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terveyspiste nyt
Pitäisikö yhä saada valita? SPR:n
seurakuntasalissa
S
T
uoran valinnan Sotekeskus -kokeilu päättyi
31.7.2019. Valinnanvapauskokeilu oli yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Kokeilussa asiakkaat
pystyivät siirtymään palvelusetelin avulla kaupungin tai
kunnan
terveyskeskuksesta
yksityisen lääkäriaseman asiakkaiksi. Kokeilualueet olivat
71160 (Riistavesi), 70800 (Pitkälahti), 70820 (Litmanen),
70840 (Jynkänmäki) ja 70870
(Hiltulanlahti).
Yksityistä terveydenhuoltoa
kokeilleet asiakkaat palasivat
automaattisesti takaisin osoitteen mukaisen lähimmän julkisen terveydenhuollon piiriin
elokuun 2019 alusta lukien.

Vaikutukset julkisessa
terveydenhoidossa
– Pyörön terveysaseman toiminnassa ei tapahtunut mitään merkittävää muutosta
valinnanvapauskokeilun
aikana. Hoitoonpääsyaika ei ole
pidentynyt kokeilun loputtua.
Hoidontarpeenarviosta ensikäyntiin vastaanotolle hoitotakuuseen kuuluvassa asiassa
on keskimääräinen odotusaika
noin 10 vuorokautta, kertoo
vastaanottoyksikön va. ylilääkäri Pauliina Sulku.
– En ole kuullut suoraa palautetta
valinnanvapausko-

Kunnanlääkärit Pyörö oy jatkaa samoissa tiloissa ja
samalla henkilökunnalla. Janne Forsberg rohkaisee
kyselemään hinta-arviota ja aikoja hoidolle.
keilusta asiakkailta tai siinä
toimineilta lääkäreiltä, mutta
epäsuora palaute kokeilusta
on ollut pääasiassa myönteistä.
Pyörön terveysasemalla toimii
9 lääkäriä, ja määrä on pysynyt samana koko tiimimallin
ajan vuodesta 2015 alkaen.
Määrään ei ole suunniteltu lisäyksiä. Täytyy myös muistaa,
että valinnanvapauskokeiluun
kuuluivat myös 1B- ja 2E-tiimit pääterveysasemalla. Niidenkään toiminnassa ei kokeilu käytännössä näkynyt, Sulku
mainitsee.
Kokeilu ei tule jatkumaan nyt
käytössä olleessa muodossa,
eikä myöskään uutta kokeilua
ole suunnitteilla.

Pyörön palvelutalon
alueella (Pyörönkaari 28)
Mikäli löydät kellon, otathan yhteyttä
Pyörön palvelutalon henkilökuntaan, kiitos!

- Heikki H

PÄÄKIRJOITUS

J

ynkän asuntomessut vuonna
1980 edustivat asuinrakentamisen uusimpia tuulia. Teemoina olivat rinnerakentamisen ohella
energiansäästö, asukkaitten osallistuminen suunnitteluun ja runsaat harrastustilat. Jynkkään valmistui 206
asuntoa, joista 45 omakotitaloa ja
161 rivitalokotia. Messuvieraita kiinnosti erityisesti entistä teknisemmät
keittiöt tiskikoneineen ja kodinhoitohuoneet. Pölyiset kokolattiamatot
saivat väistyä helppohoitoisten klinkkerilattioiden tieltä.

Asiakaskunnassa
muutoksia
Sote-kokeilun lääkäritarpeeseen vastasi Petosella Kunnanlääkärit Pyörö oy:n toiminta
yksityisenä palveluntuottajana, kohderyhmänään nimenomaan kokeilualueiden palveluseteliasiakkaat.
– Petosen alueella on paljon
väestöä, joilla ei ole mahdollisuutta kääntyä työterveyspalvelujen piiriin tai asioida
yksityislääkärillä.
Kokeilun
lakkaaminen koskettaa erityisesti heitä, kertoo lääkäri Janne Forsberg.
Kokeilun tavoitteena oli tarjota parempaa asiakaskokemusta, nopeampaa hoitoonpääsyä
ja laadukasta hoitoa. Nämä
kriteerit täytettiin kiitettävästi kaikkien kokeilussa olleiden yksityisten lääkäriasemien puolella. Asiakkailta saatu
palaute oli myönteistä, mutta
kokeilun päättyminen on
koettu epäoikeudenmukaisena
ja syrjivänä huonommassa
taloudellisessa
tilanteessa
olevia kohtaan.
– Malli osoittautui oikein toimivaksi niin kaupungin kuin
muiden hoitoa järjestävien

tahojen, palveluntuottajien ja
potilaiden osalta. Siksi olemmekin harmissamme, että kokeilu päättyi ilman järkeviä
syitä, Forsberg sanoo ja perustelee pienen lääkäriyksikön
etuja:
– Lääkärinä pystyy solmimaan tiiviimmän suhteen
potilaisiin, joita näkee säännöllisesti. Ei tarvitse lähteä
selvittelemään tilannetta alusta lähtien, se säästää aikaa ja
lisää luottamusta potilaan ja
lääkärin välillä, kun ollaan jo
tuttuja, luettelee Forsberg etuja
pysyvästä potilas-lääkärisuhteesta. Lisäksi hoito pystyttiin
pitämään kokonaisvaltaisena
pakettina, joka sisälsi myös ennaltaehkäisevän hoidon.
Va linnanvap auskokei lutyyppinen malli olisi periaatteessa mahdollista ottaa
käyttöön vaikka heti, mikäli
kaupungilla siihen olisi intressejä ja resursseja. Mikään lainsäädäntö ei sitä estäisi, eikä se
edellytä hallituksen tai ministeriön päätöstä. Palvelusetelimalli on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, ja kaupungilla on
mahdollisuus määrätä, mitä
palveluja se koskee.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Asuntomessuista pian 40 vuotta
Noissa messutaloissa asuu edelleen
varsin tyytyväisiä perheitä. Yksi näistä on Jynkkä-Leväsen asukasyhdistyksen puheenjohtaja Jani Koposen
perhe. He muuttivat Kuopioon yhdeksän vuotta sitten ja ovat viihtyneet
Norokujalle valmistuneessa messutalossa mainiosti. Koposen haastattelu
on luettavissa toisaalla tässä lehdessä;
sen voi myös kuunnella kokonaisuudessaan osoitteessa ppay.fi/podcast.
Keskustelin puheenjohtaja Jani Koposen kanssa paitsi Jynkästä
asuinalueena, niin myös johtaman-

sa asukasyhdistyksen toiminnasta.
Jynkkä-Leväsen asukasyhdistyshän
heräsi kaksi vuosikymmentä kestäneestä Ruususen unestaan keväällä
2018, jolloin parisenkymmentä aktiivia jynkkäläistä päätti käynnistää
hiipuneen yhdistystoiminnan uudelleen. Nyt toiminta on varsin vilkasta,
yhdistys järjestää kokouksia, kursseja
ja keskustelutilaisuuksia eri aiheiden
tiimoilta. Yhteistä toimintaa on myös
runsaasti, tästä hyvänä esimerkkinä
viime sunnuntain arkkitehtuurikävely, jossa asukkaat saivat tutustua mm.
Jynkän asuntomessutaloihin yliark-

Julkaisija/toimitus:
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry
Pyörönkaari 19, 2 krs. 70820 Kuopio
Toimistovastaava Kalle Lillinen
p. 044 729 5233
petosenlehti@ppay.fi
http://petosenlehti.ppay.fi
Jaetaan Petoselle, Pirttiin, Pitkälahteen, Saaristokaupunkiin
sekä Jynkkään. Painos 11 800 kpl.

Toimittajat: Heikki Kokko, Pirjo Kiiski

änä syksynä Petosen
seurakuntatalon
tiloista, Pulinapajan yhteydestä, löytyy SPR:n terveyspiste. Sieltä voit saada
maksuttomia terveyspalveluita, kuten ohjausta, neuvontaa
terveysasioissa, tukea elämänhallintaan tai voit vaikkapa
mittauttaa verenpaineesi. Petosen terveyspisteellä toimivat
vapaaehtoistyöntekijät Helena
Asikainen, Leena Halmepuro ja Vuokko Hämäläinen,
joilla on taustallaan sairaanhoitajakoulutus ja pitkä työkokemus, joten heillä on myös
ammattitaitoa arvioida asiakkaan terveydentilaa. Tarvittaessa asiakasta ohjataan eteenpäin muihin tutkimuksiin tai
varaamaan aika lääkärinvastaanotolle, sillä varsinaisia
hoitotoimenpiteitä pisteellä ei
suoriteta.

– Tarkoituksena on, että tälle
pisteelle on helppo tulla, sillä
kynnys lääkärinvastaanotolle
menemiselle voi joillekin olla korkeakin. Täällä voidaan
keskustella ongelmista ja yhdessä mietitään, miten kan-

nattaa edetä. Seurakuntatalon
tiloissa on mahdollisuus siirtyä rauhallisempaankin tilaan
keskustelemaan, joten asioiden
tuomista esiin ei kannata arastella. Omaisen puolestakin voi
tulla keskustelemaan, ja SPR:n
ystäväpalvelun kautta voidaan
etsiä helpotusta yksinäisyyteen, selvittää terveyspisteen
vapaaehtoistyöntekijä Vuokko
Hämäläinen.
Syksyn aikana pidetään myös
terveysaiheisia esityksiä, esimerkiksi kaatumisen ehkäisy
on yksi tulevista aiheista.
Petosen
seurakuntatalon
piste on avoinna kuukauden
ensimmäinen tiistai ja toinen
maanantai klo 10-12 eli päivinä: 7.10., 5.11., 11.11., 3.12. ja
9.12.
Petosen lisäksi lehtemme
alueella toimii terveyspiste Leväsellä SPR:n Kontissa, joka on
auki joka kuukauden toinen
tiistai klo 10-12.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

Vuokko Hämäläinen toivottaa Petosen asukkaat tervetulleiksi
asioimaan seurakuntatilan terveyspisteelle.

Juttuvinkit:
petosenlehti@ppay.fi
Petosen Lehti myös netissä:
petosenlehti.ppay.fi

kitehti Leo Kososen opastuksella.

olisi hyvinkin toivottavaa.”

Jani Koponen ei tyrmää ajatusta siitä, että Pitkälahti-Petosen ja JynkkäLeväsen asukasyhdistykset Saaristokaupungilla täydennettynä voisivat
tulevaisuudessa järjestää yhteisvoimin erilaisia tapahtumia. Näiden alueiden yhteenlaskettu väkimäärä on
rapiat 25 000 eli reippaasti enemmän
kuin vaikkapa Iisalmen tai Varkauden – sponsoreidenkin saaminen tapahtumiin ei luulisi olevan ylitsepääsemätön tehtävä. Ja kuten Koponen
haastattelussaan sanoi, niin ”parempi
olisi tehdä yhteistyössä asioita kuin
lyödä yksistään päätä seinään. Tämä

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys
on puheenjohtajansa Anne Ruotsalaisen mukaan samoilla linjoilla.
PPAY on valmis yhteistyöhön, kunhan sopivat muodot ja toimintamallit saadaan käytännön tasolle. Saaristokaupungin mukaantulo yhteisten
pyrkimysten eteenpäin viemiseksi
olisi myös tärkeää.
Tulevaisuutta odotellessa: raikasta
syksyä kaikille lukijoillemme!
Heikki Kokko
toimittaja

Ilmoitushinnat 2019: 0,99 €/pmm.
Ilmoitushintoihin lisätään ALV.

Paino: Lehtisepät Oy, Pieksämäki
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Puheenjohtaja Jani Koponen:
– Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa toivottavaa

J

ynkkä-Leväsen asukasyhdistys ry:n puheenjohtaja Jani Koposen mielestä
Etelä-Kuopiossa toimivat asukasyhdistykset voisivat hyvinkin tehdä yhteistyötä esimerkiksi erilaisten tapahtumien
järjestämiseksi.
– Parempihan se olisi tehdä
yhteistyössä asioita kuin lyödä
yksistään päätä seinään. Tämä
olisi hyvinkin toivottavaa, sanoo Koponen.
Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen puheenjohtaja Anne
Ruotsalaisen on helppo yhtyä
kollegansa ajatuksiin.

Jynkkä-Leväsen asukasyhdistyksen puheenjohtajan koti
Norokujalla valmistui Jynkän asuntomessuille vuonna 1980.

J

ynkässä kiertää kaksi tutustumisen arvoista kaunista ulkoilureittiä; 1,7 kilometrin pituinen Kivilammen
kierros ja 0,2 kilometriä pitkä
Myllypuron kierros. Kivilampi kuuluu viimeisenä viiden
lammen lampiketjuun alkaen
Vuorilammesta, jatkuen Kolmisoppeen,
Neulalampeen,
Leväsenlampeen ja laskien Kivilammen myötä lopulta Kallaveteen.
Kivilammen kierroksella kuljetaan pääosin lenkkipolulla,
mutta myös pienemmillä poluilla ja pitkospuilla. Reitin
varrella on suoalueita, tuoretta kangasmetsää ja jääkauden
jälkeensä jättämiä siirtolohkareita. Tarkkaavainen voi löytää
suolta oikean lihansyöjäkasvin

eli pyöreälehtikihokin. Kierros
soveltuu myös hyvin lintuhavaintojen tekoon, joten kiikarit
mukaan! Paras maisemien katselupaikka on mäen korkeimmalla kohdalla.
Kivilammen reitti alkaa Jynkän koulun vierestä ja helppokulkuisempi Myllypuron kierros vanhan myllyn kohdalta.
Mylly sijaitsee Rauhalahden
leirintäalueen kulmassa ja näkyy hyvin Rauhalahdentielle.

”Otetaan eloja jauhettavaksi ” - Ilmoitus
Tapio-lehdessä 1875:
Myllypuro, jota ennen kutsuttiin Kivipuroksi, yhdistää
Leväsenlammen Kivilampeen
ja on saanut nimensä puron

– Ilman muuta olemme valmiit yhteistyöhön, kunhan sopivat muodot ja toimintamallit saadaan käytännön tasolle.
Mitään konkretiaa ei tosin vielä ole meilläkään esittää, mutta
esimerkiksi tuleva joulutapahtuma saattaisi olla yksi mahdollisuus. Voimat yhdistämällä

voisimme tarjota eteläkuopiolaisille ja alueen yrityksille entistä paremmat ja näkyvämmät
tapahtumat jatkossa, visioi
Ruotsalainen.
– Saaristokaupunki pitäisi
vielä saada toimintaan mukaan, tosin siellä suunnalla on
viime aikoina ollut jokseenkin
hiljaista.

Väestöpohja riittää
isompiinkin
tapahtumiin
Jynkkä-Leväsen
alueella
asuu lähes 5 000 kuopiolaista ja koko eteläisen Kuopion
väkimäärä on noussut jo noin
25 000:een, joten naapurikaupungit Iisalmi ja Varkaus ovat
asukasluvuiltaan selvästi pienempiä. Tämä jo yksistään
voisi antaa pontta isompienkin
tapahtumien järjestämiseen.
– Onhan meillä aiemmin
ollut yhteistyötä Saaristokau-

pungin kanssa esimerkiksi
KalPa-tapahtuman
tiimoilta, mutta jos saisimme kaikki
alueen toimijat puhaltamaan
yhteen hiileen, niin mahdollisuuksia olisi enempäänkin, arvioi Ruotsalainen.
Jynkkä-Leväsen asukasyhdistys on toiminut aktiivisesti
perustamisestaan eli keväästä
2018 lähtien. Nyt yhdistys toimii varsin vireästi.
– Täällähän oli asukasyhdistys jo 1980–luvulla. Toiminta
hiipui pikkuhiljaa seuraavan
vuosikymmenen lopulla ja
oli oikeastaan kuopattuna parikymmentä vuotta, kunnes
saimme kannustusta KuoHuLab–hankkeen (Humanistisen
ammattikorkeakoulun ja Kuopion kaupungin kehittämishanke) tiimoilta. Perustamiskokouksessa oli parikymmentä
aktiivia alueen asukasta, muistelee puheenjohtaja Koponen.

Hyvä paikka asua
Jani Koponen muutti Jynkkään perheineen yhdeksän
vuotta sitten ja on tyytyväinen
valintaansa.

– Alue on mitä mainioin, talvisin pääsee hiihtämään suoraan kotiovelta ja ympäristö
on rauhallinen. Kaikki jynkkäläiset joiden kanssa olen keskustellut, ovat viihtyneet täällä
erinomaisesti. Palvelutasokin
on riittävä, tosin postihan täältä puuttuu.
– Yhdistyksen tiimoilta
olemme järjestäneet monenlaisia tapahtumia, viimeksi
viime sunnuntaina teimme yliarkkitehti Leo Kososen opastuksella arkkitehtuurikävelyn
asuntomessualueella,
sanoo
itsekin vuoden 1980 messuille
valmistuneessa rivitalossa asuva Koponen.
Jani Koposen haastattelu on
kuultavissa
kokonaisuudessaan osoitteessa ppay.fi/podcast.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Seuraava Petosen Lehti
ilmestyy 6.11.
Aineistot viimeistään
29.10.

Vanhan myllyn äärellä
varrella sijainneesta myllystä.
Vesimylly rakennettiin viljan
jauhatusta varten 1850-luvulla.
Koskesta mylly sai käyttövetensä vesirännin kautta. Patoamalla eli rakentamalla tammi,
purosta saatiin voimaa jauhomyllyyn vähäisemmänkin virtauksen aikana. Alun pitäen
myllyn käyttövoimana oli siis
vesiratas, mutta myöhemmin
se korvattiin turbiinilla.
Hirsinen myllyrakennus on
kunnostettu 1900-luvun loppupuolella kaupungin kulttuurihistoriallisiin rakennuksiin
kuuluvana, mutta siihen liitty-

neet pato, vesiränni ja myllyn
koneistot on purettu. Myllyn
kanssa samalta aikakaudelta
peräsin olevista rakennuksista
on Jynkässä jäljellä nuottavaja sekä Rauhalahden kartano
rakennuksineen. Myllyn historiaan voi tutustua sisältäkin
käsin, avaimet voi lainata Kuopion kaupungilta.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen
Lähde: peda.net/kuopio
Tiesitkö! Jynkkä tarkoittaa
jylhää, kolkkoa ja synkkää.

Uusinta uutta vuonna 1980
A
suntomessujen
toiminta-ajatuksena on
lisätä suuren yleisön
asuntotietoutta sekä parantaa
asuntosuunnittelun ja -rakentamisen laatua. Samalla esitellään sisustuksen uusimpia
trendejä, myydään unelmia ja
kipinää uuden kodin hankintaan tai entisen remontointiin ja sisustushankintoihin.
Asuntomessualueet kertovat
siis aikakautensa uusimmasta
arkkitehtuurista, jolloin messutalot edustavat yleistä rakentamistapaa korkeatasoisempaa
rakentamista. Jynkän messualueella voi siis yhä aistia, mitä 1980-luku lupasi asumisen
saralla. Asuntomessut olivat
nimeltään Vaevasen asuntomessut, lammen mukaan nimettynä. Yleisö sai tutustua
50 kohteeseen, ja niissä vieraili
172 000 messukävijää. Arkkitehti Bengt Lundsten voitti messualueesta järjestetyn
suunnittelukilpailun.
Myös
kaavoituspäällikkö, arkkitehti
Heikki Tegelman oli alkuvai-

heessa mukana toteuttamassa
Jynkän asuntomessuja.

kennuksia. Talot ovat yleisesti
harjakattoisia.

Ekologisuuteen
alettiin kiinnittää
huomiota

Jynkkään rakennettiin myös
omakotimaisia rakennuksia
suurille tonteille yhtiöinä, joka
oli kunnalle edullinen ratkaisu.
Nuorisotalo Monari valmistui
juuri sopivasti asuntomessuille.

Messutalot sijoittuivat Notkotien,
Aittolammentien,
Aapatien, Norokujan ja Luolatien varrelle. Joukossa oli
36 omakotitaloa, rivitaloja
ja yhtiömuotoisia pientaloja.
Teemoja olivat muun muassa
ekologisuus ja energiansäästö,
rinnerakentaminen, asunto- ja
työtilojen yhdistäminen ateljeetyyppisin ratkaisuin sekä viherrakentaminen.
Jynkkää rakennettaessa voimassa oli vielä perinteellisempi
kaupunkirakentaminen,
jolloin katutilaa, pensasaitoja
ja materiaaleja määriteltiin yhteneväisemmin ja rakennusten
värimaailma oli maltillinen.
Rakennusten julkisivuissa on
käytetty eniten punatiiltä, joukossa on myös puu- ja hirsira-

Kasarityylillä
Messuilla nähtyä: ”Tytön
huone maalattuna ja sisustettuna kokonaan vaaleanpunaisena, vieressä täsmälleen samankokoinen versio pojalle
vaaleansinisenä. Voiko mitään
ihanampaa kuvitella?”
Vuosikymmenen vaihteessa
alkoivat 70-luvun räikeät väriyhdistelmät väistyä. Pinnalle
nousivat pastellivärit, pyökkipinnat, tammiparketit, mustat
kalusteet, kromi, kulmikkuus,
palapeilit ja seinille ripustettavat koristeviuhkat. Pastellivärejä käytettiin jopa wc-altaissa

ja lavuaareissa. Huoneistojen
pohjaratkaisut olivat avaria, ja
suosiossa olivat holvikaaret.
Olohuoneessa riippui usein
kristallikruunu, ja lasipöydät
olivat ylivoimainen sohvapöytäsuosikki. Sohva oli yleensä
mustaa tai valkoista nahkaa.
Makuuhuoneen luksustuote
oli vesisänky. Sälekaihtimet
olivat myös suosittuja ja säleikköjä käytettiin kylpyhuoneen
sekä keittiön kaappien ovissakin. Uusinta kodintekniikkaa edustivat mikroaaltouuni,
Commodore 64, vohvelirauta
ja VHS-nauhuri.
Arkkitehti Leo Kososen johdolla tehtiin arkkitehtuurikävelyretki Jynkän asuntomessualueella.
Käy lukemassa kooste kävelyretkestä: petosenlehti.ppay.
fi/artikkelit/
Teksti: Pirjo Kiiski
Lähde:
yle.fi/uutiset/3-6157076

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry:n ja
Tikki-Miettinen Oy:n alueellinen yhteistyö jatkui
Petosella. Tällä kertaa Tikki-Miettisen lahjoittamia
upouusia vaatteita toimitettiin eteenpäin
Kallaveden seurakunnan diakoniatoimintaan.
Lahjoitusta vastaanottamassa oli
diakoniatyöntekijä Martti Olsen (kuvassa).
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Monarilla viihtyy jo sukupolvi 2.0

J

ynkän Aittolammentielle lähes neljä vuosikymmentä sitten nousseen
Monitoimitalon eli Monarin
toiminnan ensimmäisinä hyväksi havainneet muksut ovat
nyt jo mukavasti keski-ikää
lähestyviä vanhempia. Heidän
jälkikasvunsa touhuavat nyt
Monarilla, aivan kuten vanhempansa tekivät vuosikymmeniä sitten.

– Kävijät ovat tosin vaihtuneet viime vuosina, aiemmin
enemmistönä olivat yläkoululaiset, nyt suurinta joukkoa
edustavat
alakouluikäiset.
Syksyn disco-illat ovat todella
suosittuja, selvittää puolitoista vuotta nuorisonohjaajana
työskennellyt Rebekka.

Monarin ”isosina” työskentelevät nuorisonohjaajat Paula
Torssonen ja Rebekka Norja
pitävät huolen siitä, että toimintaa riittää.

Koululaisten supersyysloma
viikolla 42 on totuttuun tapaan
täynnä tapahtumia. Tämän
syksyn teemana on kauhu.

– Meidän tehtävänä on olla
aikuisina paikalla ja keskustella lasten ja nuorten kanssa kaikesta mahdollisesta. Monarilla
on tosi hyvä henki, minkäänlaisia häiriöitä tai kiusaamista
siellä ei ole, vakuuttaa jo seitsemisen vuotta alalla työskennellyt Paula.

Supersyyslomalla
riittää vilskettä

Paula Torssonen ja Rebekka Norja lupaavat jännitystä koko supersyyslomaviikolle.

– Monari onkin sitten joka päivä auki ja eiköhän tuohon kauhuteemaan saada aika
jännittäviä juttuja aikaiseksi.
Kauhunaamareiden askartelua
ja vaikkapa teemaan sopivien
ruokien valmistusta, paljastaa
Rebekka.

leffankin voisi katsoa isompien
lasten kanssa. Ja onhan sitten
se perinteinen yönuokku, jossa Monarilla valvotaan koko
yö, täsmentää Paula. Lapsille ja
nuorille on siis tiedossa varsin
jännittävä supersyysloma.

– Ja ehkäpä jonkun kauhu-

Monari on avoinna maanan-

taisin ja keskiviikkoisin klo
14–20, perjantaisin klo 15–22.
Monarin oman toiminnan lisäksi tiloja voivat käyttää myös
yksityishenkilöt ja järjestöt.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Ravintoloitsija Veli Markkanen:
– Käskynkän alkuvuosina meni lujaa

V

uonna 1987 ovensa
avanneen
ravintola
Käskynkän
alkutaival oli varsin vauhdikas. Vuosikymmenen lopulla ei vielä
osattu odottaa nurkan takana
vaanivaa lamaa.
– Se alku oli tosi voimakasta
anniskelutoimintaa meilläkin,
kaikilla meni lujaa vielä siinä
vaiheessa. Talous oli hyvässä
jamassa ja eteenpäin mentiin
kovalla sykkeellä aina 1990–
luvun alun lamavuosiin asti.
Keskityimme sitten enemmän
ruokatarjontaan ja se osoittautuikin todella hyväksi ratkaisuksi, muistelee ravintoloitsija.
Tänään ravintolan ja pitopalvelun myynnistä ruuan osuus
on jo 90%.

– Paras asiakas on se joka tulee ovesta sisään, käyttää meidän palveluja ja maksaa laskunsa, naurahtaa Veli Markkanen.

Ravintola tunnetaankin var-

sin suosittuna ruokapaikkana,
ei pelkästään Jynkässä vaan
koko kaupungissa – ja kauempanakin.
– Annokset valmistetaan
suurelta osin käsityönä. Pitopalvelumme suosio on kasvanut kovaa vauhtia ja kasvaa
edelleen. Annoksia on meiltä lähtenyt aina Kittilään asti,
kertoo Markkanen.

Saunakabinetti ja
Mualiman Napa
Käskynkän saunakabinetti
tarjoaa paikan kokouksille ja
juhlien viettoon.
– Kabinetissa paitsi kokoustetaan, niin siellä vietetään
myös häätilaisuuksia ja erilaisia lastenjuhlia. Jynkän vanhan

Mikä ihmeen Wauto? W

alkers-autot, eli siis
Wautot, ovat pyörillä liikkuvia nuorten kohtaamispaikkoja, joiden
tarkoituksena on tarjota nuorisotyön ammattilaisille keino
täydentää paikallisen nuorisotyön katvealueita. Tarjolla
on kahvia sekä turvallisen aikuisen juttuseuraa. Tarvittaessa nuorta tuetaan tiiviimmin
haastavassa elämäntilanteessa
ja näin voidaan tarttua nopeastikin nuoria koskeviin huolestuttaviin ilmiöihin.

Katja Jäppinen ja Niko Leinonen toivottavat
nuoret rohkeasti tutustumaan Wautoon.

Ympäri Suomea liikkuu nyt
neljä Wautoa, kutsumanimiltään Kissa, Ilves, Leijona ja
Tiikeri. Walkers-autot muodostavat Walkers on Wheels
-hankkeen, joka on rahoitettu
veikkausvoittovaroin Opetusja kulttuuriministeriön erityisavustuksella. Ministeriön
avustuksen lisäksi yksi autoista
on hankittu Suomen Lions-liiton keräystuotoilla ja yksi Eevi
ja Eemil Tannisen säätiön lahjoituksella.

kirjaston tilat ovat myös käytettävissä juhlia ja kokouksia
varten. Pikkujoulukausi on alkamassa, varauksia on tehty aina joulukuun alkupuolelle asti.
Ravintolan
perusasiakasta hän luonnehtii huumorilla
höystettynä näin:
– Asiakas, joka tulee ovesta
sisään, käyttää meidän palveluita ja maksaa laskunsa on se
paras asiakas. Meillä käy nuoria pariskuntia pizzalla, toisessa ääripäässä voi olla jo 50
vuotta naimisissa ollut pari.

mivaa maankuulua Mualiman
Napaa.
– Kauden paras myyntikuukausi oli huhtikuu, kiitos erinomaisten säiden. Muutoin kesä
oli tavanomainen kun säät olivat ne mitä olivat, naurahtaa
ravintoloitsija.
Veli Markkasen haastattelun
voit kuunnella kokonaisuudessaan osoitteessa ppay.fi/podcast.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Veli Markkanen isännöi
myös kauppatorin laidalla toi-

Missä Ilves ajelee?
Walkers-auto Ilves matkasi
elokuussa edelliseltä alueeltaan
Kajaanista Kuopioon. Kolmatta kertaa kaupunkiin saapuneen Wauton toiminnasta vastaa Kuopion nuorisopalvelut.
Wauto toimii erityisesti hajaasutus- ja kuntaliitosalueilla.
Eteläisen Kuopion alueella,
kuten Saaristokaupungissa, se
liikkuu pääsääntöisesti parittomilla viikoilla.
– Kuopion Wautoilua voit
seurata Instagramissa #wauto_
kuopio sekä osoitteesta www.
po1nt.fi/wautokuopio. Sieltä
löytyy myös päivitetty tieto siitä, millä viikoilla Wauto ajaa
missäkin kaupungin osissa, sekä ne päivät, jolloin Wauto ajetaan torille Apajassa pidettävän
pop-up -nuokkarin yhteyteen,
kertoo Kuopion kaupungin
nuorisonohjaaja Henna-Riina
Heikura ja jatkaa:
– Wauto ajelee Saaristokau-

pungissa joulukuun puoleenväliin saakka ja lisäksi nuorisoohjaajia näkee kerran viikossa
mm. Martti Ahtisaaren ja Minna Canthin kouluilla. Wauton
lähdön jälkeenkään nuoria ei
olla hylkäämässä, sillä alkuvuodesta 2020 Saaristokaupunkiin aukeaa Kuikkalammen uusi nuorisotila.
Nuorisonohjaaja Katja Jäppisen löytää Wautosta parillisilla viikoilla, jolloin ajellaan
Karttulassa saakka toisen nuorisonohjaajan Niko Leinosen
kanssa.
– Ekoilla ajokierroilla ollaan
jo kivasti tavoitettu nuoria ja
uudet ihmiset ovat tervetulleita. Saa tulla rohkeasti moikkaamaan ja juttusille, kannustaa Jäppinen.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen
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Nivelet norjaksi!

Hieroja Heikki Aspegrénin
tärkeimmät työkalut ovat kädet.

P

erinteinen jäsenkorjaus on lihasten käsittelyä
ja nivelten mobilisaatiohoitoa. Hoito avaa ja tasapainottaa koko kehoa ja sopii
kaikille.

Tämän tietää Pyörönkaarella
puolisen vuotta toiminut Norjaxin koulutettu Perinteinen
Jäsenkorjaaja ja hieroja Heikki
Aspegrén, jonka tärkeimmät
työkalut ovat kädet. Jäsenkorjaukseen eivät kuulu nivelten
niksautukset eivätkä rusauttelut, sillä rauhallinen liike ja
oikeaoppinen hieronta antaa
parhaan tuloksen nivel- ja lihasvaivojensa kanssa kipuilevalle asiakkaalle.
– Aika moni suomalainen
tietää, miten hankalaa selkäkipujen kanssa eläminen on.
Vaivojen taustalla voivat olla
ikääntymisen tuomat ongelmat
tai kuormittavat työasennot.
Samoin istumatyötä tekevillä ongelmat kehittyvät pikkuhiljaa, muistuttaa Aspegrén.
Selkävaivat ovatkin työkyvyttömyyden yleisin syy; joka
kolmas työkyvyttömyyseläke
maksetaan tuki- ja liikunta-

elinsairauksista kärsiville.

Liikkuminen auttaa
Lihas- ja nivelongelmien yllättäessä hoitoon menoa usein
viivytellään ja toivotaan parasta.
– Mutta mikäli kivut eivät
ota kotioloissa helpottaakseen,
kannattaa toki kääntyä asiantuntijan puoleen. Useimmat
vaivat saadaan kuriin ja koko
keho tasapainoon hieronnalla
ja perinteisellä jäsenkorjauksella.
Selkä- ja lihaskipujen kanssa
ei parane jäädä sohvanpohjalle
makaamaan, sillä rauhallinen
liikunta kivun sallimissa rajoissa on parasta itsehoitoa.
– Nykyisin jopa selkäleikattuja potilaita patistellaan liikkumaan pian operaation jälkeen.
Selkävaivojen itsehoito-ohjeita videoklippeineen löytyy
runsaasti netistä esim. hakusanalla ”selkäjumppa”.
Teksti ja kuva: Heikki Kokko

Kiinnostaako

asukastoiminta
PETOSEN ALUEELLA?

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistyksen (PPAY)
kaikille avoimet ja maksuttomat toiminnot
Petosen vapaa-ajantiloissa Pinarilla (Pyörönkaari 19):
TOIMINTA:

PÄIVÄ:

KLO:

TILA:

Biljardi

maanantaisin

9.00 - 13.00

Peli-toimela (alakerta)

tiistaisin
torstaisin

12.00 - 14.00
9.00 - 14.00

Peli-toimela (alakerta)
Peli-toimela (alakerta)

maanantaisin

11.00 - 13.00

Peilisali (alakerta)

keskiviikkoisin

11.00 - 14.00

Kokoushuone (yläkerta)

sunnuntaisin

16.00 - 17.30

Liikuntasali (alakerta)

tiistaisin

11.45 - 14.00

Kokoushuone (yläkerta)

perjantaisin

11.00 - 14.00

Kokoushuone (yläkerta)

maanantaisin

10.00 - 14.00

Kokoushuone (yläkerta)

tiistaisin

13.15 - 14.00

Peilisali (alakerta)

tiistaisin

9.15 - 11.00

Kokoushuone (yläkerta)

tiistaisin

12.00 - 14.00

Kerhohuone (yläkerta)

Rivitanssi
Askartelukerho
Sekasähly
Tiistai-kerho
Kuvataidekerho

Yhteistyössä järjestettyä toimintaa:

Kädentaidot-kerho
Tuolijumppa
Neuvokkaat naiset
Pinarin Pohtimo

www.ppay.fi

/LLW\P\|VDVXNDV\KGLVW\NVHQU\KPllQ)DFHERRNLVVD

Toimintaa tuvalla: IT-palveluja:
- Edulliset pullakahvit
- Savon Sanomat luettavissa
- Bingo ke ja pe klo 10
- Limpun loukku torstaisin
- Korttipelit ja Rummikub pelattavissa

Jalkasenkatu 7, 70820 Kuopio
WhatsApp ja puh. 044 718 5073
petosen.asukastupa@gmail.com
Avoinna ma, ke, pe 8-13 sekä ti, to 8-14

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

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

Tai tapahtumien ideointi
sekä järjestäminen?
Yhdistyksen hallitustoiminta?

Supersyysloma Pinarilla
Maanantai 14.10.
Kauhuhuone

• Klo 15:00 – 16:00
• Klo 17:30 – 18:30

Seikkailusali

• Klo 14:00 – 16:45

Sirkus
ryhmätyöpaja
SIRKE-projekti

• Klo 17:30 – 20:00

Uuden kaksivuotisen
hallituksen valinta suoritetaan
PPAY:n syyskokouksessa
28.11.2019 klo 18 alkaen
Petosen vapaa-ajantiloissa.
Nähdään siellä!

email: toimisto@ppay.fi
puh: 044 729 5233 (ti-to klo 10-13)

Askartelua

• Klo 14:30 – 16:45
• Klo 17:30 – 19:45

Tiistai 15.10.

Keskiviikko 16.10.

Torstai 17.10.

Perjantai 18.10.

Seinäkiipeilyä

Kauhukokkailu #

Elokuvahuone

Disco

Kaupunkisota

• Klo 14:30- 17:00

Haasta ohjaaja

•
•
•
•

Klo 14:00 – 14:45
Klo 15:00 – 15:45
Klo 16:00 – 16:45
Klo 18:00 – 18:45

Koruja nyöreistä

• Klo 14:00 – 16:00
• Klo 17:30 – 19:30

Ylläriohjelma

• Klo 15:00 – 16:00
• Klo 18:00 – 19:00

Pakohuone

• Klo 15:00 – 17:00
• Klo 14:30 – 16:00

Askartelua

• Klo 14:30 – 16:45

Korikiipeily

• Klo 17:30 – 20:00

Kahvikupin tuunaus
• Klo 17:30 – 19:30

(kasvomaalausta, leffaa
yms.)

PinariGolf

• Klo 14:30 – 16:30
• Klo 17:30 – 19:00

Kaaos-peli

• Klo 14:30 – 15:30

Askartelua

• Klo 14:30 – 16:45
• Klo 17:30 – 19:45

• Klo 14:00 – 17:00
• Klo 17:00 – 20:30

Pinari avoinna ma - pe: alakoululaiset klo 14:00 – 17:00 / yläkoululaiset klo 17:00 – 21:00
Tule viihtymään ja pelailemaan kaverien kanssa!
# = Varmista paikkasi ennakkoilmoittautumisella tekstiviestitse 044 718 2687
Petosen Vapaa-aikatilat, Pinari
Pyörönkaari 19
Sähköposti: pinari@kuopio.fi
Puhelin: 044 718 2687

• Klo 14:00 – 17:00
• Klo 17:30 – 21:00

Kommandokeittiö
• Klo 14:30 – 17:00
• Klo 17:00 – 20:45

Askartelua

• Klo 14:30 – 16:45
• Klo 17:30 – 19:45

PETOSEN LEHTI 30 VUOTTA • Petosen Lehti • Keskiviikko 2.10.2019

Kallaveden seurakunta
040 4848 327
kallavesi@evl.fi

Kallaveden kirkko
Rauhalahdentie 21
Arkinen ateria ke 2.10. klo
11. Ateria on tarjolla keskiviikkoisin (ei 16.10.) Aterian
hinta: Aikuiset 5 €, lapset 3 €
ja alle 4 vuotiaat ilmaiseksi.
Keskiviikon raamattutunti
ke 2.10. klo 17. Juha Määttä.
Seuraavat kerrat 16.10. ja
30.10.
Messu su 6.10. klo 10. Sanna
Alanen, Juha Määttä, Richard
Nicholls.
4 v. synttärit su 6.10. klo
16. Markku Virta, Richard
Nicholls. ja Tuula Hoffrén.
Koko kansan perhekirkko
su 13.10. klo 10. Johanna
Porkola, Markku Virta, Richard Nicholls. ja nuorisokuoro
KNOT.
Messu su 20.10. klo 10. Sasu
Kallio, Matti Pentikäinen,
Anna-Mari Linna. ja kirkkokuoro.
Kutsu yhteyteen messu su
20.10. klo 17. Juha Määttä. ja
Ylistysryhmä Gospeliako?
Laulaen lounaalle-yhteislaulutuokio ke 23.10. klo
10.15. Anna-Mari Linna.
Messu su 27.10. klo 10. Veli
Mäntynen, Johanna Porkola,
Anna-Mari Linna. ja Seniorikuoro. Haastattelusaarna:
Saara Karttunen /Johanna
Porkola.
Pyhäinpäivän sävelhartaus

la 2.11. klo 18. Sanna Alanen,
Sasu Kallio, Veli Mäntynen,
Juha Määttä, Matti Pentikäinen, Johanna Porkola, Markku
Virta. Tilaisuudessa luetaan
viime Pyhäinpäivän jälkeen
poisnukkuneiden seurakuntalaistemme nimet. Omaiset
voitte
sytyttää
kynttilän
läheisenne muistolle. Tilaisuuden jälkeen iltakahvit ja rauhallista aikaa jatkaa muistelua
ja tavata seurakuntamme papistoa.
Messu su 3.11. klo 10. Sanna
Alanen, Markku Virta, AnnaMari Linna.
Myrskylyhtymessu su 3.11.
klo 18. Matti Pentikäinen,
Mari Vuola-Tanila. Miehistössä Lapsikuoro, Nuorten
lauluryhmä,
Lähde-bändi,
ja Pauli Voutilainen, hanuri.
Kakkukahvit.
Kallaveden Petosen
seurakuntatalo
Pyörönkaari 21
Pulinapaja to 3.10. klo 10.
Johanna Porkola. Pulinapaja on matalan kynnyksen
kohtaamispaikka, jonne kuka
tahansa on tervetullut. Pulinapaja kokoontuu ma, ti ja to
(ei vk.42).
Toiminnan miehet pe 4.10.
klo 13. Miesten omaa toimintaa perjantaisin.
Varikkomessu su 6.10. klo

16. Juha Määttä. Varikkomessu - yhteisen pysähdyksen
taktiikalla. Isoille vahvaa sanaa, pienille pyhäkoulu.
Nuortenilta ti 8.10. klo 17.
Anna-Mari Linna.
Arki-illan ehtoollinen ti
15.10. klo 18.30. Matti Pentikäinen. ja Matti Turunen.
Viikkomessu arkiseen tyyliin.
Hoitava rukous seurakunnassa - Rukouskoulutus la
26.10. klo 10. Johanna Porkola. Kansan Raamattuseuran
kouluttaja Kristiina TanhuaLaiho. Aiheena yhdessä rukoileminen ja rukouksella
toisten palveleminen. Päivä
antaa valmiuksia toimia rukouspalvelijana. Koulutus on
ilmainen (lounas klo 11.30).
Sähköinen ilmoittautuminen
pe 18.10. mennessä osoitteessa: https://www.kuopionseurakunnat.fi/kallavedenseurakunta/ilmoittautumiset
tai soittamalla 0404848365
(Johanna Porkola), johanna.
porkola@evl.fi
Kallaveden seutu - muut
Olotilatorstai to 17.10. klo
11.30. Niemisjärven kylätalossa, Niemisjärventie 763,
Hirvilahti. Maarit Kirkinen.
Rytkyn kylän lähetyspiiri
to 17.10. klo 13. Erkki ja Kirsti
Oinosella, Poikkimäki 6 ja
31.10. klo 13. Anja Nissisellä,
Kuuselankuja 15.
Haminalahden
työseura
ma 21.10. klo 18. Sasu Kallio.
Hannele ja Matti Jalkasella,
Karttulantie 495.
Kallaveden
Vehmasmäen kappeli
Sotkanniemi 15
Sanajumalanpalvelus
su
27.10. klo 13. Veli Mäntynen,
Mari Vuola-Tanila.
Pyhäinpäivän messu la
2.11. klo 13. Matti Pentikäinen ja Mari Vuola-Tanila.

Diakoniatyötä Petosella jo 10 vuotta

L

auantaina
21.09.2019
vietettiin Petosella Koppelonkujalla tilaisuutta,
jossa juhlistettiin hengellisen
musiikin ja ruokailun merkeissä Tukikohta Diakonia ry:n
harjoittamaa työtä.

Tapahtuman musiikkiesitykset aloittivat Jyrki Liukkonen
ja Otto Kulhomäki gospelkappaleilla. Heidän jälkeensä
esiintyi Kristiina Brask Ossi
Jauhiaisen kanssa. Brask kertoi omasta hengellistä polustaan ja siitä, mitä esitetyt laulut hänelle henkilökohtaisesti

* KOULUTETTU HIEROJA
* ERIKOISAMMATTITUTKINTO
NIVELISTÄ
* PERINTEINEN
JÄSENKORJAAJA
* FM

AJANKOHTAISTA

Haarakastien taloja puretaan
Niiralan Kulma rakensi pientaloja Haarakastielle vuosina 1989–1990. Tien varrella on 18
puurakenteista pientaloa, joista kymmenen
on paritaloja ja kahdeksan omakotitaloja.
Maaliskuussa 2020 aloitetaan näiden rakennusten purkutyöt, ja asukkaiden on muutettava pois helmikuun loppuun mennessä.
Haarakastien pientalot ovat Kuopion ainoat
Nikun pientalot. Pirtin Hautalahdenkadulle
jää vielä 20 Nikun omakotitaloa. Niiden rakentaminen 2000-luvun alkupuolella on tehty laadultaan korkeatasoisemmin, kuin juuri
ennen lamaa kalliin rakentamisen aikoihin rakennetut pientalot. Hautalahdenkadun talot
eivät siis ole purku-uhan alla.
– Haarakastien rakennukset ovat tulleet teknisesti elinkaarensa päähän, eivätkä ne vastaa

Pyörön hoivahankkeeseen tuli pieni viivästys liito-oravahavaintojen myötä. Joskus
aiemmin hankkeen yhteydessä oli puhetta
kokonaisesta seniorikorttelista, mutta nyt
suunnitelma on muokkautunut käsittämään
alueeltaan vain yhden tontin.

Pyörön hoivahanketta on valmisteltu yhteistyössä Niiralan Kulma oy:n kanssa ja se
sijoittuu yksittäiselle tontille osoitteeseen Palomiehenkatu 2. Rakennuksen päämassoittelu oli alkuun suunniteltu Blominkadun suun-

merkitsivät. Esityslistalla olivat
mm. ”Kosketa minua henki”,”
Salomonin laulu” ja ”Sua vain

yli kaiken mä rakastan”.
Teksti ja kuva: Pirjo Kiiski

nykyajan asumistasoa ja -vaatimuksia. Siksi
niitä ei kannata korjauttaa, vaan purkaa, selvittää Niiralan Kulman tiedottaja Arja Tuura.
Kuopion kaupungin Maaomaisuuden hallintapalvelut päättävät alueen tulevasta
käytöstä. Pienillä 70-neliöisillä taloilla olisi
nykyäänkin kysyntää. Alueelle rakennetaan
todennäköisesti omakotitaloja, mutta ei kuitenkaan Nikun toimesta.
– Haarakastien talojen asukkaita on ohjattu
hakemaan Nikulta korvaavaa asuntoa. Asunnoista on tällä hetkellä tyhjänä jo kymmenen
ja 18 vielä asuttuina, kertoo Tuura asuintilanteesta.
Teksti: Pirjo Kiiski

Liito-oravien puita varjellaan Petosella

– Liito-oravakartoituksia tehdään useimmiten keväisin, ja yleensä rakennettavaksi suunnitellut tontit tutkitaan, mikäli aihetta siihen
on, kertoo Kuopion kaupungin asuntotoimenjohtaja Katri Hiltunen käytänteistä.

Tukikohdan
diakoniatehtävien päämääränä on auttaa
ikääntyviä, sairaita ja hädässä
olevia kuunnellen, keskustellen ja rukoillen sekä tarvittaessa ohjataan yhteistyötahojen
avun piiriin. Diakonian piiriin
kuuluu myös maahanmuuttajatyö. Ruoka-apua annetaan
viikoittain tiistaista perjantaihin sekä lisäksi EU-ruokajakelua noin kahdesta neljään kertaa vuodessa. Lisäksi pidetään
kirpputoritoimintaa ja tehdään
vaate- ja käyttöesinelahjoituksia tarvitseville.
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taisesti, mutta liito-oravahavaintojen vuoksi
rakennus jouduttiin kääntämään siten, että
suojellut puut säilyvät.
Uuden suunnitelman mukaan rakennus on
L-kirjaimen mallinen, jossa päädyt olisivat
seuraavasti; toinen sijoittuisi Blominkatua
vasten ja toinen Palomiehenkatua vasten.
– Tällä keinolla oleskelupiha on saatu rajattua etelän suuntaan Blominkadun ja Palomiehenkadun kulmaukseen. Muutokset nostivat
hankkeen kustannuksia, mutta niillä ei ole
suurta vaikutusta aikatauluun tai lopulliseen
vuokraan, Hiltunen toteaa.
Teksti: Pirjo Kiiski
Kuva: Kalle Lillinen
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LÄHELLÄ SINUA - SINUA VARTEN

TERVETULOA ASIAKKAAKSEMME!
Pyörönkaari 26, 70820 KUOPIO
WWW.KUNNANLAAKARIT.FI

0207 300 403

Viihdy Jynkässä,
Ravintola Käskynkässä
* L ounas ma-pe
klo 10.00-15.00
alk. 10,20 €
Varattavissa
saunakabinetti
A-oikeuksin,
max 30 henkilöä.

Pitkälahti-Petosen asukasyhdistys ry

Petosen vapaa-aikatilat, Pinari,
Pyörönkaari 19 70820 Kuopio

Avoinna ma-pe klo 10.00 - 13.00

Puh: 044 752 6425

toimisto@ppay.fi

latila
Varattavissa Juh
Wanha Kirjasto
ksiin,
isompiin tilaisuu
ä.

max 180 henkilö

1.2019 klo 12-16
Sunnuntaina 10.1
s noutopöydästä
Isänpäivänlouna
26 € / henkilö.
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myös avaimet kä

Joka torstai on pihvipäivä
- ateria* vain 6,50€!
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Pikkujo
t meiltä.

ruoa
Varaa jouluiset
omiin tiloihin.
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Nauti paikan
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

*ateria sisältää pääruoan,
salaatin, leivän ja juoman
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)

