähinnä ns. tonttikatuja, joilla jatkossa saa ajaa korkeintaan 30 km/h. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen.

Petosen Lehti ja Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys haastavat Sinut kävelemään – ei suinkaan minne tahansa, vaan
Pyörönkaaren päästä päähän! Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Anne Ruotsalainen sen jo teki, nyt Sinun tehtävänäsi
on arvata tai tietää: kauanko Annen matka kesti? Upeat tuotepalkinnot lahjoittaa K-Supermarket Petonen, S-market
Petonen sekä Petosen Apteekki.
Kilpailun säännöt:
1. Kävele omaan tahtiisi Pyörönkaaren Pinarin puoleinen jalkakäytävä päästä päähän (Hulkontie – Pitkälahdentie) ja
mittaa kävelyysi kuluneet minuutit ja sekunnit. Kävelymatkaa on n. 820 metriä. Muista noudattaa liikennesääntöjä!
2. Täytä oheinen kilpailulipuke ja palauta se 31.10.2018 mennessä K-Supermarket Petosen tai S-market Petosen tiloissa
olevaan palautelaatikkoon.
3. Annen kävelyajan lähimmäksi arvannut saa valita, mistä em. liikkeestä haluaa tuotepalkintonsa lunastaa. Muut palkinnot arvotaan kaikkien kilpailulipukkeen määräaikaan mennessä palauttaneiden kesken.
4. Annen kävelyyn käyttämä aika ja voittajien nimet julkaistaan 14.11.2018 ilmestyvässä Petosen Lehdessä.
5. Helppoa kuin heinänteko!
Kyseessä ei siis ole kilvankävely, vaan jokainen osallistuja kävelee itselleen sopivaa vauhtia liikennesäännöt ja yleinen
turvallisuus huomioiden. Ei muuta kuin ylös ulos ja liikkumaan!

NYT KÄVELEMÄÄN!
Anne käveli Pyörönkaaren
päästä päähän ajassa _____ min _____sek

Yhteistyössä:

Nimi:			___________________________
Osoite:			___________________________
Puhelin/Sähköposti:

___________________________

Mikäli arvaukseni osuu lähimmäksi ja voitan 1. palkinnon, lunastan sen:
K-Supermarket Petonen
S-market Petonen
Petosen apteekki		

Palautathan lipukkeen 31.10.2018 mennessä, niin olet mukana kilpailussa!

Matkuksen kaasutankkausaseman tulo siirtyy ensi vuoteen
Pohjois-Savon ensimmäisen kaasutankkausaseman tulo Matkuksen
kauppakeskuksen yhteyteen lykkääntyy ensi vuoden puolelle. Energiayhtiö Gasumin mukaan syynä ovat aseman tontin tarvitsemat luvat sekä työja elinkeinoministeriön tuen saaminen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan asema oli määrä avata kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Tankkausaseman nesteytetyn kaasun jakelu palvelee lähinnä raskasta liikennettä. Paineistettua kaasua voivat käyttää myös henkilö- ja jakeluautot
sekä bussit.
Gasumin lähivuosien suunnitelmissa on avata useita kymmeniä kaasutankkausasemia eri puolille maata. Suurimmat kaupungit, Kuopio mukaan
lukien saavat kaasuasemat ensimmäisinä.
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Aulis ja Elina syysvauhdissa

Meiltä parhaat
rengasmerkit!

siakin voi kysellä ja varata maksutta
myös kirjastoautoista. Syksy näkyy
lainattavassa aineistossa siten, että
tietokirjojen osuus lisääntyy verrattuna kesäaikaan. Syyskuukausina kirjastoautojen hyllyjä täytetään etenkin
sieni- ja sadonkorjuukirjoilla sekä
säilöntään ja puutarhan syystöihin
liittyvillä teoksilla. Lasten puolta täydennetään syksy- ja talvikirjoilla.

Hämärtyvät illat ja hyvä kirja kuuluvat erottamattomasti yhteen. Koukuttava
opus voi löytyä aivan läheltäsi.

K

un lähikirjastoa ei kodin läheltä löydy, saattaa kirjastoauton
reitti kulkea melkein kotiovesi
edestä. Kuopion kaupungin kirjastoautot, Aulis ja Elina, kiertävät viikoittain omien reittiaikataulujensa mukaan useiden koulujen, päiväkotien ja
haja-asutusalueiden kautta.

virkailijaa. Molempia autoja ajetaan
kahdessa vuorossa.

– Elinasta ja Auliksesta lainattiin
vuonna 2017 yhteensä 205 171 lainaa,
joka oli todella paljon, eli voidaan sanoa kirjastoautojen asiakkaiden olevan hyvin aktiivisia. Tällä hetkellä
lainausaktiivisinta aluetta on Saaristokaupungin alue, johtuen suurista
kouluista ja lapsiperheiden määrästä,
kertoo kirjastoautonkuljettaja–virkailija Jouni Nykänen.

– Parasta kirjastoautossa työskentelyssä ovat todella mukavat asiakkaat ja
vaihtelevat työpäivät. Haastavinta on
varsinkin talvella vaihtelevat keliolosuhteet sekä kylmät ja vetoisat työskentelytilat.

Kuopion kaupungin kirjastoautoosastolla on tällä hetkellä viisi kuljettaja-virkailijaa ja kaksi kirjasto-

– Vilkkaimmat koulu- ja iltareitit
pyritään ajamaan kahden työntekijän
voimin, joten yleensä joka päivä ollaan jollakin reitillä mukana, Nykänen
selventää työnjakoa ja jatkaa:

Kirjauutuudet
painosta lukijoille
Vuodenajoista syksy on tuoreiden
kirjojen julkaisun vilkkainta aikaa.
Kirjastoautojen tilojen takia aineiston
määrä on rajallinen, mutta uutuuk-
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– Lainamäärät lisääntyvät syksyllä
huomattavasti. Koulu- ja päiväkotireiteillä on taas paljon uusia innokkaita
lainaajia. Kirjastoautoissa lasten- ja
nuortenkirjalainojen osuus on yli 70
prosenttia. Kuvakirjoja ja lasten helppolukuisia kirjoja lainataan todella
paljon, ja niistä tahtoo olla pulaakin,
Nykänen selvittää.
Syyslukemiseksi Nykänen suosittelee Kari Hotakaisen kirjoittamaa
Tuntematon Kimi Räikkönen. Siinä
voi kurkistaa Kimin värikkääseen yksityiselämään. Kirjasta on tosin tällä
hetkellä Kuopion kirjastossa melkein
kolmensadan varauksen jono, mutta kärsivällisyys palkitaan aikanaan.
Mielenvirkistämiseksi syksyn pimeyteen voisi soveltua humoristiset Tuomas Kyrön Mielensäpahoittaja-kirjat,
joita on ilmestynyt jo useita.

Tervetuloa

– Jännityksen ystäville suosittelen
eri pohjoismaisten kirjailijoiden dekkareita, jotka ovat todella sujuvasti ja
mielenkiintoisesti kirjoitettuja, vinkkaa Nykänen.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Pixabay

AVOINNA
MA- TO 7.30 - 21.00
PE 7.30 - 22.00
LA 9.00 - 22.00
SU 9.00 - 21.00

Terveyspommit puskasta käyttöön

M

oni tuntee mustikan ja mustaherukan terveysvaikutukset, mutta koristepensainakin käytettyjen aronioiden ja ruusujen
sadon hyödyntäminen on vieraampaa. Näiden myöhäissyksyn marjapensaiden anti kannattaa kuitenkin
kerätä talteen ja ottaa vitamiinit ja antioksidantit hyötykäyttöön.

Marja-aronian mustanpuhuvat marjat kypsyvät keruukuntoon syyskuussa ja pieni pakkanenkin vain parantaa
makua. Moni karsastaa aronian marjoja ja pitää niitä jopa myrkyllisinä,
mitä ne eivät suinkaan ole. Marjojen hapottomuus ja karvaus saatavat
aluksi tottumattoman suussa maistua
kummallisilta. Aroniaa voi kuitenkin
yhdistellä muiden marjojen kanssa
vaikkapa mehuina ja hilloina. Marja
sisältää runsain määrin C-vitamiinia
ja lisäksi myös kivennäisaineita, kuten magnesiumia, folaattia, kaliumia,
rautaa, sinkkiä ja jodia. Aronian kerrotaan laskevan tehokkaasti verenpai-

netta ja se hellii niin sydämen kuin aivojen terveyttä.

Piikikäs rohto
Ruusunmarjat ovat aluksi vihreitä,
sen jälkeen ne muuttuvat oranssin värisiksi ja oikein kypsinä tomaatin punaisiksi. Kiulukat kannattaa poimia
siinä vaiheessa, kun ne ovat oransseja

ja pikkaisen pehmeitä, jolloin käsittely
on helpompaa. Ruusunmarjojen hyödyntäminen suoraan ruusupensaasta
vaatii hieman kärsivällisyyttä ja viitseliäisyyttä, sillä ruusunmarjan liha
on ohuena kerroksena siementen ympärillä. Ruusunmarjat voi myös laittaa
kokonaisina vesitilkkaan ja keittää ne
pehmeiksi. Sitten marjat nuijitaan ja
laitetaan siivilän läpi. Vaiva kannattaa, sillä sadassa grammassa tuoreita
ruusunmarjoja on 14 kertaa enemmän C-vitamiinia kuin mitä ihminen
päivässä tarvitsee. Lisäksi marjoissa
on kaliumia, kalsiumia, magnesiumia,
rautaa, E-vitamiinia sekä A-vitamiinin esiastetta. Ruusunmarjajauheen
on havaittu lievittävän niveltulehduksen ja nivelreuman oireita. Vaikuttavaksi aineeksi on paljastunut marjan
sisältämä galaktolipidi, joka hillitsee
nivelien tulehdusta, parantaa liikkuvuutta ja vähentää kipua.

Pikku-Saima muutti
keskustasta Petoselle

S

teiner–päiväkoti Pikku-Saima
on löytänyt uudet tilat Petosen
Punakukonkadulta. Päiväkodin
vuokrasopimus kaupungin keskustassa sijaitsevassa puurakennuksessa
päättyi syyskuun lopussa.
Pikku-Saima on steinerpedagogisten periaatteiden mukaisesti toimiva
päiväkoti 3-6 -vuotiaille lapsille. Lapsiryhmässä on 15 kokopäiväpaikkaa,
jonka puitteissa myös esikouluryhmä
toimii.
Päiväkodin toimintaa rytmittävät

Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski
Lähde: hidastaelamaa.fi

Mitä kaupunkialueella saa kerätä?

L

uonnonantimien kerääminen
on monelta osin kaupungin
mailla kiellettyä.

– Kaupungin alueille istutut kasvit
on istutettu koristetarkoitukseen ja
marjoja ei tule poimia omaan käyttöön, vahvistaa Kuopion kaupungin
apulaiskunnossapitopäällikkö Hannele Kauppinen ja lisää:
– Jokamiehenoikeudella saa poimia

luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja. Sen sijaan kuivuneen tai kaatuneen puun, sammalen
tai jäkälän kerääminen on kiellettyä.
Maahan pudonneita risuja ja käpyjä
sen sijaan saa ottaa. Vihreiden tuoreiden oksien keruuseen tarvitaan
maanomistajan lupa. Metsätyömailta saa monesti lupia keräilyyn, sama
koskee sähkölinjoja. Luonnonkiviä
voi kerätä vähäisessä määrin, jos se ei
aiheuta haittaa ympäristölle.

Kuvituskuva.

viikko- ja vuodenaikateemat. Vuodenaikajuhlat tuovat arkeen oman
merkityksensä tarinoiden, laulujen ja
perinteiden myötä ja rikastuttavat lapsen tunne-elämää.
Kodin ja päiväkodin välinen yhteistyö on myös tiivistä. Vanhempainillat,
kotikäynnit, juhlat ja talkootoiminta
rakentavat tätä vuorovaikutusta.
Pikku-Saima on avoinna joka arkipäivä klo 7.30–16.30.
Teksti: Heikki Kokko
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Mukavaa syksyä!
Kukka-asioissa palvelee

Pyörön kukka ja lahja

PITKÄLAHDEN
PUUTARHAKERHO

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

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

PPAY:n nettisivut uudistuivat!
Tutustu osoitteessa ppay.fi

Parittomat viikot
To klo 12-14

Parilliset viikot
To klo 12-14

Pinarin kerhohuoneessa (Pyörönkaari 19, 2. kerros)
Eläkeläisten avoimissa kerhoissa jutellaan myönteisessä
hengessä, jaetaan kokemuksia ja vinkataan hyvän elämän
eväistä ja avaimista.
Kerhoja ohjaa Pirjo Nironen.
Kerhot toteutetaan Kuopion Eläkkeensaajat ry:n sekä
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen yhteistyönä

Perinteinen brasilialainen

Hieronta– ja
kosmetologipalvelu

Petosen Lehti myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

Pyörönkaari 8
P. 017 363 3705

Yhdistyksen
järjestämät
kaikille avoimet
toiminnot:

Wellness Tropical

Seuraava Petosen Lehti ilmestyy 14.11.
Aineistot lehteen 8.11.

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
Ajanvaraus: 046 528 1324

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

LOKA-MARRASKUU
23.10.

KRANSSIKERHO

30.10.

KORTTIKURSSI

5.11.

SYYSKOKOUS

23.11.

SLAAVILAINEN KONSERTTI

Laitapa kalenteriin myös kerhon 60-vuotisjuhla 4.5.2019!
Tarkempia tietoja tapahtumista ja toiminnasta nettisivuilta ja Facebookista.

Ei pysty, meil' on lanit

S

atoja ihmisiä lähes pimeässä,
kovaäänisessä tilassa 48 tunnin
ajan. Kuulostaako kauhuelokuvan juonelta?
Sitä se ei suinkaan ole, vaan kyseessä
on jo kuudetta kertaa järjestetty pelitapahtuma Gyostage. Tapahtuma on
järjestetty aiemmin Savonia-ammattikorkeakoulun tiloissa, mutta tänä
vuonna siirryttiin huomattavasti suurempaan Kuopio-halliin.
Petosen oma Pelitalo Muikku oli
myös mukana tarjoamalla ilman tietokonetta saapuneille pelipaikan.
– Tapahtuma on sujunut osaltamme

varsin mainiosti. Alussa oli hieman
hiljaisempaa, mutta lauantain vapaan
pääsyn ansiosta kävijämäärä alueellamme on noussut jo sadan kieppeille.
Tilojen vaihto suurempaan kannatti,
kertoo Kimmo Pölkki.
Peleistä ja pelikulttuurista kiinnostuneille tapahtuma on ehdottomasti
käymisen arvoinen, ja näkyipä paikalla useita lastensa pelaamisesta kiinnostuneita vanhempiakin. Gyostage
järjestettäneen taas ensi vuonna.
Pelitalo Muikku löytyy Pyörönkaarelta, Pinarin yläkerrasta.
Teksti: Karri Auer

Perhekahvilatoiminta alkoi
Saaristokaupungissa
Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämä perhekahvilatoiminta
on laajentunut myös Kuopioon. Saaristokaupungin tiedepäiväkoti
Väläyksessä (Retiisikatu 1) ovet ovat avoinna kaikenikäisille lapsille ja
heidän vanhemmilleen tiistaisin klo 9.15 – 10.45. Leppoisan yhdessäolon
lisäksi paikalla voi musisoida, jumpata, leikkiä ja askarrella. Kahvilaan ei
tarvitse erikseen ilmoittautua.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n 30-vuotishistoriikki etenee hyvin aikataulussa. Kirja on tarkoitus julkaista ensi
vuoden puolella. Kuvassa historiikkia toteuttava Jukka Kytöjoki (vas.) tutkii kuva-arkistoja PPAY:n ensimmäisen puheenjohtajan Erkki Heikkosen sekä ensimmäisen sihteerin, Mervi Hämäläisen avustuksella.

…Saaristokadun neljä siltaa
on nimetty tunnettujen kuvataiteilijoiden mukaan. Unto
Koistinen, Anton Linfors, Fridolf
Weurlander ja Ellen Thesleff
ovat kukin vaikuttaneet aikoinaan Kuopiossa.
… Petosen kolmesta lammesta
– Litmanen, Petonen ja PikkuPetonen – pinta-alaltaan suurin
on Petosen lampi. 20 hehtaarin
vesiallas kuuluu Natura –ohjelmaan.
…Kallaveden seurakuntaan
kuuluvat kuntaliitosten myötä
myös Karttulan ja Maaningan
entiset seurakunnat. Kuopion seurakuntayhtymässä on
yhteensä kuusi seurakuntaa.

Komeimmat kurpitsat
Pitkälahden Puutarhakerhon Kurpitsakilpailut 2018 sai tänä syksynä tuomarit punnitsemaan komeita keltaisia "möhköjä" useammassa puutarhassa.
Voiton vei Seija Taskisen 15,1 kg painanut kaunokainen Muuruvedeltä.
1. Seija Taskinen 15.1 kg
2. Jaakko Rissanen 14.1 kg
3. Raija Rialinna 12.6 kg
Teksti ja kuva: Pitkälahden puutarhakerho

Voiton vienyt kurpitsa.
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Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Toiminnan miehet pe 19.10. klo
13
Kutsu yhteyteen-messu su
21.10. klo 17. Anni Tanninen
Pulinapaja ma 22.10. klo 9
Lähetysaskartelut ma 22.10. klo
12.30
Pulinapaja ti 23.10. klo 9
Nuortenilta ti 23.10. klo 16.30
Ystäväpiiri to 25.10. klo 12
Vauvakirkko su 4.11. klo 17.
Juha Määttä, Mari Vuola-Tanila.
Petosen messu su 11.11. klo 17.
Matti Pentikäinen
Kallaveden seutu - Muut

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Messu su 21.10. klo 10. Veli
Mäntynen, Mari Vuola-Tanila.
Kirkon raamattupiiri ma 22.10.
klo 18.
Reipas Aamu perheille ke 24.10.
klo 9.
10-juhla ti 23.10.. Hanna
Vasiljev, Anna-Mari Linna.
Arkinen ateria ke 24.10. klo 1112
Messu su 28.10. klo 10. Matti
Pentikäinen, Hanna Vasiljev, Mari
Vuola-Tanila.
Laulaen lounaalle ke 31.10. klo
10.15
Pyhäinpäivän messu la 3.11. klo
10. Sanna Alanen, Juha Määttä,
Mari Vuola-Tanila.
Pyhäinpäivän sävelhartaus la
3.11. klo 18. Sanna Alanen, Veli
Mäntynen, Juha Määttä, Sirpa

Nummenheimo, Matti Pentikäinen, Anni Tanninen, Anna-Mari
Linna. Tilaisuudessa luetaan viime
Pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden seurakuntalaistemme
nimet. Omaiset voitte sytyttää
kynttilän läheisensä muistolle.
Kirkkotilaisuuden jälkeen on
seurakuntasalin puolella iltakahvit. Siinä on rauhallista aikaa jatkaa muistelua ja tavata seurakuntamme papistoa.
Messu su 4.11. klo 10. Anni Tanninen, Richard Nicholls. Messun
jälkeen vaalipaneeli seurakuntasalissa.
Koko kansan perhekirkko su
11.11. klo 10. Sanna Alanen, Matti
Pentikäinen, Anna-Mari Linna.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21

Hyvän hoidon päivä ke 24.10.
klo 10. Omaishoitajille, hoidettaville ja liikuntarajoitteisille. Ilmoittautumiset Riitta Reimalle p.
040-4848 370 (Voit jättää myös
viestin vastaajaan).
Niemisjärven olotilatorstai to
25.10. klo 11.30. Tuula Makkonen.
Rytkyn kylän lähetyspiiri to
25.10. klo 13. Sanna Alanen. Leena Koposella, Lumpeisentie 360
Miesten lenkkipiiri ti 30.10. klo
17.30. Rytkyn leirikeskuksessa,
Rytkynrannantie 16.

Kirkkoherran
tervehdys

A

rvoisat Petosen lehden lukijat! Onnea ja siunausta teille
kaikille yhteisen oman asukasyhdistyksenne ja tiedotuskanavanne Petosen lehden täyttäessä 30
vuotta!
Petosen asutusalueen nopea kasvu ja kehitys 1980-luvulta lähtien
oli juuri 30 vuotta sitten vaiheessa,
jossa uuden asuinalueen identiteetti
ja kotiseudun tunne tarvitsivat yhteisöllisyyden kokemisen kanavia.
Asukasyhdistys ja oma lehti lähiseudun uutisista ja tapahtumista kertovana mediana olivat silloin hyvään
tarpeeseen tulleita yhteisöllisyyden
rakentamisen välineitä alueella, jossa
lähes kaikki olivat vasta äsken muualta tulleita.
Kiitos teille, jotka olitte silloin
vuonna 1988 asukasyhdistyksen perustamispäätöksiä ja käytännön toimintaa aloittamassa!

Kallaveden Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15

Kiitos myös teille, jotka olette alkuvuosien jälkeen työtä jatkaneet asukasyhdistyksessä ja lehdessä Petosen
alueen yhteisöllisyyden rakentamiseksi!

Sanajumalanpalvelus su 21.10.
klo 13. Veli Mäntynen, Anna-Mari
Linna.
Pyhäinpäivän messu la 3.11. klo
13. Sanna Alanen, Mari VuolaTanila.

Jokainen alueen asukas rakentaa
omalta osaltaan yhteisöllisyyttä ja
kotiseutua omalla elämällään. Petosen eri alueet ja siihen liittyvät lähellä
olevat Pirtin, Saaristokaupungin, Pit-

minun kirkkoni
Ennakkoäänestys
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Avoinna ma-pe klo 10.00 - 13.00

kälahden, Jynkän ja Leväsen alueet
ovat yhtä kotiseutua toisiinsa liittyen.
Lähellä ovat myös Hiltulanlahti, Vehmasmäki ja Kurkimäki, jossa tämä
lehti ilmestyy. Uusia taloja rakennetaan edelleen Petoselle ja asukkaita tulee lisää. Erityisesti juuri näinä
aikoina Hiltulanlahti on uusia vasta
muuttaneita asukkaita sisältävä alue.
Toivotamme heidät kaikki yhteisönä
tervetulleeksi!
Kaikissa näissä lähiseudun alueissa seurakunta on yhdistävä kotiseudun rakentaja. Sen vuoksi keskelle
Petosta Pyörönkaari 21 osoitteeseen
rakennettiin Petosen seurakuntatalo
vuonna 1999, jotta lapset ja nuoret
voivat tulla lähiseudun omaan yhteiseen kotiin kerhoihin, varttunut väki
omiin tapahtumiinsa ja kaikki yhdessä kastejuhliin, muistotilaisuuksiin ja
sunnuntaisin jumalalanpalveluksiin.
Seurakunta ja kirkko rakentuvat joka päivä siellä missä seurakuntalaiset
ovat. Tervetuloa aina myös kokoontumaan yhteen seurakuntatalolle
Pyörönkaarelle, kirkolle Jynkkään ja
Vehmasmäen kappeliin!
Jatketaan yhdessä kotiemme ja kotiseutujemme rakentamista Jumalaan
turvaten.
Matti Pentikäinen
Kallaveden seurakunnan kirkkoherra

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

Kallaveden seurakunta

Kallaveden kirkon seurakunnantoimisto,
Rauhalahdentie 21, 6.11.–9.11. klo 9.00-18.00
Jynkänvuoren kerhohuone, Isännäntie 22, 6.11. klo 15.30–18.30
Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21, 7.11. klo 16.00–19.00
Kolmisopen kauppakeskus, Kolmisopentie 1,
8.11. ja 9.11. klo 15.00–20.00 ja 10.11. klo 12.00–16.00
Matkus Shopping Center, Matkuksentie 60,
8.11. ja 9.11. klo 15.00–20.00 ja 10.11. klo 12.00–16.00
Vehmasmäen kappeli, Sotkanniemi 15, 6.11. klo 16.00–19.00
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää
ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.

Äänestyspaikkasi vaalipäivänä 18.11.2018
Varsinaisena vaalipäivänä 18.11. klo 11.00-20.00 äänestyspaikkasi on
Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21

Työkokeilupaikkoja avoinna!
- ota yhteyttä toimisto@ppay.fi!

*Ateriaan sisältyvät pääruoka,
salaatti, leipä sekä juoma.

Huom! Meillä käy vain käteinen!

Kaikki ruokamme ovat laktoosittomia

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)
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Aihetta
hymyyn!
Terveet hampaat
kirkastavat
kauniin hymysi

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio (kuja, S-marketin alapuoli)
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
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 5.11. klo 10-12

EN
HAMPAID

SOODA- S
U
PUHDIST

- Neljä asiakaskonetta käytettävissä
- Edullinen tulostus– ja kopiointi
- Neuvontaa verkkoasiointiin
- Tietokoneiden pienet huollot
- Tietokoneiden ohjelmistopäivitykset

49€

1/2h

5€)
(norm. 5

LEPPÄVIRTA - KUOPIO - LAPINLAHTI

KAIKKI SUUNTERVEYDEN PALVELUT:
• Perushammashoito
• Esteettinen hammashoito
• Purentaongelmat
• Hampaiden valkaisu
Pyörönkaari 3 E, KUOPIO
017 363 4757
029 123 1152
Yhteisvaraus (pvm/mpm)

• Pelkopotilaat
• Implantit eli
keinojuuret
• Proteesihoidot

JUNIORITUKI

vilhelmi.fi

Kotikulman neulekerho kokoontuu pe klo 11.30-13.30 Pinarin 2. krs.
Neulontaa hyväntekeväisyyteen. Neulojille pullakahvit/-teet.

Halloween-bileet 27.10!

Puh. 0440 775 000

ASTI
NOPE
ASEEN
UKKA
LAAD
ON
HOITO A.
IOSS
P
O
U
K

SINULLA ON
VAPAUS VALITA
Voit valita Mehiläisen Oma Lääkärisi -aseman julkiseksi terveysasemaksesi. Terveysasemamme kokeneet lääkärit ja hoitajat pitävät
Sinusta hyvää huolta. Käynti Oma Lääkärisi -asemalla maksaa saman
verran kuin käynti julkisessa terveyskeskuksessa. Valinnanvapauskokeilun piiriin kuuluvat tällä hetkellä 71160, 70800, 70820, 70840
ja 70870 postinumeroalueilla asuvat kuopiolaiset.

LISTAUDU NÄIN:
1.

OSOITTEESSA
terveyspalveluni.fi

TERVETULOA MEHILÄISEEN!

2.

OMA LÄÄKÄRISIASEMALLA
os. Kauppakatu 39
Torstaisin kello 9–11

• 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 12.10., 2.11., 16.11. ja 30.11.
• Erikoisoluet hanassa ja pullossa
• Opiskelijakortilla aina edulliset hinnat!
facebook.com/karhunpesakuopio

Oma Lääkärisi Kuopio, Kauppakatu 39, B-rappu, 2. krs.
Neuvonta ja ajanvaraus: 040 668 3777 (Ark. 8–16)
kuopio.omalaakarisi.fi

Happy hours
ma-pe 14-19
Tervetuloa!

Pyörönkaari 3

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

