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L I N S S I T

AIVAN KAIKKI  
SILMÄLASIT

-40%

K AT E  S PA D E

MERKKIAURINKOLASEJA

-50 %Kaikki aurinkolasit vähintään -25  %

jopa

VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI

Silmälasitarjous on voimassa 2.9.2018 asti. Aurinkolasien ostajalle
aurinkolasilinssit omilla voimakkuuksilla -15 %. Aurinkolasitarjoukset
ovat voimassa 19.8.2018 asti. Tarjoukset koskevat
uusia tilauksia, eikä niitä voi yhdistää muihin etuihin.

TA I S O I TA 0 8 822 41 6. PUDASJÄRVI, TORITIE 1 

Lasitusliike T:mi Pudas-Lasi 
Teollisuustie 8, Pudasjärvi. Avoinna ma-pe klo 9-17. 

Puh. 0400 241 533. pudaslasi@hotmail.com

LASITUSLIIKE PUDAS-LASI 
TEOLLISUUSKYLÄSSÄ 

PUDASJÄRVELLÄ
Tuotteita ja palveluitamme:
- tuulilasit 
- rakennuslasit 
- työkonelasit 
- peilit  
- kehystyspalvelu 

- asennukset 
- sälekaihtimet 
- eristyslasit 
- lasiliukuovet Tervetuloa!

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

PALVELEMME: Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14. 

Tervetuloa!

ELOKUUSSA VITAMIINI- JA 
MAGNESIUM-

VALMISTETARJOUKSIA!
Poikkea tutustumassa!

AVOINNA
ma-ke 13-20 
la-su  13-17 

to-pe suljettu
Suljettu poikkeukselli-

sesti la-su 25.-26.8.

ELOKUUN ALET

PUDASJÄRVEN PUUTARHA KUKKAHUONE OY AVOINNA: 
ma-pe 9-18 

la 10-16 
www.pudasjarvenpuutarha.fi Olemme facebookissa!

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. P. (08) 824 335   

KESÄKUKKIA
LAATIKKO 10,- PUSSI 5,-

Tervetuloa!

KAIKKI AMPPELIT 10,-
JALORUUSUT 10,-
OMENAPUUT 25,-

MONIVUOTISET
KUKAT -50 %

HAVUT, ALPPIRUUSUT, KIRSIKKAPUUT -25 %

5 ja 6 metrin noutopaloista. 
Värit musta, ruskea ja valkoinen. 

Myös saumattomat puolipyöreät kourut. 
 - Alastulot pyöreät ja kantikkaat 
 - Piippujen suojahatut 
 - Seinä- ja kattotikkaat 
 - Kattosillat, lumiesteet. 

Kimmo ja Matti Mäki Ay
P. 040 506 9227 

www.peltimies.com

VESIKOURUT alk. 3 €/m

TI 7.8. KLO 11-16
PUDASJÄRVEN TORILLA 

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi Puh. 040-821 1819
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

Varaa 

aika!

Tervetuloa tutustumaan 
uudistuneeseen liikkeeseen

Liike täynnä hurjia tarjouksia... mm.

Aurinko-
laseja -50%

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Optikon 
näöntarkastus
Lääkäriajat: ke 8.8., ke 29.8. ja ke 5.9.

Silmälasien ostajalle
POLAROIDUT

aurinkolasit kaupan päälle!

Ennennäkemätön silmälasitarjous!

0 €
To 9.8. liike auki klo 9-15. 

Pe 10.8.-Pe 17.8. liike suljettu loman vuoksi.
HUOM!

Esim. pikkuhavuja, lankaköynnöstä, kanervaa, syklaamia, 
syysastereita, pensastädykettä. 

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 
Puh.  020 752 8260

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

195

SYYSKUKKIA SAAPUNUT ERÄ!

Hinnat alkaen

Kellosepänliike Naamanka
Jukolantie 2 Pudasjärvi, puh. (08) 822 084

Suomen 
Kelloseppäliitto 
ry:n jäsenliike

MUISTAMISET

81 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Kellot 
koululaisille 
Valmistumisjuhlat, rippijuhlat, 
kellot, korut, kihlat, Kalevala-korut
Asiakkaiden kesken arvomme 100 euron lahjakortin!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 5.8. kello 10, Ari 
Kokkonen, Keijo Piirainen. Messu on katsottavis-
sa suorana videolähetyksenä seurakunnan kotisi-
vujen kautta.
Erämaakirkko Kirkaslammella Juorkunassa su 
5.8. kello 13, Heikki Nissinen, Ari Kokkonen. Ju-
malanpalvelus toteutetaan yhteistyössä Utajär-
ven seurakunnan kanssa.
Kirkko avoinna ja esittelijä paikalla ma-pe kel-
lo 11-17.
Nuotioillat:  Rantalantörmällä Kaarina Kurvilla 
ma 6.8. kello 18, Paukkerinharjulla Hautapahdalla 
ti 7.8. kello 19, Marikaisjärven toimitalolla ke 8.8. 
kello 18, Sarakylässä kesäkahvilassa to 9.8. kel-
lo 18
Rauhanyhdistykset: Seurat Kurenalan ry:llä su 
5.8. kello 16 (Kyösti Hyry, Eero Jaara)
Kastettu: Hugo Alex Oskar Harju.
Haudattu: Veikko Matias Riepula 95 v, Erkki Lau-
ri 86 v, Saara Marjatta Karvonen 79 v, Kauno Jal-
mari Parkkila 71 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  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

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

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Eila Lahtinen (Katariina Niemitalo lomalla)
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Käykääkäpä kahvilla 
lauantaina 11.8.

Terveisin 
Martti Ekholm

Jaana Salmela ryhtyi taxiyrittäjäksi

EHDOKASASETTELUA KOSKEVA 
KUULUTUS
Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 
luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 18.11.2018 seurakun-
tavaalit, jossa vuoden 2019 alusta alkavaksi nelivuotiskau-
deksi valitaan 23 jäsentä kirkkovaltuustoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seura-
kunnan edellä mainittuun on ehdokas,

1) joka viimeistään 17.9.2018 on merkitty tämän  
 seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi, 

2)	 joka	on	konfirmoitu	viimeistään	17.9.2018,	ja	joka		
 täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018

3) joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu, 

4) joka ei ole vajaavaltainen

5) joka on antanut kirjallisen suostumuksensa  
 ehdokkaaksi asettamiseen, 

6) joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai   
 työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainit-
tua vaalia varten on toimitettava 17.9.2018 kello 16.00 
mennessä Pudasjärven seurakunnan kirkkoherranviras-
toon, joka on avoinna ma-pe 9.00-14.00 sekä 17.9.2018 
kello 9.00-16.00.

Kirkkoherranviraston osoite on 
Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on 
saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta  
info.seurakuntavaalit.fi.

Pudasjärvellä 30.5.2018

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Timo Liikanen 
Puheenjohtaja 

Kristuksen kirkastuminen pelastushistori-
allisena tapahtumana (Matt. 17:1-9) on si-
doksissa ristin ja ylösnousemuksen pääsi-
äiseen. Kuitenkin ortodoksisessa kirkossa 
juhlaa vietetään vuoden viimeisen kesä-
kuukauden alussa 6.8. (ING)

Pyhä kirkko haluaa usein jäsentää pe-
lastushistorian tapahtumat ihmisten joka-
päiväiseen elämään. Niin on tässäkin ta-
pauksessa. Kirkastumisen juhlan liturgian 
lopussa siunaamme uuden sadon antimia: 
marjoja, perunoita, porkkanoita ym. kas-
viksia. Tällä kirkko haluaa osoittaa, että 
Jumalan siunaus on kaikkialla luomakun-
nassa läsnä. Kaikki elämä ja kasvu ovat läh-
töisin Jumalasta. Maan antimet ovat Juma-
lan lahja. 

Samalla kun otamme ne kiitollisina vas-
taan, koemme, että hänen luomistyönsä 
jälki on kaikkialla nähtävissä. Taborin vuo-
ren valo loistaa kaikkialla luomakunnassa. 

Jumalan teot  
luomakunnassa 
Kyky nähdä tuo valo on pitkälti Jumalan 
lahjaa, mutta sen aistiminen vaatii myös 

meiltä ponnistelua. Jumalan armo saa mei-
dät kääntymään hänen puoleensa. Käänn-
ymme Jumalan puoleen, ja hän tulee mei-
tä vastaan. 

Jumalanpalvelus, rukous, paastoaminen 
ja lähimmäisen palveleminen edistävät to-
dellisen ihmisen kasvua meissä. Tällä ta-
voin voimme kasvaa ihmisinä kohti omaa 
Luojaamme. Silloin myös hengellinen nä-
kökykymme terävöityy.

Mitä terävämpi hengellinen näköky-
kymme on, sitä selvemmin näemme elä-
mään liittyvien asioiden ja ilmiöiden to-
dellisen ytimen. Kaikki ympärillämme, jopa 
vähäpätöiset asiat, näyttäytyvät meille Ju-
malan kunnian ilmentymänä.

Jumalaa ei voi havaita inhimillisin ais-
tein, sillä hän on henki, jota ei pysty mitta-
maan eikä tutkimaan. Mutta hänen toimin-
tansa, liikkeensä ja läsnäolonsa voi kokea, 
hänen läheisyytensä tuntea. Hänen pyhyy-
tensä, siunauksensa ja työnsä voi kokea 
myös luomakunnassa. 

Isä Alexander Schmemann, merkittä-
vä viime vuosisadalla elänyt jumalanpalve-
luselämän tutkija kirjoittaa päiväkirjassaan 

luomakunnasta: ”Aineellinen maailma on 
luotu yhteydeksi Jumalan kanssa, kohoami-
seksi Jumalan luo; se on luotu hengellisty-
mistä varten, mutta se ei itse ole Jumala.” 

Isä Schmemann tarkoittaa, että mei-
dän ei tule halveksia tai vihata aineellista 
luomakuntaa, vaan nähdä sen hengellinen 
merkitys Jumalan siunauksen ja läsnäolon 
paikkana. 

Aine ei ole hengen vastakohta, vaan ai-
neellisuus ja henkisyys ovat Jumalan luo-
man todellisuuden kaksi eri puolta. Ihmi-
nen ei voi pitää aineellista todellisuutta 
vihollisenaan, vaan hänen tehtävä on py-
hittää ja siunata sitä. 

Marko Patronen
kirkkoherra
Oulun ortodoksinen seurakunta

Kristuksen kirkastuminen

Pudasjärven Kurenalla asu-
va Jaana Salmela aloitti elo-
kuussa uutena taksiyrittä-
jänä. Taksin kuljettamiseen 
tarvitaan taksinkuljettajan 
ajolupa, jonka Jaana Salme-
la hankki Oulussa vuonna 
2016. Koulutus sisälsi teo-
riapäivien lisäksi teoria- ja 
paikkatuntemuskokeen. Sen 
jälkeen hän sai taksikuljetta-
jan ajokortin ja hankki työ-
kokemusta ajaessaan vii-
konloppuisin Lauri Lanton 
taksia viime vuonna. Hiljat-
tain hän päätti uuden liiken-
nelain perusteelta perustaa 
oman taksiyrityksen. 

-Anoin Trafilta taksilu-
paa, ja lupa tuli muutamas-
sa päivässä. Olen itsenäinen 
taksiyrittäjä ja en ole Ke-
lan kanssa tehnyt sopimusta 
enkä kaupunginkaan kans-
sa taksikorttisopimusta. O-
taksiinkaan en ole liittynyt, 
vaan olen itsenäinen yrittäjä, 
joka mahdollistui heinäkuun 
alussa voimaan tulleen uu-
den liikennelain myötä, Jaa-
na selvitti.

Jaana sai taksiyrittäjyys-
asioihin ohjausta OP-kevy-
tyrittäjyyden kautta. Hän 
on koulutukseltaan mer-
kantti ja ollut aikoinaan töis-
sä Hartsussa ja Pudasjärven 
kunnassa viisi vuotta. Ou-
luun muuton jälkeen Jaana 

oli töissä Nokialla 21 vuotta. 
Työikää hänellä on vielä jäl-
jellä yli 15 vuotta.

-Nokian jälkeen tuli tun-
ne, että haluan tehdä vie-
lä jotain muutakin. Koska 
vanha äitini asuu yksin Ku-
renalla, muutin äitini luok-
se asumaan, Jaana kertoi 
elämänmuutostaan, johon 
taksiyrittäjyys sopii mai-

Taksiautona Jaana Salmelalla on uusi automaattivaihteinen Opel Astra.

niosti.
Taksit toimivat liikkuvas-

sa ammatissa, jossa jokai-
nen päivä on erilainen. He 
palvelevat ammattitaitoises-
ti kaikkia asiakkaitaan. Jaa-
na sanoi haluavansa palvella 
kaikkia taksikyytiä tarvitse-
via ja kyytivänsä niin lähel-
le kuin kauemmas.  

- Olen tykännyt ajaa tak-
sia ja mitään ongelmia ei ole 
ollut. Pudasjärvellähän ajaa 
useampi nainen taksia, joten 
meihin naisiin voi luottaa. 
Olen valmis lähtemään kyy-
tiin niin yöllä kuin päivällä.

Rauni Räisänen 
kuva Heimo Turunen
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Livolla suoritettiin poimijakortteja ja kerättiin villiyrttejä
Livon kylällä huhki heltees-
sä joukko kurssilaisia kah-
den päivän ajan villiyrttien 
tunnistamisen, keruun ja 
myynnin parissa. Maanan-
taina 16.7. kurssilaiset suo-
rittivat yrttipoimijakortit 
maitohorsmasta, siankärsä-
möstä, kanervasta ja mesi-
angervosta Livon koululla 
Pudasjärven kansalaisopis-
ton järjestämällä kurssilla. 
Seuraavana päivänä tiistai-
na 17.7. sama joukko suun-
tasi Kurenalta kimppakyy-
dein luomukeruualueelle 
Livolle keräämään myyn-
tiin edellisenä päivänä ope-

tettuja villiyrttejä. Keruu- ja 
myyntipäivän järjesti Villi-
ruuan saatavuuden kehittä-
minen Koillismaalla -hanke. 

Keruu- ja myyntipäivänä 
keskityttiin villiyrttien kuk-
kien keruuseen, sillä heinä-
kuussa on monen syötävän 
luonnonkukan kukinta-aika. 
Myyntiin kerättiin siankär-
sämön kukintoa, kanervan 
kukkaa ja maitohorsman 
lehteä. Villiyrttien lehdet 
kannattaa yleensä kerätä al-
kukesästä ennen kukintaa, 
jolloin lehtien laatu, maku ja 
vaikuttavat aineet ovat par-
haimmillaan. Lehtiä voi ke-

rätä ja käyttää myös pitkin 
kesää, jos ne ovat pysyneet 
hyväkuntoisen ja terveen nä-
köisinä. 

Kurssilaiset saivat kerät-
tyä luomuyrttejä kolmen 
tunnin aikana yhteensä 13,5 
kiloa. Eniten kerättiin mai-
tohorsman lehteä (7,7 kiloa) 
ja siankärsämön kukintoa 
(5,6 kiloa). Kurssilaiset ko-
keilivat kerätä myös kaner-
van kukkaa, jota sen kevyen 
painonsa vuoksi on hankala 
saada kerättyä isoja määriä. 
Kanervaa kertyikin astioihin 
yhteensä vain 200 grammaa. 
Keruu- ja myyntipäivän ve-
täjänä toimi Villiruuan saa-
tavuuden kehittäminen 
Koillismaalla -hankkeen 
projektipäällikkö, luonnon-
tuoteneuvoja Sonja Kinnu-
nen, joka opasti kurssilaisia 
keräämään yrttejä kaupalli-
seen poimintaan soveltuvil-
la keruutavoilla, joilla kerää-
minen on nopeaa ja yrttien 
laatu pysyy silti hyvänä. 
Kaupallisessa keruussa tu-
lee kiinnittää erityishuomio-
ta myös hygieenisiin toimin-
tatapoihin. 

Keruun jälkeen saalis 
vietiin Kurenalle LAromit 
Oy:lle, joka osti yrtit kurssi-
laisilta tuoreena kilohinto-
jensa mukaisesti. Maitohors-

man lehdestä maksettiin 
kolme euroa kilolta, siankär-
sämön kukasta kuusi euroa 
ja kanervan kukasta yhdek-
sän euroa. Maitohorsman 
lehti oli kurssilaisten mieles-
tä nopein, tuottoisin ja hel-
poin kerätä. Osa kurssilaisis-
ta sai kerättyä lehteä yhden 
tunnin aikana yli kolme ki-
loa, jolloin tuntipalkka leh-
den keruusta nousee noin 
10 euron hujakoille. Villi-
yrttien, marjojen ja sienten 

Ahkeria kurssilaisia perkaamassa huonokuntoisia maitohorsman lehtiä pois joukosta en-
nen niiden kuivaamista.

myynti on kerääjälle vero-
tonta tuloa. 

Myynnin jälkeen yrtit siir-
rettiin kasvikuivureihin kui-
vumaan. Kuivauksen aika-
na yrttien paino putoaa noin 
kymmenesosaan tuoreen yr-
tin painosta. Kuivatuista yr-
teistä, paitsi kanervan ku-
kasta, LAromit Oy maksaa 
kerääjilleen kymmenkertai-
sen kilohinnan.

Kanervan kukasta makse-
taan kuivattuna viisinkertai-

nen kilohinta. LAromit Oy 
käyttää kyseisiä yrttejä Fin-
landia -yrttiteen valmistuk-
seen. 

Seuraavaksi Pudasjär-
vellä järjestetään samanlai-
set koulutuskokonaisuudet 
marjoista ja sienistä; Syöt-
teen luontokeskuksella lau-
antaina 11.8 marjat sekä 
lauantaina ja sunnuntaina 
1.-2.9. sienet.

Sonja Kinnunen

Seuraavaksi Pudasjärvellä järjestetään samanlaiset 
koulutuskokonaisuudet marjoista ja sienistä. Koulu-
tukset pidetään Syötteen luontokeskuksella lauantai-
na 11.8. (marjat) sekä lauantaina ja sunnuntaina 1.-2.9. 
(sienet). Sienikoulutuksessa suoritetaan ensimmäisenä 
päivänä sienipoimijakortti ja toisena päivänä kerätään 
myyntiin herkkutatteja Syötteen sienimaastoissa. 

Marjakoulutuksessa ei suoriteta lainkaan poimija-
korttia, vaan siinä käydään yleisesti läpi Suomen luon-
nossa esiintyviä syötäviä ja myrkyllisiä marjalajeja ja 
lähdetään sen jälkeen keräämään mustikkaa myyntiin. 
Molempiin koulutuksiin kuuluu ilmainen bussikulje-
tus Kurenalta Syötteelle ja takaisin. Koulutuksiin voi il-
moittautua mukaan Pudasjärven kansalaisopiston net-
tisivuilla.

Mustikkaa ja herkkutatteja Syötteellä

Virkistysuimala Puikka-
rissa ja kuntosalissa on ke-
sän aikana tehty remonttia. 
Kuntosalin katto oli avattu-
na ja ilmanvaihtoa paran-
nettu. Kuntosali on avattu 
maanantaina 30.7. ja kuntoi-
lemaan pääsee maanantai-
torstai kello 12-20 ja perjan-
taisin 6.15 -14. Elokuun ajan 
kuntosali on suljettu viikon-

Puikkarin kuntosali avattu – allasosaston 
remontissa viivästyksiä

loppuisin. Kulkuavaimen 
lunastaneet pääsevät kuiten-
kin kuntoilemaan joka päi-
vä kello 6-22. Kulkuavaimen 
voi päivittää tai ostaa Puik-
karin palvelupisteestä edellä 
mainittuina aukioloaikoina.

Puikkarin allasosaston re-
montissa on vaihdettu pat-
teritermostaatit ja uusittu 
kauttaaltaan käyttövesiput-

Kuntosalin laitteet ovat pysyneet samoina, mutta ensi vuonna niitä on kaupungin suunnitelmissa uusia.

kistot. Myös allasosaston 
kaikki valaisimet on uusit-
tu. Uimahallivastaava Aini 
Seppäsen mukaan remontin 
valmistumiseen on tullut vii-
västystä eli se ei ole pysynyt 
etukäteen suunnitellussa ai-
kataulussaan. 

-Näillä näkymin uimahal-
li pystytään avaamaan toi-
vottavasti elokuun aikana. 

Avaamisajankohtaan vai-
kuttavat vielä monet eri sei-
kat. Esimerkiksi varmuutta 
ei ole vielä siitä, joudutaan-
ko iso allas tyhjentämään ja 
pesemään. Tyhjennykseen 
ja siivoukseen menee viikko 
ja toinen viikko allasveden 
lämmittämiseen, kertoi Sep-
pänen. HT

Taneli Ervasti kertoi kuntoilevansa Puikkarin kuntosalilla 
kuutena päivänä viikossa noin 45 minuuttia kerrallaan. Ylä-
asteelta tuli kuntoilukipinä kavereiden kanssa, joka on jat-
kunut. Tanelilla on avainlätkä, jolla voi tulla kuntoilemaan 
milloin vain kello 6-22 välisenä aikana. 

Aleksi Pihlaja ja Tommi Pigg olivat tulleet Puikkarin kun-
tosalille kuntoilemaan. Aleksi kertoi opiskelevansa Limin-
gassa turvallisuusalalle ja siellä on liikunta- ja kuntosali 
vapaasti käytössä ja hän kertoi kuntoilevansa siellä kes-
kimäärin kolme kertaa viikossa. Tommi oli tullut Aleksin 
kanssa tutustumaan kuntosaliin. Kertoi olevan kiva koke-
mus. Kuntoilua hän hoitaa enemmän lenkkeilemällä. 
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Hippo-jalkapallokoulu innostaa liikkumaan

Kurenpoikien järjestämä 
Hippo-jalkapallokoulu ko-
kosi uusia, innokkaita lap-
sia lajin pariin. Reilusta vii-
destäkymmenestä lapsesta 
yli puolelle jalkapallo ei vie-
lä kuulunut omiin harras-
tuksiin. Toki innostus lajin 
pariin oli kova, ja jalkapal-
lokoulussa sen kokeilemi-
nen oli helppoa. Ohjaajina 
toimivat seuran vanhemmat 
juniorit yhdessä muutaman 
valmentajan kanssa. Pudas-
järven Osuuspankin tuella 
Kurenpojat on jo useampana 
kesänä palkannut kesätyön-
tekijöitä, joiden vastuulla jal-
kapallokoulun suunnittelu 
ja toteutus nytkin oli.

Alle 12-vuotiaat lap-

Hippo-jalkapallokoululaiset saivat Osuuspankin lahjoittaman osallistujapalkinnon sekä Kurenpojilta mitalin ja kutsun tulla mukaan seuratoimintaan. 

Arttu opettelee kikkojen 
avulla ohittamaan seuran 
kesätyöntekijä Abdallen.

Leikin avulla opeteltiin liikunnan perustaitoja sekä totuteltiin palloon.

Pelaaminen oli monen jalkapallokoululaisen mieleen.

Sanni riistää palloa kunin-
kaan pallovaraston vartijal-
ta Elmeriltä. Sannin vuoro vartioida kuninkaan pallovarastoa Niilon yrittäessä ryöstää pallo ja kuljet-

taa se ohi toisen vartijan.

Helteellä viilennystä tarjosivat vesisankot kentän reunoilla. 

set jaettiin kolmeen ikäryh-
mään, joista jokaiseen tuli 
lähes 20 lasta. Vanhimpien 
ryhmässä oli tulevia uusia 
harrastajia. Tytöistä ainakin 
Abigail, Asmaa ja Dorgas ai-
koivat heti seuraavalla vii-
kolla mennä mukaan seuran 
järjestämiin harjoituksiin. 

8-vuotias Arttu tuli jal-
kapallokouluun Puhoksel-
ta, ja kertoi olleensa mukana 
aiemminkin. Viikon aika-
na parasta olivat Artun mie-
lestä olleet pelit. Hän kertoi 
oppineensa uusia kikkoja. 
EM-kisojen jälkitunnelmis-
sa Arttu kertoi suosikkipe-
laajansa Ronaldon löytyvän 
suosikkijoukkueestaan Por-
tugalista. Ronaldon parem-
muus näkyy Artun mielestä 
hänen taidoissaan kikkail-
la. Artun omana toiveena on 
päästä joukkueeseen pelaa-
maan.

Tommi, 7, oli jalkapallo-
koulun ensikertalainen Syöt-
teeltä. ”Kovasti oon tykän-
nyt pelata, ja mukavaa oli 
harjoitella maalivahtijuttu-
ja”. Arttu pitää jalkapallon 
lisäksi laskettelusta ja näkee, 
että voisi pelata itsekin jouk-
kueessa.

Jalkapallokoulun ensiker-
talaisiin kuului myös viisi-
vuotias Sanni. Hän nimesi 
viikon hauskimmaksi leikik-
si ”Kuka pelkää Huuhka-
jaa”- leikin ja kertoi, että 
haluaisi itsekin liittyä jouk-

kueeseen. Sannin suosikki-
pelaaja löytyy läheltä, hän 
ihailee isoveljeään Marttia. 
9-vuotias Martti pelaa Ku-
renpojissa ja hyvän pelaajan 
hänestä tekee Sannin mu-
kaan se, että hän tykkää la-
jista niin paljon, osaa ”isoja 
potkuja” ja harjoittelee to-
della ahkerasti.

Aiemminkin jalkapallo-
kouluun osallistuneen Elme-
rin, 6, mielestä jalkapallo on 
yksinkertaisesti urheilula-
jeista paras. 

Sisarukset Elsi, 5, ja Nii-
lo, 4, eivät ole aiemmin osal-
listuneet jalkapallokouluun. 
Elsin mielestä parasta on ol-
lut oppia itselle uuden lajin 
saloja: ”Leikin kautta oppii 
paljon. Olen oppinut leikin 
avulla pallon käsittelyä”. 
Elsi tykkää kaikenlaisesta 
urheilusta ja kertoo, että jos 
olisi oma joukkue, hän halu-
aisi liittyä siihen. Niilo nyö-
kyttelee siskonsa puheille, ja 
kertoo oman mielileikin jal-
kapallokoulussa olleen hir-
venmetsästys.

Teija Niemelä
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

PERJANTAI-LAUANTAI
3.-4.8.

MAANANTAI-TORSTAI 
6.-7.8.

1090
3 pkt

299

100
prk

300

100 495
10 kpl

149
pss

pll

2 kpl

495
kpl

kpl

100 149
pkt

199
pkt

249
kg

349
kg

195

300

149
pkt

299

179

299

100

pss

pkt

100
pss

495
kg

115
pkt

149
prkkg

2 kg/talous

2 pll

100
kpl

2 filettä/talous

pkt

259

100
pkt

prk

kg

pkt

1195

Tuore, ruodoton
Norjan
LOHIFILEE
raj. erä

3995 1995

425

340

1895

320

149

100
kg

MA-TI 6.-7.8.                     KE-TO 8.-9.8.

Vip
APPELSIINI-
TÄYSMEHU 1 L    
3 prk/talous

Vaasan
KAURATYYNYT
6 kpl/360 g

HK
BURGERI
100 g

RAUTAOSASTOLTA

Pingviini
VANILJAKERMA-
JÄÄTELÖ
1 L

Pouttu
KINKKU-
MAKKARATANKO
700 g

KULTAKATRIINA
KAHVI 
500 g

HK
PYTTIPANNU
KINKKUKIUSAUS 
tai KANAVIILLOKKI
250-300 g

UUTUUS!

Alk.

ARCTIC MILK
TUORE

LEIPÄJUUSTO
500 G

PE-T0 3.-9.8.

Atria
HIILLOS-

MAKKARA tai 
HIILLOSGRILLI-

PIHVI
4 kpl/320 g

BANAANIT Kariniemen
GRILLIBOXI

n. 1,7 kg/ras

Pouttu
GRILLI-
PIHVIT

n. 1 kg marinoitu

Atria Wilhelm
GRILLI-

MAKKARAT
350-400 g

Victoria 
VIHREÄ 

IRTORYPÄLE

Herkkumaa
amerikkalaisia
KURKKU-
VIIPALEITA
670/360 g

Muumi tai Smurffi
LIMSA 
0,5 L

Eldorado
CORN FLAKES
375 g

Vanajan Sekalaiset
VOHVELIT
800 g

Barilla
SPAGETTI 
1 kg

Ballerina
TÄYTEKEKSIT  tai 
Kantolan 
KAURAKEKSI

Sun Lolly
MEHUJÄÄT
10 kpl
Itse pakastettava

115,- 

Prego 
RIISTAKAMERA 16 
mp

650

Eldorado
KIVENNÄISVEDET
0.5 L

sis. pantin

Kingis 

JÄÄTELÖPUIKOT
78 ml

Vaasan
REVITTY LEIPÄ
350 g

TEKSTIILIOSASTOLTA

Valio
JUGURTIT
1 KG

  PE 3.8.                                 LA 4.8.

Lepotica
LUUMU

-Puola,

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

pss

KOULUREPUT

KOULULAISILLE 

MEILTÄ!

Orthex 
PAKASTUS-
RASIAT

995
kg

Kariniemen 
KANAPOJAN 
SISÄFILEPIHVIT
400-500 g

499
pkt

Naudan 
PAISTI-
JAUHELIHA

Pouttu
PALVI- TAI 
KEITTOKINKKU
150 g viipale

pkt

2 pkt/tal.

Porsaan
GRILLIKYLKI
”talon mausteella”

595
kg

HK Viljaporsaan
KASSLERPIHVI
450 g marinoitu

299

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

Suomalainen
VARHAISKAALI

595
kg

129
kg

Hyvä 
NAUTAJAUHELIHA
rasvaa max 10%

795
kg

Eldorado
SPAGETTI
500 g

069
pkt

0,3; 0,5; 0,75; 1 L

TALOUSTAVARAOSASTOLTA

Triumph Modern 
soft + cotton
RINTALIIVI
A-C -kuppi. Musta.

UUTUUS!

Triumph 
PAITULIT
Lyhyt hiha

NOVITA 
-LEHTI
SYKSY 2018
SAAPUNUT!

ALE!
Beavers miesten
HUPPAREITA
ale -hintaan!

ALE!
LOPUT Naisten 
KESÄMEKOT
ale -hintaan!

SIENIKORI MARJAN-
POIMURIT

MARJANPUHDISTIN
IMURIIN

MARJAN-
PUHDISTIN
PYÖREÄ

SANKOT

Alk.

CRC 
ASEÖLJY

NAAMIOVERKKO
3*1,5

1290
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Pärjänsuon entiset oppilaat koolla

Koulu tärkeä vaikuttaja ihmisen koko elämänkaareen

Pärjänsuon koululaisten 
kauan suunniteltu tapaa-
minen toteutui Hirvihallil-
la lauantaina 21.7. Paikalle 
oli saapunut noin 150 entis-
tä oppilasta ja henkilöstöä. 
Kaukaisimmat saapui-
vat Ruotsista ja Helsingistä 
saakka päästäkseen osallis-
tumaan tähän riemulliseen 
tapaamiseen.  

Juhlapuhujina tapah-
tumassa olivat eläkkeel-
lä oleva maaherra Eino Siu-
ruainen ja koulun entinen 
opettaja Vuokko Ilkka. Mu-
siikillisesta osuudesta vas-
tasi koulun entinen opetta-
ja Aira Siuruainen-Kalliola 
entisten oppilaittensa kans-
sa. Suopunki-yhtye viihdyt-
ti paikallaolijoita useaan ot-
teeseen. Koulun historiasta 
oppilaan näkökulmasta vas-

tasivat Elvi Räisänen ja Kaa-
rina Lohvansuu-Bremer.  
Tarjoilusta huolehtivat Pär-
jänsuon hirvihallin aktiivit 
henkilöt. Lohikeitto oli to-
della hyvää ja kyllä voisil-
mäpullat tekivät kauppan-
sa. Siitä suuri kiitos heille ja 
koko talkooporukalle! Kiitos 
myös karaoken vetäjä Pen-
tille. 

Osa meistä ehti aloittaa 
koulunkäynnin ns. punai-
sessa koulussa, joka sittem-
min paloi. Oppilaat jaettiin 
siinä vaiheessa jatkamaan 
koulua eri taloihin perus-
tettuihin luokkiin. Osa op-
pilaista ehti turhaan rie-
muita pitkästä kesälomasta, 
kun punainen koulu paloi 
28.4.1956. Riemu oli ennen-
aikaista. Opettaminen jatkui 
poikkeusolosuhteissa siihen 
saakka, kunnes uusi koulu 
valmistui.

Voisimme siteerata rakas-
tetun opettajamme Vuok-
ko Ilkan puheen alkua, jossa 
näkyy sen aikakauden mer-
kittävät henkilöt ja tapahtu-
mat.  ”Presidenttinä oli Urho 
Kaleva Kekkonen. TV-lähe-
tykset olivat alkaneet, mut-
ta ne eivät vielä näkyneet 
Pärjänsuolla. Ensimmäi-
nen Sputnik lensi taivaalla, 
ja sen lentoa seurattiin ko-
vina pakkasöinä koulun pi-
halla. Pirkko Mannolasta 
tuli miss Suomi. Kansantau-
tia - tuberkuloosia ei vielä 
ollut voitettu. Suomessa oli 
vielä silloin 45000 tuberku-
loosia sairastavaa ihmistä. 
Suomi olikin taudin suhteen 
Euroopan ”musta maa”. 
Veikko Hakulisesta tuli 15 
kilometrin hiihdon maail-
manmestari. Nikita Hrut-
sov oli Neuvostoliiton pää-
mies. Aasialainen influenssa 
vaati 1500 kuolonuhria. Pop-
tähti Michael Jackson syn-
tyi. Veikko Vennamo erosi 
maalaisliitosta. Jean Sibelius 
kuoli. Suosituimmat iskel-
mät olivat ”poika varjoisal-

ta kujalta” ja ”Saarenmaan 
valssi!”.

Täällä Pärjänsuolla, joka 
oli siihen aikaan Suomen 
suurin asutusalue, koulu 
oli palanut pari vuotta ai-
kaisemmin ja uusi koulu 
oli aloittanut vuotta ennen. 
Kunta olisi halunnut raken-
taa uuden koulun edelleen 
kolme opettajaiseksi, mutta 
joku koulun johtokunnan jä-
senistä oli sanonut, ettei tar-
vita kuin kolme hänen kal-
taistaan isäntää, joilta tulee 
peräkkäisinä vuosina seitse-
män lasta kouluun, niin sii-
nä on jo yksi luokallinen. 
Näillä perusteilla uusi kou-
lu rakennettiin 4-opettajai-
seksi. Uusi koulu ja asunnot 
olivat ajanmukaiset ja varus-
teiltaan erittäin hyvät ja mo-
nipuoliset. Kaikki entinen 
koulun varustus lienee pala-
nut, koska uudet välineet oli 
tilattu viimeisen päälle ajan-
mukaiset.

Koulu paloi – uusi 
rakennettiin
Uuden koulun vihkiäiset pi-
dettiin 26.5.1958. Koulun 
vihki kirkkoherra Timo Hä-
mäläinen ja juhlapuheen piti 
kansanedustaja Eino Rytin-
ki. Juhlaa valmisteltiin koko 
talvi, ja siitä yritettiin tehdä 
mahdollisimman arvokas. 
Juhlan yhteydessä oli myös 
käsityönäyttely. Juhlan kun-
niaksi naisopettajat olivat 
pukeutuneet kansallispukui-
hin, ja kunta tarjosi koko juh-

laväelle aterian.
Millaista oli sitten itse 

koulunkäynti? Siitä teillä 
kaikilla on omat muistonne, 
joko ajan kultaamat tai sitten 
ei. Monet meistä kantavat 
koulumuistojaan läpi elä-
män, joko hyviä tai huonoja, 
useimmat meistä molempia.

Työviikko oli vielä 6-päi-
väinen. Työtahti koulus-
sa oli aika verkkainen, eikä 
työrauhaongelmia suurem-
min ollut. Aamulla kilistet-
tiin kelloa koulun rappu-
silta ja oppilaat asettuivat 
riviin. Suorin rivi pääsi en-
sin sisälle. Päivä alkoi aamu-
hartaudella luokissa, jonka 
aikana oppilaat seisoivat. Is-
tuttiin luvan perästä, ja aina 
vastatessa noustiin ylös. Pal-
jon opeteltiin asioita ulkoa, 
eikä oppilaiden omaan luo-
vuuteen kovinkaan paljoa 
panostettu. Opettaja opet-
ti ja oppilaat oppivat tai oli-
vat oppivinaan. Pyrkimys 
siihen, että oppiminen läh-
tisi oppilaan omasta oivalta-
misesta eikä ulkoapäin tule-
vasta opettamisesta, oli vielä 
lapsenkengissä. Opetustapo-
jen radikaalia parantamista 
koulussa alettiin vasta 80-lu-
vulla toden teolla toteuttaa. 

Perustaidot opittiin
Näiden vuosien jälkeen 
muutos kouluelämässä, ku-
ten kaikkialla muuallakin, 
on ollut valtava. Ne asiat, 
jotka sen aikaisen koulutuk-
sen mukaan olivat tärkeitä ja 

Pekka Heikkinen ja Ari-Matti Ilkka.

Pärjänsuon koulun oppilaita.

Eino Siuruainen käsitteli laajasti Pärjänsuon asutusalueen 
historiaa.

Äiti ja poika tanssin pyörteissä. 
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Opettaja Vuokko Ilkka ja hänen oppilaansa.

Timo Heikkinen, entisen 
opettajan Eila Heikkisen 
poika, toimi tapahtuman 
juontajana ja oli  muutenkin 
aktiivisella otteella tapaami-
sen järjestelyssä. Määtän sisarukset. 

Pitkään koulun keittiössä työskennellyt Aini Juusola ja 
opettaja Vuokko Ilkka kukitettuina.

marjat. Koulun tiloja kylillä 
käytettiin moniin muihin eri 
tilaisuuksiin kuin itse opet-
tamiseen. Siuruainen otti 
kantaa myös miksi syrjäseu-
tujen koulutusrakennetta ei 
kehitetty paikallista elinkei-
noelämää tukevaksi, vaan 
jatkettiin vanhalla mallilla. 
Tänä päivänä pitäisi huomi-
oida eri seutukuntien tarpeet 
myös koulutuksessa. 

Juhlassa huomioitiin pie-
nillä lahjoilla juhlapuhujat 
ja koulun pitkäaikainen hen-
kilökunta. Monet tapasivat 
ensi kerran vuosikymmeni-
en jälkeen omat koulukave-
rinsa. Pihalla kuului koko 
ajan huutoja ”oletko se sinä 
ja tunnetko minua ja mis-
sä sinä olet ollut ja mitä si-
nulle kuuluu.” Ilo ja riemu 
täytti Hirvihallin ja onnen-
kyyneleet virtasivat monel-
la. Tälle tapaamiselle oli sel-

ensisijaisia, on tähän men-
nessä kyseenalaistettu mo-
nen monta kertaa. 

Usein tuleekin pohtineek-
si sitä, kuinka paljon vanhas-
sa koulussa turhaa ja tois-
sijaista asiaa opetuksessa 
pidettiinkään niin tärkeänä 
tämän päivän näkökulmasta 
katsottuna. Voi olla, että joil-
lakin on vielä selkeä muisto 
noilta kouluvuosilta esimer-
kiksi kaunokirjoituksesta ja 
opettajan pedanttisesta pyr-
kimyksestä täydellisyyteen. 
Tämän päivän maailmassa 
kynä ja sininen vihko ovat 
jotakuinkin menettäneet 
merkityksensä. 

Voi vain todeta, että vä-
hemmälläkin totisuudella 
olisi pärjätty. Silti uskomme, 
että sen aikaisessa koulus-
sa oli myös paljon hyvää. 
Opittiin perustaidot, luke-
maan, kirjoittamaan ja las-

kemaan. Tehtiin puutöitä ja 
käsitöitä. Opeteltiin käytös-
tapoja. Tänäkin päivänä on 
maailmassa miljoonia lap-
sia vailla näitä perustaitoja. 
Kouluruuan suhteen Suomi 
oli ensimmäinen maa maa-
ilmassa, jossa oppilaat saivat 
aterian joka päivä.

Siihen aikaan opettajan 
luontaisetuihin kuului myös 
navetta, joka oli pihan toisel-
la puolella. Kerran saimme 
päähämme, että ostetaan-
pa porsas, niin joulukinkku 
on omasta takaa. Kutsuttiin 
hätiin naapurin isäntä Väi-
nö Ravaska valitsemaan oi-
keanlainen porsas, sillä Väi-
nö tiesi, millainen pitää olla 
hyvän porsaan saparo. Syk-
sy sitä sikaa sitten vuorovii-
koin syötettiin, Heikkiset, 
koulun keittäjä ja me, kol-
men perheen ja koulun ruu-
antähteillä. Siitä kasvoi hoik-

ka ja niin pitkä sika, ettei se 
päässyt kunnolla käänty-
mään karsinassaan. Voi olla, 
että tänä päivänä eläinsuoje-
luviranomaisella olisi sanan-
sa sanottavana, mutta ehkä 
rikos on jo vanhentunut, ja 
uskallan siitä kertoa. Jälleen 
Väinön toimesta se sika sit-
ten ennen joulua lahdattiin 
ja kinkun saanti oli taattu.”

Kansakoulut kylien 
keskuksia
Eläkkeellä oleva maaherra 
Eino Siuruainen käsitteli pu-
heessaan laajemmin Pärjän-
suon asutusalueen histori-
aa. Kansakoulut olivat kylän 
keskuksia. Opettajat asuivat 
kouluilla ja vaikuttivat koko 
kylän elämään.

Huolellisesti valmistel-
tiin äitienpäivät, joulujuh-
lat, kasvatettiin koulun pe-
runat sekä yhdessä kerättiin 

vä tilaus.
Koulu on ollut tärkeä vai-

kuttaja ihmisen koko elä-
mänkaareen.

Hiihtokilpailut  
tärkeänä
Muisteluissa nousi esille 
koulujen väliset urheilukil-
pailut, joista hiihto erityi-
sesti. Välineet urheilussa ei-
vät varmasti vastanneet tätä 
päivää, mutta kilpailuvietti 
oli kova. Suksiin sopi kyntti-
lä voiteeksi säällä kuin sääl-
lä. Koulut pitivät ensin omat 
esikisansa ja näin sai ku-
kin koulu valittua edustus-
joukkueensa kisoihin. Do-
pingtestejä ei tarvittu, mutta 
muuta kritisointia jälkikä-
teen kyllä käytiin, että oliko 
oikea koulu voittanut. Hävi-
äjät laskivat minuutteja, pal-
jonko jäätiin jälkeen. Kaunaa 

kyllä kannettiin voittajakou-
lua kohtaan, mutta seuraa-
vana vuonna oli uusi koitos.

Muistoja kerrottavana oli-
si vaikka miten paljon, mut-
ta tärkeintä tapahtumassa 
oli yhdessäolo ja kokemus-
ten jakaminen. 

Tähän loppuun voimme 
siteerata erään isän toivo-
musta poikansa oppimises-
ta: ”Oppisi edes sen verran 
lukemaan, että osaisi lukea 
tienviitat.” Opittiinhan siel-
lä se ja paljon muutakin. 
Toiveita on tullut runsaas-
ti uuden tapaamisen järjes-
tämisestä. Kenties, kenties, 
kenties…

Kaarina 
Lohvansuu-Bremer ja 
Elvi Räisänen 
Koulun entiset oppilaat
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Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

* Leikkurit/urasahat
* Routamatot
* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt ja  
 asuntovaunu

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Pistotie 4, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

Livolla vietettiin lauantai-
na 21.7. kesäpäivätapahtu-
maa monipuolisen ohjelman 
merkeissä. Ne alkoivat per-
jantaina 20.7. vuorokauden 
mittaisella lettukestifaaleil-
la Livojoen Illikaisenkosken 
partaalla olevalla Livokas 
ry:n kodalla. Maisema joel-
le oli avautunut mukavasti, 
kun metsikköä oli harven-
nettu ja raivattu alkukesästä. 

-Tapahtuma oli jo kol-
mantena perättäisenä vuo-
tena ja löytänyt paikkansa, 
kertoi tapahtuman yhdessä 
Kari Koivulan kanssa ideoi-
nut kyläseura Livokas ry:n 
puheenjohtaja Vesa Salmela 

Livolla lettukestifaalitapahtuma
lettujen paistovuorossa toi-
miessaan perjantai-iltana. 

Kahvi tarjottiin nuotio-
pannusta. Kahvin ja letun 
sai edullisesti kolmella eu-
rolla. Kävijöitä riitti tasaise-
na virtana, parikymmentä 
henkilöä oli jatkuvasti laa-
vulla. Kun joku poistui, tilal-
le tuli heti uusia. Yölläkin on 
ollut kävijöitä ilman taukoja, 
arveltiin aikaisempien vuo-
sien kokemusten valossa. 

Lettujen paistamisessa 
olivat mukana Salmelan li-
säksi Jari ja Jaana Koivula 
sekä koululainen Juha Sal-
mela oli ahkerana apulaise-
na. 

Leppoisassa hengessä 
laavun äärellä tavattiin tut-
tuja ja tutustuttiin toisiinsa. 
HT

Lettukestifaaleilla riitti kävijöitä tasaisena virtana. 

Lettujen paistovuorossa 
Livokkaan puheenjohtaja 
Vesa Salmela. 
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9,95

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

B A C K   T O   S C H O O L !

10 KPL

NYTDUUDSONS 
KANGASKENGÄT

Norm. 14,50

Upo
PESUKONE 6021 S
- 6 kg täyttö
- Linkous 1200 kierrosta
- Energialuokka A+++
- HUOM! Syvyys vain 44 cm
- Takuu 2 vuotta

349,-

Esimerkiksi 

uutuus!

PÖLLÖ & TEKSTI
VIHKO

2,95Kivat tarvikkeet kouluun meiltä

NAISTEN
LENKKARIT
harmaa, 
pinkki, 
kukka

Hajakokoja

14,-
Norm. 19,90

NYT

15,-
NYT

-30 %
KAIKKI LOPUT 
LASTEN 
SANDAALIT

Hajakokoja Alennus koskee norm. hintaisia tuotteita

NAISTEN JA MIESTEN 
LENKKARIT CAMO
harmaa, 
pinkki, 
vihreä

NYT

RAJOITETTU ERÄ KODINKONEITA
Upo
PESUKONE PK 7141
- 7 kg täyttö
- Linkous 1400 kierrosta
- Energialuokka A+++
- Takuu 2 vuotta

399,-

Upo
KUIVAUSRUMPU T 7101
- 7 kg täyttö
- 15 ohjelmaa
- Energialuokka B
- Takuu 2 vuotta

449,-

Upo
PESUKONE PK 8141 i
- 8 kg täyttö
- Linkous 1400 kierrosta
- Hiiliharjaton moottori
- Takuu 2 vuotta

449,-

Einhell TC-PG 3500W
AGGREGAATTI
- Takuu 2 vuotta

349,-

Einhell 
TYÖKONESETTI
18V 1,5+3,0 Ah
- Porakone
- Hiomakone
- Takuu 2 vuotta

189,-

-50%

BBQ
HIILIGRILLI

99,-

VIELÄ MUUTAMA 
KYLPYTYNNYRI

1590,-

VENEEN AIROT
240 JA 270 CM

39,90

LOPUT
KORISTESUIHKU-
LÄHDEPATSAAT LOPUT RUOHONLEIKKURIT 

ULOSHEITTOHINTAAN!!!

Norm. 24,90
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Pudasjärven Pilikkiviikko 
Kesäpilkin MM-kilpailut jär-
jestettiin 23.7.-28.7. 15. ker-
ran Havulan rannassa. Kisa 
keräsi tänä vuonna lähes 200 
kilpailijaa, joista useat pilk-
kivät maailmanmestaruu-
desta useita suorituksia. Juh-
lavuoden kisassa haluttiin 
huomioida erityisesti lapset. 
Heille oli kaupungin tuel-
la lauantaina ja sunnuntaina 
Sirkus Taiga-Aika Sirkus-
työpaja ja pomppulinna. 
Sunnuntaina finaalin aikana 
vajaa 30 lasta osallistui ran-
nalla onkimistapahtumaan, 
jossa jokainen sai palkintona 
jäätelöt, mehua ja letut. 

Kisan voittona ollut fatbi-
ke polkupyörä matkasi tällä 
kertaa Kuopioon, saajana ki-
san voittaja Markku Kukko-
nen. Voittaja kertoi osallistu-
neensa karsintaan torstaina, 
josta pääsi välierään, siitä 
sunnuntain pikkufinaaliin, 
josta sitten finaaliin. Markku 
kertoi osallistuneensa kisaan 
useita kertoja, finaalissa oli 
toisen kerran, mutta palkin-
topallilla ensimmäistä kertaa 
ja heti korkeimmalla korok-
keella. Palkintopyörä mahtui 
hyvin farmariautoon. Mark-
ku kertoi osallistuneensa ki-
soihin yhdessä nurmeslaisen 
Kari Turusen kanssa, joka 
oli myös finaalissa (ei saalis-
ta, sijoitus 22). He olivat ma-
joittuneena Lentäjän majalla 
torstaista sunnuntaihin. 

Toisena ollut Anna-Lee-

Osallistujia ympäri Suomen:

Pilikkiviikkoperinne jatkui 
Pudasjärven Havulanrannassa

na Kannisto Turusta on ki-
sojen vakiokävijöitä, mu-
kana kisassa jo 12 kertaa. 
Henkilökohtaisessa kisas-
sa hän oli toista kertaa mita-
leilla, kun myös viime vuon-
na tuli hopeasija. Lisäksi hän 
oli kolme vuotta sitten voit-
tajana joukkuekisassa. Kol-
manneksi pilkkinyt Pekka 
Kurttila Muhokselta kertoi 
voittaneensa kisan 10 vuot-
ta sitten. Tällä kerralla hän 
pääsi loppukilpailuun pik-
kufinaalin kautta. Pudasjär-
visiä oli tällä kertaa finaalis-
sa vain kaksi; Miikka Harju 
(11.) ja Hannu Kellolampi 
(15.). 

Kilpailijat olivat saapu-
neet perinteisesti ympä-
ri Suomea. Karsinnat olivat 
maanantaista perjantaihin, 
lauantaina pidettiin välierät 
sekä joukkuekilpailu ja sun-
nuntaina 29.7. olivat pikkufi-
naali ja loppukilpailu. Sää oli 
viikon aikana helteisen läm-
min ja aurinkoinen, tiistaina 
oli yhden karsintalähdön ai-
kana sadekuuro.  

Hyviä kalansaaliita
Kilpailunjohtaja Paavo Er-
vasti kertoi kalansaaliiden 
olleen tänä vuonna kisahis-
torian parhaimpia. Lauttojen 
sijoitteluakaan ei tarvinnut 
kisan aikana muuttaa. Ki-
san ensimmäisen karsinnan 
yhteissaalis oli yli 25 kiloa. 
Torstaiaamun kisassa tuli 
myös yli 15 kiloa. Finaalissa 

kalojen saanti oli haasteellis-
ta, voitto tuli 454 gramman 
tuloksella ja peräti kuusi 
pilkkijää jäi ilman saalista. 

Kisan järjestäjänä oli Pu-
dasjärven Urheilijat, josta 
piti löytyä myös talkoovä-
ki kisan vaatimaan järjeste-
lytyöhön. Seuran eri jaostot 
vastasivat kunkin päivän 
järjestelyistä, johon kuu-
lui muun muassa kioskin 
ja makkaroiden paistopis-
teen hoitaminen sekä kil-
pailijoiden kuljetus lautoille 
ja takaisin. Kilpailualusta-
na toimivat järjestäjien Pu-
dasjärvelle ankkuroimat 2,4 
x 2 metrin suuruiset styrok-
sialustat, joissa kussakin oli 
yksi pilkkireikä. 

Voittajalle oli palkinto-
na sähköavusteinen fatbi-
ke polkupyörä, hopealla sai 
kaksi tavallista polkupyö-
rää ja pronssi palkittiin ruo-
honleikkurilla. Myös jouk-
kuekilpailun kolme parasta 
palkittiin. Lisäksi palkittiin 
koko kilpailun suurin kala 
Marttiinin lapinleukulla. Sen 
sai pudasjärveläissyntyinen 
Markku Poropudas torstai-
iltana nostamallaan 1254 
gramman lahnalla. Suurim-
man kalan sai kuitenkin sa-
moin pudasjärveläissyntyi-
nen Mikko Lehtola, jonka 
pilkkiin tarttui torstai-iltana 
1770 gramman säyne. Hän 
oli sillä kertaa onkimassa ns. 
nollalautalla, jonka tuloksia 
ei laskettu kilpailuun. Jokai-
sen karsinnan suurimman 
kalan saanut henkilö palkit-
tiin nuotiogrillillä. 

Joukkuekilpailun finaa-
li käytiin lauantaina illal-
la. Voiton vei Mestaroidut 
Kalastajat Raahe Jorma Vil-
minko, Jani Orava ja Ismo 
Karhunen. Toisena oli Mar-
tinniemen Erä- ja Kalakerho 
Haukiputaalta, joukkuees-
sa Aarne Vuononvirta, Esko 
Olkoniemi ja Veikko Ovas-
ka. Kolmantena oli Rislee-
pi Kemistä Risto ja Leena Il-
tanen sekä Pirjo Särkiaho. 
Kaikkiaan joukkuekisan fi-
naaliin osallistui 8 joukku-
etta. 

Pienoispilkkipatsaat jaet-
tiin Leena Iltaselle ja Kalevi 
Valoselle, jotka olivat osallis-
tuneet kymmeneen kisaan. 

Kaupunki tukijana
Ennen palkintojen jakoa sun-
nuntai-iltana pidettiin hiljai-
nen hetki Lauri Hemmilän 
muistolle.

Tämän jälkeen käytti ter-
vehdyspuheenvuoron kau-
punginhallituksen varapu-
heenjohtaja Vesa Riekki. 
Hän totesi kaupunginhal-
lituksen sitoutuneen tuke-
maan tällaisia tapahtumia ja 
tehneen päätöksen seuraavi-
en neljän kisan tukemises-
ta ja toivoi samalla edelleen 
tapahtuman kehittämis-
tä. Riekki sanoi arvostavan-
sa talkooväen panosta, joka 
omalta osaltaan takasi ta-
pahtuman onnistumisen. 

Tapahtuman aikana myy-
tiin kisa-arpoja. Päävoittoina 
olleen sähköavusteisen pol-
kupyörän voitti arvalla 782 
Seppo Soronen ja auton pe-
räkärryn voitti arvalla 715 
Ari Penttilä. 

Heimo Turunen

Kisojen 15-vuotisjuhlavuonna panostettiin lapsien ohjelmaan, jossa oli mm. rannalla onki-
mistapahtuma. Jokainen sai palkintona jäätelöt, mehua ja letut. 

Kilpailualustana toimivat järjestäjien Pudasjärvelle ankkuroimat 2,4 x 2 metrin suuruiset 
styroksialustat, joissa kussakin oli yksi pilkkireikä. 

Kisojen suurimman 1254 g painavan lahnan onki torstai-
iltana Markku Poropudas, palkintona Marttiinin lapinleuku

Kymmenennen kerran kilpailuun tällä kertaa osallistuneet 
Kalevi Valonen ja Leena Iltanen palkittiin pienoispatsailla. 

Tällä kertaa oli finaalissa paljon uusia. Kymmenkunta ker-
taa finaalissa ja muutaman kerran palkintopallillakin seiso-
neet Usko Kokko, Ensio Takkinen ja Sirkka Kokko seurasi-
vat tällä kertaa finaalia katsojien joukossa. 

Pudasjärvisistä finaaliin päässyt Miikka Harju (edessä) kertoi olleensa keskiviikkona tal-
koissa suunnistusjaoston vuorolla ja saaneensa silloin idean osallistua myös itse kisaan, 
josta pääsi välierään, siitä pikkufinaalin kautta finaaliin eli vietti aikaa ongintalautalla 12 
tuntia.
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TULOKSET: 
(kaikki tulokset näkyvät 
netissä):
1.Markku Kukkonen 454 g, 2. 
Anna-Leena Kannisto 395, 3. 
Pekka Kurttila 296, 4. Anja Ket-
tunen 261, 5. Vesa Rahikkala 256, 
6. Jorma Vilminko 247, 7. Jani 
Orava 197, 8. Juha Kangas 195, 
9. Mika Karvonen 147, 10. Aimo 
Mansikkamäki 141, 11. Miikka 
Harju 125, 12. Risto Iltanen 122, 
13. Tauno Laakso 111, 14. Veik-
ko Meskanen 107, 15. Hannu 
Kellolampi 102, 16. Mikko Leh-
tola 97, 17. Markku Poropudas 
57, 18. Martti Knuutinen 57. 19. 
Kirsti Kangas, 20. Raimo Lähde, 
21. Esko Olkoniemi, 22. Kari Tu-
runen, 23. Veijo Keveri, 24. Aar-
ne Vuononvirta, 25. Pekka Hah-
tonen. (19-25 sijat arvottiin). 

Ranuan opistoseuroissa eräs 
puhuja korosti yhdessä teke-
misen merkittävää voimaa 
ihmisen henkisen hyvin-
voinnin ja tapahtuman su-
juvan onnistumisen virran 
lähteenä. Sama asia näkyi 
Pudasjärven Urheilijoiden 
järjestämässä Pilkkikilpai-
luissa. 

Suuri joukko talkootyön-
tekijöitä laittoi taas itsensä 
likoon ja antoi aikansa kiso-
jen erilaisten tehtävien hoi-
toon. Uusien ja oudompien-
kin tehtävien suorittaminen 
onnistui lupsakasti, kun po-
rukalla pantiin toimeksi ja 
saatiin asiantuntevat ja kär-
sivälliset ohjeistukset tapah-

Yhdessä tekemällä tapahtuu

Kuntourheilujaoston talkoolaisia vastaamassa perjantaipäivän kioskista ja veneiden kul-
jettamisesta Mikko Liehu, Sointu Veivo, Senja Pihlaja ja Timo Kerälä. Takana useana päi-
vänä talkoolaisena touhunnut Kauko Tervonen lentopallojaostosta.

tuman järjestäjiltä.
Työvuorossa oli muka-

va kokea kuinka työntekijät 
ja asiakkaat saivat huomaa-
mattaan henkistä akkujen la-
taamista vaihtamalla mieli-
piteitään ja kokemuksiaan 
omista elämän kokemuksis-
taan ja yleisistä maailman 
tapahtumista. Ilahduttavaa 
talkootöissä on porukan mo-
nimuotoisuus. Nuoret, ai-
kuiset ja erilaisia taitoja hal-
litsevat ihmiset antavat ja 
jakavat toisilleen myön-
teisessä tunnelmassa mie-
leenpainuvia tietoja ja poh-
dinnan aiheita. Nämä ja 
yleensäkin osallistuminen 
pienelläkin panoksella yh-

teisen suuren ponnistuksen 
onnistumiseen ovat niitä ar-
vokkaita ”kiikkutuolimuis-
toja”, joita jokainen tarvitsee 
ja voi hyödyntää elämänsä 
varrella. Tällaisessa osallis-
tumisessa tapahtuu luonte-
vasti verkostoitumista, josta 
saattaa olla tulevina aikoina 
yllättävän suurta merkitys-
tä monissa elämänvaiheissa. 
Talkoo- ja vapaaehtoistöihin 
kannattaa lähteä mukaan, 
sillä siihen uhrattu aika tulee 
jossain muodossa moninker-
taisena hyvänä takaisin.

Sointu Veivo
Kuntojaoston talkoolai-
nen

Finalistit 4-25 saaneet palkinnot. Kolme parasta kutsuttiin palkintokorokkeelle. 

Yleisöä oli joka päivänä paikalla seuraamassa kisaa. Eniten sunnuntai-iltana finaalin palkintojen jaon aikana. 

Pilkkikisan tämän vuotiset kolme parasta Anna-Leena Kannisto, Markku Kukkonen ja Pek-
ka Kurttila palkinnot käsissään. Arvokkaat tavarapalkinnot eivät näy kuvassa. 

Joukkuekilpailun kolme parasta palkintopallilla. Martinniemen Erä- ja Kalakerhon Aar-
ne Vuononvirta ja Esko Olkoniemi, Mestaroidut Kalastajat Raahe Jorma Vilminko ja Jani 
Orava sekä Risleepi Kemistä Risto ja Leena Iltanen. 
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten 
vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoittamista, maksu 22 € sis. alv:n. Myös 
asunnon/rakennuksen/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 yhteydenottoa varten 
puh. numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. 
Teksti on toimitettava sähköpostilla: lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai paperille 
selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse 
(040 195 1732) soitetuista ilmoituksista maksu on 22 € sis. alv:n. Jos haluat 
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 22 € sis. 
alv:n.  Muistathan ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

PUDASTORI

ILMOITA ILMAISEKSI!

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

MYYDÄÄN VUOKRATTAVANA SEKALAISTA
Annetaan Kauppilan heinät 
(Ypykkärvi) 6,5 ha tekoa vas-
taan. P. 0400 582 042.

OSTETAAN
Käytetty traktorin takarengas 
13.6-36. P. 0400 309 908.

Siisti remontoitu, toisen ker-
roksen kaksio 2h+ k 58,5 m2, 
Juhontiellä, vuokra 460 € kk 
+ sähkö ja vesi. Takuu 1kk:n 
vuokra. P. 0400 998 379.

Suosittu naisten jalkajarrullinen 
vakiomallinen naist. Jupiter 
polkupyörä. Tunturi 7-vaiht. 
ja jalkajarrullinen naist. polku-
pyörä. Upea naist.Helkama 
Kaunotar polkupyörä 3-vaiht. 
ps. Otan kierrätykseen roku-
liin jääneen pyöräsi. P. 040 504 
2814.

Hyvä ja siistikunt. SYM ORBIT 
ll. 4t. rekisterissä oleva. skoot-
teri. aj. 3200 km vm 2011, 600 
e, p. 040 737 2661.

105 m2 lähellä Hirsikam-
pusta Poromiehentiellä. 
Pihassa on uusi lämmin 
autotalli ja varasto sekä 
autokatos. Soita Jari Jus-
sila 0400 686 639 tai Maa-
ret Ihme 045 678 5646.

Tarjotaan vuokralle
OMAKOTITALO

Pudasjärven terveysaseman 
uusi väistörakennus on otet-
tu käyttöön. Terveysaseman 
takapihalle valmistunutta 
väliaikaista konttirakennus-
ta hyödynnetään terveysase-
man remontin ajan ja kunnes 
uusi suunnitteilla oleva hy-
vinvointikeskus valmistuu.

Väistötiloissa on kahdek-
san vastaanottohuonetta, 
odotustilat, asiakas-wc:t ja 
väistötiloissa työskentelevän 
henkilökunnan taukotilat. 
Tiloissa toimivat tällä het-
kellä jo geriatrin, muistihoi-
tajan, astma- ja INR-hoitajan, 
puheterapeutin, perhetyön-
tekijöiden ja lapsiperheiden 
sosiaaliohjaajan vastaanotot. 
Tiloissa vuorottelevat aina 
ne vastaanotot, joiden tiloi-

hin terveysaseman remont-
ti etenee.

Tilojen muutoksista il-
moitetaan terveysaseman 
lisäksi Oulunkaaren Fa-
cebook- ja nettisivuilla. Asi-
akkaat voivat pysäköidä 
autonsa terveysaseman ta-
kapihalle. Jos auton pysäköi 
etupihalle, lyhin reitti väis-
tötiloihin on A- ja B-raken-
nuksen välistä.

Oulunkaaren vs. terveys-
palvelujohtaja Matti Vähä-
kuopus ja hallinto- ja hen-
kilöstöjohtaja Juha Torvinen 
tutustuivat tiloihin maanan-
taina 30.7. yhdessä osaston-
hoitaja Paula Mattisen kans-
sa. Vähäkuopus ja Torvinen 
kiittelevät Pudasjärven kau-
punkia hyvästä ja toimivas-

Matti Vähäkuopus ja Juha Torvinen kiittelevät Pudasjärven kaupunkia hyvästä ja toimivas-
ta yhteistyöstä väistötilojen suhteen. 
Pikkukuva: Vs. terveyspalvelujohtaja Matti Vähäkuopus ja hallinto- ja henkilöstöjohtaja 
Juha Torvinen tutustumassa tiloihin yhdessä osastonhoitaja Paula Mattisen kanssa.

Myynnin ammattitutkinto, Pudasjärvi
11.9.2018–16.8.2019 

Koulutus sisältää noin 17–21 lähiopetuspäivää.

Koulutuksen lopullinen kesto määräytyy 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
mukaisesti.

Hakeutuminen
Hakuaika päättyy 12.8.2018.
Hakulomake: ksak.fi/alkavatkoulutukset

Hakuajan päätyttyä koulutukseen on voimassa jatkuva haku.

Lisätietoa koulutuksesta
1.8.2018 alkaen
Anita Saarela-Myllylä, anita.saarela-myllyla@ksak.fi, 040 505 6319

info@ksak.fi | oppisopimus@ksak.fi | www.ksak.fi/alkavatkoulutukset 

Syksyllä 2018 alkavaa koulutusta

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 25.8.2018

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

Tervetuloa!
Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 

Tule! Näe! Koe!
K-18

Järjestää: 
LC Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijat

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri 

• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella musiikki 
  soi koko illan 
• Kokko syttyy klo 22.45
• Ilotulitus klo 23.45
Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina alkaen klo 19.45

NUORTEN 
VENETSIALAISET

pe 24.8. 
Disco klo 21-02
Järj. Pudasjärven Urheilijat

LASTEN 
VENETSIALAISET
la 25.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, 

ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

ENNAKKOLIPUT 
VENETSIALAISIIN 

15 €
Lippuja myy Tuuritupa, 

K-supermarket ja 
Niemitalon Tauon Paikka.  

Portilta lippu 18€

SARMAS

ta yhteistyöstä väistötilojen 
suhteen. Kaupungin tilaama 
ja Teijo-Talot Oy:n toimitta-
ma rakennus kohosi paikoil-
leen muutamassa viikossa.

Lisärakennuksessa täl-
lä hetkellä toimivat vas-
taanotot: perhetyöntekijät 
Aini Mertala, Virpi Uusi-Il-
likainen, Sirkkaliisa Pesä-
lä ja Pirkko-Liisa Jaara, lap-
siperheiden sosiaaliohjaaja 
Salla Räinä, puheterapeutti 
Silja Korpela (Coronaria/Te-
rameri), geriatri Mervi Nie-
minen, muistihoitaja Helena 
Kokko ja INR- ja astmahoita-
ja Anu Haanela. 

Oulunkaari tiedotus

Terveysaseman uusi 
väistörakennus otettu käyttöön

MYYTÄVÄNÄ 
60 neliön osake 

paritalosta Pudasjärvellä. 
Lisätietoja löydät

www.tori.fi. 
Puh. 040 576 0286
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HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

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

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

• 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

KATSASTUS- JA 
REKISTERÖINTIPALVELUT

JÄTEHUOLTO

AVAIN-, LUKKO- JA SUUTARIPALVELUT

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)

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.

Palveluhakemisto

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

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

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

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

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

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

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

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

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

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

TAKSI

Kesätorin vilkkaassa käytössä oli uutena ohjelmana maanan-
taina 30.7. lapsille ”Piirretään yhdessä”-tempaus, jonka oh-
jaajana toimi kesätyöntekijä Anna-Riikka Huhta. Värikyniä, 
paperia ja viivoittimet oli järjestäjien puolelta.

Lapsille piirretään 
yhdessä tempaus
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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 maksu-
tonta. Kysy myös edullista maksullista 
ilmoitustilaa!

Taksi Piipponen Oy 
Arto 0400 244 195, Seija 040 507 2318

KESÄAJAN KUTSUJOUKKOLIIKENNE
TIISTAISIN (7.8.2018 saakka)

Sarakylä – Tuhansuo – Rytinki – Pärjänsuo – Livo – Pudasjärvi 

TORSTAISIN (9.8.2018 saakka)
Kouva – Ruuhensuo – Rytinki – Metsälä – Pudasjärvi

Lähtö n. klo 9.00, meno-paluu, perillä n. 2-3h. 
Matkan hinta on linja-autotaksa.

KESKIVIIKKOISIN (voimassa toistaiseksi)
Asiointikuljetus Rytingin kauppaan Sarakylän Kyläseuran 

alueelta (2,50€/henk.). Ilmoittautuminen kuljetuksiin edellisenä 
päivänä klo 18.00 mennessä.

Paavo Ahosen Taidenäyttely 1.6.-8.7., 
Näyttely on avoinna: ma-ke klo 15-20, la-su 
klo 14-17, to-pe suljettu. Taidehuone Poh-
jantähti, Teollisuustie 1.
Luonnon keskellä” ja ”Matkamuisto-
ja” -vaihtuvat näyttelyt Syötteen luonto-
keskuksella 5.6.-31.8. ti-la klo 10-16, 26.6. 
lähtien ti-su klo 10-16.
Luovuus on meissä kaikissa 4.6.-29.7. 
ma-pe 10-19. Pudasjärven kaupunginkirjas-
to, Tuulimyllyntie 4.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrk-
käkosken Campingin pihalta, järj. Kuntour-
heilujaosto.
Syöte MTB la-su 4.-5.8. Iso-Syöte, Iso-
syötteentie.
Kiihdytyspäivä la 4.8. klo 8, Lentäjäntie.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla 
la 4.8. klo 21, Pintamontie 319.
Pistelinkosken moporalli la 11. 8. Livon 
koulu, Kirsiojantie 31.
Tanssit Sarapirtillä la 11.8. klo 21-01. 
Sarakyläntie 4661.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - AC Haka 
la 11.8. klo 14.30. Suojalinna, Urheilutie 2.
Korkokenkäkukkamekkosuohiihto la 
11.8. klo 18. Kapustasuo, Ranuantie 2616.
Syöte suunnistus su 12.8. Syötteen luon-
tokeskus, Erätie 1.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla 
la 18.8. klo 21, Pintamontie 319.
Nuorten Venetsialaiset pe 24.8. klo 18, 
Jyrkkäkoski, Rytilammentie 74.
No speed limit -huippunopeuden 
mittauspäivä la 25.8. klo 8, Lentäjäntie.
Venetsialaiset la 25.8. klo 18, Jyrkkäkoski, 
Rytilammentie 74.
Jalkapalloa: PC kurenpojat - Sodan-
kylän pallo la 25.8. klo 18.30 Suojalinna, 
Urheilutie 2.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - Haupa/2 
su 26.8. klo 14, Suojalinna, Urheilutie 2.
Elokuvailta Pohjantähdessä ma 27.8. 
Kulttuurikeskus Pohjantähti, Teollisuustie 1. 
Klo 17 Bluboin ja ponin leffa. Klo 19 Mie-
lensäpahoittaja 2: Iloisia aikoja.

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
la 4.8.2018 klo 21.00–01.00

Lippu 12€. 
C-oikeudet (olut, siideri) Pintamon kyläseura

TanssiT 
PinTamolla

merja juuTisen 
TahdiTTamana

Jongun Metsästysseura ry:n

KESÄKOKOUS  
pidetään pe 10.8.2018 klo 18.00 

Hirvikämpällä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Vielä kerran!
Viihteellinen 
Rosvopaistitapahtuma 
pe 17.8.2018 klo 12 

Ouluhallissa Oulussa.
Teemme retken tapahtumaan. 

Lähdemme S-marketin viereiseltä linja-auto 
pysäkiltä klo 10, paluu tapahtuman päätyttyä. 

Ilmoittautuminen pe 10.8. mennessä: 
Esko Törmänen p. 0400 309 908. 
Pudasjärven Sotaveteraanit ry

11.8.2018 HIRV, KARH. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
Jarmo Manninen puh. 040 961 9742.

18.8.2018 LINT. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
Teemu Moilanen puh. 0400 374 296 

LINT palkintotuomareiden jatkokoulutus. 
HUOM! pakollinen vanhoille palkintotuomareille.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
Teemu Moilanen puh. 0400 374 296
10.8.2018 klo 18.00 sekä 18.8.2018.

Pudasjärven metsästyspystykorva ja 
ajokoirakerho järjestää 

palkintotuomarikursseja seuraavasti:

Ruuhensuon Metsästysseuran
sääntömääräinen 

KESÄKOKOUS
Virkistyksellä pe 10.8.2018 klo 17.00

Tervetuloa!
 Johtokunta

Poijulan Erä ry:n

KESÄKOKOUS
su 12.8.2018 klo 12 kodalla.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen hirvipalaveri.

Sihteeri
Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 5.8. klo 13
Su 12.8. klo 13  

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Kuren Metsästysseura ry:n 

KESÄKOKOUS 
su 12.8.2018 klo 12.00 Kuren kylätalolla 

Esillä sääntömääräiset asiat 
Puheenjohtaja

Rimminkankaan koulu, Pudasjärvi
Työturvakortti* ma 20.8. klo 8.00
Tulityö ti 21.8. klo 8.00
Ennakoiva ajo* ke 22.8. klo 8.00

*) direktiivipäivä

Tied. OV-LAATU OY, 045 677 5875

To 2.8. klo 18
Su 5.8. klo 15
Ti 7.8. klo 18
To 9.8. klo 18
Su 12.8. klo 15

Seurakunta 
muistaa koulutiensä 

aloittavia
Koulut alkavat pian. Pudas-
järven seurakunta kutsuu 
erityisesti esikoulun ja eka-
luokan aloittavia lapsia yh-
dessä perheidensä, isovan-
hempiensa ja kummiensa 
kanssa perhemessuun seu-
rakuntakodille sunnuntaina 
12.8. kello 10. Perhemessun 
yhteydessä lapset siuna-
taan koulutielle ja seurakun-
ta antaa heille pienen lahjan. 
Päätteeksi on tarjolla kirk-
kokahvit ja jäätelöä. Kaikki 
ovat sydämellisesti tervetul-
leita!

Seurakunta tiedotus 

Puolangantie 956, Pudasjärvi
p. 040 7048 927

Myytävänä vadelmia
itsepoimien 5€/kg (arkisin)
Marjomäen puutarha 

P. Vuorma

Pudasjärven Ikäreiden 
tulokset, Pudasjärven 
urheilukenttä 30.7.2018
P5 pituus: 1) Aaron 
Illikainen 1,84, 2) Iiro Piri 
1,46, 3) Aappo Piri 1,45, 4) 
Niilo Holmström 1,30, 5) 
Veikka Koppelo 0,76, 6) 
Ossi Granlund 0,33. Pallo: 
1) Aaron Illikainen 9,11, 
2) Iiro Piri 7,60, 3) Niilo 
Holmström 5,10, 4) Aappo 
Piri 3,45, 5) Veikka Koppelo 
2,42, 6) Ossi Granlund 0,85. 
P7 pituus: 1) Peder Hougnes 
2,30, 2) Joose Roininen 2,11. 
Pallo: 1) Joose Roininen 
9,56, 2) Peder Hougnes 9,33. 
P9 pituus: 1) Matias Aarni 
3,10, 2) Okko Rautaneva 
2,64, 3) Eetu Koppelo 2,58, 
4) Pauli Alahäivälä 1,68. 
Kuula: 1) Okko Rautaneva 
4,31, 2) Eetu Koppelo 3,51, 
3) Matias Aarni 3,48, 4) 
Pauli Alahäivälä 1,94. P11 
pituus: 1) Jaakko Parkkila 
3,60, 2) Veeti Purola 3,53. 
Kuula: 1) Jaakko Parkkila 

7,76, 2) Veeti Purola 4,71. T5 
pituus: 1) Elsi Holmström 
1,80, 2) Ninni Siekkinen 
1,71, 3) Nelli Siekkinen 
1,69, 4) Sofia Aarni 1,68, 
5) Eevi Vikström 1,50, 
6) Reeta Illikainen 0,83, 
7) Tinja Klemetti 0,73, 8) 
Alma Vikström 0,69, 9) Eevi 
Granlund 0,48. Pallo: 1) 
Ninni Siekkinen 6,62, 2) Elsi 
Holmström 5,65, 3) Sofia 
Aarni 4,80, 4) Eevi Vikström 
4,00, 5) Nelli Siekkinen 
3,70, 6) Tinja Klemetti 3,59, 
7) Eevi Granlund 2,22, 8) 
Alma Vikström 1,80, 9) 
Reeta Illikainen 1,77. T9 
pituus: 1) Taika Purola 2,98, 
2) Iiris Piri 2,38. Kuula: 1) 
Taika Purola 2,86, 2) Iiris 
Piri 2,51. T11 pituus: 1) 
Sissi Rautaneva 3,10, 2) Silja 
Alahäivälä 2,98. Kuula: 1) 
Sissi Rautaneva 4,08, 2) Silja 
Alahäivälä 3,74.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

VILLIRUUAN SAATAVUUDEN  
KEHITTÄMINEN KOILLISMAALLA
Tervetuloa kuulemaan Villiruuan saatavuuden 
kehittäminen Koillismaalla -hankkeen toimin-
nasta ja keskustelemaan keruutuotteiden saata-
vuuden kehittämisestä Pudasjärvellä

maanantaina 13.8.2018 klo 12-14 Pudasjärven 
kaupungintalolle (Varsitie 7)
Tilaisuuden keskusteluaiheita:
• Ostajien ja poimijoiden välinen WhatsApp -ryhmä
• Sähköinen keruutuotejärjestelmä
• Poimijakoulutukset sekä keruu- ja myyntipäivät
• Digitaalinen poimijakoulutusaineisto
• Maanomistajan luvan vaativien keruutuotteiden 

keruualueet
• Vastaanotto- ja varastointipaikat sekä hajautettu 

varastointimalli
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, terve-
tuloa!
Toivomme tilaisuuteen mukaan erityisesti yri-
tyksiä, yhdistyksiä ja muita tahoja, jotka ovat 
kiinnostuneita ostamaan ja käyttämään erilaisia 
paikallisia keruutuotteita, kuten villiyrttejä, mar-
joja ja sieniä tai tarjoamaan tiloja keruutuotteiden 
vastaanottoon ja varastointiin. Toivomme paikalle 
myös poimijoita, jotka ovat kiinnostuneita kerää-
mään ja myymään keruutuotteita paikallisille os-
tajille.
Ilmoittautumiset pe 10.8. mennessä projektipääl-
likkö Sonja Kinnuselle, puh. 040 1866 965,  
sonja.kinnunen@pudasjarvi.fi 

pudasjarvi.fi

KEHITTÄMISTOIMINTA

PUDASJARVI.FI

Osallistu Mielenterveys 
elämäntaitona 

- Mielenterveyden ensiapu®1 
-kurssille

maanantaisin 18.9., 25.9., 2.10. ja 9.10.2017 
klo 17-20 Työkeskuksessa, 
Kauralantie 3, Pudasjärvi. 

Koulutus on maksuton ja tarkoitettu kaikille 
maahanmuuttajien kanssa Pudasjärvellä toimiville ja 

maahanmuuttajien kanssa toimimisesta kiinnostuneille. 
Kurssille otetaan 15 osallistujaa. 

Ilmoittautuminen 11.9.2017 mennessä 
marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi puh. 040 356 4612.

www.mielenterveysseura.fi

To 23.8.2018 klo 13-16, 
Pudasjärven kaupungintalo

Asiantuntijoina Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 
Paloma-hankkeen projektipäällikkö Johanna 
Mäki-Opas ja projektikoordinaattori Satu Jokela

Koulutus on maksuton

Ilmoittautumiset 20.8.18 mennessä
tarja.hemmila@pudasjarvi.fi
p. 0403572105

Maahanmuuttajien kanssa toimiville

PAKOLAISTEN MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN

Pudasjärveltä lähtöisin oleva 
bilebändi Woyzeck esiintyy 
tulevana lauantaina 4.8. Nie-
mitalon Tauon paikka -ra-
vintolassa. Edellisen kerran 
bändi esiintyi Pudasjärvellä 
vuosi sitten järjestämissään 
syntymäpäiväbileissä Ku-
renalan koulun pihalla yh-
dessä mm. Eppu Normaalin 
kanssa. 

Woyzeck ja Niemitalon 
Tauon paikka ravintola ovat 
järjestäneet keikalle ilmai-
sen kuljetuksen, joka läh-
tee Ravintola Meritan edestä 
lauantaina kello 20 ja palaa 
samaan paikkaan keikan jäl-
keen. Kyydin tarvitsijoita 
pyydetään varaamaan paik-
ka viimeistään torstaina, jot-
ta järjestäjä osaa varautua 
sopivan kokoisella kuljetus-
kalustolla. Varauksen voi 
tehdä Facebookissa tai säh-

Woyzeck Niemitalon 
Tauon paikassa

köpostilla woyzeck@wo-
yzeck.org. 

Woyzeck esiintyy illan ai-
kana kahdesti. Lipun hin-
nat ja ennakkolipun sisäl-
tämät etuudet voi tarkistaa 
Facebookista tai Niemitalon 
lehti-ilmoituksesta. Loppu-
vuonna bändi esiintyy lähin-
nä Oulun seudulla rauhal-
liseen keikka kuukaudessa 
-tahtiin, pikkujoulujen ai-
kaan tahti hieman kiihtyy. 

Bändin oma näkemys il-
lan keikasta on, että se kuu-
luu viime vuonna lansee-
rattuun ”elokuussa vai isoja 
keikkoja” -kategoriaan. Tu-
lemalla paikanpäälle voi 
mahdollisesti kuulla jo vih-
jeitä missä ja kenen kanssa 
bändi esiintyy ensi vuoden 
elokuussa!

Janne Soronen 

PUIKKARIN KUNTOSALI
menee kiinni ma 18.6. putkiremontin vuoksi.

Kuntosali on suljettuna noin kolme viikkoa.
Kuntosalilla voi käydä remontin jälkeen lunasta-
malla kulkuavaimen Puikkarin palvelupisteestä.

Puikkari on suljettu 19.6.-29.7.

Tuulimyllyntie 4,  
puh. 040 826 6440,  
puikkari@pudasjarvi.fi
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Veteraanien toimintapäivä aloitetaan to 23.8.

PUIKKARIN KUNTOSALI ON AVOINNA
ELOKUUSSA SEURAAVASTI:
ma-to 12-20,
pe 6.15-14 ja
la-su suljettu

PUIKKARIN ALLASOSASTO ON 
SULJETTU TOISTAISEKSI,
avaamme elokuun aikana.

• Mukaan mahtuu max 15 henkilöä. 
• Ryhmäläisille ruoka- ja liikuntaohjausta. 
• Liikuntaohjelma pitää sisällään 1-2 
 yhteistä liikuntatuokiota viikossa, 
 jotka koostuvat sauva- ja 
 kävely-/juoksulenkeistä, 
 kuntosaliharjoittelusta, vesijumpasta, 
 kahvakuulailusta. 
• Hinta 90 euroa, ensimmäinen jakso 
 10 kokoontumiskertaa.

Lääkäriasema Medipudas ja 
PuU Kuntourheilujaosto

aloittavat ke 15.8.2018 klo 17

Painonpudotus– ja 
kunnonkohotusryhmän

Kokoontuminen 
Jyrkkäkosken huvikeskuksella

Tied. ja ilmoittautumiset: 
tarja.hiltunen@medipudas.fi 

044 728 7788 

heimo.turunen@vkkmedia.fi 
0400 385 281

Yli-Iin Kierikissä on koko 
perheen Muinaismarkkin 4.-
5.8. Tämän vuoden tapahtu-
man teemana on ”Taitoja ja 
tekijöitä”. Aiheen mukaises-
ti markkinoilla keskitytään 
esihistoriallisiin taitoihin, 
muinaishenkisiin käsitöihin 
sekä omin käsin tekemiseen 
aina kivikaudelta rautakau-
delle saakka. Päivien aika-
na on myös kolme kiinnos-
tavaa asiantuntijaluentoa, 
joista erityisesti käsityömes-
tari Mervi Pasasen luento 
rautakauden vaatetuksesta 
on täällä Pohjois-Suomessa 
harvinaista kuultavaa. 

Uutuutena ovat ”Lou-
hen korpit” –tanssiryh-
män historialliset tanssit ja 
tanssityöpaja sekä jännittä-

Vuoden 2017 markkinoilla Äiniöisten muinaismusiikkia, joi-
ta esityksiä oli myös tänä vuonna. Kuva Kaisa-Liisa Ikonen. 

vä jousiammuntakilpailu. 
Muinaismarkkinoilla pää-
see mm. kokeilemaan jou-
siammuntaa, bofferimiek-
kailemaan, valamaan savea, 
melomaan muinaisruuhel-
la, valmistamaan kivikoru-
ja ja kokeilemaan kalliomaa-
lausten tekoa. Kivikauden 
kylässä keitetään koivun-
tuohitervaa, kudotaan 
nauhoja, punotaan nok-
kosnyöriä, taotaan rautaa, 
valmistetaan ruokaa avo-
tulella sekä paljon muuta. 
Markkinoilla on viikinkilei-
rin lisäksi 10 myyjää, joista 
suurin osa on erikoistunut 
perinteiseen tai muinaiskä-
sityöhön. Useimmat, kuten 
Mervi ja Riku Pasanen, teke-
vät myös työnäytöksiä. Suu-

rin osa monipuolisesta ohjel-
masta jatkuu koko päivän! 

Pääsylipun hintaan sisäl-
tyvät luennot ovat pääraken-

nuksessa, muut tapahtumat 
ovat kivikauden kylässä.

Kierikki tiedotus 

Kierikissä koko perheen 
Muinaismarkkinat
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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

ALE JATKUU...

-30%

ALE TUOTTEISTA
LISÄ ALE

-50%
KAIKKI 

KENGÄT

-50%
KAIKKI 

VAATTEET

LOPUT 
”ROKSIT” 2,50

(ei koske kumisaappaita)

ALE

Tervetuloa! 
www.hillamarkkinat.fi/ohjelma

Ranuan 

LC Ranua

PERJANTAI 3.8.
14.00-22.00 Hillabalooza-tapahtuma 
 Ikosenpuistossa
18.00- Ravit Ranuan raviradalla
19.00-01.30 Olutteltta Peuran takapihalla 
21.00-01.30 Hilladisco Peuransarvessa
 DJ Juke, 10 € (vain käteinen)
20.00- Hotelli Ilveslinna 
 Dj Tarky aloittaa levyjen pyörittelyn
23.30 Hotelli Ilveslinna, 
 Iskuporakone  jonka jälkeen 
 Dj Tarky 02.30 asti

LAUANTAI 4.8.
10.00 Lions Club Ranuan presidentti avaa markkinat
10.15 Puutavaran lastauskilpailun karsinta, Jäähallin pääty
11.00 Halavatun Papat
12.00 Mamma ja Mesikämmen
12.00 Lapin Mobilistit saapuu torille vanhoilla autoillaan.
13.00 Hillabaloozan palkintojen jako
13.30 Halavatun Papat
14.00 Päätä tänään mitä haluat saavuttaa ja tehdä, ei tule parempaa huomista.
 Luennon pitää Suomen A hiihtomaajoukkueen lihashuoltaja
14.30 Mamma ja Mesikämmen
15.00	 Puutavaran	lastauskilpailun	finaali,	Jäähallin	pääty
15.30 Halavatun Papat
17.00 Hillatori suljetaan
21.00-01.30 Hillarieha-tanssit Peuransarvessa, Meiju Suvas yhtyeineen lippu 15 € (vain käteinen)
22.30 Vuoden 2018 Hillatytön kruunaus Peuransarven hillariehassa
21.00- Hotelli Ilveslinna, Rovahumppa aloitaa soittamisen
23.00 Vuoden 2018 Hillatytön esittely Hotelli Ilveslinnassa
23.15-00.30 Hotelli Ilveslinna, Taiska ja Elias duo jonka jälkeen Rovahumppa jatkaa 02.30 asti
 OHEISOHJELMAA: 
8.30- HillaOpen Ranua DiscGolfPark
10.00-17.00 Ranuan Masinistit Hillamarkkinoilla
10.00-18.00 ProBoost Drag Days Ranuan lentokentällä, vartti maili. (vara päivä 5.8)
12.00 Karhuhölkän juoksukilpailu 19. kerran. Lähtö eläinpuiston parkkialueelta. 
 Järj. Ranuan Ratakarhut

SUNNUNTAI 5.8.
10.00 Tori avataan
11.00 Halavatun Papat
11.30 Mamma ja Mesikämmen
12.00 Vuoden 2018 Hillatytön esittely yleisölle
12.30 Vuoden 2018 Marjatohtorin julkistaminen
13.00 Halavatun Papat
13.30 Päätä tänään mitä haluat saavuttaa ja tehdä, 
 ei tule parempaa huomista.
 Luennon pitää Suomen A hiihtomaajoukkueen lihashuoltaja.
14.30 Halavatun Papat
15.00 Moottorisahauskilpailu markkinatorilla
15.45 Saappaanheiton palkintojenjako
16.00 Tori suljetaan
OHEISOHJELMAA:
10.00-16.00 Ranuan Masinistit Hillamarkkinoilla
10.00 Saappaanheittokilpailu urheilukentällä. 
 Järj. Ranuan Ratakarhut
12.00 Hillamaastot juoksukilpailu. Järj. Ranuan Peura. 
	 Lisätiedot	www.kilpailukalenteri.fi
 Palkintojenjako Peuransarvessa klo 14.00

Lions Clubin hillanmyyntipiste keskellä torialuetta. 
Lions Ladyjen myyntipisteestä ruokaa,kahvia, vohveleita ja muuta makeaa.

Ranualaisia käsitöitä Peuransarven seinustalla olevissa myyntipaikoissa
Ohjelman muutokset ovat mahdollisia !

4-5.8. 2018 Ranuan Urheilukentällä

HILLAMARKKINAT

29€

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

PALVELEVAA KONEKAUPPAA

CR 1153 RADIO 
FM DIGITAL RADIO

• Iso LCD näyttö 
• Teleskooppi antenni 
• Kalenteri • Lämpömittari 
• Herätyskello • Verkkovirta

• Teho: 500 W • 2 nopeutta 
• Pulssitoiminto • Lasikannu 1,5 l 
• Jäänmurskaus 
• Ruostumattomat teräs terät

• enimmäispaino 5 kg
• tarkkuus 1 g

• kaksi litran pulloa
• kaksi puolenlitran pulloa
• mukana vaihdettava 
  hilidioksidipullo

• energialuokka A+
• jääkaapin nettotilavuus 171 litraa
• pakastimen nettotilavuus 42 litraa
• neljä lasihyllyä • yksi vihanneslaatikko
• korkeus 144cm • leveys 54cm

CR 4050 BLENDERI 

39€

KS 210 KEITTIÖVAAKA

10€

SODASTREAM 
GENESIS MEGA PACK

79€

HJK 213 JENKKIKAAPPI 

289€

• ErgoStart kevyt käynnistys
• Teho 0,8 kW • Paino 4,6 kg
• Markkinoiden helpoin siimanlisäys!
• Lisävarusteena saatavana polycut 
  teräleikkuri ja olkaremmi!

FS 50 C-E L TRIMMERI

269€

• 18V / 2,0 Ah
• Paino 2,3 kg
• käyttöaika noin 20 minuuttia
• muoviset terälaput

FSA 45 AKKUTRIMMERI

129€

19,90

Dunlop kumisaappaat

Pari!

JO LÄHES 40 VUOTTA


