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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Piispan vierailussa 
innostettiin ja
kannustettiin 

seurakuntaa s. 4

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 30.9.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

TALVIUINTIPAIKKA 
RAJAMAAN RANTAAN AVATTU

OHJEITA KÄYTTÄJILLE:
-  Ensi kaudelle avaimen voi lunastaa Puikkarista tai 
 Työpetari ry:n toimistosta Suojalinnalta Urheilutie 2. 
 Entisiä avaimia voi käyttään jäiden tuloon saakka.
-  Vuokra-avain 25 €.
-  Käytössä lämmin pukeutumistila.

Tiedustelut: Kaupunki/liikuntatoimi, Heino p. 0400 346 097
Työpetari ry Tuomo p. 0440 822 130, toimisto (08) 822 138

Pudasjärven kaupunki | Työpetari ry

Talviuintipaikkaa ylläpitää liikuntatoimi ja 
   käytöstä vastaa Työpetari ry.

Tervetuloa uimaan, 
tarvittaessa kokeneiden uimareiden ohjausta.

Voi tulla ilman uintiakin!
Grillimakkaroita, nuotiopannukahvia, mehua.

ma 3.10. klo 18-19 
Rajamaan rannassa Kauralantien päässä

TALVIUINTIKAUDEN 
AVAJAISET

Järjestää:  Pudasjärven kaupunki, Työpetari ry, 
PuU Kuntourheilujaosto ja -Uintijaosto

Kylmä vesi virkistää

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5
Puh. 0400 537 550

Autokoulukurssi alkaa 
ma 10.10.2016 klo 17.

Tervetuloa!

Anna pölökyn juosta 
- maksuton 

puunmyyntisuunnitelma MHY:sta.

Normaalihintaisten silmälasien ostajalle toiset lasit kaupan pääl-
le itsellesi tai kaverillesi, tarjoamme edullisemman. Voit valita linssit 
ja aurinkolasit erityismallistosta. Etu koskee uusia tilauksia, ei muita 
alennuksia. S-Etukortilla  Bonus tuplana, jopa 10 % kampanja-aikana 
maksetuista ostoksista. Tarjous on voimassa 31.10.2016 asti.

  OSTA  2,
MAKSA 1
Saat toiset silmälasit koko kehysvalikoimasta tai 
merkkiaurinkolasit voimakkuuksilla kaupan päälle.

PUDASJÄRVI Toritie 1, 08 822 416, 
palvelemme ma-pe 9.30-17

Varaa aika optikolle tai silmälääkärille 
08 822 416 tai silmäasema.fi

BONUS TUPLANA

  

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: ke 12.10., 
ke 19.10. ja ke 26.10.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
Huom! Liike suljettu poikkeuksellisesti pe 30.9.!

Koillismaan Energiapalvelu Oy
Ahti Väyrynen 

p. 050 301 5972, Pudasjärvi.

Teemme pysty- ja hankintakauppaa, 
myös harvennusleimikoita.

Kova 
kysyntä 
järeille 
tukkileimikoille

10.00  Messu Pudasjärven seurakuntakeskus
11.30  Ruokailu Hirsikampus
12.15  Tervehdysten vastaanotto Hirsikampus
13.00  Pääjuhla Hirsikampus

sunnuntaina 9.10.2016

Pudasjärven Sotaveteraanit ry:n

50-vuotisjuhla

Lämpimästi tervetuloa 
yhdistyksemme juhlapäivään!

Kunniamerkit.
Mahdolliset muistamiset sotaveteraanityötä 
tukevalle lahjoitustilille: 
Pudasjärven Sotaveteraanit FI42 5360 0450 1244 93.
LC Pudasjärvi avustaa veteraaneja juhlaan kuljettami-
sessa. Kuljetusapua voi pyytää: puh. 040 578 2344/
Antti Pesälä.

Metsän
lentolannoitusnäytös

la 1.10. klo 10.30-12.30 
Siurualla Siuruantie 3520 

(1.1 km Mertajoen sillalta eteenpäin).
Opaste metsätien haarassa.

Paikalla MHY:n miehet ja 
maanomistaja A. Eräkannas.

Grillimakkaroita, mehua. Säävaraus.

Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet!
P. 040 731 8418.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Mikkelinpäivän perhemessu seurakuntakodissa su 
2.10. kello 10, Valtteri Laitila, Juha Kukkurainen, Jukka 
Jaakkola. Mikkelinpäivä on enkelten ja lasten juhlapäi-
vä, mutta sanoma on tarkoitettu myös aikuisille. Lapsia, 
jotka haluavat pukeutua enkeleiksi pyydetään saapu-
maan seurakuntakodille viimeistään kello 9.40. Perhe-
messuun ovat kaikenikäiset tervetulleita. Messun jäl-
keen kakkukahvit.

Kuorot: Vox Margarita ti 4.10. kello 18.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa 3.10. kello. 18

Lähetyksen kirpputori avoinna keskiviikkoisin kello 
10–13, ensimmäisen kerran ke 5.10. Tuoretta pullaa, 
kahvia ja arpoja sekä paljon muuta tarjolla. Kirpputoril-
le otetaan vastaan puhtaita ja ehjiä vaatteita sekä liina-
vaatteita. (Ei muita tavaroita.)

Omaishoitajat: seurakuntakodissa ma 3.10. kello 11.

Miesten piiri rippikoulusalissa ti 4.10. kello 17.

Rippikoulu: Lauantaipäivät seurakuntatalolla kello 
9.30–13.15. La 1.10. Talviripari ja Kesäripari 1, la 8.10. 
Kesäripari 2 ja la 12.11. MUUT-ryhmä. Ota mukaan 
kynä ja pyyhekumi. Jos et pääse oman ryhmän mu-
kana lauantaipäivään, ole yhteydessä Tiinaan tai Mar-
koon.

Päiväkerho: kerhoja ei ole ma 3.10.

Perhekerho: perhekerhoa ei ti 4.10. Tervetuloa keski-
viikon perhekerhoon!

Lapsiparkki kokoontuu seurakuntakodilla perjantai-
sin kello 9.30–12.00 Ilmoittautumiset lastenohjaajille p. 
040 743 4896 tai 040 586 1217. 

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto kiinni ma 
3.10. 

Siioninvirsiseurat Tuulikki Tihisellä, Peltotie 1, pe 
30.9. kello 18.

Rauhanyhdistykset: Seurat seurakuntakodissa su 
2.10. kello 16 (Arvo Niskasaari, Jukka Lehto). Myyjäi-
set Sarakylän koululla pe 30.9. kello 19.

Kastettu: Rasmus Eero Mikael Manninen.

Haudattu: Reeta Kyllönen 78v (haudattu Suomussal-
melle), Teuvo Tapani Kalliola 64 v, Juho Antero Tuohi-
maa 20 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,80 €/pmm. 
Takasivu  1,60 €/pmm. 
Sisäsivut  1,50 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava toimittaja
Martta Oinas-Panuma
044 737 0399
toimitus@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Pertti Kuusisto
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi

Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Kristityn vapaus
Paavali opettaa Galatalaiskirjeessä: ”Va-
pauteen Kristus meidät vapautti”. Mitä sil-
lä tarkoitetaan ja mitä merkitsee kristityn 
vapaus? Mistä Kristus on meidät vapautta-
nut? Jesajan muistuttaa: ”Minä pyyhin pois 
sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi 
kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä 
olen lunastanut sinut vapaaksi”. Tätä varten 
Kristus syntyi, kärsi, kuoli ja nousi hau-
dasta ja sovitti näin koko maailman syn-
titaakan ja toi todellisen vapauden ihmis-
kunnalle. Ainoa tie sisäiseen vapauteen on 
Kristus ja anteeksiantamus hänen kaut-
taan. Siihen ei päästä omin voimin ja pon-
nistuksin, vaikka kuinka yrittäisimme. Tie 
on oman tilan tunnistaminen eli se millai-
sia me olemme, kun meitä tarkastellaan 
sydämen sopukoita myöten. Se on sen 
tunnustamista, että olen rikkonut Jumalaa 
ja lähimmäistä vastaan ajatuksin, sanoin 
ja teoin. Kuinka vaikeaa tunnistaminen 
ja tunnustaminen meille usein ovatkaan, 
ovat ne ainoita keinoja päästä painavista 
taakoista tai solmia särkyneitä yhteyksiä. 
Kun tämän anteeksiantamuksen tuoman 

vapautuksen saa kokea, voi riemullises-
ti yhtyä Daavidin iloon: ”Autuas eli onnelli-
nen se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, 
jonka synnit on pyyhitty pois”. Mikä valtava 
mahdollisuus kokea todeksi sana: ”Vapau-
teen Kristus meidät vapautti”.

 Mitä sitten on Kristuksen varassa elä-
vän vapaan kristityn elämä? Paavali muis-
tutti: ”Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava 
usko”. Miten se voisi toteutua? Rakkauden 
rajoittamaa kristityn vapautta voisi kuvata 
esim. seuraavilla lauseilla:  Emme tee hy-
vää lähimmäisille siksi, että sillä tienaam-
me Jumalan hyväksynnän ja pelastumisem-
me, vaan siksi, että usko ja turvautuminen 
Kristukseen täyttää meidät Hänen rak-
kaudellaan ja tämä rakkaus välittyy mei-
dän kauttamme kaikkialle, missä toimim-
me. Emme me noudata lakia ja yhteisesti 
sovittuja sääntöjä siksi, että näin tekemäl-
lä ansaitsemme autuutemme, vaan siksi, 
että ne suojaavat meidän kaikkien elämää 
ja tekevät yhteisen elämän mahdollisek-
si. Emme lue Raamattua siksi, että keräi-
simme pisteitä Jumalan edessä ahkerasta 

Sanan tutkimisesta, vaan siksi että tarvit-
semme jokapäiväiseen elämään evästä, 
opetusta, rohkaisua, toivoa ja lohdutus-
ta. Emme me rukoile siksi, että Jumala tu-
lisi tietämään asiamme ja hätämme, vaan 
siksi että rukouksessa avaamme yhtey-
den ylöspäin ja Jumala voi meissä vaikut-
taa sitä hyvää, mitä Hän parhaiten tietää 
meidän tarvitsevan ja mikä meille on pa-
rasta. Emme me kokoonnu Sanan ja sakra-
menttien ääreen ja seurakunnan yhteisiin 
kokoontumisiin siksi, että Jumala huomi-
oisi ja palkitsisi ahkeruutemme, vaan sik-
si että tarvitsemme säännöllistä ravintoa 
sielumme ruokkimiseen, uskon vahvistu-
miseen ja rakkauden lisääntymiseen. Kris-
tityn elämä ei siis ole pakkoa, vaan vapaut-
ta ja mahdollisuuksia täynnä oleva elämää 
toteuttaa Jumalan tahtoa ja välittää hänen 
rakkauttaan lähimmäisille lähellä ja kauka-
na. 

Rauli Junttila   

Rakkaamme

Teuvo Tapani
KALLIOLA
s. 10.5.1952 Pikkalassa
k. 9.9.2016 Jakartassa

Rakkaudella muistaen ja kaivaten
Aira
Taija perh.
Tami perh.
Helena
Mirja
Petri perh.
Muut sukulaiset ja ystävät

Ei auttanut apu maallinen,
ei rakkaus, rukous läheisten.

Itkien kaipaamme hiljaa.

Rakkaamme on siunattu omaisten ja ystävien saattamana.
Lämmin kiitos osanotosta.

Mikkelinpäivän perhemessu 
kutsuu kaikenikäisiä

Sunnuntaina 2.10. vietettä-
vänä mikkelinpäivänä eli en-
kelien sunnuntaina monis-
sa seurakunnissa järjestetään 
perhemessuja ja muita koko 
perheen tapahtumia. Mik-
kelinpäivän evankeliumissa 
lapset asetetaan uskon esiku-
vaksi, ja siksi päivän vietossa 
korostuvatkin juuri lapset ja 
lapsen usko.

Alkujaan arkkienkeli Mi-
kaelille omistetun juhlapy-
hän teksteissä tutkitaan enke-
leitä ja heidän merkitystään. 
Kristillisessä ajattelussa en-
kelit ovat Jumalan sanansaat-
tajia, jotka suojelevat ja opas-
tavat ihmisiä.

Tänä vuonna mikkelinpäi-
vän jumalanpalveluksen Pu-
dasjärvellä järjestävät lapsi- 
ja diakoniatyö.

- Saamme yhdessä iloi-
ta toisistamme ja enkeleis-
tä. Kuulemme ikään kuin en-
kelien siipien havinaa lasten 
saapuessa enkelikulkueena 
kirkkosaliin, kertovat Sinikka 
Luokkanen ja Helena Koivu-
kangas seurakunnasta.

Mikkelinpäivä on kaikille 
enkeleille omistettu kristilli-
nen juhlapäivä. Raamatussa 
enkelit kuvataan Jumalan sa-
nansaattajina, jotka suojele-

vat ja opastavat ihmistä.
Raamatun teksteissä Jee-

sus puhuu lasten omista en-
keleistä, jotka saavat olla 
kaikkein lähimpänä taivaan 
Isää. Ajatus omasta suojelu-
senkelistä luo turvallisuutta 
ja antaa lohtua niin lapsille 
kuin aikuisillekin. 

Seurakunnasta tiedote-
taan, että tänä vuonna perhe-
messuun toivotaan erityisesti 
myös vanhempaa väkeä. Val-
takunnallista vanhustenpäi-
vää vietetään myös mikkelin-
päivänä.

Seurakunnan väki kutsuu 
siis kaikenikäiset tervetul-
leiksi mikkelinpäivänä juma-
lanpalvelukseen 2.10. kello 
10 seurakuntakodille. Van-
hustenviikon messu Saraky-
län kappelissa on sunnuntai-
na 9.10. kello 10.

Samalla käynnistyy valta-
kunnallinen vanhustenviik-
ko. Tämän vuoden viikon 
teemana on ”Tekee mieli op-
pia”. Vanhustenviikon suoje-
lija on presidentti Sauli Nii-
nistö. 

Uuden oppiminen on to-
tuttu liittämään koulutus-
järjestelmään, oppivelvol-
lisuuteen ja sen jälkeiseen 
opiskeluun tulevaa ammat-

tia varten. Elinikäisen op-
pimisen tulisi yleistyä sekä 
työhyvinvointia että hyvää 
vanhuusikää edistävänä teki-
jänä. Esimerkiksi itsenäinen 
suoriutuminen ja palvelujen 
muuttuminen yhä enemmän 
sähköiseen muotoon edellyt-
tää kehityksessä mukana py-
symistä. 

Vanhustyön keskusliiton 
toiminnanjohtaja Satu Heli-
nin mukaan vanhuusikää ja 
eliniän viime vuosia pidetään 
niin toimintakyvyn heikke-
nemisen kuin läheisten kuo-
lemien vuoksi luopumisen ja 

Turvallista oli kulkea enkelien viitoittamaa siltaa pitkin. 
Kuva vuodelta 2014 mikkelinpäivän perhemessuista.

sopeutumisen aikana.
Alakuloisuuden tunteet 

tai masentuneisuus eivät ole 
harvinaisia. Muutos voi van-
huudessa olla myös uuden 
oppimisen mahdollisuus. 
Oppiminen voi merkitä me-
netyksen jälkeen jäljellä ole-
vien voimavarojen tunnista-
mista ja omaa suhtautumista 
muuttuneeseen tilanteeseen.

Parhaimmillaan ihminen 
voi oppia olemaan tyytyväi-
nen nykyisyyteen - tai se voi 
olla sitkeää yrittämistä kun-
toutua sairastumisen tai kaa-
tumisen jälkeen. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Hiljattain voimaan tul-
leen metsästysasetuksen 
muutoksen myötä vasal-
lista hirvinaarasta koske-
va säädökseen perustuva 
rauhoitus poistuu loka-
kuun toisesta lauantaista 
lähtien. Vastaavasti pien-
ten hirvieläinten osalta 
vasallisen naaraan rauhoi-

Hirvieläinten vasasuoja 
metsästäjien vastuulla

Elinvoimavaliokunta 
Jongun kylätalolla

Elinvoimavaliokunnan yksi 
pääteemoista on osallista-
va budjetointi. Tähän liit-
tyen kokous pidettiin Jon-
gun kylätalolla. Onerva 
Ronkainen ja rahastonhoi-
taja Elina Viljamaa esitte-
livät kyläyhdistyksen toi-
mintaa ja Laavu- hankkeen 
avulla esimerkillisesti to-
teutettua osallistavan bud-
jetoinnin mallia työttömien 
ryhmätyöllistämisessä. Ky-
läyhdistyksen ammattitaito 
on kasvanut prosessin aika-
na, mutta Laavu-hankkeen 
päättymisen jälkeenkin tu-
kea tarvitaan, sillä yhdis-
tyksellä ei ole varaa tehdä 
vastaavia palveluja ostopal-
veluina. Kyläyhdistysten 
toiminta ei ole mahdollista 
pelkällä talkootyöllä. 

 Kehittämisjohtaja kertoi 
kyläyhdistysten huolen ole-
van tiedossa. Kyläyhdistys-
ten mahdollisuuteen jatkaa 
ryhmätyöllistämistä Laa-
vu-hankkeessa valmistel-
laan yhteistyössä virkamies-
ten ja  luottamushenkilöiden 
kanssa edelleen osallistavan 
budjetoinnin mallia. Valmis-
telussa oleva Unelmatehas 
liittyy tiiviisti osaksi työllis-
tämisen kokonaisuutta.   

TyöTakomo-hanke on 
uusi työllistämisen edistä-
miseen suunnattu hanke, jo-
hon on tulossa verstaspääl-
likkö.  Valmistella on iso 
työllisyyshanke rahoittajalle 
helmikuun 2017 hakuun. 

Valmisteluun halutaan 
mukaan kyläyhdistysten toi-
mijoiden näkemykset. 

Kehittämisjohtaja esit-
teli kehittämistoimen ta-
lousarvion 2017 valmiste-
lutilanteen. Haasteellisesta  
työllisyystilanteesta johtuen 
kehittämistoimen määrära-
han tarve on työllistettävien  
palkkamäärärahoihin 190 
000€, Unelmatehtaan käyn-
nistämiseen 200 000€, vies-
tintään 30 000€, sekä kylä-
asiamiehen palkkaamiseen 
46 000€. Ammattitaitoisen 
asumisneuvojan palkkaami-

nen tuo kaupungille säästö-
jä asuntojen kunnon parem-
pana säilymisessä, häätöjen 
vähenemisenä ja tästä joh-
tuvan sosiaalitoimen työn 
vähenemisenä. Elinvoima-
valiokunta ohjeistaa kehit-
tämistoimea, hallintotoimea 
ja kaupunginhallitusta val-
mistelemaan talousarvion 
realistisesti. Tämä helpottai-
si myös luottamusmiesten 
päätösten tekoa. 

Elokuun työllisyyskat-
sauksesta todettiin, että lu-
vut ovat positiivisia, mutta  
kuntaosuusmaksu,  reilut 30 
000 €, on suurempi kuin ai-
emmin. Kehittämistoimi tu-
lee tutkimaan mistä Kelan 
laskutuksen epäsäännölli-
syys johtuu. Elokuun työttö-
myysaste oli 16%.

 Unelmatehtaalla on aloit-
tanut myyntikoordinaat-
tori Vesa Illikainen, jonka 
työtehtäviin kuuluu mm. 
lakkautettujen koulujen ka-
lustoinvestointi, tavaroi-
den jakamisen ja myymisen 
valmistelu, yrityskontakti-
en luominen ja saaminen, 
Unelmatehtaan työmahdol-

lisuuksien kartoittaminen ja 
ns. rempparyhmän töiden 
koordinointi.  

Koettu hyvinvointi on 
laaja ja tärkeä osa kaupun-
kilaisten mielikuvasta omaa 
kotikuntaa kohtaan. 

Kehittämistoimi halusi  
elinvoimavaliokunnan jäse-
niltä näkemykset koetusta 
hyvinvoinnista. etukäteis-
kysymyksillä, jotka käytiin 
läpi kokouksessa. Koettun 
hyvinvointiin liittyvät seu-
raavat asiat nousevat jatku-
vasti esille: rakentamisen ra-
joitteet, yksityisteiden hoito, 
ympäristön viihtyvyys, ki-
vijalkakauppojen säilyvyys 
ja Kollaja-asia. Elinvoima-
valiokunta ohjeistaa kau-
punginhallitusta viemään 
Kollaja-asiaa uudelleen kä-
sittelyyn valtuustolle muut-
tuneesta tilanteesta johtuen. 
Asia vaikuttaa koettuun hy-
vinvointiin ratkaisevasti.  

Elinvoimavaliokunta oh-
jeistaa kehittämistoimea val-
mistelemaan maatalouden 
kehittämistukiasiat kaupun-
ginhallitukselle. Käytiin kes-
kustelua elinvoimavalio-

kunnan koosta todeten sen 
jäsenmäärän pienenevän 
vuonna 2017. Keskusteltiin 
elinvoimavaliokunnan nä-
kökulmasta elivoima-käsit-
teestä ja sen sisältämästä laa-
jasta asiakokonaisuudesta.

Käytiin keskustelua Hir-
sikampuksen tuomasta Pu-
dasjärven positiivisesta 
julkisuuskuvasta ja vierail-
joiden suuresta määrästä. 
Puheenjohtaja kertoi Oulun 
mallista, jossa kouluvierai-
luja on tuotteistettu.  Elin-
voimavaliokunta ohjeistaa 
kaupunginhallitusta selvit-
tämään Hirsikampus-vierai-
lujen tuotteistamisen. 

Positiivinen ja innos-
tava vuorovaikutus -val-
tuustoseminaari pidetään 
13.10.2016 klo 12-16 Poh-
jantähdessä. Seminaariin on 
kutsuttu valtuuston lisäk-
si elinvoimavaliokunta ja 
kehittämistoimikunta. Val-
tuuston kokoukset ovat kai-
kille avoimia.

 
Sointu Veivo
elinvoimavaliokunnan 
puheenjohtaja

Elinvoimavaliokunnan jäseniä Jongun kylätalolla kokouksen jälkeen 21.9.2016

tus poistuu syyskuun vii-
meisestä lauantaista läh-
tien. Rikosoikeudellisen 
vastuun poistuminen vasa-
suojan rikkomistapauksissa 
ei kuitenkaan tarkoita vasa-
suojan poistumista käytän-
nössä.

Hirvieläinten biologiaan 
kuuluu, että vasat seuraa-

vat emäänsä noin vuoden 
ajan, syntymäänsä seuraa-
vaan kevääseen saakka. 
Emän apu ja opastus ovat 
tärkeitä vasoille niiden en-
simmäisen talven aikana. 
Vaikka hirvieläinten vasa-
suoja poistuu säädöstasol-
ta, ei vasallista hirvieläin-
naarasta tule edelleenkään 

ampua. Vasallisten naa-
raiden suoja on tärkeä osa 
eettistä ja vastuullista hir-
vieläinten metsästystä.

Mika Timonen 
Pudasjärven 
Riistanhoitoyhdistys 

Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Tilaisuus on avoinkaikille PS-toiminnastakiinnostuneille!

PERUSSUOMALAISTEN TUPAILTA
Ravintola Kurenkoskessa la 1.10. alk.klo 17.00

Tervetuloa porinoimaan
ajankohtaisista asioista, 
mm. lähestyvistä kuntavaaleista.

SANA ON VAPAA JA 
KAHVIPANNU KUUMA!
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Pudasjärven Perussuomalaiset ry

Tilaisuus on avoinkaikille PS-toiminnastakiinnostuneille!

PERUSSUOMALAISTEN TUPAILTA
Ravintola Kurenkoskessa la 1.10. alk.klo 17.00

Tervetuloa porinoimaan
ajankohtaisista asioista, 
mm. lähestyvistä kuntavaaleista.

SANA ON VAPAA JA 
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KIRPPIS
to-pe 6.-7.10. klo 11-17

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!

Kainuun Osuuspankin 
hallin to neu vosto on va-
linnut Kainuun Osuus-
pankin uudeksi toimi tus-
joh ta jaksi Pudasjärven 
Osuuspankin toimi tus joh-
tajan, varatuomari Teuvo 
Perätalon.

Pudasjärven Viini-
koskelta kotoisin ole-
va 53-vuotias Perätalo on 
työskennellyt koko tähän-
astisen pankkiuransa Pu-
dasjärven Osuuspankissa.

Hän aloitti siellä kesä-
töissä jo vuonna 1986 ja 
opiskelujen jälkeen pank-
kilakimiehenä vuonna 
1988.

Pankinjohtajana hän 
aloitti vuonna 2000. Vuo-
desta 2005 lähtien hän on 
ollut pankin toimi tus joh-
taja.

Kainuun Osuuspan-
kin toimi tus joh tajan toi-
mitila sijaitsee Kajaanis-
sa. Kajaanin lisäksi pankin 
konttorit sijaitsevat Hy-
rynsalmella, Ristijärvellä, 
Sotkamossa ja Vaalassa.

Teuvo Perätalo aloit-
taa työt Kainuun Osuus-
pankissa Kajaanissa 
kevään 2017 aikana. Kai-
nuun Osuuspankin nykyi-
nen toimi tus joh taja Sep-

Teuvo Perätalo 
siirtyy Pudasjärven 

Osuuspankista 
Kainuun Osuuspankin 

toimitusjohtajaksi

po Rytivaara jää eläkkeelle 
1.5.2017.

Pudasjärven Osuus-
pankin toimistusjohtajan 
paikka tulee hakuun syk-
syn aikana. 

Teuvo Perätalo aloittaa 
työt Kainuun Osuuspan-
kissa Kajaanissa kevään 
2017 aikana.

Nyt kannattaa ostaa
 jemmaan Jouluksi!

Kauppatie 8, S-Marketin talossa
Pudasjärven keskustassa

p. 050 386 8660, www.AarreKauppa.net
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17

MEILLÄ IHAN 
PIMEITÄ 

HINTOJA VIELÄ
TÄNÄÄN JA 
HUOMENNA!

Palvelemme tänään 
pe 30.9. klo 20. saakka!

Jouluun enää 85 yötä...  Erä LELUJA
  -20% -30%
 jopa -50%

HURJA ALE!
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Piispan vierailussa innostettiin ja 
kannustettiin seurakuntaa

Oulun hiippakunnan piispa 
Samuel Salmi suoritti piis-
pantarkastuksen Pudasjär-
ven seurakunnassa perjantai-
na 23.9. ja sunnuntaina 25.9. 
Edellinen tarkastus oli 10 
vuotta sitten eli tarkastukset 
ovat noin 10 vuoden välein. 
Piispan seurueeseen kuului-
vat asessori Satu Saarinen, 
jonka todettiin olevan Ou-
lun hiippakunnassa histori-
an ensimmäinen nainen ases-
sorina. Toinen erikoisuus oli 
se, että seurueeseen kuulu-
nut lääninrovasti, 31-vuoti-
as Taivalkosken kirkkoherra 
Tuomo Törmänen, on Suo-
men historian nuorin läänin-
rovasti. 

Piispa Samuel Salmi ko-
rosti vierailunsa aikana, että 
sana ”piispantarkastus” ei 

vastaa nykyistä todellisuutta, 
vaan pitäisi puhua piispan 
vierailusta seurakunnassa. 

-Oulun hiippakunnassa 
on 60 seurakuntaa. Vuodessa 
piispa suorittaa virallisia vie-
railuja kuudessa seurakun-
nassa, joten kussakin seu-
rakunnassa käydään näissä 
merkeissä noin kerran 10 
vuodessa. Pudasjärvelläkin 
edellinen piispan vierailu/-
tarkastus oli vuonna 2006. 

Vaikka vierailu ei ole 
luonteeltaan tarkastus, to-
dettiin niin piispan seurueen 
kuin seurakunnankin edus-
tajien taholta, että seurakun-
nassa on hyvä käydä läpi 
kaikki toiminnot ja asiat, ku-
ten piispantarkastuskerto-
mukseen tehdään. 

Pudasjärvellä todettiin 

asioiden olevan hyvällä mal-
lilla. Seurakuntaan kuuluu 
noin 90 prosenttia kaupun-
gin asukkaista. Tällainen ti-
lanne löytyy Suomessa vain 
seitsemässä seurakunnassa, 
joista kuusi sijaitsee Oulun 
hiippakunnan alueella. 

Piispa Salmi kehotti pu-
dasjärveläisiä suuntautu-
maan rohkeasti kohti tule-
vaisuutta. Siihen kannustaa 
paikkakunnalla oleva hyvä it-
setunto ja ylpeys paikkakun-
talaisista juurista. Erityisesti 
Pudasjärven julistautuminen 
Suomen hirsipääkaupungik-
si nostattaa paikkakuntalais-
ten mieltä. 

-Mielikuvilla onkin tärkeä 
osuus kaupungin elämässä 
ja kotiseudun kehittämisessä 
niin henkisestä kuin hengelli-
sestikin, totesi Salmi.

Hänen ohjelmaansa kuu-
lui vierailuja yrityksissä 
muun muassa Profinilla ja 
aiemmin Salmi sanoi tutus-
tuneensa Kontiotuote Oy:n 
toimintaan, joissa hän on 
huomannut syvää osaamista 
maailman laajuisestikin. 

-Osaamisella tehdään tu-
levaisuutta jopa kansainvä-
lisissä mittasuhteissa, luon-
nehti piispa pudasjärveläistä 
yrityselämää. 

Monipuolinen  
vierailuohjelma
Perjantaiaamuna piispa seu-
rueineen saapui seurakun-
takeskukseen, jossa hei-
tä olivat ottamassa vastaan 
seurakunnan työntekijät ja 
johtavat luottamushenkilöt. 
Aamuhartaudessa esiintyi 
Pikku-Paavalin päiväkodin 
lapsiryhmä. Siitä siirryttiin 
kaupungin vieraaksi kau-
pungintalolle. Puoliltapäivin 
oli yritysvierailu ikkuna- ja 
ovitehdas Profin Oy:llä, jossa 
tehdasta esittelivät toimitus-
johtaja Mikko Haapala ja tuo-
tantopäällikkö Juha Alatalo. 

Iltapäivällä oli isännillä ja 
vierailla yhteinen lehdistö-
tilaisuus seurakuntakeskuk-
sessa, jossa piispa luonnehti 
piispan tarkastusta mieluum-
minkin piispan vierailuksi 
seurakunnassa. Perjantaina 
piispa tapasi vielä seurakun-
nan työntekijät ja sen jälkeen 
yhteisesti työntekijät ja luot-
tamushenkilöt. Vierailupäivä 
päättyi kirkonmäellä käyn-
tiin. 

Seurakunta  
sai kiitosta
Sunnuntaina 25.9. seurakun-
takeskuksessa oli kaikkia 
seurakuntalaisia kosketta-
va piispan toimittama mes-
su, jossa saarnasi vt. kirkko-
herra Rauli Junttila ja useat 
seurakunnan työntekijät ja 

luottamushenkilöt toimivat 
avustajina. Messun jälkeen 
oli yleinen piispantarkastus, 
jossa piispa Salmi, asessori 
Satu Saarinen ja lääninrovas-
ti Tuomo Törmänen käyttivät 
puheenvuorot. Niissä kiitel-
tiin seurakunnan tilaa niin ta-
loudellisesti kuin toiminnalli-
sesti. Luottamushenkilöiden 
ja työntekijöiden todettiin 
olevan sitoutuneita työhön-
sä ja tehtäviinsä. Seurakuntaa 
on hoidettu esimerkillisesti ja 
huolellisesti ja palvelun to-
dettiin olevan laadukasta ja 
hyvää. 

-Piispan vierailussa halu-
taan innostaa ja kannustaa 
seurakuntaa, totesivat tarkas-
tuksen suorittajat. 

Vt. kirkkoherra Rauli Junt-
tila kertoi kokeneensa tarkas-
tuksen sujuneen leppoisassa 
hengessä. Tarkastuksen ra-
portit osoittivat seurakunnan 

olevan aktiivinen ja sitoutu-
nut tehtäväänsä. Työntekijät 
ja luottamushenkilöt saivat 
vierailta kiitosta ja tunnustus-
ta, jonka Junttila kertoi koke-
neensa erittäin myönteisenä. 

Messuun osallistuneis-
ta 180 seurakuntalaisesta ku-
kaan ei käyttänyt puheen-
vuoroa, kun siihen tarjottiin 
tilaisuus. 

Kirkkokahvien jälkeen 
piispan tarkastus päättyi sä-
velhartauteen, jossa kirkko-
kuoro lauloi kanttori Juk-
ka Jaakkolan johdolla ja Vox 
Margarita -kuoro esiintyi 
kanttori Keijo Piiraisen johta-
mana. Seurakunta muisti vie-
raita neljän eri pudasjärveläi-
sen yrityksen valmistamilla 
suussa sulavilla tuotteilla. Ti-
laisuus päättyi piispa Salmen 
päätöspuheenvuoroon. 

Heimo Turunen

Yksi hiippakunnan tärkeistä 
tunnuksista on piispansau-
va. Piispansauva, monessa 
kielessä pastoraali on pai-
menen sauva. Sauvan ylä-
pään lenkillä voi vetää ja 
nostaa uupuneita, alapään 
piikillä antaa vauhtia veltoil-
le ja pitkällä varrella kyytiä 
pedoille.

Piispa seurueineen sekä Pudasjärven seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt kokoontuivat neuvottelutilaisuuden aluksi yhteiseen kuvaan per-
jantaina illansuussa.

Piispa ja päivämessun avustajat saapuivat paikalle risti-
saatossa. 

Piispantarkastukseen kuuluvaan messuun osallistui 180 
henkilöä. Seurakuntalaiset tuntuivat olevan tyytyväisä toi-
mintaan, koska kukaan ei käyttänyt puheenvuoroa, kun sii-
hen olisi ollut tilaisuus. 

Piispan tarkastuksen/-vierailun isäntiä ja vieraita lehdistötilaisuudessa. Edessä vt. kirkko-
herra Rauli Junttila, piispa Samuel Salmi, lääninrovasti Tuomo Törmänen, asessori Satu 
Saarinen ja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arvo Niskasaari. Takana rouva Aino Juntti-
la, piispatar Hannele Salmi, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tuulikki Tihinen, notaari 
Jenni Siljander ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Terttu Puurunen. 

Perjantaina oli yritysvierailu Profin Oy:lllä, jossa tehdasta esittelemässä toimitusjohtaja 
Mikko Haapala. Kuva Martta Oinas-Panuma.
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

Tekstiiliosastolta

ALKUVIIKKO MA 3.10.LOPPUVIIKO PE-LA 30.9.-1.10.

PERJANTAINA 30.9. LAUANTAINA 1.10. MAANANTAINA 3.10.

Rautaosastolta

099 100 199

1195

199

069

149

100

299

499

499

299

100

249

069

179

995

079

495

199
pkt

pss pss kpl

kg

699
kg

pss

100 g

kg

pss

pkt

kg

kg

kg

pss

ras

pkt

pkt

kg

kg

kg

2 filettä/tal.

699
kg

2 kg/talous

3 kg/talous

Pouttu
GOUTER-, 
JAHTI- tai 

LAUANTAI-
MAKKARA-
TANKO 800 g

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Tuore
PERATTU
MUIKKU
pyyntivaraus

Porsaan
ETUSELKÄ tai 
LAPA

Atria
HERKKU-

LENKKI 450 g

PAPRIKA MIX 
300 g tai

SUOMALAINEN 
JÄÄSALAATTI-

PUSSI 100 g

RIISTA-
KÄRIS-
TYS

Antell
RUISNAPPISET 
14 kpl 350g

Candy King
IRTOKARKIT

Prego
TUHKA-
IMURI 1200w 3995
OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut

45,-

PAKSUT
TYÖSUKAT
2-paria

599
ras

599
kg

Valio Hyvä 
Suomalainen
ARKI VIIPALE-
JUUSTOT 400-500 g

299
pkt

Fazer
SUKLAALEVY
200 g

229
levy

895
kg

1195
kg

1000
3 pkt

Kulta 
Katriina
KAHVI 500 g

Porsaan
KYLJYK-
SET

Suomalainen
PERUNA 2 kg
keltainen, punainen tai vihreä

Norjalainen
TUORE
LOHIFILEE

Aito 
KEITTOKINKKU 
siivuina

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

Snellman Maati-
aispossun
ULKOFILEE tai 
KASSLERPAISTI 
maus-
tettu
1-1,5 kg

Kariniemen
BROILERIN
KOIPIREISI 
3 kpl/ras

Atria Perhetilan
BROILERIN
FILEELEIKE
480-600 g, naturell 
tai maus-
tetut

Naisten
Sloggi

ALUSHOUSUT
Maxi, Midi ja Tai

15,-
2 pkt

Naisten
FLANELLINEN
OLOHOUSUT

990

Novita
miesten
PUSERO
100% puuvillaa
musta tai 
melevat.sininen
rintatasku1190

1390

1690

LÄMPÖSUKKA
koot: 35-39, 40-45
5 paria/pkt

MYSSY HEIJASTIN-
NAUHALLA
musta ja harmaa

MAPPI-
KALENTERI 2017

595

ARVONTAA!

Novita
miesten
KALSARIT
95% puuvillaa, 
5% elast.

1050

199,-
PUUNHALKAISU-
KONE 6Ton 
sis. jalustan ja ristihalkaisuterän

599
pkt

Airam 
2-PACK LED 
LAMPPUJA

Sievi KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla 65,-

URETAANIVAAHTO
joka vuodenajan, -10+35 c, 750ml

450
kpl

5 pll 20,-

Avaimenteko,nyt meillä myös 
mustapäisen Abloy Exec 

avaimentekokone ja lukkotarvikkeet

Delphi TÄYSSYN-
TEETTINEN 
MOOTTORI-
ÖLJY 5 l 1995

PITKÄT 
SYTKÄRIT 
2 kpl 2,-

Vaasan 
LOUNAS-

SÄMPYLÄT 
8 kpl/320 g

Korpela BROILERI-, 
KINKKU-, JAUHELIHA 
tai PIPPURIHÄRKÄ-
KIUSAUS 500 g

Vaasan
REVITTY
LEIPÄ
350 g

Eldorado
SPAGHETTI 
500 g

Naudan
LUUTTOMAT 
KEITTO-
LIHAPALAT

Paula
RED
OMENA

Atria
LAUANTAI-
MAKKARA
palana

Arla
VOI 500 g
normaali-
suolainen

TIISTAINA 4.10.

2 pkt/talous

PALVELEMME 
pe 30.9.

klo 9.00-20.00.
MAKKARATARJOILU 

klo 17.00-20.00!
Tervetuloa!

Saarioinen
NAUDAN
JAUHELIHA 
17%, 400 g
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Koululaisilla metsäretki Syötteellä
Lakarin ja Hirvaskosken 
koulujen oppilaat toteuttivat 
metsäretken Syötteelle. Pu-
dasjärven Metsänhoitoyh-
distyksen toiminnanjohta-
ja Antti Härkönen ohjasi ja 
kertoi metsästä ja metsän ta-
voista 3-4 luokkalaisille. Ret-
keä organisoineen 4h-yh-
distysken toiminnanjohtaja 
Tiina Salonpää otti retken ai-
kana kuvia.  4h sai apurahaa 
retken toteuttamiseen Suo-
men metsäsäätiöltä.

Bussimatka
Bussissa Antti piti oppilail-
le metsään liittyvän kisan, 
voittaja palkittiin. Bussimat-
ka sujui hyvin ja vauhdik-
kaasti. Välillä bussi pysäh-
tyi ja oppilaat tulivat ulos ja 
Antti kertoi metsästä ja met-
sän eläimistä.

Kellarilampi
Syötteen Kellarilammen 
luontopolun laavulla syötiin 
makkaraa ja juotiin mehua. 
Oppilaat saivat tutustua lä-
heisten harjujen, suolammen 
ja suon historiaan. Sitten Irja 
Leppänen ja Annu Tuohi-
luoto Syötteen luontokes-
kuksesta tulivat kertomaan, 
miten kannattaa pukeutua ja 
mitä ottaa mukaan metsäret-
kelle lähtiessä. Sitten Irja ja 
Annu lähtivät ja oli palkinto-
jen jako, lähes kaikki saivat 

Kellarilammen luontopolun laavulla paistettiin makkaraa ja tutustuttiin harjujen, suolam-
men sekä suon historiaan.

palkinnon.

Lähtö
Sen jälkeen koululaiset al-
koivat lähtemään kotia koh-
ti. Matkalla pysähdyttiin 
vielä kerran metsässä. Sit-
ten Hirvaskosken oppilaat 
jäivät pois ja seuraavaksi jäi-

vät Lakarin koulun oppilaat. 
Reissu oli tosi mukava. Kii-
tos Antille, Tiinalle ja kaikil-
le retken järjestäjille!

Kirjoittanut:
Aino Pelttari, Ronja Ojala 
ja Seela Tuohimaa

Pudasjärven Metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja 
Antti Härkönen kertomassa metsien moninaiskäytöstä.

Askeltaminen -markkinapakina
Kauko Kuukasjärvi piti perinteisen, tällä kertaa 

askeltamisesta kertovan, markkinapakinan 
Sarakylän Vattumarkkinoilla 21.8., jonka tässä 

julkaisemme kokonaan.

Askelten mittaami-
nen tai laskeminen 
olisi vaikea laskea kä-
vellessä, vaikka kuin-
ka tarkkana olisit. 
Jossakin vaiheessa 
lasku sekoaisi. Toki 
tänä päivänä mitta-
rit mittaavat astelu-
si ihan huomaamatta 
aktiivisuusmittareilla 
mitattuna. 

Aletaan vaikka 
matkan tekoon so-
tilaan näkökulmas-

ta, niin se on jo oma versionsa. Suomalainen sotilas marssii erit-
täin näyttävästi ja helpon näköisesti, astelua sekin, tietenkin kaikki 
samaan tahtiin. Alkuun pääsee, kun kovasti harjoitellaan. Haetaan 
sitä tahtia monesti laulun kera ja lisäksi poikkeamalla metsään, niin 
jopa alkaa tahti löytymään ja marssi etenee reippaasti. Olemme 
nähneet kuvaruudusta monen maan armeijan marssivan ja eroja 
on, miltäs tuntuu marssi jäykin jaloin. Polviin on varmaan laitettu 
tukevat lastat, jotta jalat pysyisivät suorina ja jäykin jaloin edetään 
tahdissa ja saappaan käret heiluu melkein silmien tasolle, mutta hy-
vin harjoiteltuna se sujuu. Onko siitä hyötyä, sen voi hieman ky-
seenalaistaa.

No, menkäämme tänne arkiseen aherrukseen ja vaikkapa en-
tisajan nuoren miehen naisystävän etsintään. Ennen nuoret naiset 
nukkuivat kesäaikaan aitassa ja sinne moni lemmen kipeä mies as-
teli nurkan taakse. Sieltä ei tainneet sivulliset nähdä. Saatuaan vaik-
ka rukkaset, niin jopa taisi olla askel melko laahaava ja suukin ehkä 
kävi samaan pettymyksen malliin. Nykyään taitaa askeleet jäädä vä-
hiin yllä mainittuun touhuun, konevoimalla käydään kosiomatkalla. 

Eniten askelia syntyy arkisissa askareissa, riippuu mitä työtä te-

kee ja minkälaiseen tahtiin. Toiset painavat työn perässä kuin tuli olisi 
takapuolessa, kun toinen tekee samanlaista hitaasti, mutta hartaasti 
ja tulos taitaa olla samanlainen. Aikaa menee kauemmin ja työn tulos 
on ehkä parempi maltillisella askeleella. 

Ennen asteltiin pelloilla jalkapatikassa heinän seivästyksessä, niit-
täessä ja haravoidessa sekä käsin kylvöä vakasta. Tänä päivänä koneet 
hoitavat pellon ”askeleet”.

Kävelytyyli on jokaisella omanlaisensa. Kumarassa kävelemisestä 
on sanonta, ”on työhön päin nojollaan”. Erittäin suoraselkäinen tyyli; 
”saisikohan paremmin raikasta ilmaa” ja kaikkea siltä väliltä. 

Tunnemmehan paljon ihmisiä jo kävelytyylistä; on pitkää askel-
ta, lyhyttä askeleen mittaa, laahustavaa tyyliä ja kevyttä jalan nousua. 
Kun tulee oikein kiire, niin tossua vain joutuimmin toista toisen eel-
le. Silloin täytyy jo juosta. 

Eräs suosittu astelu on tanssi-askeleet. Siinä jalka vippasee ko-
konaan eri tavalla, on kontakti toiseen ihmiseen ja silloin on paras-
ta mennä samaan tahtiin. Miehen iso saapas kun osuu naisen ken-
gän päällä, silloin taitaa olla anteeksipyynnön paikka. Fyysisen kunnon 
hoitamiseen tanssi on hyvä liikuntamuoto, kun vain pyörähtelee ah-
kerasti ja eikä tallo parin varpaille. Nykymusiikin tahtiin tanssitaan 
hyppelemällä, liikuntaa sekin. 

Kävely on hyvä liikuntamuoto melkein jokaiselle ja suosituksen 
mukaan ottaa vielä kepit käsiin, ei tukemisen vuoksi, vaan kuntoilun 
takia. Kyllä tuntuu hurjalta kuunnella uutisia kävelijöistä, jotka tallaa-
vat Suomen halki, mutta kaikilla kuntoilijoilla on oman tossun kulu-
tuksen vimma, ainakin asfaltilla tossut kuluvat toisin kuin metsäpo-
luilla. Niillä matkan teko tuntuu helpolta ja ehkä joutuisammaltakin. 

Metsäpoluista puheen ollen, siellä tallustelee varsinkin syksyisin 
metsästäjät ja useimmalla pyssy sojottaa olkapäällä. Siellä syntyy mo-
nen moista askellusta, hiippaillaan hiljaa ihan kuin sukkasiltaan ja kun 
pyssy pamahtaa, silloin juoksuksi, ettei vaan saalis karkaa. Kiva se on 
ottaa saalis heti käsittelyyn ja hyvässä lykyssä joku saattaa astella 
kahtomaan, mitä täällä paukutellaan:” Jaha, sellainen saalis tuli,” tuu-
mii katsoja ja astelee omille teilleen, liekö olenkaan kateellinen, var-
sinkin pienriistan osalta. Marjat poimitaan metsistä ja hillat suolta 
niin myös karpalot, niiden poiminta tapahtuu kylmänä kautena suol-
la tarpoen.

Vastakohta metsäpolun astelulle on kaupungin katujen tallaami-
nen. Siellä enin osa väestöstä kiireen kanssa painelee menemään ja 
kengän pohjat kuluvat. Kaikilla on kiire jonnekin, ei minnekään. Tällai-

nen maalainen katselee ehkä näyte-ikkunoita ihan mielenkiinnos-
ta ja tuumii: ”En taida tarvita tuollaisia ja ovat pirun kalliitakin ja 
seuraava ikkuna, niin halpoja, tekeekö niillä mitään”. Mukava se on 
joskus astella kaupungin melskeessä, mutta vain pienen hetken. Se 
pieni hetki riittää ja sitten kotiin, tutuille kotipoluille. 

On pihapolkuja, metsään vievät polut ja monella rantaan joh-
tavia polkuja ja lainaan laulun sanoja; ”Näitä polkuja tallaan mä vii-
meiseen asti”. Niihin jalka astuu juohevasti. On kai se niinkin, että 
kaupunkilainen tykkää kävellä ihmisvilinässä ja me maalaiset täällä 
korpien kätköissä. Meidän jalat jättää askelmerkin sammaleeseen 
tai lumeen, asfaltti ei merkkaa mitään. 

Onko sitten turhia askeleita? Eräillä kai syntyy harha-askelei-
ta ja niitä sanotaan vaarallisiksi, vaikka sattuisi erehtymään vieraan 
sänkyyn. Niitäkin askeleita kuulemma on olemassa, vaikka kuka 
tuon tietää. Onko tänään sitten kovin vaarallisia askelia? Jos ei vaan 
satu astumaan käärmeen päälle ja niitä on tuolla vattuvaaroissa. Ai-
nakin jotkut ovat nähneet, joten kumisaappaat jalkaan sinne men-
täessä. 

Näin kesäaikaan ihmiset liikkuvat erilaisilla markkinoilla, kaikil-
la on omat nimensä niin kuin täällä meillä Sarakylässä Vattumark-
kinat. Useimmin mielenkiinto ja halu on tavata mahdollisimman 
paljon tuttuja. On varattu aika viikonlopuksi, jotta jutut eivät jää 
keskeneräisiksi. Auto vain parkkipaikalle ja heti astellaan ja katsel-
laan ympärille, miten juttelut alkaa luistamaan. Siinä hiljalleen tal-
lustellessa huomaa tutuntuntuisen jo takaapäin ja päättää kävellä 
hieman ohi ja vilkaisee sivulle ja tuumii: ”Jo minä melkein takkaa-
päin tunsin, mutta pitihän se tuo naama varmuuden vuoksi nähä”. 

Mutta hypätkäämme reilusta tallustelusta kilpakävelyyn. Jopa 
on notkeita lantioita ja renkkuvia polvia, olisikohan siinä kävelyn 
ja juoksun välimuoto. Otappa siitä selvää, ei taida uskaltaa kokeilla, 
paikat hajoaisi ja taitaisi tulla jalkaremontti. Parasta on tämä mei-
dän tyyli, se ainoa oikea ja turvallinen. Hyväksytään urheilulle oma 
tyyli. Meille riittää tavallinen kävelytyyli jo sieltä kaukaa esi-isiem-
me ajoilta. Kuten huomaamme, melkein koko luomakunta etenee 
kävellen. Jänis taitaa olla poikkeus. Se vain loikkii ja kettu juosta 
jolkuttelee. Sen juoksua sanotaan foksrotiksi, tutut tanssi-askeleet, 
vaikkapa vattutansseissa käydessään.

Kauko Kuukasjärvi
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

UUTUUS! Monikide
aurinkopanEEli
250 W

UUTUUS! Solar 
aurinko-
ilMakEräin

UUTUUS! kamina
SiSuStuStakka
1850 W

229,-

UUTUUS! inari
SiSuStuStakka 
1850 W

27,50

Scandic
pakkaSvahti 500 W

199,-

Scandic
klapiSirkkEli
2000 W, terä 400 mm

149,-

Einhell
työkaluvaunu

179,-

229,-

Scandic puun-
halkaiSukonE
6 tonnia. 2000 W

10,-

Scandic
ruuvauSkärki-
Sarja 31 osainen

199,-

295,-

185,- 29,50ulko 
tv-antEnnit

alkaen

95,-

jonköpin
MoottoriSaha

halva
MakEiSSEkoituS
1 kg

Englannin-
lakritSi
700 g

SydänvaahtiS ja
jättivaahtiS
500 g

4,95
ras

3,99
pss

4,99
pss

novita
nEulEtakki
vetuketjukiinnitys

29,00
rapido naisten
raitapaita
kolme väriä

26,80
Bogo naisten
tunika

38,80

Miesten
kauluSpaita

15,90

Miesten
SyySpuSakka

39,00

Miesten
collEgEtakki

19,00

novita miesten
raitanEulE

19,95
4 living
puSSilakana + 
tyynyliina
tassu tai venni

19,95

NYT

ennen 49,90

NYT

ennen 29,90

UUTUUS!
Einhell akkukäyttöinen
kEtjuSaha

auton
koriStEkapSEli-
Sarja
4 kpl. koot; 14”, 15” ja 16”

19,95
sarja

Pe 30.9. YlläTYS aSiakkaille! NiiN kaUaN kUiN riiTTää!

Whiskars
kiSSan

liha-atEria
400 g

15,00
24 prk

0,625/prk
1,69

pss

kanEli-
puuSti

220 g

hErkku-
lEnkki

450 g

1,99
pkt

100% 
kaurapala

5 kpl/145 g

1,19
pss

jogurtit
1 kg

mansikka tai 
metsämarja

0,89
pkt

SHOkki-
HiNTaaN!
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Verkkopalvelu on jokaisen 
organisaation käyntikortti, 
eikä ole yhdentekevää mil-
laisen ensivaikutelman se 
antaa. Focus Flow Oy ana-
lysoi viime keväänä 34 mer-
kittävimmän suomalai-
sen ammattioppilaitoksen 

OSAO ammattiopistojen ykkönen verkkosivuvertailussa
Oulun seudun ammattiopisto OSAO:n 

verkkosivusto nousi ykköseksi laajassa, yli 60 
erilaista mittaria hyödyntäneessä analyysissä. 
Rovaniemeläisen markkinointiviestintätoimisto 

Focus Flow`n tekemässä verkkopalvelu-
analyysissä olivat mukana kaikki Suomen 

keskeiset ammattioppilaitokset.

verkkosivujen näkyvyyttä 
ja vaikuttavuutta. Sivusto-
jen käytettävyyttä, sosiaali-
sen markkinoinnin vaikutta-
vuutta, sivuston sisältöä ja 
päivitystiheyttä sekä haku-
konelöydettävyyttä tarkas-
teltiin yhteensä yli 60 eri mit-

tarilla.
Erityisesti sivustojen vai-

kuttavuudessa eli sisällöissä, 
esillepanossa ja jaettavuu-
dessa oli Focus Flow´n toi-
mitusjohtaja Mikko Pöykön 
mukaan suurta hajontaa.

”Vain harva tarjoaa kun-
nollista mobiilia käyttöko-
kemusta. Lisäksi tarjonnasta 
kerrotaan kovin organisaa-
tiolähtöisesti ja sosiaalisen 
median hyödyntäminen si-
sällönjakamisessa on voinut 
unohtua täysin. Ei siis ihme, 
jos kohderyhmänä olevia 
nuoria ei tavoiteta”, Pöykkö 

toteaa.
Hän tähdentääkin, että 

digitalisaatio muuttaa jatku-
vasti odotuksia myös koulu-
tuspalveluista.

”Kysymys kuuluu, mi-
ten oppilaitos pystyy kehit-
tämään vetovoimaansa ver-
kottuvassa maailmassa ja 
miten unohdetuista opinah-
joista tehdään taas mestarei-
ta”, Pöykkö lisää.

Menestys monen 
tekijän summa
Ykköseksi noussut OSAO:n 
sivusto sai arvioinnissa kii-

tosta muun muassa selkey-
destä, toimivuudesta ja si-
sällöstä, joka puhuttelee 
tavoiteltavia kohderyhmiä 
monipuolisesti. Sivusto on 
myös teknisesti korkealaa-
tuinen, sitä päivitetään usein 
ja sisältöä jaetaan aktiivisesti 
eri kanavissa.

OSAO:n webdesig-
ner Lasse Nissilän mukaan 
taannoisen verkkosivu-uu-
distuksen yhtenä tärkeänä 
kriteerinä oli helppokäyttöi-
syys niin kävijöille kuin yl-
läpitäjille. Tärkeimmät käyt-
täjäryhmät ja niiden tarpeet 

kartoitettiin haastattelutut-
kimuksella.

“Ylläpidon helppous on 
parantanut sivuston ajanta-
saisuutta ja tiedon oikeelli-
suutta, kun päivitysvastuu-
ta on pystytty hajauttamaan.  
Myös sosiaalisen median ka-
navat sidottiin selvästi tiu-
kemmin verkkosivustoon”, 
Nissilä kertoo.

Sisällöntuotantoon osal-
listuu viestinnän ohella 
opettajia, opinto-ohjaajia ja 
eri projekteissa työskentele-
viä ihmisiä. HT

Oulunkaaren kuntayhty-
män TyöTakomo-hankkeen 
projektipäälliköksi on valit-
tu kauppatieteiden maisteri 
Harri Ojanperä. Työt alkavat 
lokakuun alusta. Muhoslai-
nen Ojanperä on aiemmin 
toiminut marketpäällikkö-
nä Kemissä ja Jyväskyläs-
sä sekä liikenneasemapääl-
likkönä Iin Autokeitaalla. 
Hän on ollut mukana myös 
useissa työelämän kehittä-
mishankkeissa. Lisäksi hän 
on toiminut liiketalouden 
perustutkinnon ja yrittäjän 
ammattitutkinnon vastuu-

kouluttajana PSK-Aikuis-
opistossa. 

Verstaspäälliköksi Pu-
dasjärvelle on valittu IT-Tra-
denomi Jyrki Siivola. Hän 
aloittaa myös työt lokakuun 
alusta. Kiiminkiläinen Sii-
vola on toiminut konsult-
tina, kehittämispäällikkö-
nä ja asiantuntijatehtävissä. 
Hän on toiminut aiemmin 
myös yrittäjänä. Utajärvel-
lä ja Vaalassa aloittaa loka-
kuun alusta verstaspäällik-
könä Riikka Juntunen. 

TyöTakomo -hankkeen 
ensisijaisena tavoitteena 

on työllistää kohdekuntien 
työttömiä työnhakijoita. Li-
säksi vahvistetaan työnhaki-
joiden työelämävalmiuksia 
ja edistetään uusien työpaik-
kojen syntymistä. 

Hankkeen kohderyh-
mään kuuluvien työnha-
kijoiden työllistymismah-
dollisuuksia heikentävät 
yhtäällä työelämävalmiuk-
sien heikentynyt tai olema-
ton taso, toisaalla yritysten 
kynnys työllistää henkilöi-
tä, jotka tarvitsevat erityis-
tä tukea näiden valmiuksien 
kehittämiseen. TyöTakomo-

hankkeessa parannetaan 
työnhakijoiden työelämä-
valmiuksia ja luodaan ohjaa-
va linkki elinkeinoelämän ja 
työnhakijan välille.  

Tällä hetkellä yrityksil-
le suoraan tarjottava tuki 
edellyttää pitempiaikaista 
työsuhdetta, jolloin tuetun-
kin työllistämisen kynnys 
on niille usein liian kor-
kea. Hankkeessa toteutet-
tavalla VuokraWerstas -toi-
mintamallilla madalletaan 
tätä kynnystä tarjoamalla 
mahdollisuus lyhytkestoi-
siin työsuhteisiin, joissa yri-

tykset ja muut työnantajat 
saavat mahdollisuuden tu-
tustua työntekijöihin riskit-
tömämmin. Samalla työnte-
kijät pääsevät näyttämään 
osaamistaan ja ”myymään” 
työtaitonsa potentiaalisille 
työnantajille. 

VuokraWerstas-toimin-
taan työllistyville tehdään 
varsinainen työsopimus 
työntekijän kohdekuntaan 
työnhakua tukeviin tehtä-
viin. Kunnille on myönnet-
ty rinnakkaishankkeessa 
EU-palkkatukea, joka voi-
daan siirtää edelleen muille 

työnantajille. Hankehenki-
löstö valmentaa työnhakijoi-
ta työnhaussa ja markkinoi 
työnhakijoita aktiivisesti 
alueen yrittäjille, yrityksil-
le ja julkisen sektorin toimi-
joille.  

TyöTakomo-ESR-han-
ketta rahoittavat Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-
keskus ja Oulunkaaren 
kuntayhtymän kunnat. Han-
ke alkaa 1.10.2016 ja päättyy 
30.9.2019.

Oulunkaari tiedotus

TyöTakomo-hanke edistää työttömien työllistymistä

Vierailulla Kälkäjien maatilalla
Kävimme 6A-luokan kanssa 
vierailemassa Aittojärvellä 
Mari ja Marko Kälkäjän luo-
na 20. syyskuuta.

Hauskaa oli, mutta pala-
taan ensin alkuun.

Lähdimme torstaiaamu-
na Hirsikampuksen pihal-
ta kello 9 vanhempien kyy-
dityksellä kohti Aittojärveä. 
Sanna Taipale, Irma Paavola, 
Hanne Poijula ja opettaja Ve-
li-Matti Salo toimivat kyy-
ditsijöinä alusta loppuun. 
Matka sujui hyvin.

Perillä kyyditsijät pysä-
köivät autonsa Kälkäjän pi-
halle ja siirryimme ulos. 
Kälkäjät olivat ennen kas-

vattaneet lehmiä, mutta siir-
tyivät pari vuotta sitten lam-
paisiin. Lampaita Kälkäjillä 
olikin paljon. Maatilalla oli 
myös Pyry-koira ja Mirri-
kissa jyrsijöitten varalta.

Ohjelmassa ensin oli 
maatilan pientä esittelyä, jo-
hon kuului erilasten konei-
den, lampaiden, työn ja tilan 
esittely. Esittelyn piti Mar-
ko-isäntä.

Navetassa poikakaritsat 
veivät oppilaiden huomion. 
Oppilaat siirtelivät karitso-
ja ja kävivät myös navetan 
pässien luona.

Yhdentoista jälkeen oppi-
laat saivat syödä maukkaat 

koululta saadut eväät. Jälki-
ruoaksi MTK:n Eero tarjoi-
li lettuja. Aikuisten syödessä 
oppilailla oli mahdollisuus 
leikkiä konkkaa ja muita pi-
hapelejä.

Sitten keräännyimme si-
sälle keittiönpöydän ääreen 
kuuntelemaan Maria, joka 
kertoi enemmän MTK:sta. 
Mari kertoi myös avustavan-
sa eduskunnan Niilo Keräs-
tä.

Oppilaille järjestettiin 
tietovisa liittyen Kälkäjien 
maatilaan ja MTK:on. Pal-
kinnoksi oppilaat saivat pa-
peri- ja vaahtokarkkeja.

Kello 13 jälkeen alkoi hur- Oppilaat kokoontuivat Kälkäjien keittiöön kuulemaan muun muassa MTK:n toiminnasta.

jastelu. Oppilaille oltiin an-
nettu lupa ajaa luokkalaisen-
sa Joel Kälkäjän peltoautolla. 
Luvan vanhemmilta saaneet 
saivat kokeilla myös Joelin 
mopoa.

Suuri osa luokan oppi-
laista kokeili ainakin toista 
ajokkia ja hauskaa oli! 

Lopuksi luokka kerääntyi 
keskelle pihaa ja lausui kii-
toksen Kälkäjän perheelle. 
Koululle lähdettiin ajamaan 
kello 14.30. Mukava päivä 
oli ollut sään ja tekemisen 
puolesta.

6A kiittää vielä Kälkäjiä 
vieraanvaraisuudesta.

Ennamari Pihlaja, 6A Kälkäjillä on lampaita, joihin oppilaat tykästyivät.
Hirsikampuksen 6A-luokkalaiset vierailivat Kälkäjien maatilalla, missä isäntä Marko Käl-
käjä esitteli tilaa.
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Olemme  
siellä missä  
asiakkaatkin
Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua.

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

VARAOSAT

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

AUTOHUOLTO MIKSA OY
Teollisuustie 4, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 8-16.30

Puh. Korjaamo 020 719 9870, Kuljetusauto 020 719 9 877 

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829, Markku Keskitalo 040 560 4674

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KONEURAKOINTIA JA MAANRAKENNUSTA

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

Matti Vähäkuopus 
Puh. 040 845 5467
matti_vaha@hotmail.com

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

siistit. Kauppaan, järville 200 
m. Ravintolaan 30 m. Sopii 
lapsiperheelle, eläkeläisille. 
Vuokra alk. 294 €. P. 045 233 
0987. www.urhonkievari.fi

VUOKRATTAVANA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

KUN HALUAT PÄÄSTÄ EROON  
TARPEETTOMAKSI  

JÄÄNEESTÄ TAVARASTA,  
TAI TARVITSET JOTAIN, 

ILMOITA PUDASTORILLA 
ILMAISEKSI.

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. kattopellit, rakennuspeltityöt, 

rännit ja kattoturvatuoteet

Koivuklapia pit. 50 ja 30 cm, 
pakattu 1 m3 säkkeihin. Kotiin-
kuljetus,  p. 0400 311 233.

Muutama sankollinen karpa-
loita. 70 €/sanko. P. 040 702 
3640. 

Myytävänä kuivaa koivuhalkoa. 
Pituus noin 33cm. P. 040 721 
4962.

KADONNUT

Meille niin rakas Namu-koira 
13.9. Hetekylässä, Oravisuolla. 
Alaskan malamuutti, musta-
harmaa-valk. turkki, valk. naa-
ma. P. 0400 596 884, 0400 305 
209.

Kurenalla Veteraanitalossa yk-
siö 30 m2, siisti, heti vapaa. P. 
040 727 8662.
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-
sivujen tapahtumista ja osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista 
emme vastaa.  Tapahtumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimituk-
seen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista 
maksullista ilmoitustilaa!

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy

Taidekäsityönäyttely Syötteen luontokeskuksessa Markku Kuhan 
ja Janne Kummalan taidetta ja käsitöitä. Syötteen luontokeskus on avoinna: 
28.6.-29.10. tiistaista sunnuntaihin klo 10-16.
Vuoden 2014 luontokuvat Syötteen luontokeskuksessa to 8.9.-29.10. 
avoina ti-su klo 10-16. Syötteen luontokeskus, Erätie 1.
Lyydiläiset - Seppo Tuomen valokuvia la 10.9.-5.10. näyttely avoinna: 
ma-ke klo 15-20, la-su klo 14-17, to-pe suljettu. Taidehuone Pohjantähti, Teol-
lisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 3.10. klo 9-9.15 Karhu-
paja, Teollisuustie 12.
Talviuintikauden avajaiset ma 3.10. klo 18-19. Rajamaan rannan uimaran-
ta, Kauralantie.
Ilta monikulttuurisesta toiminnasta kiinnostuneille ti 4.10. klo 18-20 
Kaupungintalo, valtuustosali, Varsitie 7.
Seuran toiminnan perusteet -koulutus ke 5.10. klo 17.30-20.30. Virkis-
tysuimala Puikkari, Tuulimyllyntie 4.
Kirjallisuuspiiri to 6.10. klo 17.30-19, Pudasjärven kirjasto.
Amazing Trail Endurance Weekend 6.-9.10. Hotelli Iso-Syöte, Syöte.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 10.10. klo 9-9.15 Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Yhdistys työnantajana ti 11.10. klo 17-19. Kaupungintalo, valtuustosali, 
Varsitie 7.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 17.10. klo 9-9.15 Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Luomupuutarhaviljelyn aloittaminen ja mahdollisuudet – Biotalo-
usLeader info ke 19.10. klo 12-15. LAromien tiloissa osoitteessa Ranuantie 
253.
Lasten luontoviikko Syötteen luontokeskuksella to 20.10.  Syötteen 
luontokeskus, Erätie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 24.10. klo 9-9.15 Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 24.10. Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! klo 
16 ja 18. Syysprinssi klo 20. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1.
Kauppojen lahjoittaman ruoka-avun jakelu ma 31.10. klo 9-9.15 Kar-
hupaja, Teollisuustie 12.

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 2.10.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Koskenhovilla su 2.10.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Poikkeus kirjaston 
aukioloajoissa
Pudasjärven kaupunginkirjas-
to on suljettuna ja Iso Karhu 
pois reitiltä ke 5.10. kirjaston 
henkilökunnan virkistyspäivän 
vuoksi.

Diabeetikoiden 
silmänpohjakuvaukset
20.10.-1.11.

oulunkaari.com

Pudasjärveläisten diabeetikoiden silmänpoh-
jakuvaukset kuvataan Oys:n liikkuvassa silmä-
tutkimusyksikössä, terveyskeskuksen pihalla, 
Kurentien puolella. 

Kuvauksia suositellaan aina tablettihoitoisilla 
diabeetikoilla diabeteksen toteamisen jälkeen.  
Kuvaus väli on 1-3 vuotta aiempien silmänpoh-
jakuvien mukaan.

Ajanvaraukset ja tiedustelut 13.10. mennessä 
diabeteshoitajalta, 040 760 4918 (klo 8-9). 

Pintamon kyläseuraTerveTuloa!

TanssiT 
PinTamolla Pintamontie 321

la 1.10. klo 21.00-01.00.

Lippu 10 €

soiTTaa 
TaPani nevalan 

yhTye
PS. Tulossa la 19.11. tangofinalisti 2015 Tiina Pitkänen & Yön Tähdet.

Osuuskunta Puupudaksen
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

VARSINAINEN KOKOUS 
manantaina 10.10.2016 

klo 16.00 Sähkötie 2 
osuuskunnan tiloissa. 

Hallitus

Pudasjärven kaupunki julistaa haettavaksi

Rakennustarkastajan viran
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on maankäyttö- ja raken-
nusasetuksessa 4 § 3 mom. tehtävään soveltuva rakennusalan 
korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen tutkinto. Riittävä koke-
mus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liit-
tyvistä tehtävistä katsotaan eduksi.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää maankäyt-
tö- ja rakennuslain hyvää tuntemusta sekä kokemusta raken-
nusvalvontatehtävistä. Edellytämme myös hyvää asiakaspal-
velu- ja yhteistyötaitoa, kykyä itsenäiseen työhön sekä oman 
auton käyttömahdollisuutta. Tehtäviin kuuluu myös korjaus-
avustusten käsittely. Rakennustarkastaja toimii tarkastusinsi-
nöörin alaisuudessa.
Hakijan on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilas-
taan ennen viran vastaanottamista.
Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden 
koeaikaa.
Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja 
työehtosopimuksen mukaan.
Hakemukset virkaan tulee ensisijaisesti jättää sähköisen 
hakulomakkeen kautta 12.10.2016 klo 15:00 mennessä 
osoitteessa www.kuntarekry.fi. Paperimuotoiset hakemukset 
em. määräaikaan mennessä postitse osoitteeseen Pudasjärven 
kaupunki / Tekniset palvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.
Lisätietoja tehtävästä antaa vs. tekninen johtaja Eero Talala  
p. 040 5872275, eero.talala@pudasjarvi.fi
Pudasjärvi 26.9.2016 
Kaupunginhallitus

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Aukioloajat:
ma-ti 14-20 (-02) • ke 14-02 • to 14-20 (-02) • pe 15-04 • la 15-04 • su 15-19 (-02)

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa! Perjantaina 30.9.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

Lauantaina 1.10.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

TU
LO

SS
A: Perjantaina 7.10. tanssittaa 

JARKKO HONKANEN 
& TAIGA Lippu 12 €

Möykkälässä TANSSIT

Maksu vain käteisellä.
Ravintolaan vapaa pääsy.

Soittaa

Puhoskylän Möykkälä, Näljängäntie 1391 

Puhoskylän Kyläseura ryLippu 12€

lauantaina 1.10. 20.30-01.00.

TERVETULOA!

POHJOLAN 
YÖ

Liput 12€, 
sekahaku uutuutena 
naistenhaku, arvonta

Koitelinkoskentie 720, Kiiminki        www.huttukylanns.net  

La 1.10. klo 20.30-01
Huttukylän Ns 

Sing Music 
Karaoke kahviossa!

P.Pohj. Nuorisoseurojen Liiton 110 v. juhlatanssit

VIRPI PIIPPO & 
VETONAULA

Iltatapahtumat ja huvit

Mikä onkaan sen mukavam-
pi tapa viettää syksyistä iltaa 
kuin tanssiminen?

Lauantaina tanssiminen 
ja illan viettäminen onnistuu 

Tansseja Pintamolla ja Puhoksella
Pintamolla ja Möykkälässä. 

Pintamolla tansseissa soittaa 
Tapani Nevalan yhtye. Möykkä-
lässä puolestaan esiintyy tans-
siorkesteri Pohjolan Yö. Or-

kesteri soittaa muun muassa 
vanhaa tanssimusiikkia ja lupaa, 
että jokaiselle on jotakin.

Pudasjärvellä

Sotkajärven Veto toteutti 
viime syksynä aloitetun 24 
h liikuntatapahtuman, jota 
suosi tasaisen lämmin syys-
keli. Flunssa-aalto verotti 
osan ilmoittautuneista osal-
listujista. Tapahtuman puu-
hahenkilön Pekka Kinnusen 
mukaan kuitenkin iloisin 
mielin taivallettiin pienellä-
kin porukalla uusia matka-
ennätyksiä. 

Eero Parviainen käve-
li vuorokaudessa 101,9 km, 

Jorma Puurunen taivalsi 
pääosin hölkkäämällä 100 
km, Paula Manninen 85,6 
km, Jorma Antsonen 84,9, 
Mika Kuusijärvi 60,4, Mai-
re Holmström 54,2 ja An-
na-Liisa Seppänen 36 km. 
Sotkajärven Vedon 4-henki-
nen joukkue käveli ja hölk-
käsi 114,6 km. Joukkueen 
muodostivat Mirja Laakko-
nen, Mikko Hietava, Sampo 
Laakkonen ja Pekka Kinnu-
nen. HT

Lämmin syyssää suosi 
Sotkajärven 24 h 

liikuntatapahtumaa

Olkalaukussa voi kuljettaa passia.
Kauppareissulla käytä muovikassia.

Vaatelaukkuja on monta mallia.
Putkilaukun kanssa kohti uimahallia.

Jenkkikassistapa muinoin tykättiin.
Matkalaukkua junaan lykättiin.

Vyötärölaukku voi joskus kiristää.
Käsilaukku taas juhlassa piristää.

Verkkokassissa voi sipuleita kantaa.
Eväät koriin ja kohti uimarantaa.

Lompakko on paksu lottovoittajalla.
Hatussako kolikot katusoittajalla.

Kukkaro ja pörssi ompi sama juttu.
Matti kukkarossa, on sananparsi tuttu.

Nuorella ja vanhalla on selässä reppu.
Muodissa mukana on jokainen heppu.

Sisko Illikainen

Laukkuhyllyn tarinoita
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Maalarin talo ja puutarha 
Givernyssä matkakohteena

Vaaleanpunainen talo har-
maine ikkunaluukkuineen 
kohosi keskellä valkoisena 
kukkivia omenapuita. Tai-
demaalari Claude Monet oli 
lumoutunut. Se oli rakkaut-
ta ensi silmäyksellä.

Hän oli etsimässä taloa, 
rauhallista keidasta kaukana 
Pariisin hektisestä elämäs-
tä ja alituisista häätöuhka-
uksista. Hän oli tullut Nor-
mandiaan, seurannut Seinen 
sivujokea Epteä, saapunut 
Givernyn kylään, kävellyt 
pääkatua ja osunut hylätyn 
talon luo. Tässä oli se, min-
kä hän oli Alicelle luvannut, 
koti heidän perheelleen. Päi-
vä oli 5.4.1883.

Claude Monet (1840–
1926) oli vuonna 1874 aset-
tanut näytteille maalauksen 

Pudasjärveläislähtöinen, Rovaniemellä asuva, 
Sisko Ylimartimo lähetti jälleen 

Pudasjärvi-lehteen matkakertomuksen: 
tällä kertaa Ranskan matkalta taidemaalari 

Claude Monet’n talosta ja puutarhasta.

Impressio – auringonnou-
su. Arvostelijat ivasivat sitä 
”vain impressioksi”. Väri- ja 
valovaikutelmia ulkoilmas-
sa maalanneita taiteilijoita 
alettiin kutsua impressionis-
teiksi.  

Vaikka impressionis-
mi vähitellen hyväksyttiin-
kin, Monet’n kukkaro pysyi 
edelleen laihana. Vaimon-
sa Camillen kuoltua hän oli 
jäänyt kahden pojan yksin-
huoltajaksi. Hänen elämän-
toverinsa Alice Hoschedé 
oli puolestaan tuonut uus-
perheeseen kuusi lasta lisää. 
Yhteisiä lapsia heillä ei ollut.   

Rutiköyhä Monet sai Gi-
vernyn talon, entisen siideri-
puristamon, kuitenkin vuok-
rattua, ja perhe muutti sinne 
toukokuussa 1883. Taiteilija 

näki paikan mahdollisuudet, 
olihan hän taitava puutarhu-
ri. Hän oli perustanut kotei-
hinsa kukkaistutuksia, joita 
hän maalasi ja joista hän jos-
kus kiitti maalarinuraansa.  

Nyt oli talo, josta raken-
taa taiteilijakoti, ja maata 
hehtaarin verran puutarhaa 
varten. 1800-luvun lopul-
la useat taiteilijat muuttivat 
maalle pois kaupunkien hä-
lystä, rakensivat persoonalli-
sen kodin ja sitä ympäröivän 
puutarhan. 

Aluksi puutarhassa oli 
omenapuiden lisäksi muu-
tamia kuusia ja keittiöpuu-
tarha. Tieltä talon pääovelle 
johtava leveä käytävä Gran-
de Allée on entisellä paikal-
laan. Kesällä sen ylittävät 
porttikaaret pursuavat köyn-
nösruusuja. Krassit pehmen-
tävät käytävän reunoja.  

Ateljeeksi Monet kun-
nosti talon päädyssä olevan 
huonokuntoisen tilan. Kuk-
kaistutukset hän suunnitteli 
huolellisesti kuin maalauk-
set. Värit eivät saaneet riidel-
lä keskenään. Sisätiloissa hä-
nen lempivärinsä keltainen 
ja sininen näkyvät varsinkin 
keittiössä ja ruokasalissa.  

Nykyisin Monet’n talo 
tunnetaan erityisesti vesi-
puutarhastaan. Kun taiteili-
ja vaurastui, hän osti maata 
puutarhaa rajaavan tien toi-
selta puolelta ja alkoi raken-
taa suurta lummelammik-
koa. Sen ja pienen puron yli 
johtavat kaarisillat ovat sa-
manvärisiä kuin talon ovet 
ja ikkunaluukut – ”Monet’n 
vihreää”. Idean lammikkoon 

Lumpeet täydessä kukassa vesipuutarhassa. Claude Monet 
inspiroitui veden ja lumpeiden väreistä ja heijastuksista.

Claude Monet’n vaaleanpunainen talo Givernyssä.

Grande Alléen krassikäytävä vie talon pääovelle.

Kaarisilta kuin suoraan japanilaisesta puupiirroksesta.

ja siltoihin hän sai keräämis-
tään japanilaisista puupiir-
roksista.   

Vesipuutarhasta tuli lu-
moava. Monet alkoi tehdä 
suurikokoisia lummemaa-
lauksia ja hänen täytyi ra-
kennuttaa isompi ateljee. 
Hän tutki lumpeiden väre-
jä ja muotoja erilaisissa va-
laistuksissa, maalasi joko ko-
konaisia lummelauttoja tai 
muutamia yksittäisiä lum-
peita.

Vähältä piti, että upea 
talo ja puutarha eivät olisi 
enää jälkipolvien ihastelta-
vina. Monet’n kuoleman jäl-

keen ne alkoivat surullises-
ti rappeutua, vaikka talossa 
asuttiinkin 1940-luvun lo-
pulle. Aiemman kymmenen 
puutarhurin sijasta siellä oli 
enää yksi puutarhuri, joka 
ehti juuri ja juuri leikata ruo-
hon. Monet’n poika Michel 
testamenttasi Givernyn ta-
lon Ranskan valtiolle. 

Valtiolla ei kuitenkaan ol-
lut rahaa pahoin rappeutu-
neen kokonaisuuden kun-
nostamiseen. Tilanne oli 
Ranskalle nolo, sillä maas-
sa ei ollut säilynyt museona 
ainoatakaan taiteilijakotia. 
Apuun saatiin huomattavia 

amerikkalaisia tukijoita ja 
mittava entisöinti alkoi. 

Ennallistaminen pys-
tyttiin tekemään vanhojen 
valokuvien, piirustusten, 
maalausten, kirjeiden sekä 
taimi- ja siementilausten 
avulla. Kolme vuotta kestä-
neen työn jälkeen Monet’n 
taiteilijakoti avattiin museo-
na vuonna 1980. Vuosittain 
se on avoinna yleisölle maa-
liskuun lopulta marraskuun 
alkuun.

Sisko Ylimartimo
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Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. (016) 355 1002
Avoinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 13.00

Ranuan Kenkätalo

SYKSYYN
LÄMMINTÄ

Lasten vuorellinen 
KUMISAAPAS
norm.hinta 39,50 29,50

Lasten 
LENKKAREITA
norm.hinta 26-28 €

ERÄ!

19,90
Naisten
COLLEGEHOUSUT
musta, suoralahje
norm.hinta 26,50 19,90

Miesten
COLLEGE-
HOUSUT
musta, resori lahkeessa

19,90
POISTOHINTAAN:

PITKIKSIÄ 5 € SUKKIA 2 € ALUSHOUSUJA 3 €

Naisten 
NAHKANILKKURI
Koot 36-41 86,90

Naisten 
NILKKURI
Koot 36-41
norm.hinta 49,50 45,00

Naisten NILKKURI
Rieker-tex kalvo, 
jokasään kenkä, 
lämminvuori 69,90

Naisten 
SAAPPAAT
koot: 36-41 89,90

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230. www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: pe-la klo 9.00-20.00, su klo 9.00-18.00, ma 3.10. lähtien joka päivä klo 9.00-18.00

Niemitalo

Aamiainen 
joka päivä klo 9–11, 5,00

Lounas 
joka päivä klo 11–16, 8,90

lounaslista päivittäin Facebookissa

Viikoittain vaihtuva 
viikon pihvi 9,90–16,90

Tervetuloa!

TARMO TARJOAA
hinnat voimassa 30.9. – 30.10.2016 ellei tuotteen kohdalla toisin mainita

Aamiainen 
on palannut!

Keittiö palvelee: 
ma–to 10–16, 
pe–su 10–18, 

katso lista netistä 
www.tauonpaikka.fi

Palvelemme ma 3.10. 
alkaen joka päivä 9–18! 

Forssan salaatit 
400 g 
peruna-, punajuuri- ja 
italiansalaatti

1,49ras
(3,73 kg) sis. pantin 0,40 (1,39 kg)

Hartwall 
Jaffa 
1,5 l

1,69pkt
(5,63 kg)

2,39ras
(6,37 kg)

sis. pantit 0,90 (5,10 l)
hinta voimassa 30.9.-30.11.2016

Atria 
Gotler 300 g

Vaasan 
koulunäkki 375 g

Cool Grape
0,33 l tlk 6 pack 
greippi, karpalo ja 
lime&mint

Karhu 
0,33 l tlk 8 pack, 
myös huurre

11,99
sis. pantit 1,20 (4,08 l)

hinta voimassa 29.8.-30.10.2016

Valio oltermanni 
viipaleet 300 g

2,99kpl
(9,97 kg)

2,49plo

10,99

(11,95 kg)

Taffel perunalastut 
250 g 
poimu, Broadway, 
juustosnacks

2,39pss

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

www.pudas-kone.fi
Pudasjärvi, Varsitie 1, p. (08) 822 415, 040 508 2049

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

LAATUA KOTIIN EDULLISETI
ZUSANIMA58 PÖLYNIMURI
● Markkinoiden hiljaisin pölynimuri 

vain 58 dB
● Pesätävä HEPA13 suodatin
● Putki ja suulakkeet lukituksilla
● Vakiona mukana Mini turbo harja 

suulake ja parkettisuulake
● S-Bag pölypussi, markkinoiden 

paras saatavuus 269€

KS36VNW30 JÄÄKAAPPI
● Energialuokka A++
● Käyttötilavuus 346 litraa
● Electroninen lämpötilanohjaus ja 

LED-näyttö
● LED valaistus
● Pikajäähdytys, joka palautuu 

automaattisesti normaalitilaan
● MADE IN GERMANY 699€

GS36NVW30 KAAPPIPAKASTIN 
● Energialuokka A++
● Käyttötilavuus  237 litraa
● Electroninen lämpötilanohjaus ja LED-

näyttö
● Varoitusääni ja –valo ilmoittavat lämmön-

noususta pakastimesta
● Varoitusääni oven jäädessä auki
● No Frost
● Pikapakastus, joka palautuu 
 automaattisesti normaalitilaan
● Irroitettavat lasihyllyt
● MADE IN GERMANY

749€

GS36NVW30 
KAAPPIPAKASTIN 1400€

PAKETTIHINTAAN!
KS36VNW30 JÄÄKAAPPI + 

SN45M290SK ASTIANPESUKONE
● Energialuokka A ++
● Äänitaso 44 dB
● Astiastojen lukumäärä 14
● Electroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
● Hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
● Ainutlaatuinen Vario Speed 
 plus pesuajan lyhennys!
● 3. koritaso ruokailivälineille
● MADE IN GERMANY

699€

TYHJIÖPAKKAUSLAITE

139€

● Integroitu pussirullan 
säilytystila ja leikkuri

● Automaattinen marinointi
● Soveltuu sekä kuivien että 

kosteiden elintarvikkeiden tyhjiösäilömiseen
● Pusseja voi käyttää mikroaaltouunissa sekä 

HV8 LIHAMYLLY
● Teho 1800W
● Jauhaa 2,3 kg lihaa minuutissa
● Mukana 3 reikälevyä
● Pakki
● MADE IN FRANCE

129€

TALENT PAISTINPANNU 
● sopii kaikille 

liesitasoille
● paksu pohja
● 6-kertainen Tefal 

Titanium Pro 
pinnoite

● MADE IN 
 FRANCE

24 cm

27€
28 cm

29€

7949

 poreilevassa vedessä
● Anti Crush toiminto
● Mukana aloituspaketti


