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Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

RENTOUTTAVIA HOITOJA

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi
p. 040 5619695, Toritie1, 2kerros

 Myös
LAHJAKORTIT!

Kuumakivihieronta
75min 40 € ja 35min 25€
Intialainen päähieronta  20€
(Lokakuun ajan)

TALVI TULOSSA!
KENKÄTALOON OSTOKSILLE

Eipä
varpaita

palele

KOKO

PERHEEN

KENGITTÄJÄ

AAAAAvvvvvoinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Poinna Ma-Pe 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00e 9.30-17.00, La 9.00- 14.00

RRRRRanananananuan Kuan Kuan Kuan Kuan Kenkenkenkenkenkätaloätaloätaloätaloätalo
Keskustie 1, 97700 Ranua, puh. 016 355 1002

Syyskäsineitä
lasten, naisten
ja miesten alk. 3,90

Lastenkoot 28 -36

29,50
Naisten pitkävarsi

48,60

Naisten
saappaita
eri värejä

alk. 48,60
Janitan saappaita

alk. 125,50

Tyyylikästä syksyyn ja talveen...

Tyttöjen saappaita alk. 39,80

WILD HIKERS

39,00

UGG kengät saapuneet

MIESTEN JA
NAISTEN POOLOJA

(puuvillaa) alk.  9.50

VUORETON
FLIISTAKKI  17,50
Farkkuja hyvä
valikoima naisille
ja miehille

Miesten OPAL-
kerrastot myös
isoja kokoja  10,00

TERVETULOA!

Wintti
avoinna  23.00-04.00

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4 € sis.ep

Lippu 4 € sis.ep

16.10. Naseva
23.10. Maarit Peltoniemi
5.11. Ässät

Perjantaina 8.10.
PUBISSA KARAOKE

Lippu 4 € sis.ep

Lauantaina 9.10.

Arja Havakka
Lippu 12 € sis.ep

TULOSSA!

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI
OSOITTEESSA

www.pudasjarvi-lehti.fi

Muonamutka 2, 
93100 Pudasjärvi 
p. 08-824 044, fax 08-824 045  

VASTAANOTAMME 
LIHAA JALOSTUKSEEN

LIIKKEEMME 
AUKIOLOAIKOINA!

Puh. 08-824044

VALMISTAMME
*Palvilihaa vanhan reseptin mukaan

*Purkitusta
*Hirvibalkania

*Hirvigrillimakkaraa
Jalostamme myös 

tarkastamattomat lihat 
erillisessä rahtijalostamossamme.

AVOINNA Ark. 9-20, la 9-18, su 12-18

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

kg

PALVI-    
SUIKALE 250g

295 

pss

PALVIKINKUN
KANTAPALAT 
JA II SIIVU
 

ERÄ FINLAYSON
PUSSILAKANA 

MICRO FLEECE
KERRASTO

NAISTEN JA MIESTEN 
POOLOPUSERO
100% puuvillaa
Eri värejä

PURKITUS
SÄILYKEPURKIT

AINO
TARRATEIPPIHARJA 
+ 2 RULLAA

pkt

SÄÄSTÖ-
LIPAS

495 1130

KOTI LAAKSO
KYLPYHUONE-
KORIT
 alk.

PULLA PIRTTI
MAALAIS-  
HIIVALEIPÄ 350 g

MUSTIKKA 
MUNKIT 
6 kpl/300g

HARTIAHUIVI/
-LIIVI

PEUKKISEN 
IRTOKARKIT 
750G

VALIO 
JUGURTTI 8-PACK  
8x125g -1kg

Perjantaista alkaen
LAPIN LIHAN 090 049 

199 

kpl

299 prk

099  065  kpl

490  2450  1950  2990  

SNACK & FUN 
SUKLAAPATUKKA
350g

199 pss

179 pack

Syötteen
Kyläpäivät s. 6
Kantelepiirillä

pitkä perinne s. 8
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani
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Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 23%.

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti ei
vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax (08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi

Usko ja
epäusko

HARTAUS

Yhteistyösopimukseen kuu-
luu sähkönhankintapalvelu,
joka sisältää sähköenergian
marginaalin kilpailuttamisen
neljäksi vuodeksi kerrallaan
sekä sähkönmyyntisopimuk-
sen neuvotteleminen seura-
kunnan puolesta. Palveluun
kuuluu myös sähkönhintaan
vaikuttavien tekijöiden seu-
raaminen ja esitykset hintojen
kiinnityksistä.

 Tällä hetkellä seurakun-
nalla on sähkön toimittamis-
sopimus vuoden 2012 lop-
puun saakka, joten konsult-
tiyrityksen neuvottelema
uusi sopimus tulee ajankoh-
taiseksi vuoden 2013 alusta
alkaen.

Pudasjärven seurakunta
päätti lähteä mukaan kehitys-
vammaistyön yhteistoimin-
taan Oulun seurakuntayhty-
män ja muiden Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiirin
alueella toimivien seurakun-
tien kanssa. Yhteisen kehitys-
vammaistyön papin virkaa
hoitaa tällä hetkellä pastori
Jonna Kalliokoski Limingas-
ta.

Kuluvan vuoden talousar-
viossa on arvioitu saatavan
metsänmyyntituloja 40 000
euroa. Puunmyynti ei ole
kuitenkaan seurakunnan ta-
loudellisen tilanteen vuoksi
ollut välttämätöntä. Kirkko-
valtuustolle esitetään, että
Tuulijärven eteläpuolella si-
jaitsevalla Pappilan-tilan
palstalla toteutettaisiin ensi

Kirkolliset ilmoitukset

Kirkollisvero säilynee ennallaan
Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvos-
to kokoontui 29.9 ja käsitteli pitkän asia-

listan. Sähköenergian säästökonsultti
Skapat Energia Oy tehtiin yhteistyösopi-
mus sähköenergian kilpailuttamisesta ja

hankinnasta.

vuoden puolella metsänhoi-
dollisia hakkuita, eli poistet-
taisiin taimikon päällä olevat
ylispuut ja harvennusta tar-
vitsevat alueet. Toimenpiteet
pyritään toteuttamaan yhtä
aikaa samalle alueelle mah-
dollisesti tulevien muiden
hakkuiden kanssa.

Kirkollisveroprosentti
ensi vuodelle ehdotetaan säi-
lytettäväksi ennallaan 1,5
prosenttina.

Seurakunnan kiinteistöjen
piha-alueiden ja hautausmai-
den traktorityöt sekä koneel-
liset hautojen kaivuut ja -
peittämiset vuoden 2014 lop-
puun saakka annettiin edul-
lisimman tarjouksen tehneen

Kiinteistöhuolto Riekki Oy:n
hoidettavaksi.

Puollettiin kanttori Jukka
Jaakkolan ja kanttori Keijo
Piiraisen tuomiokapitulille
osoitettua sivutoimilupa-
anomusta kansalaisopistossa
musiikin opettamiseen.

Rauhan Tervehdys ry:n
syyskokousedustajiksi nimet-
tiin Arvo Niskasaari ja Tau-
no Kujala.

Toisen diakoniaviranhal-
tijan poissaolon vuoksi seu-
rakunta tarvitsee välittömästi
kokoaikaisen työntekijän hoi-
tamaan diakonian viransijai-
suutta, joten virkaan pyritään
palkkaaman mahdollisim-
man nopeasti sijainen. (ht)

Kimmo Helomaa vs. kirkkoherraksi

Kirkkoneuvosto esittää:

Rovasti Esko Heloneva
hoitaa kirkkoherran tehtä-
vää lokakuun ajan. Pappis-
tehtäviä on jo tiedossa,
mutta ensi sunnuntaina
hän ei vielä pääse jumalan-
palvelukseen, sillä Perhon
seurakunnassa on lähtö-
juhla kirkkoherran eläk-
keelle siirtymisen vuoksi.

Pudasjärven seurakunnan vs.
kirkkoherraksi Oskari Holm-
strömin virkavapaan ajaksi
vuoden 2012 loppuun saak-
ka on tulossa tuomiokapitu-
lin määräämänä Limingan
seurakunnan seurakuntapas-
tori Kimmo Helomaa Oulus-
ta. Hän aloittaa työt marras-
kuun alusta alkaen, mutta on
saarnaamassa kuitenkin jo
Herättäjäyhdistyksen kirkko-
pyhänä sunnuntaina 31.10.

Lokakuun ajaksi kirkko-
herran virkaa tulee hoita-
maan Perhon seurakunnasta
ennen eläkkeelle siirtymistä
loppulomalla oleva kirkko-
herra, rovasti Esko Heloneva.
Hän kertoi olevansa syntype-
rältään oululainen ja muutta-
neensa eläkkeelle siirtyessään
asumaan Kiiminkiin eli tule-
vaan Ouluun.

–Ilmoitin tuomiokapitu-
liin, että voin tehdä jonkin

Seurakuntapastori Kimmo Helomaa aloittaa marraskuun
alusta Pudasjärven seurakunnan vs. kirkkoherrana.

verran pappistöitä, jos on tar-
vetta. Pyyntö tulikin odotet-
tua nopeammin. Koska olen
Perhon seurakunnan kirkko-
herran virasta jo vapaana,
otin tehtävän mielelläni vas-
taan. Vainajien siunauksia on
jo tiedossa. Jumalanpalveluk-
sessa olen näillä näkymin
mukana ensimmäistä kertaa
sunnuntaina 17.10, kertoo
rovasti Esko Heloneva.

Heimo Turunen

Messu
seurakuntakodissa su 10.10.
klo 10, Juha Kukkurainen,
Leena Loukko, Keijo
Piirainen ja Vox Margarita –
kuoro. Vanhusten kirkko-
pyhä, kirkkokahvit. Muista-
kaa mahdollisuus käyttää
kirkkotaksia jumalanpalve-
lukseen, omavastuu 3€ edes-
takainen matka.
Leikkivä pyhäkoulu
seurakuntakodissa su 10.10.
klo 12. Pyhäkouluun olet ter-
vetullut joko yksin tai van-
hemman kanssa.

Kuorot:
Lapsikuoro ke 13.10. klo 17-
17.45 , Vox Margarita ke
13.10.klo 18. Sarakylän
kappelikuoro to 7.10. klo
18.45., kirkkokuoro to 7.10. ja
to 14.10. klo 18 ja ja nuoriso-
kuoro to 7.10. ja to 14.10. klo
16.30. Eläkeläisten musiikki-
piiri seuraavan kerran ke
20.10. klo 13. seurakuntako-
dissa.
Lähetyksen kirpputori
keskiviikkoisin klo 10-13,
tuoretta pullaa, kahvia ja
arpoja. Otetaan vastaan puh-
taita vaatteita ja liina-
vaatteita.
Ystävänkammari
seurakuntakodissa tiistaisin
klo 12-14.
Kuulovammaisten kerho
seurakuntakodissa ke 6.10.
klo 11-13.
Äitien iltapäivä
Hilturannassa la 16.10. klo
13-21. Päivän ohjelmassa
mm. hyvää ruokaa, pajutöi-
tä, saunomista ja rentoa yh-

dessäoloa. Päivän aikana
(klo 14-20) mahdollisuus
pienimuotoisiin (20min) kas-
vo- ja jalkahoitoihin sekä
hierontaan, 5€/hoito. Terve-
tuloa ja hartaus klo 13, tulo-
kahvit 13.30, pajutyöt 14-16,
päivällinen 16.15, vapaata
yhdessäoloa ja saunomista,
iltapala klo 20, rukouspolku
ulkona klo 20.30.
Ilmoittautumiset ruokavali-
oineen kirkkoherran-
virastoon ma 11.10 mennes-
sä, Lastenhoitoa ei ole järjes-
tetty.
Varhaisnuorten kerhot
ma klo 17 - 18.30 Kokkikerho
6-9v.seurakuntatalo, kirppu-
tori, ma klo 17 - 18.30 Puuha-
kerho 10-
12v.seurakuntatalo, Rönö,
Ke klo 17 - 18.30 Kokkikerho
10-12v. seurakuntatalo, kirp-
putori To klo 17 - 18.30
Puuhakerho 6-9v.
seurakuntatalo, Rönö Pe klo
17 - 18.30 Puuhakerho Livon
koulu

Perhekerhot:
Seurakuntakodissa maanan-
taisin klo 10 - 13 ja torstaisin
klo 10 -13, Petäjärinteen
kylätalossa maanantaisin klo
10 -13 ja Puhoksen koululla
torstaisin klo 10-13.
Lapsiparkki
seuraavan kerran 3.11. klo
10-13.
Rauhanyhdistykset:
Ompeluseurat Yli-Livolla
Kerttu ja Jouni Luokkasella
pe 8.10. klo 18 (Timo
Luokkanen).
Raamattuluokka Sarakylässä
Iivari Jurmulla pe 8.10. klo
19. Seurat Kurenalan ry:llä
su 10.10. klo 13 (Raimo
Kananen, Esko Ojalehto).
Kastettu:
Matias Aleksanteri Niska-
saari, Eetu Samuli Perälä
Haudattu:
Tuomo Tapani Vikström 43v,
Alpo Erkki Kaattari 79 v

Usko näkee Jeesukses-
sa Jumalan Pojan, jolla
on valta tehdä Jumalan
tekoja. Jeesuksen elä-
essä monet epäilivät
häntä tai loukkaantui-
vat häneen, torjuivat
hänen jumaluutensa ja
pitivät häntä kansanvil-
litsijänä.
   Usko ja epäusko
taistelevat myös jokai-
sen kristityn sydämes-
sä. Siksi Jeesuksen seu-
raaja joutuu arvioi-
maan oman uskonsa
perusteita.
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LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3
Rakennus ja Saneeraus

Ylipahkala & määttä ky

Isot ja pienet rakennusalan työt 

ammattitaidolla ja toimitusvarmasti.

Rakennetaanko talo vai tehdäänkö remontti?

     Vesaisentie 7 A  

      90900 Kiiminki

jani.ylipahkala@gmail.com www.rakennuspiste.com
0400 - 65 8877 / Pudasjärvi   

045 - 1274 606 / Oulu

Sun Cafe aloitti Puhoksella

Lohikeitolla runsaasti väkeä

Juhanintie 10,Juhanintie 10,Juhanintie 10,Juhanintie 10,Juhanintie 10,
RanuaRanuaRanuaRanuaRanua

P.040 722 6927

MetallityöMetallityöMetallityöMetallityöMetallityö
Toivo NiemeläToivo NiemeläToivo NiemeläToivo NiemeläToivo Niemelä

Sun Cafessa avajaispäivänä
lohikeitolla käyneet mökki-
läiset Marjatta ja Veikko Pok-
kila pitivät yritystoiminnan
alkamista myönteisenä ja ky-
läkulmaa virkistävänä asia-
na. He asuvat talvet Raahes-
sa, mutta kesäajan Puhoksen
mökillään.

- Tänne on mukava tulla
vieraiden kanssa syömään,
iloitsi Marjatta-rouva ruokai-
lumahdollisuudesta Sun Ca-
fen tiloissa. Yrittäjä Anne
Alatalo kertoi Sun Cafessa

Perjantaina 1.10 Puhoksen entisellä koulul-
la toimintansa aloittanut Sunrise Catering

sai myönteisen vastaanoton. Yrityksen
ruokala-kahvila Sun Cafessa nautittiin ava-

jaispäivänä maukasta lohikeittoa monen
kylänväen voimin. Yrityksen omistaa yksi-
tyinen elinkeinonharjoittaja Anne Alatalo.
olevan jatkossa mahdollisuus
nauttia maanantaista perjan-
taihin lounas seisovasta pöy-
dästä kello 11- 14. Tilaukses-
ta yritys palvelee myös mui-

na aikoina.
- Toimitamme lämpimän

ruuan tilauksesta kotiin saak-
ka Jaurakan talouskylän ja
Puhoskylän alueella, yrittäjä
kertoi ja mainitsi niin ruoat
kuin kahvileivätkin olevan
tuoreita eli samana päivänä
valmistettuja.

- Erilaisten perhe-, kylä-
juhlien tai -tapahtumien tar-
joilun voimme tilauksesta jär-
jestää Sun Cafen tiloissa tai
tulla laittamaan ruokailu ja
kahvi asiakkaan tiloihin sopi-
muksen mukaan, yrittäjä tar-
kensi palveluvalikoimaansa,
johon kuuluu erilaisten lei-
vonnaisten myynti ja tilaus-
palvelukin. Anne Alatalolla
on kokemusta suurkeittiöstä
ja matkailualasta, joten yri-
tyksen pitopalvelu sopii hä-
nelle erittäin hyvin.

Monialaista palvelua
Sunrise Cateringista on tar-
koitus kehittää jatkossa mo-
nialaista palvelua tarjoava

yritys. Yrittäjä Anne Alatalon
tukena on aviomies Jorma
Alatalo, joka toimii omien
sanojensa mukaan tällä het-
kellä “juoksupoikana”, koska
hänen osaamisensa keskittyy
muun muassa turvallisuus-
palvelujen ja luonto- ja erä-
palvelujen suuntaan. Yrityk-
sellä on tarkoitus kehittää
matkailuun liittyviä oheis-
palveluja koulukiinteistöllä
toimintansa aloittaneen Pu-
hoksen lomakeskuksen tar-
peisiin.

- Järjestämme elämyksiä
puhtaassa luonnossa, laavu-
jen tervantuoksussa ja suur-
petojen maisemissa, Jorma
Alatalo sanoi.

Yrityksen palveluvalikoi-
maan kuuluu myös tietoko-
neiden käytön tukeminen,
siivousavun tarjoaminen eri-
tyisesti alueella asuvalle van-
husväestölle sekä turvapal-
velu, jota Jorma Alatalo pitää
tänä päivänä erittäin tärkeä-
nä asiana. Hän pystyy tarjo-
amaan turva-alan konsul-
tointia, suunnittelu- ja koulu-
tuspalvelua. Myös hoiva- ja
hyvinvointipalvelua ollaan
kehittelemässä.

- Tavoitteenamme on tuo-
da ihmisen huomioivaa pal-
velua syrjäseuduille, Alatalot
sanoivat. (rr)Jorma ja Anne Alatalon tarkoituksena on tuoda ihmisen

huomioivaa palvelua syrjhäseuduille.

Pudasjärven kaupungin ja
Taivalkosken kunnan yhteis-
työnä on päätetty käynnistää
vesihuollon yleissuunnitel-
man laatiminen. Suunnittelu-
työ alkaa tänä vuonna ja jat-
kuu vuodelle 2012. Hank-
keen arvonlisäverollinen
kustannusarvio on reilut 300
000 euroa, johon saadaan 80
prosentin avustus Euroopan
maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta Pohjois-
Pohjanmaan Ely -keskuksen
kautta.

Hankkeen avulla selvite-
tään Pudasjärven ja Taival-
kosken haja-asutusalueiden
vesihuollon nykytila, jonka
jälkeen laaditaan vesihuollon
yleissuunnitelma, joka taas
on pohjana vesihuollon ke-
hittämiseksi tulevaisuudessa.

Vesihuoltoa yhteistyössä Taivalkosken kanssa
Suunnittelualueella toimi-

vien kymmenet vesihuolto-
laitokset on tarkoitus osallis-
taa hankkeeseen. Lähiaikoina
vesiosuuskunnille tullaan jär-
jestämään asiasta tiedotusti-
laisuus molemmissa kunnis-
sa. Pienten vesihuoltolaitos-
ten yhteistyötä tullaan kehit-
tämään ja laaditaan myös nii-
den yhteistoimintaselvitys.

Suunnitelmaa laadittaessa
kartoitetaan vesihuoltolai-
toksen johtolinjat, vedenotta-
moalueet, käydään läpi poh-
javesialueet ja tarkastetaan,
että käytössä oleville ja tutki-
tuille vedenottamoille on ar-
vioitu tehokkaat muodostu-
misalueet. Vedenhankinnan
osalta päätavoitteena on, että
järjestetyn vesihuollon alueil-
la turvataan hyvälaatuisen

talousveden saatavuus ja
myös poikkeustilanteisiin va-
rautuminen. Lisäksi selvite-
tään alueet, jotka on tarkoi-
tuksenmukaista liittää järjes-

tettyyn vesijohtoverkostoon.
Jätevesien käsittelyn osal-

ta on tarkoitus vähentää yh-
dyskuntien vesistökuormi-
tusta siten, että saavutetaan

valtioneuvoston asetuksen
vaatimukset talousvesien kä-
sittelystä vesihuoltolaitosten
viemäriverkostojen ulkopuo-
lisilta alueilta.

Pudasjärven ja Taivalkosken vesihuollon asioita selvittivät toimittajalle energiainsinööri Pentti Partanen Syötteen
Vesihuollosta ja toimitusjohtaja Paavo Salmela Pudasjärven Vesiosuuskunnasta.

Hankkeen vetäjänä toimii
Pudasjärven kaupunki, joka
on valinnut suunnittelutyön
toteuttajaksi AIRIX Ympäris-
tö Oy:n Oulusta. (s-lt)

T & J Maalaus

- ulkomaalaukset,
- sisämaalaukset,
- julkisivupinnoitteet
- tasoitetyöt

Yli 20 vuoden kokemuk-
sella ja ammattitaidolla

p. 0400 160 679
Huppukuja 1, Kuusamo

Rakennusmestari
Ensio Kauppila
puh. 050 345 3680
Pudasjärven Isännöinti Oy

Isännöintipalvelua Pudasjärvellä

Soita,

kerron lisää.
pyydä tarjous,

Myytävänä
Hyvää poronjäkälää
Isoissa verkkosäkeissä Vaalasta haettuna

P. 0400 137 759
Pieni sipulisäkki
2,50/kpl

Hinta 3,50/kpl

TOIMISTON AVAJAISET 15.10.
JUKOLANTIE 4.

KAHVITARJOILU KLO 10-14
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Perinteiset meijerin myymälän
syysmarkkinat 8.10.

Tervetuloa!
Ingman Ranua Shop Fazerintie 2 Ranua

Tuote esittelijöitä
Tarjouksia

Maistiaisia
Kahvitarjoilu 10-16

•Pihatyöt •Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt
•Sukututkimusta

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058 •matti@vaylanhelmi.fi  • www.vaylanhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Eräopaspalvelut

Matti Puolakanaho

Pohjois-Pohjanmaan Vasem-
miston piiritoimikunta asetti
tiistaina 28.9. pidetyssä koko-
uksessa ehdokassuostumuk-
sen antaneen pudasjärvisen
koneurakoitsija Paavo Tihi-

Paavo Tihinen nimettiin kansanedustajaehdokkaaksi
sen kansanedustajaehdok-
kaaksi. Samassa kokouksessa
ehdokkaaksi asetettiin myös
pudasjärvisille tutuksi tul-
leen kouluttaja, projektityön-
tekijä Anne Huotarin Oulus-
ta.  Pohjois-Pohjanmaan Va-
semmiston ehdokaslista on
valmis, sillä aikaisemmin pii-
rijärjestön oli nimennyt 16
ehdokasta. 65-vuotias Paavo
Tihinen on tällä hetkellä Pu-
dasjärven kaupunginhalli-
tuksen varapuheenjohtaja ja
kaupunginvaltuuston jäsen.
Paavo Tihinen sai vuonna
1995 eduskuntavaaleissa
1548 ääntä, vuoden 1999
eduskuntavaaleissa 1526 ään-
tä ja vuonna 2003 eduskun-

tavaaleissa 1252 ääntä.
- Eduskuntaan tarvitaan

ihmisiä, jotka haluavat pa-
rantaa työelämän olosuhtei-
ta, kohentaa tulonsiirtoja,
puuttua ilmastomuutokseen
ja lisätä oikeudenmukaisuut-
ta. Vasemmistoliiton ehdo-
kaslistalla Oulun vaalipiiris-
sä on 18 näihin tavoitteisiin
sitoutunutta kansanedustaja-
ehdokasta. Nyt viimeistellyl-
lä ehdokaslistalla Vasemmis-
toliitolla on erittäin hyvä
mahdollisuus saada neljä
kansanedustajaa Oulun vaa-
lipiiristä, Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun Vasemmis-
ton toiminnanjohtaja Olli
Kohonen sanoo. (ht)

 Paavo Tihinen

Keskustan Pohjois-Pohjan-
maan piirikokous valitsi vii-
me viikonvaihteessa 15 kan-
sanedustajaehdokasta. Suu-
reksi yllätykseksi joukkoon ei
mahtunut pudasjärveläinen
Vesa Riekki eli jäsenvaalin
yhdeksänneksi paras ääni-
määrä ei riittänyt valintaan.
Piirikokous valitsi kahdeksan
ehdokasta jäsenvaalin perus-
teella, Oulusta valittiin yksi-
mielisesti kaksi ehdokasta,
samoin kaksi istuvaa kansan-
edustajaa. Kolmesta jäljellä
olevasta paikasta pidettiin
äänestys, jossa ehdolla oli
Vesan lisäksi neljä henkilöä.

-Koskaan muistini mu-
kaan ei ole yhdeksänneltä si-
jalta kukaan jäänyt ehdok-
kaaksi valitsematta, totesi

Vesan vaaliorganisaation ve-
täjä, vaalipäällikkö Martti
Räisänen. Hän oli yksi kym-
menestä pudasjärvisestä pii-
rikokousedustajasta mukana
Limingassa pidetyssä koko-
uksessa. Marttia harmittaa
myös se, että ehdokkaiden
joukossa ei ole nyt ketään ta-
vallista palkansaajaa, jonka
aukon Vesa olisi ansiokkaas-
ti täyttänyt.

-Tappio oli karvas ja mie-
lestäni epäoikeuden mukai-
nen, kommentoi Vesa Riekki
itse piirikokouksen päätöstä.
Hän kertoi olevansa kiitolli-
nen jäsenvaalissa äänestäjille
ja tukijoille esivaalikamppai-
lussa ja olivat myös tukemas-
sa häntä piirikokouksessa.

- Kaiken kaikkiaan vaalit-

yössä mukana oleminen oli
mahdottoman hyvä opetus ja
kokemus. On tosi tärkeää,
että jäsenvaalissa kannattaa
pudasjärveläisten äänestää.

Useat ehdokkaiden tuki-
joukot ovat soitelleet Vesalle
ja kyselleet vaalityöhön mu-
kaan.

-Tässä vaiheessa en vielä
lähde tekemään vaalityötä
kenenkään puolesta. Omat
tukijat löytävät varmasti
oman ehdokkaan, jota äänes-
tävät. Itsekin selvittelen tule-
vina kuukausina, kuka koti-
seutukuntamme näkökul-
masta parhaiten ajaa asioi-
tamme. (ht)

Jäsenvaalin 9. sija ei riittänyt:

Vesa Riekki jäi valitsematta
kansanedustajaehdokkaaksi

• Syystyöt
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Pudasjärvi-lehden numerossa 38 oli juttua Päivi Ollilan
väitöskirjasta, jossa hän sanoo että pitkittynyt tutin käyttö
lisää hampaiden reikiintymistä. Pitänee paikkansa koska
tutkittu on, mutta minä olen monesti nähnyt kun äidit
“puhdistavat” lapsensa/vauvansa hupitutin omassa suus-
saan. Kun tutti esim. putoaa lattialle, sitä “putsataan”
omassa suussa ja työnnetään lapsen suuhun. (Yök!) Sa-
malla äidin karies ja muutkin pöpöt ovat lapsen suussa.
Siinä se vauveli pahaa aavistamatta innoissaan imeskelee
äidin kariekset omiin tuleviin tai jo oleviin hampaisiinsa.
Muistakaahan äidit että lattia on puhtaampi kuin äitien
suut. Ei “pestä” tutteja omassa suussa.
Nimim. Äidin suu ei ole pesukone

Lukijan kynästä

Tutteja “pestään” äitien suussa

Korpisella Kupson Kutsun
varrella olevan Lohilammen
lähistölle ampui Kimmo Ho-
lappa karhun viikkoa ennen
hirven metsästyksen alkua.
Poromiehet olivat nähneet
kontion Koivulehdon ja Jyl-
kyn välistä lähtevän Maksa-
kankaantien tuntumassa, jol-
loin eläin oli käyttäytynyt
uhkaavasti. Poromiehet il-
moittivat Pärjänsuolla asu-
valle Kimmo Holapalla ha-
vainnoistaan ja hän tuli kar-
hujahtiin Murre-koiran kans-
sa.

Koira oli päässyt piakkoin
Korpisen vanhan kaatopai-
kan seudulla karhun jäljille.
Karhu oli paennut Puolan-
gantien taakse Jaurakkavaa-
ran puolelle. Koska koiralla
oli tutkapanta, Holappa pys-
tyi seuraamaan koiran liik-
keitä. Koiran haukunta oli
loppunut Lohilammen tun-
tumassa, jonne Holappa ker-
toi myös hakeutuneensa.

- Yht’äkkiä karhu hyokkä-
si takaapäin minua kohti.
Sain sen kuitenkin yhdellä
laukauksella kaadettua noin
15 metrin päähän, Kimmo
Holappa muisteli ja harmik-

Kimmo Holappa
kaatoi karhun

seen kohta löysi koiransakin
kuolleena.

- Karhu oli tappanut Mur-
ren ja ehtinyt syödä siitä puo-
let. Naaraskarhu oli vanha ja
huonokuntoinen. Se olisi var-
maan menehtynyt ensi talven
aikana, useita karhuja aiem-
minkin kaatanut Holappa
kertoi ja mainitsi synnyinko-
dissaan Näljängässä olevan
hyllyllä useita karhunkalloja.
Myös hänen velipoikansa on
useinkin ollut mukana kar-
hujahdeissa, kuten viime syk-
synä, jolloin he saivat karhun
Puolangan Suolijärvellä.
Kimmon isä Kalevi on myös
ollut innokas metsämies.

Syyskuun viimeisenä päi-
vänä oli puolukkametsässä
ollut Korpisen mökkiläinen
joutunut silmäkkäin karhun
kanssa Jaurakalla Turpeisen-
vaarassa, jossa muinakin syk-
syinä tiedetään karhujen liik-
kuneen. Marjamies oli näh-
nyt noin 50 metrin päässä
kahdella jalalla seisovan kar-
hun, jonka hän oli suosiolla
jättänyt rauhaan poistumalla
lähistöllä olevalle autolleen.
(rr)

Jaurakkavaaraan Lohilammen tuntumaan kaadettu naa-
raskarhu, joka oli jo iäkäs ja huonokuntoinen.

Sinä, joka veit polkupyörän Kauppatieltä, 10 A 2. Palauta
pyöräni heti takaisin.
Juhani Pähtilä

Haluan pyöräni takaisin

Seuraavissa ryhmissä vapaita paikkoja:
100253 NAISTEN KUNTOSALIRYHMÄ 1ke 17.00-18.15
36 t/33 €
100254 NAISTEN KUNTOSALIRYHMÄ 2ke 18.15.-19.30
36 t/33 €
LIIKUNTAHALLI/Henriikka Viramo

100268 RUMMUT 2 to 15.00-16.30 42 €
MUSIIKKISTUDIO/Lasse Aaltonen

100129 VENÄJÄ alkeet   to 18.00-19.3042 t/33 €
AUDITORIO/Oili Mattila

Tällä viikolla alkavia kursseja:
110011 TYÖPAJA - AVOIN KIVUNHALLINTARYHMÄ
06.10.10-01.12.10 ja 12.01.11-20.04.11 36 t/kokoontumiskerta 5€
Joka toinen ke 18.00-20.15 NEUVOKKI/Kemppanen Katri
Lokakuun teemat:
6.10. Mitä työpaja on?, 20.10. Kipupotilaan elämä ja todellisuus

100123 ÄITIEN VIRTAPIIRI
05.10.10-30.11.10 ja 11.01.11-29.03.11 42 t/22 €
ti 9.30-11.30 KUVATAIDELUOKKA

100140 KUVATAIDE - Afasiaryhmä
07.10.10 ja 13.01.11-31.03.11 33 t/22 €
Joka toinen to 11.00-13.15       KERAMIIKKALUOKKA/Jussi Valta-
kari

100233 SENIORITANSSI
06.10.10-15.12.10 ja 12.01.11-30.03.11 42 t/23 €
ke 13.30-15.00 SALIKKI/Ensio Koivula

100234 NÄYTTELIJÄTYÖN KURSSI
- Näyttelemisen perusteet
10.10.10-12.12.10 40 t/25 €
su 18.00-21.00 SALIKKI/Alpo Puhakka

100238  TINALANKAKURSSI
04.10.10-29.11.10    24 t/22 €
ma 18.00-20.30 KUTOMALUOKKA/Mari Tykkyläinen

100138 ASKARTELU JA LASINSULATUS
06.10.10-01.12.10    32 t/33 €
ke 11.00-14.00 KERAMIIKKALUOKKA/Seija Vuolanto

100146 POSLIINIPAJA
09.10.10-27.11.10, la 10.00-15.00
KUVATAIDELUOKKA/Kristina Salmi
Kertamaksu 7 €/päivä. Syksyn pajat: 9.10., 23.10., 13.11. ja 27.11.2010.

100231 POSLIININMAALAUS- JA KÄSITYÖPAJA
- Haapala
08.10.10-20.11.10 ja 14.01.11-26.02.11    84 t/45 €
pe 16.00-21.00 ja la 10.00-15.00
HAAPALAN KOULUTILAT/Anneli Niemelä

100150 ALKEISJOOGA
04.10.10-13.12.10 ja 10.01.11-28.03.11    32 t/33 €
ma 17.00-18.15 SALIKKI/Paula Timonen

100151 JATKOJOOGA
04.10.10-13.12.10 ja 10.01.11-28.03.11    32 t/33 €
ma 18.30-19.45 SALIKKI/Paula Timonen

100152 ÄIJÄJOOGA
07.10.10-09.12.10 ja 13.01.11-31.03.11    32 t/33 €
to 17.30-18.45 UIMAHALLI/Paula Timonen

100153 SENIORIJOOGA
07.10.10-09.12.10 ja 13.01.11-31.03.11    32 t/28 €
to 10.30-11.45 SALIKKI/Paula Timonen

100154 JOOGA - Kipinä
05.10.10-14.12.10 ja 11.01.11-05.04.11    22 t/28 €
ti 18.00-19.30 KIPINÄN KOULU/Paula Timonen
Syksyn kokoontumiset: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11.2010.

100155 JOOGA - Suvanto
28.09.10-07.12.10 ja 18.01.11-29.03.11    22 t/28 €
ti 18.00-19.30 SUVANNON KYLÄTALO/Paula Timonen
Syksyn kokoontumiset: 28.9., 12.10., 9.11., 23.11.

100236 JOOGA - Yli-Siurua
05.10.10-30.11.10 ja 11.01.11-05.04.11    22 t/28 €
ti 19.00-20.30 TAURIAISEN TALO/Annika Heikkinen
Syksyn kokoontumiset: 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11.2010.

100226 SENIORIATK 1
06.10.10-24.11.10    32 t/25 €
ke 9.00-12.00
100227 SENIORIATK 2
06.10.10-24.11.10    32 t/25 €
ke 12.30-15.30 ATK-LUOKKA/Lasse Aaltonen

100276 VERKKOPANKKIKURSSI - Paukkeri
07.10.10-04.11.10    6 t/12 €
to 12.00-13.30 PAUKKERIN KYLÄTALO/Lasse Aaltonen

Tulossa uusia kursseja:
100289 PILATES-PERJANTAIT
15.10.10-05.11.10 8 t/24 €
pe 17.00-18.00 ja 18.00-19.00 SALIKKI/ Pilatesohjaaja Kiki Kaan
Alkaa Pilates-startilla
pe 15.10: perusteet klo 17-18, liikkeitä klo18-19
jatkuen 2 eri ryhmässä pe 05.11. ja 10.12.10. 1. ryhmä klo 17-18 ja
2.ryhmä klo 18-19. Ilmoittautumiset 12.10.10 mennessä.

100291 SUNNUNTAIN ZUMBAMARATON
su 17.10.10 klo 18.30-20.30 SALIKKI/Katja Järvenpää

100279 ITÄMAISEN TANSSIN VIIKONLOPPU 1
pe-la 29.10.10-30.10.10 8 t/15 €
pe klo 17.00-20.15 ja la klo 11.00 -14.15
SALIKKI/Anne Ruohonen
Tarkoitettu jo itämaista tanssia harrastaneille. Ilmoittautumiset
25.10.2010 mennessä.

100229 TILDA-TUTUSTUMISPÄIVÄ
la 16.10.2010 klo 11.00-15.00 6 t/12 €
KUTOMALUOKKA/Katri Kemppanen

100221 ENSIAPU I
la 16.10.10-23.10.10 klo 9.00-17.00 16 t/42 €
AUDITORIO/Heikki Mukka/Fast Oy
Ilmoittautumiset 12.10.2010 mennessä.

100223 JÄRJESTYKSENVALVOJAN KERTAUSKURSSI
la 30.10.10 klo 9.00-17.00   8 t/42 €
AUDITORIO/Ville Nevala/Nevital Oy
Ilmoittautumiset 20.10.2010 mennessä.

100235 JUHLAVIA KEITTOJA
09.11.10-30.11.10    16 t/22 €
ti 18.00-21.00 RIMMIN KOTITALOUSLUOKKA/Tarja Hemmilä
Ilmoittautumiset 29.10.2010 mennessä.

PUDASJÄRVEN KANSALAISOPISTO

Muutoksia kurssiaikatauluissa:
100278 KIPSIMUOVAILUKURSSI
06.10.10-15.12.10    30 t/25 €
ke 18.00-20.30 Aloitus- ja kokoontumispäivä muuttunut!
KERAMIIKKA LUOKKA/Kari Tykkyläinen

Puh. 040-5088490, 040-8266431, musiikinopettajat 0400-646132 ja 040-8266597
Sähköposti: kansalaisopisto@pudasjarvi.fi

100272 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA TIEDONHALLINTA
12.10-20.10.10    20 t/35 €
ti ja ke 17.00-21.00 Aloitus- ja kokoontumisaika muuttunut!
ATK-LUOKKA/Tuula Haverinen
Kurssille mahtuu vielä mukaan.

SUKKATANSSIT su 31.10.2010 klo 18.00-22.00 Salikissa

Kaupunginhallitus päätti
4.10 kokouksessaan lakkaut-
taa sivistysjohtajan viran ja
perusti sivistystoimeen ta-
lous- ja hallintopäällikön vi-
ran, johon siirrettiin sivistys-
johtaja Tuija Mikkonen. Kan-
salaisopiston rehtorin virka
lakkautettiin ja perustettiin
kansalaisopiston suunnitte-
luopettajan virka, johon vir-

kaan siirrettiin kansalaisopis-
ton rehtori Hilkka Parkkisen-
niemi.

Virkajärjestelyt kuuluivat
kaupunginvaltuuston kevät-
talvella tehtyyn päätökseen
sivistystoimen uudelleen or-
ganisoinnista, johon kuului
opetus- ja sivistysjohtajan vi-
ran perustaminen. Tätä vir-
kaa on hoitanut elokuusta

lähtien Juha Valta.
Sarajärven vesiosuuskun-

ta on päättänyt aloittaa pai-
neen korotusasemansa pe-
rusteellisen saneerauksen,
jonka kustannukset ovat 16
000 euroa. Työn tekemiseen
tarvittavaan 12 000 euron lai-
naan kaupunginhallitus
myönsi kaupungin takauk-
sen.

Kesällä pidettyä Nuorten
Eräleiriä tuettiin 500 eurolla.
Samalla esitettiin toivomus,
että tulevaisuudessa avustus
on haettava etukäteen.

Uuden Oulun ympäristö-
toimen selvittelyryhmään ni-
mettiin edustajaksi kaupun-
ginjohtaja Kaarina Daavittila
ja varalle ympäristöjohtaja
Pentti Laamanen.

Kaupunginhallitus järjesteli opetus- ja sivistystoimen virkoja
Kaupunginhallituksen päätöksiä
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Perjantaina ja lauantaina 24-
25.9 kokoontui noin 150 eri
pohjois-pohjalais ja keski-
pohjalaiskylien ja hankkei-
den edustajaa kyläseminaa-
riin Syötekeskukseen Pikku-
Syötteelle. Kahden päivän
seminaariohjelma oli raken-
nettu siten, että perjantaina
ohjelman runkona oli teema
“Kerrotaan kylistä” ja lauan-
taina “Kylät kertovat”. Mo-
lempina päivinä teemoja kä-
siteltiin monelta eri kantilta,
tavattiin toisia ja etsittiin ky-
lätoimintaan vinkkejä ja ide-
oita.

Kehittämisjohtaja Mikko
Kälkäjä toivotti seminaarilai-
set tervetulleiksi Syötteelle,
joka oli pukeutunut ruskan
väreihin. Kälkäjä kertoi kau-
pungin kuulumiset tulevai-
suuden näkymät seminaa-
riin. Kehittämisjohtaja kuvai-
li kaupunkia kolmella sanal-
la: pitkä, harva ja harmaan-
tunut. Vaikka palveluja ja nii-
den tuottamista joudutaan
tarkastelemaan ja muutta-
maan, se ei kuitenkaan tar-
koita, että palvelut huononi-

Syötteen kyläpäivät:

Kylien asioita käsiteltiin monelta kantilta

si vaan päinvastoin.
- Emme katsele tulevai-

suuteen synkin silmälasein,
vaan mielenkiinnolla. Pudas-
järvi on mukana sisäasiain-
ministeriön käynnistämässä
Harva-pilottihankkeessa ja
uusiutuvan bioenergian raa-
ka-ainelähteet ovat Pudasjär-
vellä ja se tuo työpaikkoja ja
elinvoimaa kylille, sanoi Käl-
käjä.

Laajakaista kaikille
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kuntajohtaja Pauli Harju kan-
nusti etsimään uudenlaisia
ratkaisuja palvelujen järjestä-
miseen. Koko maakunnan
kannalta on tärkeää, että
maaseudun nuoret saataisiin
pysymään kotiseuduillaan.

– Pohjois-Pohjanmaalle on
tulossa tilanne, että suurin
osa maakunnasta kärsii työ-
voimapulasta ja maakunnan
työttömät ihmiset ovat Oulun
alueella. Jos tätä kehitystä ei
pystytä muuttamaan, katoa-
vat maaseudun työpaikat
vähitellen lopullisesti, Harju
totesi puheessaan ja kannus-

ti sivukyliä vaatimaan seiso-
maan vankkana rintamana
laajakaistavaatimusten taka-
na. Toimivan laajakaistan
myötä maaseutukylien säh-
köisten palvelujen kirjo kas-
vaa, eikä niiden perässä tar-
vitse lähteä kaupunkeihin.

Suomen kylätoiminnan
varapuheenjohtaja, kirjailija
Matti Mäkelä piipahti myös
valamassa uskoa maaseudun
kylätoimijoihin. Hän toi ter-
veiset Bonnista, jossa hän oli
vieraillut niin sanotun vaih-
toehto-Nobelin saaneiden 30-
vuotisjuhlassa. Suomalainen
kylätoiminta sai palkinnon
vuonna 1992. Bonnissa pu-
huttiin niin kyläelämän on-
nellisuudesta kuin ongelmis-
ta

– Suomalainen kylätoi-
minta on kansainvälisesti
korkeassa kurssissa. Bonnis-
sa suomalaiset kylätoimijat
olivat lähestulkoon ainoita,
jotka olivat itse kertomassa
omasta toiminnastaan. Muis-
ta maista paikalla oli erilaisia
kyliä auttavia tahoja, ei itse
kyläläisiä, Mäkelä sanoi ja

toivoi keskustelun ja lainsää-
dännön pohjaksi otettavan
käsitteet kyliä koskevassa
keskustelussa kulttuurillinen
monimuotoisuus ja jousta-
vuus eli sinnikkyys.

Miten kertoa kylistä
Ensimmäisen päivän teema-
na oli tavallaan kiperä kysy-
mys, miten saada kerrottua
suurelle yleisölle, mitä jolla-
kin kylällä tapahtuu. Paikal-
lislehtiin pääsemistä ei pidet-
ty useinkaan ongelmallisena,
mutta valtamedian kohdalla
usein kylien keinot loppuvat.

Kylätoimijat saivat vink-
kejä ja ohjeita MTV3:n toimit-
taja Outi Airolalta, jonka
mukaan maaseutua jotkut
toimittajat pitävät haisevana,
harmittomana ja hankkeistet-
tuna. Airolan mukaan pääs-
täkseen valtamediaan, kyläl-
lä pitää tapahtua jotain mul-
listavaa tai perin erikoista.

YLE:n Oulun radiotoimit-
taja Hannu Tarvas liikkui se-
minaarilaisten joukossa etsi-
en juttuaiheita ja vinkkejä.
Sanna Keskinen Uutispuuro-
hankkeesta kannusti kyliä

Sarakylän kyläyhdistyksen
pj Esko Piipponen kertoi
puheenvuorossaan hiljai-
suuden vaikutuksesta kau-
punkilaisiin ja ulkomaalai-
siin vieraisiinsa.

Äskettäin 60-vuotismerkkipäivää viettänyt maakuntajohtaja Pauli Harju juttelemassa
kehittämisjohtaja Mikko Kälkäjän kanssa. Kälkäjä kertoi faktatietoja Pudasjärvestä ja
Harju korosti kylien roolia maakuntien kehityksessä.

Pohjois-Karjalan kylät ry:n 2. varapuheenjohtaja, kirjailija Matti Mäkelä (vas) puhui
aiheesta “Ei kyliltä mitään puutu”. Ensimmäisen seminaaripäivän puheenjohtajana
toimi Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n Matti Viitala (oik).

Kyläpäiville osallistui runsaasti väkeä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalta.

näkymään ja kuulumaan.
Maakuntalehtien kontakti
maaseutuun menetetään
Keskisen mukaan, kun alue-
toimitukset lopetetaan.

Lauantaiseen “Kylät ker-
tovat” -aiheeseen liittyen
kuultiin useita esityksiä,
muun muassa Ilkka Luodon
Genius Locin tarinoista, He-
lena Alhosaaren Elämäntari-
na-akatemiasta, Anita Sievä-
sen Pohjois-Ii -valtakunnalli-
nen viime vuoden kylästä,
Risto Kaistilan Räyringistä ja
Liisa Laurin esitys Kokkolas-
ta Karhin kyläyhdistyksestä.
Kalajoelta Raution kylän pu-
heenjohtaja Eeva Heikkilä
luovutti kyläluudan Saraky-
län kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Esko Piipposelle.

Kyläpäivien anti oli moni-
puolinen. Päivien järjestelyis-
tä vastasivat Pohjois-Pohjan-
maan kylät ry, Keskipohjalai-
set kylät ry, pohjoispohjalai-
nen Kipinää kylille –hanke ja
keskipohjalainen Hymy-han-
ke.

Rauni Räisänen
Kuvat Jouko Palomäki
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Hoivapalvelusta
apua kodin arkeen

Matti ja Asta Valanne käyttivät Tuija Heinosen antamaa
kotipalvelua ja olivat palveluun tyytyväisiä.

Yksityistä hoivapalvelua tar-
joava Koti-ja Hoivapalvelu
Tuikku aloitti toimintansa
Pudasjärvellä elokuussa. Yri-
tyksen omistaja, lähihoitaja
Tuija Heinonen kertoo, että
palvelu räätälöidään kunkin
asiakkaan tarpeiden ja toivei-
den mukaan. Palvelu käsittää
kotihoidon kaikki osa-alueet,
myös viikkosiivoukset. Pal-
velua voi ostaa myös kunnal-
ta haettavilla palveluseteleil-
lä, jos on niihin oikeutettu.
Itse maksavana asiakas voi
hakea kotitalousvähennystä,
joka on 60 prosenttia kustan-
nuksista.

Heinonen on työssään
huomannut tarvetta erilaisiin
vanhusten palveluihin ja niis-
tä tiedottamiseen. Asiakkaat
toivoisivat, että kunnassa oli-
si joku henkilö joka tietäisi ja
ohjaisi erilaisten avustusten/
hakemusten laadinnassa.
Myös ikäihmisille tarkoitet-
tua kirjallista opasta kaivat-
taisiin, josta selviäisi mm.

mitä avustuksia ja palveluita
on saatavilla ja mistä niitä
haetaan.

Viime viikolla Tuija Hei-
nonen sai kutsun asiakas-
käynnille Kurealla Asta ja
Matti Valanteen kotiin. He
ovat tähän asti tulleet toi-
meen omin voimin, mutta
nyt tarvitsivat väliaikaista
pesuapua kun vaimon jalka
oli kipsissä.

-Kotipalveluohjaaja Marja
Lahdenperän opastuksella
löytyi yksityinen kotipalvelu
Tuikku, johon päädyimme
kotitalousvähennyksen sekä
palveluiden monipuolisuu-
den vuoksi. Olemme olleet
tyytyväisiä saamaamme pal-
veluun, tämänkaltaista pal-
velua tarvitaan kunnan anta-
man kotipalvelun rinnalle,
kertoivat Asta ja Matti Valan-
ne.

Heimo Turunen,
kuva Kati Saukko

Tietoa ja toimintaa Perhepäivänä

Olen seurannut lehtien pals-
toja, joissa on ollut eri kylä-
kulmien ja keskustaajaman
yrittäjien esittelyjä ja kuvapo-
seerauksia. Se on sinällään
ihan ok ja paikallaan. Näin
ihmiset näkevät, mistä saa
tarvittavaa tuotetta tai palve-
lua.

On kuitenkin sellainenkin
kylä, kuin Puhoskylä, jossa
on paljon pientä yrittäjätoi-
mintaa. He hankkivat elan-
tonsa omalla touhulla ja sit-
keydellä, eivätkä ole kovin
julkisuuden kipeitäkään.

Toimivia maatiloja on yh-
deksän, metsäkoneyrittäjät,
joihin työllistyy puolenkym-
mentä henkilöä sekä linja-
autoliikenneyritys. Tienpito
kaluston kanssa työllistää

Puhoskylän kuulumisiaPuhoskylän kuulumisiaPuhoskylän kuulumisiaPuhoskylän kuulumisiaPuhoskylän kuulumisia
kolme henkilöä, taksi ja kai-
vinkoneyritys työllistävät
pari kolme henkilöä. Ja tie-
tenkin kylän sydän, elikkä
tyttöjen kauppa; kaksi vaki-
tuista työntekijää plus osa-
aikaiset. On itsensä työllistä-
vä metsuriyrittäjä, sivutoi-
mista korjaamotoimintaa ja
ns. naapuriapu pientä korjaa-
jaa. Kun kylältä löytyy vielä
viikatteiden ja puukkojen ta-
koja (seppä)ja onpa koriste-
puusepän työntekijäkin ja
kyläseurakin on vuosien ajan
työllistänyt aina muutaman
pitkäaikaistyöttömän.

Edellä mainittu osoittaa,
että kylällä on mielestäni yrit-
täjäpohjaa kohtalaisesti, jopa
enempi, mitä äkkiseltään
luulisi.

Nyt on tullut muualta en-
tisen koulun kiinteistöön ky-
länkin näkökulmasta ihan
uudenlaista yritystouhua. Ei
voi muuta kun toivottaa me-
nestystä! Uudesta yritykses-
tä alkaa saada palveluita
koko elämän kaaren ajan ja
vähän ehkä sivukin.

Vielä haluan mainita us-
kolliset kylällä asuvat henki-
löt, jotka käyvät palkkatyös-
sä jopa hyvinkin pitkien työ-
matkojen päässä. Näitäkin on
lähemmäs kolmekymmentä,
samoin opiskelijoita ja koulu-
laisia.

Puhoskylähän on valittu
ns. harvaanasutun maaseu-
dun Pudasjärven kokeilu-
kuntaan. Kun on pohjat elä-
miselle ja omallekin touhulle

kylällämme ja toivon mu-
kaan ne vielä lisääntyvät ja
vahvistuvat, on hyvin perus-
teltua jo tässä vaiheessa toi-
voa, että kaupungin taholta-
kin päästäisiin edelleen val-
miuksiin, mahdollisesti muu-
alta muuttoa harkitseville
kylille asumaan ja toimeentu-
lonsa hankkimaan omilla
touhuillaan. Tarvitaan mie-
lestäni muun muassa kaavoi-
tuksen selvittämistä ja toteut-
tamista rakentamiseen vaki-
tuiselle asujamistolle ja yrit-
tämisen mahdollisiin tarpei-
siin, etenkin kun ei ole enää
myydä kouluja. Pistetäänpä
tuulemaan!

Hyvää syksyn jatkoa!

Erkki Honkanen.

Pudasjärvi-lehti on ilmesty-
nyt nyt kaksi vuotta ja siitä
ajasta reilun vuoden ajan joka
viikko keskiviikkoisin. Leh-
dellä on toimisto Pudasjär-

Pudasjärvi-lehden omistajat
muuttavat Pudasjärvelle

ven keskustassa Toritie 2:ssa,
jossa työskentelee kaksi pu-
dasjärvellä asuvaa työnteki-
jää Sirkka-Liisa Tuomaala ja
Kati Saukko. Kolmantena

työntekijänä on tällä hetkellä
työharjoittelijana toimiva
Vappu Roininen.

Päätoimittaja Heimo Tu-
runen ja toimitusjohtaja Eila

Kiinteistövälittäjä Pekka Majava on saanut allekirjoitukset talon ostajilta Eila Lahtisel-
ta ja Heimo Turuselta sekä myyjältä Harri Piipposelta. Julkisena kaupanvahvistajana
toimi toimitusjohtaja Teuvo Perälä Pudasjärven Osuuspankista.

Lahtinen ovat tähän saakka
työskennelleet Oulusta käsin,
jossa heidän toinen yrityksen-
sä VKK-Media Oy sijaitsee.

Pudasjärvi-lehden toimin-
ta on kehittynyt ja kasvanut
siinä määrin, että Heimo Tu-
runen ja Eila Lahtinen ovat
muuttamassa Pudasjärvelle.
Heidän äskettäin hankkimas-
saan kiinteistössä Korpitie
6:ssa on tilaa myös lehden
toimistolle, jonne lehden toi-
mistotilat on tarkoitus pää-
osin siirtää syksyn kuluessa.

Turusen ja Lahtisen omis-
tama VKK-Media Oy:n osoi-
te säilyy Oulussa, josta käsin
yritys tekee eri yhdistysten
kanssa lmuun muassa ehtiä,
esitteitä, Pudisluurin kaltai-
sia paikallisia puhelinhake-
mistoja sekä suorittaa valo-
kuvauksia Pohjois-Pohjan-
maalla ja Kainuussa.

Nuorisotoimen työntekijä Petri Sankala ja perhetyöntekijä Henna Savilampi sekä tilai-
suuteen osallistuneita nuoria.

Pudasjärven seurakunta, per-
hetyö, nuorisotoimi ja Karhu-
paja järjestivät 25.9. uusituis-
sa Hilturannan tiloissa Perhe-
päivän, jossa reilut parikym-
mentä eri-ikäistä perheenjä-
sentä sai tietoa järjestäjien toi-
mintoihin liittyvien asioiden

lisäksi vesillä liikkumisesta
kanootilla ja kajakilla.

Kylmähkön ja sateisen
sään takia melonnan ja ensi-
avun asiantuntija Eija Kokko
kertoi ja kuvaili teoriassa me-
lontaan liittyvistä opeista.
Hän vakuutti melonnan ole-

van turvallista ja hauskaa
harrastamista, kun muistaa
noudattaa annettuja ohjeita.
Kastuminen liian kylmässä
vedessä saattaa olla kohtalo-
kasta, ellei ole oikeita varus-
teita päällä. Vesille ei ole
hyvä lähteä yksin, sillä vahin-

gon sattuessa kaverin apu on
ensiarvoisen tärkeää.

Diakoni Leena Loukko
esitteli “uuden Hilturannan”
ja opetti uusia olympialaisten
muotoja, perhetyöntekijät
Pirkko Hyvärinen ja Henna
Savilampi sekä nuorisotoi-
men työntekijät Tarja Väisä-
nen ja Petri Sankala vastasi-
vat sosiaalisten taitojen ja tu-
len ääressä toimimisen tutuk-
si tulemisesta.

Yksilövalmentaja Sointu
Veivo ja etsivä nuorisotyön-
tekijä Petra Lasanen kertoivat
Karhupajalta saatavasta
nuorten ohjauksesta koulu-
tuspaikkoihin, työharjoitte-
luun ja muihin elämän tärkei-
siin asioihin.

Sointu Veivo
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Voit myydä/ostaa/lahjoittaa
Pudastorin kautta. Pudas-
torilla ilmoittaminen on
yksityisille henkilöille ilmai-
nen.  Tekstin oltava lyhyt ja yti-
mekäs max n. 8 riviä. Muistat-
han laittaa yhteydenottoa var-
ten puh. numerosi tai osoitteen.
Pitkistä, seikkaperäisistä teks-
teistä veloitamme. Teksti on toi-
mitettava sähköpostil la:
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai fak-
silla: 08-334 167 tai paperille
selkeästi kirjoitettuna osoittee-
seen: Toritie 2, 93100 Pudasjär-
vi. Puhelimitse (040 195 1732)
soitetuista maksu on 15 euroa
+alv (18,45 e). Jos haluat ilmoi-
tukseen kuvan, lähetä se sähkö-
postitse. Kuvallinen ilmoitus on
15 euroa +alv (18,45 e). Muis-
tathan ilmoittaa myös nimesi
toimitukselle (ei julkaista).

MYYDMYYDMYYDMYYDMYYDÄÄNÄÄNÄÄNÄÄNÄÄN

OSOSOSOSOSTETTETTETTETTETAANAANAANAANAAN
Volkswagen 1,9td moottorin
alakerta, ehjä ja kohtuuhintai-
nen.  Puh. 040 589 4028.

Traktorin peräkärry, edullinen
Puh. 0400 166 655.

Kangaspuut 180 cm. Hinta
200 euroa. Puh 0400 251 638.

Käytetty tiivi-ikkuna 72 cm x
109 cm, valkoinen sälekaihtimil-
la ja lämpölasilla, hinta 80 e.
Puh 040 589 5267.

Hyväkuntoisia keittiökaapis-
ton ovia+käytävän ovia, p.040
5406596.

Myydään toimiva 5kg pyykinpe-
sukone, p. 0400 384 118.

Polkupyöriä. Naisten, mies-
ten, poikien ja tyttöjen vakio-
vaihdepyörät. Otan vastaan yli-
määräiset. p. 040 504 2814.

Nissan Sunny vm.90, 2 ren-
kaat, vetokoukku, koneella ajet-
tu 80t. Hyvä. hp.580€, p. 0440
923 946

Iloinen puheensorina kuuluu
tulijan korviin eräässä kodis-
sa mukavana syysiltana. Al-
kamassa on Laukkufriikin
kutsut. Laukkukutsut ovat
mukava tapa viettää iltaa ys-
tävien kanssa. Samalla jokai-
nen voi valita itselleen uusi-
en muotivirtauksien mukai-
sen laukun.

 Laukkufriikki on suoma-
lainen kotimyyntiyritys, joka
toimii jälleenmyyjiensä väli-
tyksellä. Laukkukutsuja pi-
detään koti- ja yrityskutsujen
merkeissä sekä jälleenmyyjä
voi olla mukana myös usein
erilaisissa tapahtumissa, ku-
ten messuilla.

Laukkuvalikoima vaihtuu
koko ajan, - aina on uusia
malleja tarjolla, jotta pysy-

Laukkukutsuilla:

“Kas näin heiluu laukku…”
tään “muodissa mukana”.
Laukkuja löytyy monen mal-
lisia ja väriskaala on laaja.
Kutsuilla on esillä noin 60
laukkua. Lisäksi mallistoon
kuuluvat myös korut, lompa-
kot, nahkaiset käsineet, myös
miehille – vaikka isänpäivä-
lahjaksi. Näin kertoo Lauk-
kufriikin edustaja Mari Hir-
vasniemi, joka toimii Pudas-
järvellä ja ympäristökuntien
alueella Laukkufriikin jäl-
leenmyyjänä.

Laukut heiluivat, kun nai-
set sovittelivat niitä innokkai-
na peilin edessä. Ystävät
kommentoivat ja arvioivat
toistensa laukkujen sopivuut-
ta.

-Mukava, kun saa rauhas-
sa sovitella ja kysyä kaverin

mielipidettä; joku vieraista
tuumii.

-Joskus on tullut kaupas-
ta kiireellä ostettua laukku,
jota ei ole sitten tullut pidet-
tyä, toinen sanoo. Laukkuf-
riikki toimittaa takuuvarmas-
ti tuotteet tilaajalle, vieläpä
kolmen kuukauden takuulla.
Laukkufriikki palkitsee
emännän hyvällä emännän-
lahjalla. Kahvin tuoksu tulvii
nenään. Emäntä on keittänyt
esittelyn lopuksi makoisat
kahvit. Kahvin jälkeen kodis-
ta poistuu silminnähden hy-
väntuulisia naisia uusien
laukkujensa ja korujensa
kanssa pimenevään iltaan.

Mari Hirvasniemi esittele-
mässä tuotteitaan.

Halli/varasto/harrastetila. P.
0400 389 004.

Entisellä Pärjänsuon koulul-
la siistikuntoiset 3 h + keittiö, 2
kpl 1 h + makuualkovi + keittiö.
Myös kokoustiloja. Puh 0400
924 367.

VUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRAVUOKRATTTTTTTTTTAAAAAVVVVVANANANANANAAAAA

Myydään 13" talvirenkaat hp.
60€, p. 0440 923 946.

Myydään RT-kolmio 80 m2

Pudasjärven keskustassa, puh.
0400 399 830.

PUDASTORI ILMOITA
ILMAISEKSI!

Olispa tässä ihana
laukku ja vyö!

Eija Koivuluoma
kuvat Lauri Koivuluoma

Pudasjärven kansalaisopis-
tossa opetetaan paljon mu-
siikkia. Yksi pitkään toiminut
on kantelepiiri, joka on ko-
koontunut säännöllisesti
vuodesta 1976 lähtien. Ny-
kyisin piiri kokoontuu maa-
nantaisin iltapäivällä. Ensim-
mäinen kokoontuminen oli
20.9. Jokainen osallistuja tuo

Kantelepiirillä pitkä perinne
mukanaan oman kanteleen-
sa, jotka ovat 36-kielisiä. Pii-
rin toiminnassa alusta saak-
ka mukana ollut Paavo Uusi-
Illikainen on valmistanut itse
oman kanteleensa.

Piirin vetäjänä on 10 vii-
meisen vuoden ajan toiminut
musiikinopettaja Sari Huka-
ri. Hänellä on lisäksi useita
oppilaita, jotka opiskelevat
kanteleensoiton alkeita. Heis-
tä toivotaan lisäjäseniä pii-
riin, jossa käy 7-10 opiskeli-
jaa. Yksi jäsenistä Elsa Urma-
la käy piirissä Kiimingistä
saakka.

-Meillä ei ole tällaista pii-
riä ja on todella hienoa, että

Pudasjärvellä tämä piiri on
toiminnassa, totesi Elsa.

Piiri on samalla kanteleyh-
tye, jolla on myös esiintymi-
siä.

-Olemme käyneet jouluai-
kaan, äitienpäivänä ja muina-
kin juhla-aikoina eri vanhus-
ten hoivakodeissa esiinty-
mässä ja kansalaisopiston
kevätjuhlassa meillä on ollut
esiintymisiä, selvittivät piiri-
läiset. Lisäksi yksittäiset pii-
rin jäsenet ilahduttavat kan-
teleen soitolla perhe- ym juh-
lissa ja tilaisuuksissa.

Heimo Turunen

Toisella kokoontumiskerralla maanantaina 20.9 mukana piirissä olivat Elma Takarau-
tio, Rauni Pönkkö, Elsa Urmala, Senja Körkkö, Paavo Uusi-Illikainen, Sari Hukari ja
Seija Seppänen.

Pohjois-Pohjanmaan liitossa
on tullut vireille maakunta-
kaavan uudistaminen. Kau-
punginhallitus totesi, ettei sil-
lä ole huomautettavaa maa-
kuntakaavan uudistamisen
osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmaan.

Oulun vastaanottokeskus
irtisanoi Rimminkankaan

koululla käyttämiensä tilojen
vuokrasopimuksen siten, että
vuokra-aika päättyy ensi jou-
luna. Vastaanottokeskuksen
toiminta jatkuu Helmikoti
kiinteistössä.

Pohjois-Pohjanmaan Ely-
keskus on syyskuussa teke-
mällään päätöksellä myöntä-
nyt Pudasjärven kaupungil-

le rahoituksen Koillismaan
vesihuolloin yleissuunnitel-
man ja vesiosuuskuntien yh-
teistoimintaselvitys –kehittä-
mishankkeeseen. Ohjausryh-
mään nimettiin kaupungin
edustajiksi tekninen johtaja
Oiva Rantalan sekä Eero Oi-
nas-Panuman, varalla Paavo
Tihinen. (ht)

Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireille
maakuntakaavan uudistaminen

Kaupunginhallituksen päätöksiä
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L i i k e h a k e m i s t o
AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUTAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET,

KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Timanttihionta 
Ultraäänihoidot 
Jalkahoidot 
Parafiinihoidot 
Kasvohoidot 
Kestovärjäykset 

Satu Hinkula 

SKY -kosmetologi 
Postimiehentie 7 
p. 045 208 5655 

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja 

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

- rakentaminen
- kiinteistöhuolto
- päivystys 24 h
markus.sarkela@pp.inet.fi

Puh. 040 5819930

KALASTUS
METSÄSTYS

• Teerenkuvat vain 6€/kpl
• Houkutuskuvat + pillit
• Verkot ym. kalastustarvikkeet
• Koiran ruoat alk. 17€/15kg säkki
• Koiratarvikkeet ja kissan ruoat
• Sasta Goretex puvut alk. 330€
• Hirviliivit ja lakit
• Täyssynt. 5w-40 moottori-

ja GL-4 peräöljy vain 5€/l

www.anonase.com
08-821 337, 0400 384 118

Auto 1
0400 158 258
Auto 2/invataksi
0400 495 445

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

Pellonraivaus-
jyrsintä

Kaivinkonetyöt

PäiPäiPäiPäiPäivystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234
Puh.Puh.Puh.Puh.Puh. J J J J J.R..R..R..R..R. 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247

TTTTT.R..R..R..R..R. 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830
j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki • wwwwwwwwwwwwwww.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.fiiiii

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

Teollisuustie 8 Pudasjärvi

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

SYÖTTEEN

- Maansiirtotyöt
- Kaivutyöt
- Sorat, murskeet,

hiekat, myös
seulotut lajikkeet

- Maisemointityöt
- Lumityöt

Maansiirto Oy
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä
0400 374 259

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit. -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella

Kauppatie 4  Pudasjärvi
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

KODINKONE- JA SÄHKÖLAITEHUOLTOPALVELUITA

PUUSEPPIÄ

HAMMASTEKNIKOITA

KOTI- JA HOIVAPALVELUITA

HAUTAKIVET

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN,
REMONTIT

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT

TAKSIPALVELUITA

MAANSIIRTO, KAIVIN-
KONE, LUMITÖITÄ

HannunHannunHannunHannunHannun
TTTTTaksimaaksimaaksimaaksimaaksimatkatkatkatkatkat Oyt Oyt Oyt Oyt Oy

RRRRRytinkiytinkiytinkiytinkiytinki
Hannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu Ylitalo

0400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 769
Hannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu Jaakkola

0400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 668

LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

KAUNEUDENHOITOA , HIERONTAA,
FYSIOTERAPIA , KUNTOSALI

TAKSI
Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

Kotipalvelua Pudasjärvellä

Tuija Heinonen puh. 044 097 0237
tuikkuheinonen@gmail.com

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS!

KOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKUKOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKU

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAAT T T T T KKKKKyyyyy
P. 0208 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

Metallityöt
Metallirakennus

jari.konttila@metallirakennus.com
www.metallisrakennus.com

Kelankylä

METALLITÖITÄ

Tmi Jari Konttila
puh. 0400 697 509

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

! Ota yhteysOta yhteysOta yhteysOta yhteysOta yhteys
ppppp.040 1951 732.040 1951 732.040 1951 732.040 1951 732.040 1951 732

Yrittäjä!
Liikehakemisto

on edullista
ilmoitustilaa!

Korjaus-
rakentaminen
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Mitä tehdä?
Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtu-
mista on otettu Pudasjärven kau-
pungin www-sivujen tapahtumista.
Tapahtumamuutoksista emme vas-
taa. Tapahtumista voi myös ilmoit-
taa Pudasjärvi-lehden toimitukseen
sähköpostilla lehti@pudasjarvi-
lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä?
-palstalla tapahtumista ilmoittami-
nen on maksutonta. Kysy myös
edullista maksullista ilmoitustilaa!

LUKUVINKKI
LAPSILLE
McAllister, Angela: Hyi! Ei-
hän tuo ole hirviö! (2010)

Äitihirviö ja isähirviö ovat
haljeta onnesta, kun heidän
ensimmäisestä munastaan
kuoriutuu hurmaavan KAR-
MIVA piikikäs ärripurri. Toi-
sesta munasta singahtaa ker-
rassaan mahtavan HIRMUI-
NEN monsteri, mutta kolmas
lapsi sitten? Se on pörröinen
ja PINKKI söpöliini. Voi ei!
Onko tuollaisesta lutukasta
yhtään mihinkään? Hulvaton
kuvakirja lasten ikuisesta
lempiaiheesta, joka kiehtoo ja
kammottaa yhtä aikaa. Kai-
ken hirmuilun seassa opitaan
ymmärtämään erilaisuutta ja
rakastamaan sisaruksia - sö-
pöjäkin! Hauska, heleäsävyi-
nen kuvitus tuo hirviöiden
sympaattisimmat puolet
esiin.

LUKUVINKKI
AIKUISILLE
Nousiainen, Miika: Vadel-
mavenepakolainen (2007)

Mikko Virtasella on ongelma.
Hän ei tahdo olla suomalai-
nen mies, mörökölli, ahdis-
tuksen ja huonon itsetunnon
ruumiillistuma. Hän on päät-
tänyt tulla ruotsalaiseksi
Helppoa se ei ole: Ruotsin
kansalaisuutta ei heltiä mie-
helle, joka ei ole asunut maas-
sa päivääkään, eroaminen
Suomen armeijasta ei ota on-

LUKUVINKKI
NUORILLE
King-Smith, Dick: Vesihe-
vonen (2008)

Skotlanti 1930-luvulla. 8-
vuotias Kirstie ja hänen 5-
vuotias pikkuveljensä Angus
löytävät kotirannaltaan eri-
koisen munan. He vievät sen
kotiin, ja munasta kuoriutuu
kummallinen, pitkäkaulai-
nen ja pitkäpyrstöinen, suo-
mukas eläin. Koko perhe
kiintyy nopeasti tähän sym-
paattiseen ja leikkisään kave-
riin. Lopulta se ei kuitenkaan
enää mahdu edes perheen
uima-altaaseen, vaan se on
vietävä järveen. Mutta sen
olemassaolo on ehdottomas-
ti salattava muilta. Vesihevo-
nen on lämmin kuvaus ison
eläimen ja ihmisen ystävyy-
destä.

LUKUVINKKI NUO-
RILLE AIKUISILLE
Haahti, Taina: Gladiaattori-
koutsi (2010)

Puuskosken Dynamon Dju-
nioreilla menee surkeasti.
Valmentaja Laakson mieles-
tä hyvät eivät kaipaa roh-
kaisua ja kaikilla pitää olla
kivaa. Joukkueen synkkyys ja
apaattisuus johtuu Laakson
mukaan iästä. Taas yhden
hävityn ottelun jälkeen pelaa-
jat saavat tarpeekseen ja vaa-
tivat seuran johdolta uutta
valmentajaa, mutta mitään ei
tapahdu. Toni Purkaja on
Dynamon lahjakkaimpia pe-

LOKakuun lukuvinkit
Pudasjärven
kaupunginkirjaston

laajia. Hän saa yllättävää tu-
kea Yön yksinäisten nettifoo-
rumilta, kun salaperäinen ni-
mimerkki Margot lupaa aut-
taa heitä. Ihme ja kumma:
valmentaja kokee pian täy-
den muodonmuutoksen ja
entisestä hissukasta tulee gla-
diaattorimaista kovuutta pal-
vova pullistelija. Puuskosken
Dynamo alkaa pärjätä pa-
remmin, mutta samalla val-
mentajan otteet käyvät yhä
karmeammiksi. Laaksoon on
mennyt hirviö, kuka? Siitä
Tonin on otettava selvää ja
toimittava ennen kuin joku
heittää henkensä. Mutta mis-
sä on Margot? Gladiaattori-
koutsi on juniorilätkän maa-

nistuakseen, eikä työnantaja
suostu myöntämään edes
Victorian syntymäpäivää
palkalliseksi vapaaksi. Virta-
nen ei kuitenkaan luovuta.
Hänestä sukeutuu Mikael
Andersson - empaattinen, ra-
kastava ja keskustelutaitoi-
nen ruotsalainen perheenisä
Göteborgista. Hinta on kova,
mutta mihinpä ei ihminen
olisi valmis saadakseen asua
maailman demokraattisim-
massa yhteiskunnassa, kan-
sankodissa, missä ovetkin
avautuvat kutsuvasti sisään-
päin.

ilmaa elävästi kuvaava teos,
jossa taklataan lujaa niin kau-
kalossa kuin sen ulkopuolel-
la, mutta annetaan tilaa myös
nuoren pojan toiveille, unille
ja unelmille.

HANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELLHANNU ORELL

vastaanotto
Kirkkokatu 17 a

19 Oulu
p. 08 311 2649

08 311 8252

ERIKOIS-
HAMMAS-
TEKNIKOT

ESA ONTEROESA ONTEROESA ONTEROESA ONTEROESA ONTERO

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

PURKUOSAPURKUOSAPURKUOSAPURKUOSAPURKUOSATTTTT UUDEUUDEUUDEUUDEUUDET OT OT OT OT OSASASASASATTTTT
-moottorit
-vaihteistot
-ovet, luukut
-ym...

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

Kaikki automerkit
Lapin

Auto-Osa Oy
Nikkarinkuja 12 Rovaniemi

P. (016) 310 950, 040 537 6121
avoinna ma-pe 8-17

SEPON
AUTOSÄHKÖ

Riekkopolku 7, Ranua
p. 016  3553033,

0400 176809

- autohuollot
- katsastus

korjaukset

Puiden kansaa Syötteen
luontokeskuksessa

Pihapuu on esillä Syötteen luontokeskuksessa 5.10. – 31.12.2010.  Syötteen luonto-
keskus on avoinna 24.10.2010 saakka joka päivä klo 10–17, 25.10. alkaen vuoden
loppuun ti-su klo 10–16. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Puiden kansa 5.10.-31.12. Syöt-
teen luontokeskuksessa. Ritva Ko-
valaisen ja Sanni Sepon kuvaus
metsiä ja puita ympäröivästä us-
komusperinteestä ja hengestä
suomalaisessa kulttuurissa.
Nokisade – kollaaseja vane-
rille 5.10.2010 - 31.10.2010 klo
klo 15-20 (ma-ke) ja klo 14-17 (la-
su) Taidehuone Pudikissa, järj. Kult-
tuuritoimi
Kurenkoskessa  tanssit. Esiin-
tyjät:  9.10. Arja Havakka, 16.10.
Naseva, 23.10. Maarit Peltoniemi,
5.11. Ässät.
Karaoke-illat Pärjänkievaris-
sa Syötteellä perjantaisin ja lau-
antaisin.
Lapsille Fazerin karkkibingo
Pärjäkievarissa la 9.10. klo 18.
Kirkkomusiikkiviikko
1.11. – 7.11. Seurakuntakeskukses-
sa, järj. Pudasjärven seurakunta.
Tanssit 6.11. Hetepirtillä, järj. He-
tejärven Nuorisoseura
Lasten tapahtumapäivä 14.11.
Syötteen luontokeskuksessa, järj.
Syötteen luontokeskus. Ohjelma
tarkentuu myöhemmin.
Hiljaisuuden päivä 8.10. Syöt-
teen luontokeskuksessa, järj. Syöt-
teen luontokeskus. Ohjelma tar-
kentuu myöhemmin.

Syksy toi tullessaan Syötteen
luontokeskukseen näyttelyn
pihapuista ja ihmisten kerto-
mista uskomuksista ja tari-
noista niiden ympärillä. Piha-
puu –näyttely on osa laajem-
paa Ritva Kovalaisen ja San-
ni Sepon tuottamaa Puiden
kansa –projektia. Puiden kan-
sa on kuvaus suomalaisesta
puihin ja metsiin liittyvästä
uskomusperinteestä sekä
tuon perinteen jättämistä jäl-
jistä.

Pihapuu -sarja syntyi Ko-
valaisen ja Sepon halusta sel-

vittää, miten uhripuiden ja
uskomuspuiden henkinen
puoli on säilynyt Suomessa.
He kiersivät saamiensa kirjei-
den perusteella kuvaamassa
noin 30 piha-, karsikko- tai
pyhää puuta. Kovalainen ja
Seppo kokosivat kuvista Pi-
hapuu -sarjan, jossa ihmiset
kertovat 15 valokuvan ja kir-
jeen avulla heille merkittävis-
tä puista.

Monelle ihmiselle puut
ovat tärkeitä ja merkityksel-
lisiä. Puilla ja ihmisillä koe-
taan olevan kohtalonyhteys:

mitä tapahtuu puulle, sitä
tapahtuu ihmiselle. Pihapui-
den ja ihmisten elämäntari-
nan kietoutumisesta toisiinsa
on olemassa lukuisia kerto-
muksia. Ajatus kohtalon-
puusta on elänyt myös lap-
selle ja nuorelle istutetussa
nimikkopuissa. Nimikko-
puulla ja sen omistajalla on
erityisen läheinen suhde toi-
siinsa.

Valokuvataiteilijat Ritva
Kovalainen ja Sanni Seppo
tekevät yhteistyöprojekteja,
joissa käsitellään puihin ja
metsiin liittyviä henkisiä ja
kulttuurisia merkityksiä. Ih-
misen ja luonnon suhde on
ollut kantava teema Ritva
Kovalaisen tuotannossa, va-
lokuvaus ja runous ilmaisu-
keinoinaan. Sanni Sepon va-
lokuvauksen ydin on yhteis-
kunnallisuudessa ja doku-
mentaarisuudessa. Hän nos-
taa töissään esiin yksilöitä,
jotka elävät omaan tapaansa
erilaisten sosiaalisten tilantei-
den puristuksessa.

Syötteen luontokeskuk-
sessa on myynnissä tekijöi-
den kirjoja Puiden kansa ja
Metsänhoidollisia toimenpi-
teitä.

Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo

YLEISURHEILUJAOSTO

YU-lajiryhmä yli 12 vuotiaille liikuntahallilla
maanantaisin ja torstaisin klo 16.00 – 17.30, oh-
jaajana Erkki Moilanen

YU-lajikoulu 9 – 11 vuotiaille liikuntahallilla
maanantaisin klo 16.00 – 17.30, ohjaajina Niina Moi-
lanen ja Tuula Tolkkinen

Liikuntakerho 6 – 8 vuotiaille liikuntahallilla
torstaisin klo 16.00 – 17.30, ohjaajina Satu Kujan-
suu, Minna Ojala ja Pirkko Hyvärinen

Heittolajien harjoitusvuoro liikuntahallilla
perjantaisin klo 17.30 – 19.00

Yleisurheilijoiden kuntosalivuoro liikuntahallilla
perjantaisin klo 16.00 – 18.00

Yleisurheilijoiden harjoitusvuoro liikuntahallilla
lauantaisin klo 16.30 -18.00

KAIPAATKO TEKEMISTÄ,
ONKO SINULLA TEKEMISEN PUUTE?

TOIMINTAA ITSENÄISESTI MUTTA YHDESSÄ?
ONKO SINULLA ON HAAVEITA?

KIINNOSTAAKO SINUA YLEISURHEILU?

TULE MUKAAN YLEISURHEILU-
JAOSTON TOIMINTAAN.

TALVIKAUDEN KERHOT JA LAJI-
KOULUT KÄYNNISTYVÄT VIIKOLLA 40.

YLEISURHEILUJAOSTO
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo

Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi

Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi

Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

Fysioterapiapalvelut
siirtyvät 29.9. alkaen Kauppatie 33 a 1,
Päiväkodin viereen.

Apuvälinelainaus
on edelleen neuvolan tiloissa maanantaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin    klo 12-13.

Puhe- ja toimintaterapiapalvelut
siirtyvät 6.10. alkaen Pohjantähteen
os. Teollisuustie 1.

Mielenterveyspalvelut
siirtyvät 7.10. alkaen entisen Matkatoimiston
tiloihin os.Kauppatie 3.

Ajanvaraukset tehdään aina puhelimella.

Lääkäreiden- ja hoitajien ei-kiireellinen
vastaanottotoiminta
siirtyy neuvolan tiloihin 25.10. alkaen.

Oulunkaaren kuntayhtymä
Pudasjärven terveysasema
Juhontie 8
93100 Pudasjärvi

Pudasjärven terveysasemalla on
alkamassa rakennusten muutos- ja
kunnostustyöt. Joudumme hajautta-
maan toimintoja väliaikaisesti.

Maanantaista 4.10.2010 alkaen Pudasjärven kaupungintalolla 
asioivat sosiaalipalveluiden asiakkaat otetaan vastaan ajanva-
rauksella. Asiakkaat odottavat kaupungintalon aulassa odotus-
tilassa omaa vuoroaan ja sosiaalityöntekijät noutavat asiakkaat 
aulasta.

Seuraavat henkilöt palvelevat jälleen kaupungintalolla:

vanhuspalvelujohtaja Kyllikki Syrjäpalo 
vanhuspalveluohjaaja Marja Lahdenperä 
perhepalvelujen palveluesimies Tuula Tolkkinen 
asiakassihteeri Sirkka Goman 
vammaispalveluohjaaja Ulla-Riitta Päiväniemi

OULUNKAAREN SOSIAALIPALVELUT TIEDOTTAA

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ
Piisilta 1, Micropolis, 91100 Ii
puh (08) 553 6500, fax (08) 553 6507
kirjaamo(a)oulunkaari.com

Valtuuston kokous pidetään kaupungintalolla valtuus-
ton istuntosalissa (Otava) tiistaina 12. päivänä loka-
kuuta 2010 alkaen klo 17.00. Luettelo kokouksessa
käsiteltävistä asioista on nähtävänä kaupungin ilmoi-
tustaululla.  Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pide-
tään nähtävänä keskustoimistossa 15.10.2010 klo
12.00-15.00.

Pudasjärvi 30.9.2010

Eero Oinas-Panuma
Valtuuston puheenjohtaja

PUDASJÄRVI

Terveysasemalle uusi puhelinjärjestelmä

Vastaanottopalveluesimies Kirsi Kipinä lupaa, että jonot-
tamisen sijaan terveysaseman vastaanottopalvelun ajan-
varausnumeroon (soittaneille) takaisin soittopyynnön jät-
täneille soitetaan samana päivänä.

Pudasjärven terveysaseman
puhelinjärjestelmä on uudis-
tunut. Asiointia helpotta-
maan on otettu käyttöön Eli-
san OC järjestelmä, jossa hoi-
dontarpeen arviointia ja ajan-
varausta varten on yksi nu-
mero (jolloin soitetaan vain
yhteen numeroon) 08 5875
6600.

Kiireellisissä, heti hoitoa
vaativissa asioissa, odotetaan
niin kauan, kunnes nume-
roon vastataan. Ei kiireellisis-
sä (kiireettömissä) asioissa ei
tarvitse jäädä jonottamaan,
vaan painetaan ohjeen mu-
kaan numero yksi ja jätetään
soittopyyntö. Takaisin soitto-
pyyntöpalvelu on käytössä
arkisin klo 8-14. Siihen vas-
tataan samana päivänä klo 13
jälkeen, selvitti uutta järjestel-
mää vastaanottopalveluesi-
mies Kirsi Kipinä. Hän koros-
ti, että yksi soitto riittää ja ta-
kaisin (vastaus) soitto tulee
varmasti samana päivänä.

-Kun soittopyyntö on jä-
tetty, kannattaa puhelin pitää
koko ajan mukana, sillä jos

siihen ei vastata, soittopyyn-
tö poistuu  järjestelmästä (re-
kisteristä) ja siihen ei enää
soiteta uudelleen (asiakkaal-
le ei jää puhelimeen tietoa
soitosta). Asiakkaan puheli-
messa näkyy nyt oikea nume-
ro, ei tuntematon numero,
kuten aiemmin.

Muihin terveysaseman 08-
(suoriin) numeroihin soitetta-
essa puhelu ohjautuu sijaisel-
le, mikäli tavoiteltava viran-
haltija ei ole paikalla. Uudet
08-alkuiset numerot eivät ole
palvelunumeroita, vaan ta-
vallisia matkapuhelinnume-
roita. Näin soittaminen noi-
hin numeroihin on uudistuk-
sen jälkeen normaalihintais-
ta.

-Luotamme, että uudella
puhelinjärjestelmällä pys-
tymme tarjoamaan parempaa
palvelua, kun potilaan tarvit-
see käyttää vain yhtä tiettyä
numeroa ja järjestelmä turvaa
yhteydenoton, toteaa Kirsi
Kipinä.

Pudasjärven kaupunki on
samalla pilottikuntana siir-

ryttäessä uuteen aikakauteen
ajanvarauksen ja hoidontar-
peen arvioinnissa. Sama pu-
helinjärjestelmä tulee myö-
hemmin käyttöön myös
muissa Oulunkaaren kuntien
terveysasemilla Iissä, Utajär-
vellä ja Vaalassa.

14.10. tulevat muutkin
Pudasjärven kaupungin ja
Oulunkaaren kuntien nume-
rot muuttumaan 08-alkuisik-
si ja 0400-alkuiset jäävät pois.

Sirkka-Liisa Tuomaala

Kaarina Illikaisen ikkunalla soilikki kukkii upeasti. Nuppuja oli runsaasti, kertoi Kaari-
na, joten kukkien kauneudesta saa nauttia vielä pitkään. Väri on harvinainen, kaunis
aniiliinin punainen.

Soilikit kukkivat kauniisti Kaarinan ikkunalla.

palvelukeskuksessa 
Kauppatie 25
13.10.2010 

klo 17.00 alkaen

KUN MUISTI 
PETTÄÄ…...

TERVETULOA!

Mukana Oulun 
Muistiluotsista 

muistiasiantuntijat
Maaret Lampela 
ja Paula Ylikulju

Muisti-ilta

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI
OSOITTEESSA

www.pudasjarvi-lehti.fi
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Meillä on myös hyvä
valikoima Novita
käsityölankoja,

mm. 7-veljestä, Nalle,
Tempo, Softy,
Huopanen...

L Ä M M I N T Ä  S Y K S Y Y N
Kuvan Didriksonsin

HILLAMARKET KY/Vaatetus

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Keskustie 34, 97700 Ranua
Palvelemme: ma-pe 9-18, la 9-15
Puh. 016-3551 832

pitkiksiä 90-120 cm
7,90 / 2 kpl

Tytöille

Neulelapasia vuorella
7,90

alk.  4,90
Pipoja koko perheelle

Lakki
19,90

Kintaat
19,90

2-osainen puku
koot 90-130 cm
139,00

kalsareita  4,90
Pojille

boxereita 6,90 / 2 kpl

Neulehuiveja
alk. 11,90

Boxereita  2 kpl
100% pv., koot s-xxl  8,90

Miehille
Kalsareita
puuvilla-elastaani  9,90

Pitkähihainen paita
modaali-elastaani 15,90

Naisille
Pitkiksiä pitsillä
puuvilla-elastaani  6,90
modaali-elastaani    15,90

HAKKI PILKE 
HALKOMAKONE 

ESITTELY

MÖNKIJÄ ESITTELY

PINJA OVILISTAT 
ESITTELY

CELLO                                        
SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT + 

ULKOVALAISIMET ESITTELY

Petäjäkankaantie, Pudasjärvi, Puh. 020 752 8260. 
Palvelemme ma-pe 8 - 17, la 9 - 14. Tervetuloa! 

Rakennustarvike: Jukka Valkola 040 538 3681 Konekauppa: Vesa  Huhta 040 538 9626 
Konekauppa/maatalous: Heikki Inget 040 587 0856

LOPUT

SYYSMARKKINAPÄIVÄT perjantaina 8.10.2010

SIIVOUS-
VÄLINEET 
esim. TARJOUSKASSI 10€

(saniteetti + yleispesuaine + 
mikrokuituliina)

STELLA 430 
SOUTUVENE 
RAJ.ERÄ 

KATTOLEVY 
ISOTEX NORDIC 

VARASTOSSA OLEVISTA 
HEVOSTARVIKKEISTA  

PÄIVÄN ALENNUS -20%KUKKASIPULEITA 
RAJ.ERÄ

PUUTARHURIN 
SYKSY 20 kg 

TARJOUSPÖYDÄLTÄ 
TUOTTEITA

Rally Formula 5w50 
4 litraa

Enduro mopot 
erikoishinnoin

Tule ja kysy!

599,- 6,95m2

15,90

-20%
ale

SERLA TARJOUS
WC PAPERI +  
TALOUSPAPERI

29,-

995,-

HAKKI PILKE 
HALKOMAKONE 

ESITTELY

MÖNKIJÄ ESITTELY

PINJA OVILISTAT 
ESITTELY

CELLO                                        
SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT + 

ULKOVALAISIMET ESITTELY

29,90

Kahvitarjoilu

Makkaranpaistoa

Kahvitarjoilu

Makkaranpaistoa
 

Turner
Esittelypäivä

klo 10-16

Meiltä myös
asennettuna

Tule ja kysy tarjous!

VOIMASSA VAIN MARKKINAPÄIVÄNÄ


