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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti
PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI TO 12.9.2019

Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo keskiviikko-iltana

p. 0400 848 780
Käytössäsi myös nettiajanvaraus osoitteessa: 

www.timma.fi/hiusteekki
Jänispalontie 2, Taivalkoski

Avattu Taivalkoskella

TILAUSAJOT
8-52 paikkaisilla busseilla 
Koulutus- ja virkistysreissut, 
luokkaretket, urheiluseurojen 

pelireissut...

STPLI IKENNE.FI

myynti@stpliikenne.fi
puh. 0400 165 866
PYYDÄ TARJOUS!

Neule- ja 
villahousumarkkiNat 

su 15.9. klo 11-16 
Pudasjärven torilla 

Aikuisten villahousut, myös ohuita merinovillaisia, 
lasten villahaalarit ja damaskit. Kaikki 100 % villaa.

Naisten neuletakit taskuin. Naisten syyshousut D-mitoitus.
Uutuus ohut naisten merinovillatakki, 

Jussi-paidat 80 cm - XXXL, villapaitoja, kaulureita, 
villasukkia, merinovillakerrastot ym, ym.
NuutiseN kutomo oY

www.nuutisenkutomo.fi

Jukolantie 4 Pudasjärvi
p. 044 337 7833. info@ravintolamerita.fi

PALVELEMME:
ma-to 10.30-21.00, 

pe 10.30-4.30, 
la 11-4.30, su 12-21

OLEMME LOMALLA 12.-19.9.
RAvintOLA On suLjEttu 

palvelemme jälleen perjantaina 20.9. 
pizzapuffet ja kotiruokalounas sekä 

normaalit aukioloajat. 

Lisätietoja: Outi Juutilainen 
040 568 7266. 

www.seniorshop.fi

Suomen suurin 
liikkuva vaatekauppa 
Pudasjärvellä.

Palvelukeskuksessa 
Kauppatie 25 

Perjantaina 13.9. 
klo 10-14 

Paljon 
syksyn 

uutuuksia!

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AvoiNNA:
 mA-pe 9-17, 

LA 10-14
www.pudasjarvenpuutarha.fi

Tervetuloa!

Olemme facebookissa!

Kiitos Kesästä 2019, 
suljemme pe 20.9. muKavaa syKsyä!

erä moNi-
vuotisia 
KuKKia  

10,-/pussi 
(itsepakaten, 
niin täyteen  
kun saat)

Havut ja puut -50%
Koriste- ja marjapensaat!

 Kekkilän puutarhamulta 50 l  
16,90/5 kpl

Callunat ja Kanervat!

Kaunistamo
on 

muuttanut!

Tervetuloa 
uuteen 

liiketilaan 
Puistotielle.

Avoinna
ma, ti ja to 10-18

ke, pe 10-16 

KAUNISTAMO
kauneushoitola

040 726 6266
Puistotie 2 

(katutaso/tori)

Varaa aika! Tervetuloa!
T:mi Katsiaryna Maroz

Puh. 044 941 8096
marozkatja@gmail.com

Hierontaa, 
kosmetologipalvelua

Aloitan maanantaina 16.9. klo 10.00 
Koivukuja 9, Pudasjärvi

Maksapihvit:
1. Poista maksasta kalvot ja viipaloi maksa noin sentin paksuisiksi viipaleiksi
2. Sekoita keskenään vehnäjauhot ja haluamasi mausteet (suola, musta-

pippuri rouhe, meirami)
3. Jauhota maksaviipaleet pyöräyttämällä ne jauho-mausteseoksessa
4. Sulata voi pannulla ja anna sen hieman ruskistua
5. Paista maksa nopeasti, vain noin pari minuuttia molemmin puolin

Poron sisäelimet ovat arvokasta ravintoa. 
Maksan A-vitamiinipitoisuus on syksyllä 
korkea ja siinä on runsaasti myös rautaa.

Lapin puhtaasta luonnosta ravintonsa 
ammentava poro on maultaan riistainen.

Meiltä esimerkiksi maksapihveihin

Poron maksa 12,90 kg

Arkiherkkua porojauhelihasta
Porojauheliha 350g 9,95 pkt 28,43 kg

Porobolognese
50 g  pekonia tai 

savukinkkua
1  sipulia
150 g  porkkanaa
100 g  selleriä
1  valkosipulinkynsi
400 g  porojauhelihaa
 voita paistamiseen
1 dl  punaviiniä
1 dl  riistalientä
400 g  tomaattimurskaa
 suolaa
 mustapippuria
 oreganoa

Kuori, huuhdo ja raasta porkka-
na ja selleri sekä silppua sipuli 
ja valkosipuli. Paista jauhe liha 
ja lisää kasvikset. Lisää viini, 
riistaliemi ja tomaattimurska. 
Hauduta miedolla lämmöllä 20-
25 minuuttia välillä sekoittaen. 
Tarjoile pastan tai riisin kanssa.

GRILLIKUUMANA
PERJANTAINA 13.9.
KLO 10.00 ALKAEN
ULKOMYYNNISSÄ

GRILLIMAKKARAA JA 
PYTTIPANNUA

PUDASJÄRVI   Muonamutka 2    www.kylmanen.fi    040 683 3496

GRILLIKUUMANA

www.vkkmedia.fi

RuskaSyöte
-teema 

Pudasjärvi-
lehdessä 

to 19.9.2019.
Ilmoitusaineistot viimeistään 

maanantaina 16.9.
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Tervetuloa Syötteen syksyyn!

Syötteen syksy tarjoaa hienoja 

tapahtumia, joihin kannattaa tulla...

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                   
                   

    MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2014

Ensimmäiset yöpakkaset ovat 

jo nipistäneet maisemaa ja saa-

neet sen muuttamaan värejään 

uusiin sävyihin. Ruskassa kylpe-

vä syksyinen Syöte tarjoaakin 

monia hienoja mahdollisuuk-

sia kokea ja tuntea luonto taas 

uudella tavalla, rohkeasti vaan 

maisemaan. Eksymistä pelkää-

ville Kansallispuistosta löytyy 

monipuolisia ja hyvillä opas-

teilla varustettuja vaellusreitte-

jä. Syötteen Luontokeskukses-

ta tarjoaa myös asiantuntevaa 

opastusta alueen muista pal-

veluista. Opastettuja retkiä voi 

tiedustella myös alueen muista 

yrityksistä.

Tuleva Huippuviikonloppu 

kutsuu ihmisiä tunturiin 26.- 

28.9. Huippukympin kestävyys-

seminaari, Huippukymppi, Rus-

katreffit sekä Luppovesi Palaa 

tapahtumat ovat viikonlopun 

perinteisiä vetonauloja. Lauan-

tai-iltana Luppovedellä on tar-

jolla monipuolista ohjelmaa 

koko perheelle ja illan kruunaa 

kokkojen loimu ja huikea ilotu-

litus.
Syksyn väriloistosta kannat-

taa ottaa kaikki ilo irti, ja naut-

tia vielä jäljellä olevista aurin-

koisista kuulaista syyspäivistä. 

Ps. Syote.fi-sivuilta löytyy aina 

tuoreinta tietoa alueen palve-

luista ja tapahtumista.
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Tervetuloa Syötteen syksyyn!

Syötteen syksy tarjoaa hienoja tapahtumia, joihin kannattaa tulla...

PUDASJÄRVI-LEHDEN JULKAISEMA SYÖTTEEN                                          MATKAILUALUEEN RUSKA-LEHTI 2015

Perja
ntaina 

Luontokesk
ukses

sa 

vaihtuvan näytte
lyn avaj

aiset
 Luontokes-

kuksella
 klo 18.00. Näytte

lyn nimi  ”Vä-

rein leikk
iä luonnossa” 

 Taite
ilija A

nni Tuo-

vinen.

Hotelli 
Iso-Syötteel

lä 

18-21 kest
ävyy

s sem
inaari

Safaritalolla

19:30-20:30 luento hyvinvoinnista j
a 

jaksa
misesta

. Johanna Määttä

Lauantaina

SyöteResort Carava
nissa

Ruskatr
effit k

oko päivän

Ruskam
arkki

nat klo
 10-14 

•Mukana; Rintajoupin autoliike a
sunto-

vaunut ja -
autot

•Ojan Rauta, m
oottorikelk

at ja 
mönkijät

•Nuorisotilass
a myyjiä 

joka lä
htöön

Luontokesk
ukses

sa

ilmaiset
 opastet

ut kier
rokset 

pysyvä
än 

näytte
lyyn Lastuja Selkosilta 

klo 10 ja 1
3

Huippukym
ppi juoksutapahtuma 

klo 10-14 

Ohjattu kevy
t sauvakävely 

14:30 Safarit
alolta Jo

hanna Määttä

Raisa-huskyn
 ruskaretki

 huipun 

luontopolulla 

16:00 Metsäh
allitu

s, opastet
tu luonto-

polku Iso-Syötteen
 huipulla

Luppovesi 
palaa klo 18-21 

- Myytäv
änä lim

ukkaa
, kah

via, p
ullaa,

   makka
raa ja

 pikkupurtava
a

- Im
itaatt

ori Ari Kettukangas vii
hdyttä

ä 

- Esittel
yitä m

m. Metsäh
allitu

s

- Tikan heittoa ja l
eikkim

ielisiä
 kilpailuita. 

- Lasten
 ongintakilp

ailu ja ka
svomaalau

sta

- Melontaa ja
 soutelua

- Kokon syty
tys ja

 ilotulitus 

Ravin
tolaohjelm

aa 

Pärjänkieva
ri

Perjan
taina Sami Pilvilä

Lauantaina Ruskaka
raoke-k

isat 

Hotelli 
Iso-Syöte

Pe Disco ja ka
raoke sn

apsibaaris
sa

La MEIJU SUVAS & Disco snapsibaaris
sa

Syötteen
 vauhdikkaisiin 

viihdetapahtumiin esiin
tymään 

ovat tulossa mm:

Anne Mattila 8.9.

Meiju Suvas 22.9.

Matti N
ykänen 3.11.

Lue 
Pudasjärvi-lehti 

netistä:

Kyläneuvostossa laaja 
katsaus yhdistysten

vireään toimintaan s. 6
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

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:  
Kaleva365 Oy, Oulu

Julkaisija: Kaleva365 Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy torstaisin.  Aineisto toivotaan 
maanantai-iltaan mennessä, viimeistään tiistaina klo 14 mennessä. 

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 
Laskutuslisä 2,42 €
Hintoihin lisätään alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € 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

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

Ilmoitusmyynti
Terttu Salmi
0400 499 745
terttu.k.salmi@gmail.com

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Päätoimittaja
Martti Turunen

Kävelin hautausmaalla. Kierreltyäni aikani 
kastelukannun kanssa vein kannun pois, ja 
jatkoin käveleskelyä vielä hetken ilta-au-
ringon jo laskiessa metsän rajan liepeil-
le. Auringon säteiden ohjaamana katsee-
ni kiinnittyi suureen, vanhaan hautakiveen. 
Lukuisia kertoja olin aiemmin sivuutta-
nut tuon kiven sitä liiemmin huomaa-
matta, mutta nyt auringon säteet valaisi-
vat sen.  Kiven alaosassa oli puhutteleva 
teksti: ”Missä hyvät ihmiset vaeltavat siellä 
ovat Jumalan tiet”.

Elämän tie kuljettaa meitä jokaista. Vä-
lillä se vie kiireisillä arjen askeleilla. Välil-
lä vastamäkeen. Välillä kulkua helpotta-
vat myötäleet. Toisinaan arki sujuu omien 
suunnitelmien mukaan. Toisinaan taas on 
päiviä, jolloin joudumme toteamaan, ettei 
kaikki mennytkään niin kuin olimme aja-
telleet. Tuskastumme – tai ainakin minä 
tuskastun – kun tuntuu siltä, että seuraa-
ville päiville kasautuu aivan liian paljon ar-
jen askareita. Silloin pysähdyn, ja muistan 

hyvän ystäväni minulle antaman neuvon. 
”Asioilla on tapana järjestyä”, hänellä on ta-
pana todeta elämän haasteiden keskellä.

Minkälainen sitten on Jumalan tie? Eikö 
tavallinen arjen tiemme olekaan Jumalan 
tie? Mikä tekee tiestämme Jumalan tien? 
Siihen tuo lainaamani hautakiven teks-
ti avaa ajatuksiamme. ”Missä hyvät ihmiset 
vaeltavat”. Tuntuu aivan tavoittamattomal-
ta. Miten voisin olla hyvä? Mutta jos kor-
vaamme tuon hyvä –sanan sanalla laupias 
tai armollinen, ajatus on jo hieman hel-
pompi tavoittaa. Joka päivä Jumala johtaa 
tiemme toisten ihmisten luo.  Mitäpä jos 
haastaisimme armollisuudella itseämme ja 
muistuttaisimme olemaan joka päivä ai-
nakin kerran armollinen kohtaamillem-
me ihmisille. Se ei ole suurta, sen tiedän, 
mutta muistutettaisiin kuitenkin. Onnistu-
mista emme voi itse mitata. Riittää että 
yritämme, ettemme muuttuisi välinpitä-
mättömäksi sille, mitä ympärillämme ta-
pahtuu.

Kyseinen hautakiven teksti on rakkau-
della siihen valittu, niin uskon. Henkilöillä, 
joille tuo teksti on kivessä omistettu, on 
pitänyt olla lähtemätön vaikutus muistoki-
ven laittajiin.  He ovat saaneet kokea niin 
paljon hyvyyttä ja armollisuutta, että ovat 
halunneet kiittää siitä vielä jälkeenkin päin.

Myös ensi sunnuntain evankeliumi-
teksti vie meidät tielle. Jerikon tielle sijoi-
tettu vertaus kertoo meille Jumalan tiestä. 
Tuo Jeesuksen vertaus pysäyttää ajattele-
maan joka kerta kun sen kuulee tai lukee. 
Miten paljon se opettaakaan meille vielä 
kahden tuhannen vuoden jälkeenkin ihmi-
senä olemisesta. Ihmisenä ihmiselle.

Vertauksen lopussa Jeesus kysyy laino-
ppineelta: ”Kuka näistä kolmesta sinun mie-
lestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?” 
Lainopettaja vastasi: ”Se, joka osoitti hä-
nelle laupeutta.” Jeesus sanoi:” Mene ja tee 
sinä samoin.” (Luuk, 10: 36-37)

Terttu puurunen

Jumalan tiet

Messu seurakuntakodissa su 15.9. kello 10, Timo Liika-
nen, Eva-Maria Mustonen, Jukka Jaakkola. Lähimmäisen 
päivä, omaishoitajat ja lähimmäiset avustavat. Messu on 
katsottavissa suorana lähetyksenä seurakunnan kotisivu-
jen kautta. Messun jälkeen kirkkokahvit ja laulutuokio.

Kirkkomusiikin päivän musiikillinen iltakirkko seura-
kuntakodissa to 19.9. kello 19, Eva-Maria Mustonen, Juk-
ka Jaakkola, kirkkokuoro. Lopuksi iltatee.

Lapin sotilassoittokunnan konsertti Pudasjärven kir-
kossa pe 27.9. kello 19.

Kuorot: Kirkkokuoro to 12.9. kello 18, Vox Margarita ke 
18.9. kello 18. Nuorisokuoro to 12.9. ja to 19.9. kello 16 
(10 vuotiaille ja sitä vanhemmille). Sarakylän kappelikuo-
ro to 19.9. kello 18.

Miesten piiri seurakuntakodissa ti 17.9. kello 17.30, 
Timo Liikanen, Keijo Piirainen.

Ystävänkammari seurakuntakodissa torstaisin alk. 12.9. 
kello 12.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 16.9. kello 18.

Lähetyksen kirpputori Kanttorilassa ke 18.9. kello 10-
13. Tuoretta pullaa, kahvia ja arpoja sekä kirpputori.

Iltakirppis seurakuntakodilla ma 16.9. kello 17-19, pöy-
tämaksu 1 €, paikkoja rajoitetusti. Pöytävaraukset pe 
13.9. mennessä Rauni Juntti 040 586 1217 tai Heli Tau-
riainen 040 868 4730. Pystykahvitarjoilu. Huom! ei ilta-
perhekerhoa.

Syyslomaleiri 3.-6. luokkalaisille Hilturannan leirikes-
kuksessa 22.-23.10. Ilmoittautuminen leirille päättyy pe 
11.10. Ilmoittautumiset kirkkoherranvirastoon p. 08 882 
3100 arkisin kello 9-14. Leirille mahtuu 25 lasta ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään leiri-
kirje.  Leiri on ilmainen. Lisätiedot leiristä: tiina.inkeroi-
nen@evl.fi / 040 571 4636 (ei ilmoittautumisia).

Syyslomaretki eskari- 6. luokkalaisille Leos leikki-
maahan torstaina 24.10. Ilmoittautuminen retkelle al-
kaa tiistaina 1.10. ja päättyy perjantaina 11.10. Ilmoit-
tautumiset kirkkoherranvirastoon p. 08 882 3100 arkisin 
kello 9-14. Retkelle mahtuu 40 lasta ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Ilmoittautuneille lähetetään retkikirje. Retki on 
ilmainen. Lisätiedot retkestä: tiina.inkeroinen@evl.fi / 040 
571 4636 (ei ilmoittautumisia). 

Vauvapäivä seurakuntakodissa pe 27.9. kello 10-12. Oh-
jelmassa vauvakirkko, satuhierontaa sekä täytekakkukah-
vit ja muuta herkuttelua. Vauvan sisarukset ovat tervetul-
leita mukaan. Ilmoittautumiset lastenohjaajille ma 23.9. 
mennessä. Emmi 040 743 4896 tai Heli 040 868 4730, 
Rauni 040 586 1217.

Perhekerhot: perhekerho seurakuntakodissa ke 18.9. 
kello 10-12.30, perhekerhossa vietetään lelun ja satukir-
jan vaihtopäivää. Voit ottaa kerhoon mukaasi yhden lelun 
tai satukirjan, josta haluat luopua ja vaihtaa sen toiseen.

Seurakunnan lapsityö järjestää perheretken syyslo-
malla Leos leikkimaahan ti 22.10. Tarjoamme matkat 
linja-autolla sekä eväät linja-autossa. Leikkimaan liput 
perhe kustantaa itse. Lippujen hinnat 2v-17v/ 14,50 €, 
1v-2v/ 9 €, alle 1v ja aikuiset ilmaiseksi. Ennakkoilmoit-
tautumiset lastenohjaajille, paikkoja rajoitetusti.

Jeleppi seurakunnan lapsityö tarjoaa apua lapsiperheisiin. 
Voit varata lastenohjaajan kotiisi viettämään aikaa lasten 
kanssa sillä aikaa kun esim. haluat hengähtää hetken, käy-
dä kaupassa tai muilla asioilla. Olemme käytettävissä tiis-
taisin kello 12-15. Tule juttelemaan tai soita. Emmi 040 
743 4896 tai Heli 040 868 4730.

Lapsiparkki seurakuntakodissa perjantaisin kello 9.30-
12, parkkiin voit tuoda 1-6 vuotiaan (ei eskarilainen) hoi-
toon, pieni välipala ja juoma mukaan. Ilmoittautumiset 
lastenohjaajille, Emmi Ilvo-Hepola  040 743 4896, Rau-
ni Juntti 040 586 1217, Heli Tauriainen 040 868 4730. 
Pe 27.9. ei parkkia.

Rauhanyhdistykset: Myyjäisseurat Paukkerinharjun ky-
lätalossa pe 13.9. kello 19 (Timo Liikanen). Käsityöilta 
Sarakylässä Iivari Jurmulla pe 13.9. kello 19 ja lauluseu-
rat Antti Kummalalla su 15.9. kello 19. Seurat Kurenalan 
ry:llä su 15.9. kello 16 (Tauno Kujala, Eero Illikainen).

Kastettu:  Emmi Linnea Vähäkuopus.

Haudattu: Jaakko Saarikoski 86 v.

pintamolla vilkasta 
tanssitoimintaa
Pintamolla elokuussa alkanut 
tanssikurssi sai heti suuren 
suosion. Pudasjärven kansa-
laisopiston Tuula Haverinen 
ja Esa Nurmelan vetämälle 
kurssille ilmoittautui noin 30 
henkeä. Liikkeelle on lähdet-
ty alkeista, joten kynnys kurs-
sille tulemiseen on pyritty 
saamaan mahdollisimman al-
haiseksi. Kurssilaisten ikähai-
tari on laaja. Nuorimmainen 
on alle 15 vuotta, mutta poru-
kasta löytyy kokeneempiakin 
tanssijoita. Kaikilla on riittä-
nyt intoa tanssinkoukeroihin. 
Tuulan ja Esan ammattimai-
sella opetuksella tango, fox, 
valssi ja humppa ovat tart-
tuneet jalan alle. Kiitos heille 
hyvästä opetuksesta!

Pintamon tanssitoimin-
ta jatkuu vireänä syksyn ai-
kana. Kahden viikon välein 
järjestämme tansseja ja 2020 
vuoden puolella tahti pysyy 
samanlaisena ja orkesteriva-
lintoja on tehty jo talvikau-
delle. 

Lauantaina 21.9 on Perin-
teisten rykimätanssien vuo-
ro on lauantaina 21.9., joissa 
esiintyy poromies Eero Mag-
ga ja hirviliiterissä Noora ve-
tää karaokea. Tarjolla on Po-
rotortillaa ja virvokkeita on. 
Kuljetus järjestetään Pudas-
järveltä, jos lähtijöitä riittä-
västi, varaus numeroon 0400 
288 221/ Lantto.

paavo Holappa

Pintamon kylätalolla kansalaisopiston tanssikurssit pyö-
rähtivät käyntiin jo elokuussa ja saivat heti hyvän suosion.

Pudasjärven kirkon hirsisei-
nät saavat jykevää musiik-
kivierailua osakseen, kun 
Lapin sotilassoittokunta, ka-
pellimestarina Tero Haika-
la, tulevat perjantaina 27.9. 
esittämään puhallinmusiik-
kia. Mukaan on saatu kaksi 
loistavaa uuden polven oop-
peralaulajaa, sopraano Emi-
lia Vesalainen-Pellas ja teno-
ri Mika Nisula.

Rovaniemellä sijaitseva 
Lapin sotilassoittokunta on 
pohjoisen Suomen ainoa ja 
EU:n pohjoisin ammattipu-
hallinorkesteri. 

Oopperamusiikkikonser-
tin ajatus syntyi Lapin so-
tilassoittokunnan kapel-
limestareitten vieraillessa 
Savonlinnan oopperajuhlil-
la. Taidemusiikki on tulvil-
laan toinen toistaan hienom-
pia mestariteoksia, joista 

kapellimestarit valitsivat ai-
neiston tulevaan konserttiin.

Tämän Oopperan Juhlaan 
-konsertin puitteet tarjoaa 
meille vanha puukirkkom-
me. Kun tähän kokonaisuu-
teen lisätään lauletun taide-
musiikin rakastetuimmat ja 
hienoimmat mestariteokset, 
on luvassa upea ja ainutlaa-
tuinen konserttielämys! TS

Sotilasmusiikkia 
maan huipulta

Oopperan Juhlaan -konsertin solisteina ovat tenori Mika 
Nisula ja sopraano Emilia Vesalainen-Pellas.

Lapin sotilassoittokuntaa 
johtaa musiikkikapteeni 
Tero Haikala.

Kiitämme sotaveteraani 

Veikko HuHdan 
omaisia yhteisadressin tuoton lahjoittamisesta

yhdistyksemme toiminnan tukemiseen.

    Pudasjärven Sotaveteraanit ry
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Oululainen  
reissumies tumma
4 kpl/280 g (3,54/kg)

099

399
rs

     
tumma rypäle
500 g (3,00/kg)  
espanja/kreikka

TaRJOuKSeT VOiMaSSa tO-su 12.-15.9. ellei TOiSin MainiTa

-11-34%
Plussa-kortilla

Kunnon leipä on
käytännÖn rakkautta

ilman korttia 1,19 ps (4,25/kg) 

3.-
Yksittäin 2,59 rs (5,18/kg)

2
rs

Arvovalintoja arkeen 
Kaikki Pirkka-rypäleet ovat GlobalGAP-sertifioituja.  
Muun muassa Global Cap -sertifioinnin avulla  
varmistamme, että tuotteet on tuotettu ympäristöä 
kunnioittaen sekä huomioimalla työntekijöiden  
turvallisuus, terveys ja hyvinvointi.

Ilman korttia 4,49-6,09 rs (12,83-15,23/kg) 
Ilman korttia 1,75 pkt 
(12,50/kg)

Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi. 
Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi

Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

K-RuOKaMeSTaRin     
naudan takuumurea 
ulkOfilee ja entrecOte
palana

Voimassa TO-LA 12.-14.9.
1895

kg

KaRinieMen  
kananpOjan  
sisäfileet
350-400 g (9,98-11,40/kg)

SnellMan 
maatiaispOssun  
fileepihvit
480-510 g (7,82-8,31/kg)

399
rs

FazeR   
marjapiirakat
2 kpl/140 g (8,93/kg)

250 2
pkt

-28%
Plussa-kortilla

SaaRiOinen     
kaalikäärryleet

Voimassa TO-LA 12.-14.9.
995

kg

aTRia 
balkanmakkarat
500 g (6,98/kg)

349
kpl

suOmi

calluna
13 cm, saksa

10.-
Yksittäin 3,99 kpl

3
kpl

Työterveyspalvelu merkittävä osa 
medipudaksen toiminnassa
Lääkäriasema Medipudas 
Oy:n palveluihin on kuulunut 
työterveyshuolto koko sen 
puolentoista vuoden toimin-
nan ajan. Toimintaa hoitanut 
terveydenhoitaja Tarja Hil-
tunen opiskeli työnsä ohessa 
Työterveyslaitoksella Oulussa 
työterveyshuoltoon pätevöit-
tävän moniammatillisen kou-
lutuksen, josta valmistui työ-
terveyshoitajaksi torstaina 5.9. 

Koulutukseen kuuluvas-
sa lähiopetuksessa käytettiin 
luentoja, ryhmätyöskente-
lyä, toiminnallisia menetelmiä 
ja tapauskäsittelyä. Etäopis-
kelussa hyödynnettiin verk-
ko-oppimisalustaa ja siihen 
kuului yksilö- ja ryhmätyös-
kentelyä.  

Medipudas lääkäriase-
mayrittäjät Ilona ja Vesa-Matti 
Ritola tarjoavat yleislääkärin 
ja sairaanhoitajan vastaan-
otot, työterveyshuoltopalve-
lun, netin kautta etälääkärin 
vastaanoton ja laboratoriopal-
velut. Asiakkaita käy muun 
muassa ajokorttiasioissa, pie-
nissä toimenpiteissä, luomi-
en poistoissa ja rokotettavana. 
Toiminta on laajentunut siinä 
määrin, että yrittäjien lisäksi 
nykyisin on neljä työntekijää. 

Lakisääteisiä työterveys-

palvelusopimuksia ovat paik-
kakunnan yritykset solmineet 
koko ajan lisää. Sopimukseen 
kuuluu yrittäjien ja työnteki-
jöiden työhyvinvoinnista huo-
lehtiminen sekä työkykyä yl-
läpitävä toiminta. 

-Tavoitteena on, että asi-
akkaat voisivat olla mahdolli-

simman pitkään työelämässä, 
toteaa Hiltunen. 

Hänellä on muodostu-
nut käsitys, että yrittäjien kii-
reiden keskellä voi unohtua 
omasta itsestään huolehtimi-
nen. 

-Toivoisin, että yrittäjät ja 
työntekijät ehtisivät pysähtyä 

miettimään omaa terveyttään. 
Kun satsaa omaan itseensä, 
on kuin laittaisi rahaa pank-
kiin. Kun yrityksen henkilö-
kunta on terveenä, se takaa 
omalta osaltaan yrityksen me-
nestymisen, tuumaa Tarja Hil-
tunen. HT

Työterveyshoitaja Tarja Hiltunen haluaa työssään auttaa yrityksien henkilökunnan hyvää 
terveyttä ja työkykyä.

+ tk

”Meillä on Can-am 
esittelyt joka päivä ja

huolto pelaa!
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Omaishoitosopimuksia oli Suomessa vuonna 2017 reilu 46 
000. Viime vuonna Oulunkaaren vanhuspalveluissa oli allekir-
joitettuna 324 omaishoidon toimeksiantosopimusta. Suurin 
osa omaishoitajista ja omaishoidettavista on iäkkäitä. Yhä use-
ammin hoidon tarpeen taustalla on muistisairaus. Omaishoi-
taja on usein puoliso, taustalla ajatus, että molemmin puoli-
nen tuki ja huolenpito ovat luonnollinen osa yhteistä taivalta.

Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja tarvit-
sevat tukea. Tuki muodostuu hoidettavalle annettavista palve-
luista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, va-
paasta ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. Vapaansa 
ajaksi omaishoitaja voi järjestää sijaisekseen henkilön, joka voi 
olla hoidettavan omainen tai läheinen. Hoitajan vapaapäivien 
aikaista hoitoa toteutetaan Oulunkaarella myös perhehoito-
na sekä eri hoitoyksiköissä. Perhehoito on ikäihmisen hoivan 
järjestämistä perhehoitovalmennuksen käyneen perhehoitajan 
tai hoidettavan kodissa.

Yhtenä omaishoitajien tukimuotona Oulunkaarella ovat 
omaishoitajan hyvinvointitapaamiset. Hyvinvointitapaamis-
ten kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaiden omaishoidettavien 
omaishoitajat, jotka ovat lakisääteisen omaishoidon tuen pii-
rissä. Niinhän se on, että kun hoitaja voi hyvin, saa hoidettava-
kin hyvää hoivaa.

Omaishoitajuutta voidaan tukea erilaisilla kotiin annettavil-
la palveluilla kuten ateriapalvelulla, kylvetys- tai kuljetuspalve-
luilla sekä apuvälineillä. Myös kodin muutostöillä voi helpottaa 
arjen sujumista. Palvelukokonaisuus suunnitellaan aina yksilöl-
lisesti.

Kokemusten jakaminen samassa tilanteessa olevien ihmis-
ten kanssa kantaa eteenpäin. Omaishoitajilla on mahdollisuus 
osallistua eri järjestöjen, kuntayhtymän ja Kelan järjestämil-
le kursseille, valmennuksiin ja vertaistukiryhmiin. Esimerkiksi 
vertaistukiryhmään osallistuminen ja oma vapaa-aika ehkäise-
vät uupumusta ja parantaa omaa hyvinvointia.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, 
jota kuntayhtymä tarjoaa määrärahojen rajoissa. Oulunkaa-
rella omaishoitajan hoitopalkkioluokkia on viisi ja myönnet-
ty palkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden sekä 
omaishoidon tukena annettavien palvelujen perusteella. Talou-
dellisia tukia tai eri palveluita haetaan aina erikseen, niitä ei saa 
automaattisesti.

Omaishoidon tukea haetaan oman alueen vanhuspalveluis-
ta, ja sen myöntämisen perusteena on läheisen henkilökoh-
tainen hoiva- ja huolenpitotehtävä. Asiakkailla, joilla avuntarve 
kohdistuu pelkästään asiointi- ja kodinhoitotehtäviin, ei ole oi-
keutta omaishoidon tuen palkkioon.

Apua ja tukea on saatavilla, kenenkään ei tarvitse selviy-
tyä yksin. Ohjausta ja neuvontaa omaishoitoa koskevissa asi-
oissa saa oman kunnan palveluohjaajalta ja Senioripistees-
tä. Jaksaakseen työssään omaishoitaja tarvitsee apua ja tukea, 
ja tukeminen voidaan nähdä myös ennaltaehkäisevänä työ-
nä. Omaishoitoperheen hyvinvoinnista on huolehdittava, sillä 
emme selviydy ilman omaishoitoa.

päivi Sipola
oulunkaaren kuntayhtymän 
vanhuspalvelut
vs. palveluesimies, palveluohjaaja

Omaishoitajuus 
– rakas, mutta raskas työ

savusiikaa ja -lohta,
tuoretta Perattua 

muikkua
(myös suolasiikaa ja -lohta, kylmäsavulohta)
PuDasjÄrveN torilla

maanantaina 16.9.
klo 10.00-16.00

Lyhyt katsaus Saksan ja 
Suomen työmarkkinoiden eroihin

Viime Pudasjärvi-lehdessä oli Antti Tihisen 
kirjoittama juttu saksalaisen ammattiliittoryhmän 
vierailusta Suomessa ja Pudasjärvellä. Tässä on 

jatkoa juttuun.

Työmarkkinoista puhutta-
essa aihepiiri on varsin laa-
ja ja tähän tekstiin kokoan 
vain osan eroavaisuuksista 
kahden maan välillä. Saksas-
sa, niin kuin myös Suomes-
sa ammattiliitot ja työnanta-
jien edustajat neuvottelevat 
työntekijöiden palkoista, 
työajoista sekä muista työn-
tekijöiden etuuksista tai vel-
vollisuuksista.

Helpointa on lähteä pur-
kamaan tätä itse työehtoneu-
votteluista.

Saksassa tes-neuvottelui-
den vakiintunut käytäntö 
on olla avoimia. Kumpikin 
neuvotteluosapuoli ilmoit-
taa jo ennen neuvotteluita 
varsin tarkasti mitä työnte-
kijät haluavat ja mitä työn-
antajat haluavat. Tällaista ei 
Suomessa juurikaan ole, ja 
yleensä vain luottamusmie-
het saattavat olla osittain 
perillä ennen neuvotteluita 
sopijakumppaneiden vaati-
muksista. Näkisin, että Suo-
men kannattaisi ottaa tästä 
mallia. Tämä on osalta edes-
auttanut työmarkkinarau-
han säilyttämistä ja suurem-
pia työmarkkinahäiriöitä ei 
Saksassa kuuleman ole. Ly-
hyitä lakkoja kylläkin, joilla 
näytetään neuvottelukump-
paneille valmiuksia kovem-
piin toimiin, jos neuvottelut 
uhkaavat ajautua umpiku-
jaan.

Työehdot myös neuvotel-
laan alueittain, eli osavalti-
oittain. Neuvottelut yleensä 
käynnistetään ensimmäise-
nä sellaisessa osassa Saksaa, 
jossa ammattiliittojen järjes-
täytymisaste on korkea, eli 
löytyy riittävästi tulivoimaa 
ensimmäisen sopimuskier-
roksen taakse. Kun ensim-
mäisen osavaltion neuvot-
telut ovat saatu valmiiksi, 
muiden osavaltioiden neu-
vottelijat lähinnä pyrkivät 
peesaamaan saatua sopi-
musta. Saksassa onkin alu-
eellisia eroja palkoissa sekä 
viikottaisissa työajoissa. 

Saksan ja Suomen merkit-
tävin ero palkkaratkaisuis-
sa liittyy niiden kestoon ja 
tapaan, jolla ne toteutetaan. 
Saksassa tehdään verrattain 

pidempiä työehtosopimuk-
sia kuin meillä Suomessa. 
Sopimus on voimassa mo-
nesti noin 2,5vuotta.

Suomessa palkankoro-
tukset tulevat pääsääntöi-
sesti yleiskorotuksina, eli 
palkkataulukoihin lisätään 
pysyvästi tietty prosenttiko-
rotus. Saksassakin on yleis-
korotus, mutta se seuraa in-
flaatiota. Eli yleiskorotuksen 
tarkoitus ei ole lisätä osto-
voimaa, vaan ylläpitää sitä. 
Saksassa palkkaratkaisuun 
tulee monesti työntekijöille 
kertakorvaus, joko suoraan 
joku rahamäärä tai prosent-
tiosuus, joka maksetaan, kun 
sopimus astuu voimaan. Ja 
kun sopimuskausi loppuu, 
nämä täytyy neuvotella aina 
uudestaan.

Saksan isojen yritysten 
palkka- ja työaikaratkaisuis-
sa on myös vahvasti mukana 
kolmas toimija; yritysneu-
vosto. Se on yrityksen sisäl-
lä toimiva oma päätöksente-
koelin, joka voi olla todella 
vahvasti edustettuna työn-
tekijöiden edustajilla. Jopa 
niin vahvasti, että hallituk-
sen jäsenistä voi olla puolet 
työntekijöiden edustajia.

Tämä mahdollistaa sen, 
että työntekijät voivat jopa 
joissain tapauksissa päättää 
vaikka, että kuka valitaan 
seuraavaksi henkilöstöjoh-
tajaksi yritykseen. Kuitenkin 
pääomalla on viimeinen sa-
nanvalta tiukoissa taloudel-
lisissa tilanteissa.

Yritysneuvosto voi sopia 
myös paljon erilaisia asioita 
työehtosopimuksen vastai-
sesti, tietyin rajaehdoin. Jot-
ka liittyvät palkkoihin, työ-
aikoihin ym. Eli paikallinen 
sopiminen toimii, kun val-
tasuhteet ovat tasapainossa, 
eikä neuvottelut ole sanele-
mista, vaan aitoa sopimista.

Yhteenvetona voisi to-
deta, että Saksan joustavam-
mat työmarkkinat perus-
tuvat myös työntekijöiden 
vaikutusmahdollisuuksiin.

Mikäli Suomeen halutaan 
paljon joustavampaa työ-
markkinapolitiikkaa, mei-
dän järjestelmässä täytyy 
tulla merkittäviä muutok-

sia. Työntekijöiden oikeus 
ja voima neuvotella pitää 
saada turvattua ensin. Ta-
voite ei saa olla, että yrite-
tä ajaa meidän yhteiskun-
taa sanelusopimiseen, jossa 
työntekijöillä ei ole todellis-
ta mahdollisuutta vaikuttaa 
lopputulokseen.”

Työväenliike perua 
vanhemmilta
Carlos Frank. 25vuotias. 
Opiskelee politiikkaa Gottf-
ried Wilhelm Leibniz yli-
opistossa. Hän työskentelee 
osa-aikaisena baarimikkona. 
Asuu Saksassa Hannoveris-
sa. Työväenliikkeen perintöä 
hän on saanut vanhemmil-
taan. Hänen nuoruudessaan 
molemmat vanhemmat oli-
vat töissä ammattiliitossa. 

Carlos kiinnostui poli-
tiikasta ja työväenliikkees-
tä noin 15 vuotiaana. Täl-
löin kaupunkiin oli tulossa 
iso natsien kokoontumi-
nen. Tästä kimpaantunee-
na hän keräsi joukon nuoria 
mukaan mielenosoitukseen 
natseja vastaan. Osa näistä 
nuorista myös heräsivät yh-
teiskuntavaikuttamisen tär-
keyteen. 

Vanhemmat huomasi-
vat nuoren miehen kiinnos-
tuneen niin politiikasta kuin 
myös ammattiliittojen toi-
minnasta ja he ohjeistivatkin 
Carlosta ottamaan yhteyttä 
ammattiliittoon. 

-Jos haluat vaikuttaa asi-
oihin, ole liittoihin yhtey-
dessä, siellä on paljon nuo-
risotoimintaa, jossa voit 
vaikuttaa, he neuvoivat.

Carlos otti yhteyttä nuo-
risotoimitsijaan ja liittyi alu-
eelliseen nuorisojaostoon. 
Myöhemmin hän hakeutui 
harjoittelijaksi ammattiliit-
toon, opiskeli nuorisokou-
luttajaksi ja myöhemmin 
ryhtyi kouluttamaan uusia 
harjoittelijoita ja harjoitteli-
joiden kouluttajia. 

Portaat ovat kuljettaneet-
kin miestä urallaan eteen-
päin. Tällä hetkellä hän kuu-
luu DGB neuvottelukuntaan, 
joka on vastine Suomessa 
toimivalle SAK:lle. DGB:hen 
kuuluu 8 eri ammattiliittoa. 

Saksan liitot on niin sa-
notusti avoimia, eli puo-
luekirjoja ei sinänsä tarvita. 
Kuitenkin on niin, että am-
mattiliitoissa ei natsit (NPD) 
eikä äärioikeisto (AFD) juhli, 
sillä liitto ei suostu edes kes-
kustelemaan näiden puolu-
eiden edustajien kanssa.

Kun kysyin nuorten tule-
vaisuuden ongelmista, hän 
vastasi yksikantaan; koulu-
tuksen. Saksassakin on käyn-
nissä voimakas digitalisaati-
on ja automatisaation aalto. 
Hänen näkemyksensä mu-
kaan Saksan koulutusjärjes-
telmä ei ole pysynyt työelä-
män muutoksien vauhdissa 
ja nuorille ei kehity koulus-
sa tarpeeksi hyvää ammatti-
taitoa. 

Loppukaneettina voisin 
kuvailla Carlosta; iloiseksi, 
aikaansaavaksi, vaikuttamis-
haluiseksi ja ehdottomas-
ti Saksan tulevaisuuden voi-
mavaraksi. 

Antti Tihinen

Carlos Frank on Saksan tulevaisuuden voimavara.

Pudasjärven Alko uudistuu
Pudasjärven Alko on kiinni remontin vuoksi 16.9.–1.10. Se avataan jäl-
leen 2.10. Pudasjärven Alko remontoidaan uuteen, raikkaaseen myy-
mäläilmeeseen, ja siihen tehdään oiminnallisia parannuksia. Myymälä 
on  tämän vuoksi kiinni 16.9.-1.10., ja se avataan jälleen keskiviikkona 
2.10. kello yhdeksältä.

Pudasjärven myymälän ollessa kiinni palvelevat lähimmät Alkot Ra-
nualla, Kiimingissä ja Taivalkoskella.

-Remontin jälkeen meillä on ilo esitellä asiakkaillemme täysin uudis-
tunut myymälä, jossa on mukava asioida. Myös henkilöstömme saa en-

tistä toimivammat puitteet maailmanluokanpalvelun takaamiseksi, ker-
too Pohjois-Suomen aluepäällikkö Kaija-Leena Kerkelä. 

Pudasjärven Alkon valikoima koostuu noin 730 tuotteesta, joista 
panimotuotteita on noin 70, väkeviä noin 260 ja viinejä noin 400. Re-
montin yhteydessä valikoimaa uudistetaan noin 30 tuotteella.

Jokainen myymälä toimii myös verkkokaupan noutopisteenä, jo-
ten tilattavissa on koko verkkokaupan noin 9000 tuotteen valikoi-
ma. Tilauksen voi noutaa myymälästä tai verkkokaupan noutopistees-
tä. Asiakas voi myös käyttää mobiilisovellusta, jonka avulla voi vaivatta 

tutkailla koko tuotevalikoimaa, etsiä lähimmän myymälän, nähdä tie-
tyn tuotteen myymäläsaatavuuden, tehdä omia muistiinpanoja ja listoja 
tuotteista sekä tilata tuotteita. 

-Haluamme tarjota asiakkaillemme jatkuvasti uudistuvan, mielen-
kiintoisen valikoiman tuotteita. Vastuullisuuden lisäksi myös paikallisuus 
on entistä merkittävämpi ostokriteeri, ja nämä näkyvätkin vahvas-
ti paitsi Alkon, myös myymälämme tuotevalikoimassa. Asiantuntevien 
myyjiemme erinomaista tuotetuntemusta kannattaa hyödyntää -ny-
käistä hihasta ja kysyä lisää, palvelupäällikkö Hanna Juusola kertoo.
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AjAnkohtAiset 

tArjoukset jA 

pAljon muutA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAi-lAuANTAi
13.-14.9.

mAANANTAi-ToRsTAi
16.-19.9.

279

100

495 100

599
pkt

199 179299

199

100

299

149

499

795

699
kg

300

raj. erä

699
kg

Snellman
NAuTA-
JAuhE-
lihA
10% 400g

HK viljaporsaan
ulkofilEE
n. 1 kg 
suolattu

099
pkt

595
kg399

pkt

Kananpojan
RiNTAlEikE
marinoitu

699495

295
pkt

2 kalaa/talous

079

1195
kg

JAuhElihA
sikA-NAuTA

kg

149

2 kg/
talous

2 pkt/talous

kg

kg

199

plo

895
kg

3 pss

pss

100
kg

pkt

kg

299

Kananpojan
koiPiPAlAT
marinoitu
n. 1.5 kg/ras

1195

100

100

pkt

pkt

kg

179
pkt

pss

pkt

kpl ras

10 kpl

2 prk

2 pkt/
talous

kg

pss

4690110,-

4250

5450

4250

3790

5190

2550

mA-Ti 16.-17.9.      kE-To 18.-19.9.

Hyvä
NAuTA-
JAuhElihA
rasvaa max 10%

RAuTAosAsTolTA

Korimainen
tuore 
kiRJolohi

Atria Perhetilan
kANAN 

filEElEikE
450 g, grillimaustettu tai 

merisuola-chili

PE-To 13.-19.9.

HK AuRiNko-
sAlAATTi tai 

siENisAlAATTi 
250 g

Valio
PolAR
JuusToT
300-350 g

Marabou
suklAAlEvyT
400 g

Atria takuumurea
PAAhToPAisTi
n. 2.8. kg/kpl
kokonaisena

2 pkt

Oatgoods
kAuRA-

ToRTillA
8 kpl/320 g

Vaasan
louNAssämPyläT
8 kpl/320 g
tumma ja vaalea

kpl

PEPsi mAx
1,5 l
sis. pantin

Eldorado 
sPAghETTi
500 g

Airam
PAlo-
vARoiTiN

mAAlAis-
lihA-
hyyTElö

PE 13.9.                  lA 14.9.

kANANmuNAT
10 kpl

Saarioinen
PizzAT
200 g

AvAimENTEko JA 
lukko-

TARvikkEET

Vaasan 
REviTTy-
lEiPä
350 g

189
kg

HK kananpojan
PANERoiduT 

NuggETiT 200 g tai 
PANERoiTu 
PoPPis 200 g

Suomalainen
PARsAkAAli

iRTo-
kARkki

Ristorante
PizzAT
320-385 g

Domino
TäyTEkEksi

350 g

Kotimainen
TuoRE-

kuRkku

kg

HK
JAhTi-
mAkkARA
palana

Prego
TuhkAimuRi  
1200 W

3995

Eldorado
suklAA-
vohvEli
200 g

HK
buRgERi
100 g

100
Myllyn Paras
mAkARoNi
400 g

Irto
kARJAlAN-
PAisTi

pkt

TEksTiiliosAsTolTA

Paula 
REd omENA

Puola

Valio
voi 500 g
normaali-
suolainen

Kantolan 
kAuRA- tai 
suklAA-
kAuRAkEksi
200-300 g

Kalinka
JoguRTiT
150 g

Atria
PuNAiNEN

lENkki
500 g

65,-

Sievin 
kumi-
sAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

399

sPRAy- 
mAAliT 
perusvärit

kpl

kAAsuPATRuuNA
190 g UGAS

199

JäähdyTiN-
NEsTE 100%
3 l

10 l

899

2590

675

kAAsulämmiTiN
4,2 kW

8990

paloina 14,95 kg

kENkäosAsTolTA
Naisten 
ruskeat
syys-
NilkkuRiT

Naisten
syys-
NilkkuRiT
ohut vuori

Naisten
fARkuT
D-malli

Naisten
NEulos-
TAkki

Naisten
fARkuT
C-malli

Miesten
PuuvillA- 
chiNoT

Naisten
TuNikA

Tyttöjen
NEulETAkki
Koot: 110-164 cm
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Kyläneuvostossa laaja katsaus yhdistysten 
vireään toimintaan

Kyläneuvosto pidettiin kes-
kiviikkona 4.9. Puhoksella. 
Kahvio oli täynnä porukkaa 
ja puheensorina leppoisa. 
Puhoksen kyläseuran kuu-
lumiset kertoi puheenjoh-
taja Eero Hyttinen. Möyk-
kälän katto on remontoitu 
edellisenä kesänä. Sikajuh-
lat on vuosittainen iso rutis-
tus ja tänä vuonnakin kävi-
jöitä oli noin 400. Tulossa on 
kekritanssien yhteydessä ky-
lätalon 50 v. ja kyläyhdistyk-
sen 90 v. juhlat. Marjohiekan 
uimarannan kunnostusta on 
tehty tänä kesänä kehittä-
mis- ja toimintatuilla. 

Honkasen Erkki kertoi 
paljasjalkaisena puhoslai-
sena Möykkälän historiaa. 
Alueella on ollut tanssilava 
taivasalla jo ennen Möyk-
kälääkin. Sotien jälkeen on 
vanha Möykkälä noussut 
talkoilla. Joka nurkassa oli 
kamina. Porukkaa oli riittä-
nyt. Nykyinen Möykkälä on 
tehty 60-luvulla ja alkuperäi-
nen nimi on ollut Hiisihovi. 

Puhoksella on pidetty 
lauantaina 7.9. samanlaiset 
vetouistelukilpailut kuin ke-
sällä pidettiin Jongunjärvel-
lä. Haukea on noussut aiem-
min 600-700 kiloa eli kalaa 
riittää. Tapahtuman pääjär-
jestäjinä toimivat Vesa Huh-
ta ja Auvo Turpeinen. 

Tieasiat tärkeitä  
sivukylillä
Kaupunginjohtaja Tomi Ti-
monen toi kaupungin ter-
veiset ja kertoi myös viihty-
neensä Puhosjärvellä kesän 
mittaan perheensä kanssa. 
Yhteistyö yhdistysten kans-
sa on toiminut hyvin. Kehit-
tämis- ja toimintatuet sekä 
ryhmätyöllistäminen osallis-
tavan budjetoinnin mallilla 
ovat olleet keskeisiä asioita 
yhdistysten kanssa. 

Meidän Pudasjärvi –ky-
selyä on tehty kesän mittaan 
eri tapahtumissa. Kyselyn tu-
lokset koostetaan ja viedään 
eteenpäin niin asioita valmis-
televille virkamiehille kuin 
asioista päättäville luotta-
musmiehillekin.

Tieasiat ja erityisesti sora-
teiden kunto puhututtaa si-
vukylien asukkaita. Suurin 
osa teistä kuuluu ELY-kes-
kukselle. Osa tiekunnista osa 
on järjestäytymättä ja tähän 
ollaan kaupungin puolella 
miettimässä apukeinoja. Val-
mistelu on vielä vaiheessa.  

Sarakylän Vattumarkkinoilla on jo 30-vuoden historia. 

Korpisen virkistyspäivät pidetään kuukausittain (kesällä taukoa). Viime talven tuiskuise-
na päivänä Kyllikki Syrjäpalo kertomassa diakoniatoiminnasta sillä kertaa miesvaltaisel-
le osallistujille. 

Pudasjärven Maa- ja Kotitalousnaiset ovat hoitaneet vuosi-
kymmenten ajan Kotiseutujuhlan kahvitarjoilun.

Sikajuhlat Möykkälässä ovat Puhoksen kyläseuran vuotui-
nen suurin tapahtuma. Väkeä on runsaasti niin sisällä kuin 
ulkonakin. 

Kari Tykkyläinen haastoi yhdistykset mukaan ensi kesän Korkokenkäkukkamekkosuo-
hiihtoihin. 

Korpisen kyläseura / 
Liisa Törmänen: 
Korpisen kyläseuran toimin-
ta on hyvin vilkasta, mm. 
kylätalkkaritoimintaa, sii-
vousapua ja työllistämistä 
seitsemän henkilöä vuoden 
aikana. Säännöllisesti pidet-
tävät virkistyspäivät ovat 
suosittuja ja niissä on muka-
na myös eri alojen yrittäjiä. 

Sarakylän kyläseura / 
Kaisa Nivala: 
Polku-hankkeella on raken-
nettu luontoreitti. Sarakylän 
30-vuotis Vattumarkkinat 
olivat elokuussa menestys. 
Kyläyhdistyksen toimin-
ta on vilkasta ja talkoolaisia 
muistetaan joka vuosi retkel-
lä yms. Nuoret ovat kiitet-
tävästi mukana kyläseuran 
toiminnoissa.   

pudasjärven maa- ja 
kotitalousnaiset ry / 
Raija Kälkäjä: 
Toimintaa on ollut paljon 
vuoden sisällä: käsityö- ja 
vanhojen koululaulujen ilta, 
vaihdettu romppeita ja tu-
tustuttu kirjaston toimin-
taan. Vuorokuukausittain on 
käyty kuntosalilla ja uimas-
sa. Vapaaehtoistoimintana 
on leivottu vanhusten kans-
sa Hirsikartanossa. Lisäk-
si on laulettu ja seurusteltu 
eri laitoksissa. Isossa pirtissä 
on käyty leipomassa ruislei-
pää ja tehty retki Aittojärven 
lahnaralliin. Kesäretki tehtiin 
Kylmäluomalle.

Tulossa on kasvisruokail-
ta, lääkärin luentotilaisuus, 
tutustuminen yritykseen 
ja syyskuun lopulla lähde-
tään Pottumarkkinoille Tyr-
nävälle. Lisäksi ollaan me-
nossa Ouluun Käsityö- ja 
hyvinvointimessuille sekä 
mahdollisesti joulumarkki-

noille. Vapaaehtoiselle pe-
lastuspalvelulle (Vapepa) on 
tehty muonitusta. 

Meneillään on vieraskas-
vien (lupiini ja kurtturuusu) 
hävitystalkoot ja kaupungin 
teknisen kanssa on tehty ava-
us tässä asiassa. Kälkäjä haas-
toikin yhdistykset hävittä-
mään porukalla vieraskasvit 
myös sivukylillä. 

Livokas Ry / Anni-
inkeri Törmänen:
Livon kyläkaupalla toiminta 
jatkuu vilkkaana. Paikka on 
auki joka päivä kesäisin. Syk-
systä kelkkakelien alkuun ol-
laan kiinni sunnuntaisin. 

Kesällä pidettiin perin-
teeksi jo muodostunut 24 h 
letunpaistourakka. Ainoas-
taan aamulla kello 4-5 välillä 
on ollut hiljaisempaa. Kovia 
on porukat syömään lättyjä.

Elokuussa Me-toimiston 
kautta on maksettu 50 hen-
kilölle palkkaa eri yhdistys-
ten työllistämisen toimintana.  
Anni-Inkeri tekee paperihom-
mat, kun yhdistykset työllis-
tävät. Myös maatilat ja yri-
tykset voivat työllistää. 

Ryhmätyöllistämisessä on 
mukana jo useampi yhdistys 
ja heiltä saa vertaistukea työl-
listämisen alkuvaiheessa ja 
myöhemminkin tarvittaessa. 

Kehittämis- ja toiminta-
tuilla on hankittu lumilinko. 
Tarkoitus on rakentaa lumi-
lingon avulla lumilabyrintti 
Livon kylätalon kentälle. Va-
rastorakennus ja pieni ran-
tapolku (aistipolku) on tar-
koitus tehdä koulun viereen. 
Vesistön kunnostuksista va-
luma-alueiden suunnitteluun 
on saatu rahoitusta ELY-kes-
kuksesta. 

punainen Risti /  
esa erkkilä: 
SPR:n toiminnassa on mm. 
ensiaputoimintaa, Reddy 

kids -toimintaa, kv-toimin-
taa ja uutena vanhusten ilta-
pirtti. Illoissa on ollut muka-
na noin 40 henkilöä ja jos ei 
vähään aikaan ole oltu pai-
kalla, niin kyselyitä alkaa 
tulla. Pudasjärvellä on iso-
ja tapahtumia, joissa on oltu 
päivystämässä. Kovasti tar-
vittaisiin uusia, ensiaputai-
toisia henkilöitä. Koulutus 
järjestetään ja maksetaan. 
Maijanlammen kurssilla ol-
tiin erittäin tyytyväisiä Maa- 
ja kotitalousnaisten muoni-
tukseen. 

Lisäksi tehdään vapaa-
ehtoista pelastuspalvelua 
(VAPEPA). Erkkilä haastoi 
kaikki kyläyhdistykset mu-
kaan toimintaan. Yhdistys-
ten tiloja tarvitaan esimer-
kiksi etsintöjen yhteydessä 
johtokeskukseksi ja joukko-
jen muonitukseen yms. Ohto 
hälytysjärjestelmän kautta 
hälytetään joukot paikalle. 
Vapaaehtoisille on järjestet-
ty vuosittain jotain yhteistä 
kivaa. Ensi vuonna on 70 v. 
juhlavuosi.

panumajärvi ry /  
Aili Jussila
Toimintaa on ollut mm. 
Kuutamohiihdot, Panuman 
porokisat, Lysti lauantai, 
Panuman kalakunkkukisat 
sekä Panumanjärven ja Pa-
numanojan kunnostushan-
ke. Tulossa on pikkujoulut. 
Uimarannan wc:n rakennel-
maan saatiin tukea Pudasjär-
ven Osuuspankilta. 

Ala-Kollajan  
osakaskunta /  
eero oinas-panuma:
Vesien kunnostukseen liitty-
viä suunnitelmia on menos-
sa. Panumanjärven ja Panu-

manojan kunnostukset on 
nyt tehty.  Osakaskunta ja 
kyläyhdistykset tekevät tii-
vistä yhteistyötä. Panuma-
järvi ry on hankkinut kort-
teen niittokoneen ja se on nyt 
käytettävissä koko kalastus-
kunnan alueella. 

Siuruan kylä ry /  
mari Kälkäjä,  
Kari Tykkyläinen 
Kaksi kyläyhdistystä laittoi 
hynttyyt yhteen ja niin syn-
tyi Siuruan kylä ry. Toimin-
tana on ollut mm. nuotioilto-
ja, rompetoria ja kyläporinat 

Hirvipirtillä. Konttilan ui-
mapaikalle on siirretty ui-
makoppi ja aluetta siisti-
tään maisemanhoidollisesti. 
Tulossa joulupuuro ja kau-
neimmat joululaulut. 

Tarkoitus on jokivarren 
maisemointia ensi kesänä 
mahdollisesti työllistämisen 
kautta. Myös lampaita on 
suunniteltu maisemanhoi-
toon. Omaa kylätaloa tarvi-
taan ja sen selvittely on kes-
ken. 

Kari Tykkyläinen toi kuu-
lumiset korkokenkäkukka-
mekkosuohiihdosta. Nyt 
kun yhdistykset ovat men-

Livolla on kesäisin tullut perinteeksi Lettukestivaalit, jossa 
käy väkeä päivällä ja yöllä. 
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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 40 vuotta

Kiiltoa ja suojaa 
autollesi

PERUSPESU

25€
alKaeN

● huuhtelu
● vaahdotus
● käsinpesu
● huuhtelu
● puhallin- 

kuivaus

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● ovivälien 

huuhtelu
● kumisten etu-

lattiamattojen 
pesu

● huuhtelu

● puhallin + 
pyyhekuivaus

PLUSSAPESU

35€
alKaeN

TEHOPESU 
+ KOVAVAHA

autoKoHtaisesti 
RÄÄtÄlÖiDYt 

autoNHoitoPalVelut:
KONEELLISET 
KIILLOTUKSET

150€
alKaeN

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

TEHOPESU 
+ VAHA

60€alKaeN

● huuhtelu
● esipesuaine
● vaahdotus
● käsinpesu
● vannepesu
● ovivälien 

huuhtelu

● kumisten etu-
lattiamattojen 
pesu

● vaha
● puhallin + 

pyyhekuivaus

● tehopesu
● raudan-ja 

pienpoisto
● Collinite 476s 

- kovavaha

● pitkäkestoinen 
suoja  
maalipinnalle

● helpottaa  
puhtaanapitoa

KESTO-
PINNOITUKSET

200€
alKaeN

● kulutusta kestävä suoja  
maalipinnalle

● helpottaa merkittävästi  
puhtaanapitoa

Nanolex Si3D HD- pinnoite

TUULILASIN 
PINNOITUS

120€
alKaeN 65€

alKaeN

Nanolex Ultra Glass-pinnoite

● vähentää pyyhkijöiden 
tarvetta

● yksi- ja moniasteisina

A.

B.

C.

D.

Pintamon kylätalolla on vilkas tanssitoiminta, tänä syksynä 
myös tanssikursseja. 

Jongun kylä palkittiin vuonna 2018 Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylänä. 

neet yhteen, niin Tykky-
läisetkin saivat uutta vir-
taa tapahtuman tekemiseen. 
Yhdistys toi oman myynti-
kojunsa Kapustasuon reu-
nalle tapahtuman ajaksi. 
Viikkoa ennen tapahtumaa 
Kiinan valtion tv:n kuvaaja 
otti yhteyttä ja ilmoitti tule-
vansa paikan päälle kuvaa-
maan. Tapahtuman uutis-
klippi on ollut 14. suosituin 
Kiinassa! Myös Saksan tele-
visiossa pyörii dokument-
ti. Dokumenttien päätähte-
nä on Tuomi-Tuulia Ervasti. 
Saa nähdä paljonko kiinalai-
sia nähdään ensi kesänä Ka-
pustasuolla. Siuruan kylä ry 
ja Tykkyläiset haastoivatkin 
muut yhdistykset mukaan 
tapahtumaan ensi vuonna. 

pintamon kyläseura / 
esa Huovinen:
Pintamon kylätalolla on vil-
kasta toimintaa. Rakennus 
on remontoitu Oulun seu-
dun Leaderin tuella. Urak-
ka on ollut suuri ja vaatinut 
paljon talkootunteja. Kylä-
talon käyttönä on pääasi-
assa tanssitoimintaa. Ryki-
mätanssit ja karaoke ovat 
hyvin suosittuja. Porotortil-
lat ovat menneet kuin kuu-
mille kiville ja talossa on an-
niskeluoikeudetkin. Tiloja 
vuokrataan myös ulkopuo-
lisille ja talolla on pidetty 
mm. syntymäpäiviä ja suku-
juhlia. Eri yhdistykset pitä-
vät myös kokouksia. Lisäksi 
on kansalaisopiston kursseja 
mm. elokuussa alkoi suosit-
tu tanssikurssi. Kesällä Ky-
läpäivät on iso tapahtuma ja 
pidetään seurakunnan kans-
sa yhdessä nuotioilta. Ennen 
joulua lauletaan joululaulut 
ja talvella vedetään latu Pin-
tamojärven ympärille. 

Jongun kyläyhdistys / 
Aimo Lehmikangas: 
Jongulla toiminta on yhtä 
aktiivista kuin ennenkin. 
Avoimet kylät –päivänä ke-
säkuussa pidettiin Jongun 
järven vetouistelukilpailu. 
Haukia lähti 350 kg. Kajaani-
lainen yritys osti saaliin. 

Osakaskunta ja kyläyh-
distys tekevät yhteistyötä. 
Toimintaan kuuluu muun 
muassa oma kalalampi. Ve-
sien kunnostukseen liittyen 
ELY on tekemässä kasvilli-
suusselvitystä. Metsäkeskus 
selvittää ojitusasioita. 

Suunnitteilla on Jon-
gun ympäriajo polkupyö-
rillä. Paukkerin vanha kou-
lu toimii kylätalona ja tällä 
hetkellä on yhdeksän työl-
listettyä ja kuntouttavassa 
työtoimintaa olevaa henki-

löä. Kylätalossa riittää teke-
mistä. Saatuja avustuksia on 
käytetty materiaalien han-
kintaan. Hyvää jätevesijär-
jestelmän rakentajaa etsitään 
ja vinkit voi lähettää Aimol-
le. Tiedottamiseen käytetään 
yhdistyksen omia nettisivu-
ja ja Facebookia. Yhteistiedot 
löytyvät Jongun kyläyhdis-
tyksen omilta nettisivuilta. 
Toiveena esitettiin, että ke-
hittämis- ja toimintatukien 
päätös saataisiin joulukuus-
sa ja tuki tilille jo tammi-
kuussa. 

Honkavaaran  
metsästysseura / 
Antti Timonen: 
Oulun seudun leader on 
myöntänyt tukea Honka-
vaaran pirtin pesuhuoneen 
ja sisä wc:n rakentamiseen. 
Yhdistyksessä on monen 
ammatin ammattilaisia, jo-
ten rakentaminen on suju-
nut hyvin.  Rakennusmestari 
on ollut ensiarvoisen tärkeä 
rakentamisen etenemisessä. 
Maarakennus Puurunen on 
hoitanut viemärihommat.

Sen verran rahoituspro-
sessista on opittu, että Ant-
ti neuvoi muita yhdistyksiä 
hakemaan avustusta hyvis-
sä ajoin. Jos ensi kesälle on 
suunnitelmissa tehdä jo-
tain, niin avustuksen haku-
prosessi kannattaa aloittaa 
jo syksyllä. Valmisteluun 
menee aikaa. Tiedot syöte-
tään Hyrrä-järjestelmään ja 
sen käyttö vaatii tietokoneen 
käyttötaitoja. Jos ei itse osaa, 
niin Oulun seudun leade-
rin neuvojat tekevät Hyrrä-
osuuden. Jos yhdistyksellä 
on tarvetta kaupungin ko-
rottamalle puskurilainalle, 
niin siitäkin pitää olla päätös 
hakemukseen. 

Nuoret ja mökkiläiset 
mukaan
Yhteisöllisyysvaliokunnan 
puheenjohtajana Eero Oi-
nas-Panuma toi esille pudas-

järveläisen yhteistyön ja to-
della laajan talkoohengen. 
Kylillä todellakin tapahtuu 
koko ajan jotain. Kipinän 
koulun laajennus on yksi 
hyvä esimerkki kaupungin 
ja yhdistysten yhteistyös-
tä. He olivat suunnittelussa 
mukana tiiviisti. Koulun li-
säksi rakennuksessa toimii 
nyt myös lasten päivähoito. 

-Usein puhutaan, että mi-
ten nuoret ja mökkiläiset 
saataisiin mukaan toimin-
taan. Kannattaa kääntää aja-
tus niin päin, että miten hei-
dät päästettäisiin mukaan 
toimintaan? Joukossa on 
erittäin monen ammatin am-
mattilaisia ja nuoriso on fik-
sua. Taidettiin itse olla pal-
jon pöljempiä tuon ikäisenä. 
Valitkaa hallitukseen mu-
kaan heitä, tuumaili Oinas-
Panuma. 

Järjestö- 
yhteyshenkilöön 
yhteyttä 
Kaupungin järjestöyhdys-
henkilönä on kesäkuussa 
aloittanut Sinikka Mosorin. 
Jos yhdistyksillä on asiaa ja 
kehittämisideoita kaupun-
gin suuntaan, niin olkaa hä-
neen yhteydessä. Yhdessä 
voidaan miettiä, että miten 
asiaa voisi viedä eteenpäin 
ja kuka olisi oikea yhdyshen-
kilö asian tiimoilta. Sinik-
ka aloittaa myös kaupungin 
ja yhdistysten yhteistyöasia-
kirjan valmistelun. Asia on 
vielä alkutekijöissä ja siitä 
tiedotetaan tarkemmin myö-
hemmin. 

Lopussa palattiin aiem-
min tehtyyn kysymykseen 
kaatopaikkojen lakkauttami-
sesta. Tähän on tulossa oh-
jeistusta tarkemmin sivuky-
lille. 

Sinikka mosorin, 
kuvakooste 
Heimo Turunen

pudasjärven vuokratalot oy:lle 
rakennuspaikat oikopolulle ja 

puistotielle
Pudasjärven kaupunginhalli-
tuksen kokous pidettiin maa-
nantaina 9.9. Pudasjärven 
Vuokratalot Oy:lle päätettiin 
vuokrata 50 vuodeksi raken-
nuspaikat asuinvuokratalojen 
rakentamiseksi Oikopolul-
le sekä erityisryhmien palve-
lukodin rakentamiseksi Puis-
totielle.  Asuinkerrostalojen 
rakennuspaikan pinta-ala on 
3943 neliömetriä ja erityispai-
kan koko 6260 neliömetriä.

Tekninen johtaja Eero Ta-
lala on valinnut päätöksellään 
toukokuussa Pudasjärven 
taajaman katu- ja vesihuol-
tourakan rakennuttajakon-
sultiksi Plaana Oy: n, joka on 
teknisten palveluiden toimes-
ta kilpailuttanut Pudasjärven 
taajaman katu- ja vesihuol-
tourakan. Urakkaan kuuluu 
Pudasjärven keskustassa ka-
tujen ja kunnallistekniikan 
rakentamista ja parantamis-

ta. Urakka alkaa syyskuussa 
2019 ja on valmis lokakuussa 
2021. Tarjoukset oli jätettävä 
6.9. mennessä. Kaupungin ta-
lousarvio 2019 ja taloussuun-
nitelma vuosille 2020-2021 
pitää sisällään investointioh-
jelman, jossa hankkeeseen on 
keskustanalueen katujärjes-
telyihin 280 000 euroa ja taa-
jaman uuden sisääntulon ra-
kentamiseen 600 000 euroa. 
Tarjouksen avauspöytäkirja 
esiteltiin hallituksen kokouk-
sessa 9.9.2019 ja urakoitsijak-
si valittiin halvimman urakan 
kokonaishinnan antanut tar-
joaja Maanrakennus J Päkkilä 
Oy. Kaupunginhallitus antoi 
tekniselle toimen luvan aloit-
taa hanke.

Päätettiin hyväksyä Poh-
jois-Pohjanmaan hyvinvoin-
tisopimus sekä valtuutettiin 
kaupunginjohtaja ja opetus- 
ja sivistysjohtaja allekirjoit-

tamaan sopimus. Se käsittää 
kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistämisen sekä kuntien ja 
maakunnan elinvoiman vah-
vistamisen vuosille 2019-2025. 

Oulunkaaren talouden ta-
sapainotustyöryhmään ni-
mettiin hallintojohtaja Seija 
Turpeinen. 

Opintoavustusta vuonna 
2019 Pudasjärvellä toisen as-
teen oppilaitoksessa opinton-
sa aloittaville opiskelijoille 
myönnettiin 380 euroa: puo-
let avustuksesta maksetaan 
1. vuoden syyslukukauden 
alussa ja loput avustuksesta 
maksetaan 2. vuoden kevätlu-
kukauden alussa tai valmistu-
misen yhteydessä.

Päätettiin, että perusope-
tuslain 36 pykälän mukaisten 
kirjallisten varoitusten anta-
misesta päätösvalta on koulu-
jen rehtoreilla ja koulunjohta-
jilla. RR

Sy
ks

y

Sade piiskaa ikkunaa.
Sytytän kynttilän tuomaan valoa.
Mieleni on haikea.
- Miksi syksyllä luonnossa kaikki kuolee, mietin.
Nostan päätäni ja pyyhin kyyneleeni.
Se on luonnon valmistautumista talvea varten. 
Pian sataa lunta ja on valoisaa. Anna-Riikka Huhta
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• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

Palveluhakemisto

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

AUTo- JA KoNeHUoLTo, HiTSAUKSeT, vARA-
oSAT, HiNAUS- JA KULJeTUSpALveLUiTA

HAUTAUSToimiSTo JA  KUKKAKAUppA

KiiNTeiSTÖHUoLLoT, iSÄNNÖiNTi

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

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

AvAiN- JA LUKKopALveLUT

JÄTeHUoLTo

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

LeiRiNTÄALUe, mAJoiTUSTA

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

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

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

mAANRAKeNNUSTA

peLTiTYÖT, TARviKKeeT JA ASeNNUKSeT

RAKeNTAmiNeN, RemoNTiT

vAKUUTUS- JA 
pANKKipALveLUA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-ikkuNat ja ovet
myynti, asennus ja rahoitus

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

KATSASTUS- JA ReKiSTeRÖiNTipALveLUT

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

majoitusta kokous- ja juhlatiloja 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

remontti Palvelu Pulkkanen

pulkkanenville@gmail.com 040 703 8097

[ Asuin- ja muiden rakennusten remontointi
[ Rakennuspeltityöt
[ Ikkuna- ja oviasennus 
[ Sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
[ Kirvesmiehen työt

MONIPUOLISET FYSIOTERAPIAPALVELUT 
AMMATTITAIDOLLA!

CORONARIA.FI

VARAA AIKA 

040 684 7299 Riitta 
040 684 1258 Jarno

ajanvaraus.coronaria.fi

CORONARIA KUNTOUTUS- 
JA TERAPIAPALVELUT 

Jukolantie 3
93100 Pudasjärvi  

HieRoNTAA, FYSioTeRApiAA, 
TeRApiApALveLUiTA

Tuulimyllyntie 2 
(Teboilin kiinteistö), 

93100 Pudasjärvi
Puh. 0400 997 689

avoinna 
ma-pe klo 9-17www.katsastusteam.fi

katsastukset, rekisteröinnit, vakuutukset

vARAoSAT

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

Saaristonkatu 27, Oulu
P. 08 311 4444

KAI ILKKA
hammasproteesit,

pohjaukset ja 
korjaukset

eRiKoiS-
HAmmASTeKNiKKo

P. 0400 150 715
sanna.kehusmaa@siivouspalveluskcleanhome.fi

Siivouspalvelu SK CleanHome Ky
www.siivouspalveluskcleanhome.fi

Ylläpito- ja perussiivous, rakennussiivous, ikkunoiden ja 
saunan pesut ym. Mukana siivousaineet ja välineet. 

Siivouspalvelua ammattitaidolla

SiivoUSpALveLUT

SoSiAALi- JA TeRveYSpALveLUT 

asiakaspalvelu@hoivapudas.fi 
040 1744 757 

www.hoivapudas.fi

l  Verikokeiden ottaminen kotona
l  Kotihoidon/  
      kotisairaanhoidon käynnit
l  Henkilökohtainen avustaminen

l  Lapsiperheiden tukipalvelut
l  Omaishoidon sijaistaminen
l  Lääkehuolto
l  Siivoukset

Olemme Oulunkaaren hyväksytty palvelusetelituottaja.

Sosiaali- ja terveys-
palvelut PudasjärvelläHoiva Pudas Oy

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

Suora yhteys pankkiisi

Päivittäiset pankkiasiat 
Roininen Suvi 010 257 1905 
Illikainen Katri 010 257 1949 
Outila Hanne 010 257 1917

Rahoitus 
Luukkonen Tuija 010 257 1933 
Semin Tiina 010 257 1910

Rahoitus, sijoitus 
Graber Soile 010 257 1939

Yritysrahoitus 
Wuolijoki Heikki 010 257 1936

Vakuutus 
Löppönen Seppo 050 560 2581 
Ylitalo Mikko 050 394 9707

Toimitusjohtaja 
Purola Pertti 010 257 1920

Myyntijohtaja 
Ivola Jonne 010 257 1922

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja 

verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu 010 257 1901
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PUDASTORI
ILMOITA ILMAISEKSI!

ANNETAAN
Annetaan pois tarpeettomana 
hoitosänky. Noudettavissa 
Willa Leinikistä, p. 040 775 
3173.

ANNETAAN pöytiä sekä rullilla 
oleva, tumma TV-taso. Pituus 
150 cm, leveys 60 cm, korkeus 
55 cm. P. 040 591 7967.

Annetaan vihreä lukollinen 
postilaatikko (3 avainta), sy-
vyys 21 cm, leveys 32 cm, kor-
keus korkeimmalta kohdalta 80 
cm. P. 050 559 9066.

Graffiti-ilta Rimmillä
Rimmin ulkovessa-/varas-
torakennus sai uutta väriä 
seiniinsä, kun etsivä nuori-
sotyö järjesti torstaina 5.9. 
graffiti-illan. Ensimmäi-
sen kerran rakennukset sai-
vat uutta väriä vuonna 2017, 
kun etsivä nuorisotyö järjes-
ti Santeri Karttusen opetta-
maan graffitien tekoa. Täl-
lä kertaa graffitit taiteiltiin 
omin voimin. 

Sää oli sateinen ja aika ra-
jallinen, joten suunnittelim-
me jokainen oman piissin 
ja tagin sekoituksen. Graffi-
ti voi olla usean neliömetrin 
kokoinen värikäs maalaus 
eli piissi tai mihin tahansa 
julkiseen pintaan tehty pie-
ni yksivärinen nimikirjoitus, 
tagi.

Sateensuojaa paikalla toi 
Wauto, jossa kävimme välil-
lä lämmittelemässä, juomas-
sa kahvia ja pelailemassa 
pelejä.  Wauto, eli Walkers-
auto on otettu Pudasjärvellä 
todella hyvin vastaan ja kä-
vijöitä on riittänyt. 

Juha mertala 

Taidetta syntyi useaan seinään.

Oransseissa työhousuissa Nuutti Huotari, punapaitainen mies Perttu Hintsala, sinitakki-
nen nuori mies Jani Koivukangas ja vihreässä takissa etsivän nuorisotyön Juha Mertala 
taiteilivat graffiteja Rimminkankaalla. 

Sydämessä soutaa 
– runoja rakkaudesta

Pirjo Riihiahon uusimman 
runokirjan ”Sydämessä sou-
taa” julkistustilaisuus on 
torstaina 19.9. Pudasjärven 
kirjastossa. Kirjan runoja 
esittävät Ullamaria Stenius, 
Markku Kemppainen ja ru-
noilija Riihiaho itse. Markul-
ta kuullaan aiheeseen sopi-
vaa musisointiakin. 

-Sydämessä soutaa sisäl-
tää rakkauskertomuksen, 
kuin jo nimestä voi päätellä. 
Tarina on kirjoitettu taatulla 
kolmen koon menetelmällä: 
Kuultua, kuviteltua, koettua. 
Mikään ei ole totta, ja kaikki 
voisi olla. Arkista kerrontaa 
yksinkertaisin sanoin, luon-
nehtii Riihiaho teostaan. HT

Pirjo Riihiaho lukee uuden 
kirjansa oikovedosta.

Pudasjärvi-Lehden juhla
Pudasjärvi-lehti toiselle kympille lähti. 
Toimitalon piha kauniilta näytti,
jonka juhlaväki täytti.
Erkki kameraa käytti.
Lätyt paistoi Pekka, kahvia kaateli Pirjo. 
Työssä oli monet muut, ahkerat hymysuut. 
Lämpimän tunnelman koki ja näki, 
sen loi herrasväki. 
On aika kiittää, 
ja hieno hetki muistoihin liittää.

mauno Ruokangas

Juosten ja kävellen kuntoilua Sotkajärvellä
Jo perinteeksi muodostunut 
Sotkajärven Vedon 24 h kä-
vely-/juoksutapahtuma to-
teutettiin viikonvaihteessa 
7-8.9. Hirvaskosken koulun 
vaihtelevalla kävelyreitillä. 
Kuntoilutapahtuman puu-
haaja Pekka Kinnunen kertoi 
aluksi, että tämä viides ker-
ta järjestettävä tapahtuma 
on liikunnasta nauttimista ja 
jonkin verran myös kunnon 
kestämisen rajojen kokeile-
mista. 

Kävelijät ja juoksijat lä-
hetettiin matkaan lauantai-
na iltapäivällä ja sunnuntai-
na suorituksia voitiin tehdä 
kello 15 saakka. Valoisan ai-
kaan reittinä oli neljän kilo-
metrin merkitty maastoreitti 
ja pimeän tullen suorituksia 
jatkettiin 1,8 kilometrin va-
laistulla reitillä. 

Vakiokävijä Jorma Puu-
rusella täyttyi tällä kertaa 
100 kilometriä. Hän oli ra-
dalla ihan loppuun saakka ja 
loppumetrit hän sai kulkea 
kunniakujassa, jonka muo-
dostivat paikalla olleet hen-
kilöt kävelysauvojen avul-
la. Kaksi vuotta sitten hän 
suoritti vuorokaudessa 110 
kilometriä, joka jäi vielä si-
ten tapahtuman ennätyksek-
si. Mies oli loppukilomet-
rillä niin väsynyt, että otti 
kävelysauvat avukseen vii-
meisellä kierroksella. Ensi 
kertaa osallistunut aviopari 
Terttu ja Esko Ahonen olivat 
kokeneita kuntoilijoita. Tert-
tu käveli 70 kilometriä. Hän 
oli vaihtanut toiseksi päi-
väksi lenkkarit vaellusken-
kiin. Eskolla tuli rakkuloita 
jalkaan, mutta 52 kilometriä 
tuli kuitenkin mittariin. Jyr-

ki Holmström läksi lauantai-
na reitille yötuurin jälkeen, 
mutta 53,7 kilometrin taival 
taittui silti. Peräti yhdeksän 
henkilöä ylitti 50 kilometrin 
rajan. Yhteensä 13 henkilön 
voimin kertyi 647,8 kävely-/
juoksukilometriä. Lisäksi 
huoltohenkilöt kävivät myös 
kävelylenkeillä.

Hirvaskosken pihalla oli 
huoltoteltta, jossa lasket-
tiin kierrokset. Talkoovoi-
min oli järjestetty osallistu-
jille kahvia, voileipiä, pikku 
purtavaa, urheilujuomaa ja 
mehua. Viimeisen kahden 
tunnin ajan kuntoilijoita oli 
vauhdittamassa Eero Räisä-
sen laulut Kalevi Vattulan 
haitarimusiikin säestyksellä. 

Tulokset: Jorma Puuru-
nen 100 km, Pekka Kinnu-
nen 71,2, Terttu Ahonen 
70, Mari Laakkonen 60, Jyr-
ki Holmström 53,7, Tarmo 
Kokko 52, Esko Ahonen 52, 
Keijo Jokikokko 50,8, Maire 
Holmström 50,8, Ulla Tör-
rö 36,5, Juha Vikström 35,4, 
Heimo Turunen 12, Maija-
Liisa Sänkiaho 4 km.  HT Jorma sai satasen täyteen viimeisten minuuttien aikana. 

Maire Holmström ja Keijo Jokikokko tuulettavat juuri täyt-
tynyttä 50 km taivaltaan! Ulla Törrö tsemppaa taustalla.

Vuorokauden kestävään kuntoilutapahtumaan lähdettiin reippaasti liikkeelle. 

Pudasjärven Urheilijat on 
tarjonnut ostettavaksi tar-
jousten perusteella Poiju-
lassa Urheilukenttä nimistä 
maatilaa (rno 615-413-91-0). 
Maanmittaustoimiston asia-
kirjojen mukaan tila on tul-
lut urheiluseuran omistuk-
seen Pudasjärven Urheilijat 
ry:n ja Metsähallituksen vä-
lisellä kauppakirjalla. Loh-
komistoimitus on suori-
tettu asiakirjojen mukaan 
samassa yhteydessä mui-
den alueella valtion mais-
ta erotettujen tilojen kanssa. 
Myynti-ilmoituksen julkista-

misen jälkeen on yleisön ta-
holta esitetty arveluja, että 
tila olisi tullut urheiluseural-
le lahjoituksen kautta. Täl-
le tiedolle emme ole löytä-
neet tukea mistään lähteestä. 
Jos jollakin on parempaa tie-
toa asiasta, olisimme seuran 
hallituksessa siitä kiinnostu-
neita ennen lopullista myyn-
tipäätöstä. Asiasta jotain tie-
täviä pyydetään ottamaan 
yhteyttä 27.9. mennessä Paa-
vo Ervastiin 040 584 792.

pudasjärven Urheilijat 

Urheilukenttä poijulassa

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin 
kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus 
ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, 
maksu 22 € sis. alv:n. Myös asunnon/ra-
kennuksen/kiinteistön myynti/ostoilmoitus 
on maksullinen, 22 € sis. alv:n) Pudastori 
on  tarkoitettu yksityisille henkilöille ja on 
ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs 
max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteyden-
ottoa varten puh. numerosi tai osoitteen. 

MYYDÄÄN
Jarmarilla syyslomaviikolla 
mummolassa pihakirppis ma-ti 
klo 10-12 Parsipolku 3, ei sa-
teella. Pikkurahalla lukemista, 
vauvan retkisänky, retro pinna-
sänky ym. Kolikoita mukaan.
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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 toimitukseen 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
Tanssikursseja 
koskenhovilla

Järjestää Pudasjärven NS/Iijoen tanssijat (IiTat)

kurssiTasoT ja TunTijako:
 17.30-18.45  Alkeet (A)
 19.00-20.15  Alkeis - Jatko (A-J)
 20.30-21.45  Jatko (J)

Opettajana Satu Ruohomäki

Hinnat: Yksi tunti (75 min) 7 €, koko ilta 18 €, 
(käteismaksu). Ei ennakkoilmoittautumista.

To 19.9. Hidaslavafoksi (A+ A-J), Fusku charleston maustein (J) 
To 3.10. Salsa (A+A-J), Hidas lavafoksi (J) 
To 24.10. Wanha tango (A+AJ), Salsa (J) 
To 14.11. Bugg (A+A-J), Masurkka/polkka (AJ) 
To 5.12. Hidas valssi (A+AJ), Iskelmätanssi (Helppo, monenlai-
seen musiikkiin käy mm. Cha-cha, iskelmä, bugg ja bachata).

os. koskenhovinkuja, Pudasjärvi

Lisätietoja: Tuula Kemppainen p. 040 702 6478.

TerveTuloa 

kursseille! 

Taidepuisto ja -galleria 1.7.-30.9. Kipinä, Petäjäkankaantie 1547, Pudasjärvi. Tervetuloa 
Paavo Ahosen Taidepuistoon ja -galleriaan heinä- elo- ja syyskuussa 2019. Puisto on avoinna 
aina kun taiteilija on paikalla tai sovittaessa.
Kesägraafikot-ryhmän näyttely 2.9.-29.9. Taidehuone Pohjantähti, Teollisuustie 1, Pu-
dasjärvi. Näyttely on avoinna ma-ke klo 13-20 ja la-su klo 13-17. To ja pe suljettu.
Kaunista kankaasta 3.9.-26.9. Pudasjärven Kaupunginkirjasto, Tuulimyllyntie 4, Pudas-
järvi. 
Nuokkarin iltakahvit tiistaisin klo 18-20. Nuorisotilat, Tuulimyllyntie 4, Pudasjärvi.
Äitien ryhmä joka toinen keskiviikko, aloitus ke 21.8. klo 10 TOPI-tuvalla, Kauppatie 3 L
Elokuvailta pohjantähdessä ma 16.9. Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1, Pu-
dasjärvi. Klo 14 ja 19 Olen suomalainen - elokuva Kari Tapiosta. Klo 17 Toy story 4. 
Wirtapiiri Sarakylän koululla ma 16.9. klo 10.30-13.30. Vierailijoina maahanmuuttajat.
Pirjo Riihiahon kirjan Sydämessä soutaa julkistaminen kirjastossa to 19.9. klo 17.30. 
Malminetsintäkurssi 19.-20.9. klo 9.30-15.00. Tarkoitettu ensisijaisesti 14-26 vuotiaille.
Huippukymppi & iso-syöte trail run la 28.9. klo 11. Iso-Syöte, Romekievarintie, Pu-
dasjärvi. TOPI-tuvalla, Kauppatie 3 L.

Muutoksia Pudasjärven 
terveysasemalla

Pudasjärven terveysasemalla ei ole lauantaisin lääkä-
ripäivystystä. Lääkäripalveluita tarvitsevien henkilöiden 
tulee hakeutua Oulun seudun yhteispäivystykseen. 
Ennen yhteyspäivystykseen menoa tulee soittaa nume-
roon (08) 315 2655. Mikäli potilas on hengenvaarassa, 
toimi nopeasti ja soita 112.
Lauantaisin on sairaanhoitajapäivystys klo 9-15 hoi-
to-osastolla 2. kerroksessa. Soita ensin numeroon
08 5875 6600. Sairaanhoitaja tekee puhelimitse hoidon 
tarpeen arvioinnin ja antaa hoito-ohjeita, kutsuu päivys-
tykseen tai ohjaa lääkäripäivystykseen.
Sunnuntaisin on lääkäripäivystys terveysasemalla klo 
11-17. Ennen päivystykseen tuloa soita numeroon
08 5875 6600. Puhelinpalvelu avautuu klo 10.30.
Sydänhoitajana aloittaa 9.9. Anu Haanela. Vastaanotto 
on keskiviikkoisin, puhelinaika klo 7.30-8.30 numerossa 
050 310 7164.

oulunkaari.com

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Avoinna: Ma -Ti  klo 14.00-20.00 
Ke klo 14.00-01.00 •  To klo 14.00-20.00 
Pe - La klo 15.00-04.00 • Su 15.00-20.00 

Lauantaina 14.9.Perjantaina 13.9.
KARAOKE  
& WINTTI

lippu 5 € sis. ep.lippu 5 € sis. ep.

Hotelliyö:  1 hlö 70€  2 hlö 85€ 

KARAOKE  
& WINTTI

www.kurenkoski.fi
www.facebook.com/Kurenkoski/

HOX! EFES! 
BILJARDI! FLIPPERI!

Tule pelaamaan! TU
LO

SS
A: Lauantaina 21.9.  

ÄSSÄT

Pudasjärven opintorahastoyhdistys ry.
ilmoittaa haettavaksi aPurahaa musiikin 

opiskelun tukemiseen pudasjärvisille nuorille. 
Vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään todistus musiikin 

opiskelusta, toimitettava 24.9.2019 mennessä sihteeri  
Vuokko Loukusalle os. Kurentie 20, 93100 Pudasjärvi.  

Lisätietoja puh. 040 546 8734.

Pudasjärven kauPunki tiedottaa

aikataulumuutos  
joukkoliikenteeseen
Muutos koskee keskiviikkona 18.9.2019 päivänä klo 
13.00 ajettavia vuoroja. Vuorot ajetaan poikkeuksel-
lisesti klo 11.45 seuraavilla linjoilla. Osa linjoista on 
lisävuoroja.

Linja-autoasema klo 11.45 - Hirsikampus - Taipa-
leenharju - Kaitaoja – Hetekylä - Pudasjärvi.
Linja-autoasema klo 11.45 - Lakari - Hirsikampus - 
Kirkko - Aittojärvi - Kalliosuo - Pudasjärvi .
Linja-autoasema klo 11.45 - Lakari - Hirsikampus - 
Livo - Pärjänsuo - Pudasjärvi .
Linja-autoasema klo 11.45 - Lakari - Hirsikampus - 
Rissanen - Kivarintie - Pärjänsuo - Yli-Livo - Sarakylä 
- Pudasjärvi.
Linja-autoasema klo 11.45 - Hirsikampus - Lakari - 
Hirvaskoski - Ervasti - Siivikko – Jaurakkajärvi.
Linja-autoasema klo 11.45 - Hirsikampus - Lakari - 
Paukkerinharju - Jaalanka - Pudasjärvi.
Linja-autoasema klo 11.45 - Lakari - Hirsikampus - 
Mäntyniemi - Keskiselkä - Länsiranta - Pudasjärvi. 
Linja-autoasema klo 11.45 - Lakari - Hirsikampus - 
Pirinranta - Vuorma th - Pudasjärvi .
Linja-autoasema klo 11.45 - Hirsikampus - Poijula- 
lso-Syöte.

Kello 15.00 lähtevät vuorot ajetaan normaalisti.

pudasjarvi.fi
Pirjo riihiahon kirjan 

sYDÄmessÄ soutaa
julkistamiNeN/julkkarit
kirjastossa torstaina 19.9. klo 17.30.

Pullakahvit. Tervetuloa!

POIKKEUKSIA 
AUKIOLOAJOISSA
Kaupungin henkilöstö 
viettää työhyvinvointi-
päivää ke 18.9. 
• Kaupungintalolla on 

asiakaspalvelua klo 
8-10.30. Sosiaalitoimi 
palvelee puhelimitse 
ja ajanvarauksella.

• Kirjastossa vain oma-
toimiaika klo 8-20. 
Kirjastoauto ei ole rei-
tillä.

• Puikkarin asiakas-
palvelu on avoinna 
klo 8-10.

• Päivähoito toimii nor-
maalisti.

ma 16.9.

elokuva-
ilta

Pohjantähdessä

● Klo 14.00 ja 19.00 
oleN suoma-

laiNeN
elokuva  

kari taPiosta
-K12/9- 10€ 
● Klo 17.00 

toY storY 4
-K7/4- 8€ 

www.moviecompanyalatalo.fi 

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Jumalanpalvelus
Su 15.9. klo 13 Reijo Komu
La 21.9. klo 14 ja 16 Aino ja 
Juhani Happonen
Su 22.9. klo 13 Aino ja Juhani Happonen 

Lämpimästi tervetuloa! 
Tiistaisin sana ja rukous klo 18.00

NUORISOVALTUUSTO
P U D A S J Ä R V E N  K A U P U N K I

MIKÄ NUORISOVALTUUSTO ON?
 

NUORISOVALTUUSTO AJAA PAIKALLISTEN NUORTEN
ETUJA

 
NUORISOVALTUUSTON TEHTÄVÄNÄ ON TUODA

NUORTEN ÄÄNI KUULUVIIN PÄÄTTÄJILLE
 

 NUORISOVALTUUSTO VOI MYÖS JÄRJESTÄÄ ERILAISIA
TAPAHTUMIA, KAMPANJOITA JA TEMPAUKSIA 

 
VALTUUSTO ON 13-18-VUOTIAILLE, TOIMIKAUSI ON

YLEENSÄ YKSI VUOSI

MIKSI KANNATTAA OSALLISTUA?
 

PÄÄSET VAIKUTTAMAAN PUDASJÄRVELLÄ NUORTEN
ELÄMÄÄ KOSKEVIIN ASIOIHIN

 
OPIT UUSIA ASIOITA, TAPAAT HYVIÄ TYYPPEJÄ

 
RYHMÄÄN KUULUVAT PÄÄSEVÄT VAIKUTTAMAAN

OMAAN PALKINTORETKEENSÄ, JOKA ON HEILLE
ILMAINEN

TODISTUS OSALLISTUMISESTA

J O S  H E R Ä S I  K Y S Y M Y K S I Ä  T A I  K I I N N O S T U S ,  O T A  Y H T E Y T T Ä :
M A R I T A  H A N K I L A ,  N U O R I S O T Y Ö N T E K I J Ä

0 4 0  3 5 2  9 0 4 2

JOS HERÄSI KYSYMYKSIÄ TAI KIINNOSTUS, OTA YHTEYTTÄ:
MARITA HANKILA, NUORISOTYÖNTEKIJÄ 040 352 9042

Puu kuNtourheilujaosto
Sähly keskiviikkoisin klo 17-18 Lakarin 
koulun sali. Voi tulla, vaikka ei olisi ennen 
pelannut. Mailoja varalla.
Su illan kävely/-hölkkä sunnuntaisin 
klo 18-19, lähtö Jyrkkäkosken Camping piha.
Uusia toivotaan mukaan - kuntoon katsomatta! 

kaita-ahon vesiosuuskunnan 
YlimÄÄrÄiNeN kokous

la 28.9.2019 klo 13 Poro-Panuman 
kodalla (Laasenraitti 40).

Esillä ajankohtaiset asiat ja tulevaisuuden suunnitelmat. 
HallitusKahvi- ja makkaratarjoilu. Tervetuloa!            

Lue Pudasjärvi-lehti netistä:

www.vkkmedia.fi

Tervetuloa Luonnonvarakeskuksen (Luke) järjestämälle
retkeilylle Yli-Iin Latvasuolle 18.9. 

Retken kohteena oleva Latvasuo on poistettu turvetuotannosta 
vuonna 2016. Suolle on istutettu kesällä 2018 poroille sopivia 
ravintokasveja. Istutusten avulla pyritään selvittämään, voidaanko 
turvetuotannosta vapautuneita alueita palauttaa porojen laiduna-
lueiksi ja voidaanko alueiden kasvittumista nopeuttaa siirtoistu-
tuksilla. Tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia esitellään retkeilyllä.
Ohjelma:
Kello 9 Kokoontuminen Kierikkikeskukseen (Pahkalantie 447A, 
91200 Yli-Ii), josta matka jatkuu suolle.
Kello 9.30−12 Latvasuo
 • Poron ravintokasvit ja kesälaidunalueet eteläisellä
   poronhoitoalueella, Luke
 • Alustavia tuloksia kasvien siirron onnistumisesta ja
   menestymisestä, Luke
 • Puheenvuorot: Paliskuntain yhdistys ja paikalliset
   paliskunnat sekä Turveruukki 
 • Vapaa sana ja keskustelua
Retken päätteeksi klo 12 alkaen lounas (edellyttää järjestelyjen 
vuoksi ilmoittautumista, enintään 25 henkilöä)
Tutkimus ja retkeily ovat osa Tuotannosta poistettujen turvesoi-
den uusi käyttö porotaloutta hyödyttävästi Pohjois-Pohjanmaalla 
-hanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto/Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, Kiimingin ja Kollajan paliskunnat, 
Turveruukki Oy ja Pudasjärven kaupunki. Hanketta koordinoi 
Luonnonvarakeskus.
Ilmoittautumiset 13.9.2019 mennessä: merja.rautio@luke.fi
Lisätietoa retkeilystä: Erikoistutkija Hannu Hökkä, 
puh. +358295324528, hannu.hokka@luke.fi

Tervetuloa Luonnonvarakeskuksen (Luke) järjestämälle
retkeilylle Yli-Iin Latvasuolle 18.9. 

Retken kohteena oleva Latvasuo on poistettu turvetuotannosta 
vuonna 2016. Suolle on istutettu kesällä 2018 poroille sopivia 
ravintokasveja. Istutusten avulla pyritään selvittämään, voidaanko 
turvetuotannosta vapautuneita alueita palauttaa porojen laiduna-
lueiksi ja voidaanko alueiden kasvittumista nopeuttaa siirtoistu-
tuksilla. Tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia esitellään retkeilyllä.
Ohjelma:
Kello 9 Kokoontuminen Kierikkikeskukseen (Pahkalantie 447A, 
91200 Yli-Ii), josta matka jatkuu suolle.
Kello 9.30−12 Latvasuo
 • Poron ravintokasvit ja kesälaidunalueet eteläisellä
   poronhoitoalueella, Luke
 • Alustavia tuloksia kasvien siirron onnistumisesta ja
   menestymisestä, Luke
 • Puheenvuorot: Paliskuntain yhdistys ja paikalliset
   paliskunnat sekä Turveruukki 
 • Vapaa sana ja keskustelua
Retken päätteeksi klo 12 alkaen lounas (edellyttää järjestelyjen 
vuoksi ilmoittautumista, enintään 25 henkilöä)
Tutkimus ja retkeily ovat osa Tuotannosta poistettujen turvesoi-
den uusi käyttö porotaloutta hyödyttävästi Pohjois-Pohjanmaalla 
-hanketta, jota rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto/Pohjois-
Pohjanmaan ELY-keskus, Kiimingin ja Kollajan paliskunnat, 
Turveruukki Oy ja Pudasjärven kaupunki. Hanketta koordinoi 
Luonnonvarakeskus.
Ilmoittautumiset 13.9.2019 mennessä: merja.rautio@luke.fi
Lisätietoa retkeilystä: Erikoistutkija Hannu Hökkä, 
puh. +358295324528, hannu.hokka@luke.fi

Retken kohteena oleva Latvasuo on poistettu turvetuo-
tannosta vuonna 2016. Suolle on istutettu kesällä 2018 
poroille sopivia ravintokasveja. Istutusten avulla pyritään 
selvittämään, voidaanko turvetuotannosta vapautuneita 
alueita palauttaa porojen laidunalueiksi ja voidaanko 
alueiden kasvittumista nopeuttaa siirtoistutuksilla. Tutki-
muksen ensimmäisiä tuloksia esitellään retkeilyllä.
Ohjelma:
Klo 9.00 Kokoontuminen Kierikkikeskukseen (Pah-
kalantie 447 A, 91200 Yli-Ii), josta matka jatkuu suolle.
Klo 9.30-12.00 Latvasuo
●  Poron ravintokasvit ja kesälaidunalueet eteläisellä po-

ronhoitoalueella, Luke
●  Alustavia tuloksia kasvien siirron onnistumisesta ja 

menestymisestä, Luke
●  Puheenvuorot: Paliskuntain yhdistys ja paikalliset pa-

liskunnat sekä Turveruukki
●  Vapaa sana ja keskustelua

Retken päätteeksi klo 12 alkaen lounas (edellyttää jär-
jestelyjen vuoksi ilmoittautumista, enintään 25 henkilöä).
Tutkimus ja retkeily ovat osa Tuotannosta poistettujen 
turvesoiden uusi käyttö porotaloutta hyödyttävästi Poh-
jois-Pohjanmaalla -hanketta, jota rahoittaa Euroopan 
aluekehitysrahasto/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 
Kiimingin ja Kollajan paliskunnat, Turveruukki Oy ja 
Pudasjärven kaupunki. Hanketta koordinoi Luonnonva-
rakeskus.
Ilmoittautumiset 13.9.2019 mennessä: 
merja.rautio@luke.fi
Lisätietoja retkeilystä: Hannu Hökkä, Erikoistutkija
puh. +358 29 532 4528, hannu.hokka@luke.fi

Tervetuloa Luonnonvarakeskuksen (Luke) järjestämälle
RETKEILYLLE

Yli-Iin Latvasuolle keskiviikkona 18.9.
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Syyskuun kesselikirje
Kesselityö on tuntunut ihan mukavalta. Olen kiitollinen TE-kes-
kuksen palkkatuesta, kaupungin tuesta ja erityisesti Kesselin jä-
senten tuesta. Livokas ry hoitaa palkanmaksun. Kiitos heille. 
Tämä palkattu työ kestää vain tämän vuoden loppuun. Toiveis-
sa on, että työ jatkuisi. Mutta millä tuella? Viime kirjeen lopus-
sa kerroin vierailleeni ikäihmisten kerhossa 4.4. Sen jälkeen vie-
railuja Kesseli-infon merkeissä oli Vaalan ev.lut. seurakunnassa ja 
Syötteen koulussa. Katiskon kodissa Kemissä pidettiin Kesseli-il-
ta ja samalla lastattiin auto täyteen lastenvaatteita, joita ystävät 
toivat. Ranualla Toini-mummo teki toistakymmentä nukkea ke-
sän leirejä varten. Joulun ajan tapahtumiin Toini valmisti Marian, 
Joosefin, paimenet, tietäjät, enkelit ja vauva Jeesuksen. On jou-
lun aikaan jotain uutta näytettävää Vienan Karjalan lapsille. Kaik-
ki nuket ovat todella taidokkaasti tehtyjä!

Mitä tämä Kesseli työ pitää sisällään? Seuraavassa muutama 
päiväkirjamerkintä huhtikuulta: 

Oili ja Tuula Pekkalalta 21 pussia lastenvaatetta, kirpputoril-
ta pari takkia, illalla pussukat varastolle, Kostamuksen lasten-
kodista viesti leiripäivästä: 21.04, kutsu Kulje vierellä-konsert-
tiin, Andreilta Melezikiltä viesti: Viktor kuoli 7.4.2019, varastolla 
etsimässä vaatetta Kostamuksen lapsiperheisiin, Simjukova Ol-
gan Viktorille ja Mishalle, Morosovan Marian pojalle ja Kieleväi-
sen Nastjan Vadimille, avustusmatkan suunnitelman kirjoittami-
nen, valmistautuminen matkalle: tullipaperit, auton pakkaaminen. 
Vkontakteen vastaukset, Whatsapp viestit: Laura K:lle Janan 

viesti, Pirkko P:lle Nastjan kuva ja terveiset, Armi K:lle viesti Mis-
kan paketin perille menosta, tekstiviesti Aila L:lle villapaidoista, jot-
ka annoin Olga Simjukovin äidille, toimintakertomukseen tiedot 
toteutuneesta avustusmatkasta. Facebookiin juttu Toinin nukeista.

Monenlaista sisältyy työn hoitamiseen täällä Pudasjärven pääs-
sä, saatikka sitten Vienan Karjalassa.

17.04. sain olla vieraana Kaupunginkartanon väelle. Valmis-
tin pääsiäisen kunniaksi kuvaohjelman Israelista, lauloimme hiljai-
sen viikon lauluja, pidimme arpajaiset ja söimme Annikki Panuman 
valmistamia herkullisia pannukakkuja kahvilla. Tilaisuuden jälkeen 
piipahdin Annikan ja Aarnen luona. Hyvät ovat tilat asua! Samal-
la reissulla hain Lea Rauduskoskelta hänen valmistamiaan tyttöjen 
mekkoja HOM:lle myytäväksi. 

– Jos kaikki eivät mene kaupaksi, niin vie loput lapsille Karja-
laan. Kun vauhtiin pääsin, niin pyörähdin vielä Eilan ja Heimon luo-
na Pudasjärvi-lehdessä. Eila kiitteli käynnistä. Kaikkea hyvää teille ja 
onnea tuleviin vuosiin!

20.04. avustusmatka Vienaan, Kostamus. Suomussalmelta vielä 
t-paita ja kevättakki Artemille. Tullissa piti tehdä tulliselvitys kita-
rasta! Luulivat, että vien jollekin. 

– On uusi laki, 25 kg ja 500 e, sanoi autoa tarkastava tutunoloi-
nen nainen. 

Soitin tuttuun perheeseen. 
– Tule meille yöksi. Emme ole enää topassa, Ira vain vähän, sa-

noi Nina. 

Kävin ensin kuitenkin lastenkodilla, vaikka kello oli jo yli 19. 
Piti saada selvyys huomisesta leiripäivän aloitusajasta. Galina 
soitti muutaman puhelun ja sovittiin klo 14. Majapaikan rouvalla 
Ninalla käsi oli vielä puhalluksessa. Hän oli kaatunut alkutalves-
ta, käsi oli kipsattu, laitettu raudat, turha käynti Petroskoin sai-
raalassa jne. Rukoilimme käden puolesta. Nina jatkoi käden hoi-
tamista, oli kivuliaan ja väsyneen oloinen. Olohuoneessa alkoi 
illan aikana syntyä uutta laulua, se valmistui lopullisesti aamulla. 

– Tämä laulu on sinulle Nina, sanoin. 
Laulu kosketti syvästi Ninaa.
- 1) Kuka meistä voi ymmärtää tuskaa, kuka kivusta kiitok-

sen löytää. Kuka kaikesta kunnian antaa, kuka käsissään lahjaan-
sa kantaa. :,:Ylhäällä kivut on poissa, sairautta ei tunnetakkaan. 
Täällä kuljemme kaidalla tiellä, kuka uskoo, toivoo, kuka luottaa:,: 

2) Metsä tuulessa taipuu kuin heinä, minun nyrkkini takovat 
seinää. Ulospääsyä sinulta huudan, tässä tuskassa nimeesi luotan. 

3) Mihin suuntaan sinä lastasi viet, umpikujaan vain uskomme 
tiet. Sinä lähemmäks kasvatat meitä, etkä koskaan jätä tai heitä. 

4) Meistä tullut on hiljainen joukko, joita lohduttaa Jeesuksen 
haavat. Emme ymmärtää kaikkea saata, tapahtukoon vain Isäm-
me tahto.

Kesseli terveisin 
Ape Nieminen 

Joku mies Kesselistä toi meille sopivat talvikengät ja vie-
lä minulle tämän puhelimen!

Toini Nauska Ranualta valmisti nämä upeat nuket Kesse-
lin käyttöön. Niitä onkin jo käytetty usealla leirillä.

Kaupungin kartanon pääsiäisajan tilaisuudessa oli run-
saasti väkeä. Osa kahvitteli toisen pöydän luona. 

pudasjärveltä retki Keskustan puoluekokoukseen

Toivoa parempaan ja luottamusta tulevaisuuteen 
Pudasjärveltä lähdettiin 
isolla joukolla Keskustan 
ylimääräiseen puolueko-
koukseen Kouvolaan lau-
antaina 7.09. Matkaan läh-
dettiin jo puoliltapäivin 
perjantaina 6.9. Nevakiven 
linja-autolla, johon kyytiin 
noukittiin innokkaita ko-
kousedustajia pitkin mat-
kaa Oulu-Liminka-Pulkki-
la-Pyhäjärvi kohti Lahtea, 
jossa oli majoitus. Kou-
volaan ei enää mahtunut. 
Linja-autossa oli kyllä tun-
nelmaa ja jokaisella oli jo-
takin sanottavaa tulevista 
puheenjohtajaehdokkais-
ta. Aamulla jännitys ko-
hosi, kun suuntasimme 
kohti Kouvolaa siellä val-
takirjojen tarkistukseen ja 
päästiinpä pudasjärveläi-
set myös aamu tv kuviin-
kin. Lumo areena Kou-
volassa oli aivan täynnä. 
Tällaisella maalaismum-
melilla oli kyllä hämmen-
nyksen paikka, olikohan 
meitä noin 3000 henkilöä.
Kokouksessa mielenkiin-
nolla kuuntelin keskuste-

lua kotimaisen ruuan ja 
maatalouden kannatta-
vuuden luentoa, jotka ovat 
tärkeitä asioita niin kuin 
myös ilmasto- ja puolueen 
kannatuksen nostaminen-
kin. Kaikkonen ja Kulmun-
ki pitivät erittäin hyviä 
kannanottoja omissa pu-
heenvuoroissaan. Puheen-
johtaja Juha Sipilä piti lii-
kuttavan jäähyväispuheen, 
että nenäliinaa piti kaivaa. 
Niinhän sitä sitten äänes-
tää rommautettiin Keskus-
tan uudeksi puheenjohta-
jaksi pohjois-suomalainen 
vahva vaikuttaja Katri Kul-
muni 1092 äänellä. Katrilla 
on kyllä askelmerkit kohil-
laan luotaamaan keskustaa 
juurevaksi toivonliikkeek-
si. Pitkän linjan kokenut 
poliitikko Antti Kaikko-
nen sai 829 ääntä. Keskus-
tan varapuheenjohtajak-
si valittiin toisen kauden 
kansanedustaja Petri Hon-
konen Keski-Suomesta 971 
äänellä. Toisena ehdokkaa-
na ollut lappilainen kan-
sanedustaja Mikko Kärnä 

sai 620 ääntä. 
”Kansa on puhunut pu-

linat pois”-siteeraan Jo-
hannes Virolaista. Tämä 
kansanliike syntyi luo-
maan toivoa tavallisten 
suomalaisten ihmisten 
elämään. ”Toivoa parem-
paan ja luottamusta tule-
vaisuuteen” siteeraus Kat-
rin ajatuksista. Keskustan 
arvomaailma oli käsin kos-
keteltava kokouksessa. 
Kunnioitetaan inhimilli-
syyttä ja oikeudenmukai-

suutta väheksymättä ke-
nenkään vakaumusta.

Niin oli kokous lo-
pussa ja linjuri täyteen ja 
kohti kotia hyvillä mie-
lin. Jokainen varmaan sai 
evästyksiä tuomisiksi ko-

tiin. Pudasjärvellä olimme 
sunnuntai aamuna. Pitkä 
oli reissu, mutta kannat-
ti. Suuret kiitokset Neva-
kivelle ja erityisesti Kuski 
Jussille. Kiitokset teille kai-
kille linjurissa olleille iha-

nille kokousedustajille!

Hyvää syksyä kaikille 
pudasjärveläisille, 

tervetuloa kokouksiin!

mirja Luusua 

Pudasjärveltä oli kokousedustajina muun muassa Erkki Hyttinen, Martti ja Elvi Räisänen 
sekä Raimo Tervonen. 

Pohjoisen kansanedusta-
ja Katri Kulmuri johtaa nyt 
Keskustapuoluetta. 
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TARJOUKSET VOIMASSA NIIN KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄÄ!

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  

PALVELEMME JOKA PÄIVÄ: MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

TERVETULOA!

3 kpl

ASUNTOPÄIVÄT PERHEMARKETISSA

Tule keskustelemaan asuntoasioista ja mäkihypystä 
Oulun Arvokiinteistöjen asuntokauppias, olympiavoittaja 

Toni Niemisen kanssa munkkikahvien kera! 
Paikalla on myös Oulun Arvokiinteistöjen uusin vahvistus, 

kiinteistönvälittäjä, LKV Riikka Niemitalo.
Kysy samalla myös edullista lainatarjousta, 

paikalla Pudasjärven Osuuspankista Tiina Semin.

Pe 13.9. klo 11-14

Oulun Arvokiinteistöjen myytäviä 
kohteita nähtävillä Perhemarketissa.

OletkO 

myymässä 

kOtiasi tai 

vapaa-ajan 

asuntOa? 

Miesten takki
musta, sininen tai harmaa

säilykepurkit
400 g x 48 kpl

uutuus Hornet
savustin 1100 W 
termostaatilla

pÄIVÄN KÄVIJOIdEN 
KESKEN 

pERJANTAINA 13.9. 
ARVOTAAN 100€ 

lAhJAKORTTI

KANERVAT JA 
cAllUNAT

SAApUNEET!

29,90
ltk

79,-

auringonkukan-
sieMen
10 kg

9,90
säkki

Miesten
collegetakki
harmaa

naisten Huppari
musta tai mintunvihreä

naisten 
pukeutuMispaita 
useita värejä

naisten
leggins
velour

naisten rintaliivit
Basic, mustat
a,B,c ja D-kuppi

naisten
alusHousut
maxi

lasten
softsHell 
takki

15,-

14,95

14,95

9,95

10,90

12,95

10,-
yksittäin 3,95

19,95

saiMMe lisää 
miesten ja naisten

ulkoiluHousuja,
trekkins

49,95

ja vanulla

59,95

TERVETUlOA
MUNKKI-

KAhVIllE!
pERJANTAINA 13.9. 

klo 10-18


