
YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

Meiltä nyt saatavilla eläinlääkäriasemilla myytäviä Virbac- eri-
kois- ja päivittäisruokavalioita koirille ja kissoille. Muita eri-
kois- ja lääkintäruokavalioita tilauksesta. Vastaanotolla myös 
kattava valikoima tarvikkeita ja lisäravinteita lemmikeille. 

Eläinlääkärit
Miia Konttila ja Henri Pätsi 
Jyrkkäkoskentie 18, Pudasjärvi

Uusien tilavien vastaanottotilojen 
myötä pyrimme kehittämään  
kaupungineläinlääkäreiden palveluita

Hoitaja paikalla ark. 
klo 9-13, muulloin 
sopimuksen mukaanTervetuloa 

tutustumaan! 

LC Pudasjärvi / Hilimat

MessutOlonHyvän
Hyvän Olon Messut 7.5.2011 Pudasjärven liikuntahallilla, Tuulimyllyntie 4 -lehti

TÄMÄ HYVÄN OLON -MESSUJEN TEEMALEHTI ON PUDASJÄRVI-LEHDEN ERIKOISNUMERO 18/2011

Isola

AVOINNA ma-pe 9.30-17.00

PERHEMARKETIN ILMOITUS ON POIKKEUKSELLISESTI TAKASIVULLA

Osuuspankin asiakkaana tai omistajajäsenenä voit 
onnitella itseäsi pankkivalinnastasi. Olet asiakkaana 
pankissa, joka pärjää omillaan, sillä hyvinä aikoina 
olemme ottaneet huonommankin ajan huomioon. 
Vakavaraisuutemme on hyvällä tasolla ja se on nyt 
myös asiakkaidemme etu. 
Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Näinä aikoina on rauhoittavaa 
olla asiakkaana pankissa,
joka pärjää omillaan.

Messulehti 4.5. 2011MESSUOHJELMA S. 2

PUDASJÄRVEN
PUUTARHA
KUKKAHUONE OY

PUUTARHALTA LAAJASTA VALIKOIMASTA 
KAUNEIMMAT KUKKASET

- Jaloruusut - Gerberat
- Miniruusut - Krysanteemit
- Patio hit ruusut - Ruusubegoniat 
- Hortensiat - Leikkokukat
- Atzaleat ja lahjakortit

Orvokkikenno (6kpl) 5,90
Hyvän äidin kukka 5,50
Ruusukulhot 15,90

Optikon ja silmälääkärin ajanvaraus

Kauppatie 5, Pudasjärvi
Avoinna: Ma-To klo 9-17, Pe 9-16, la suljettu

040 821 1819

OPTIKON NÄÖNTARKASTUS ILMAISEKSI
TOUKOKUUN LOPPUUN SAAKKA (norm. 25 €)

Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi
puh. 08 824 335 puutarha avoinna ma-su 9-18

TERVETULOA!
TULOSSA

Lauantaina 7.5. 

Perjantaina 6.5.

Wintti

Lippu 4 € sis. ep. 

Lippu 12 € sis. ep.

14.5.11 Anne Simonen ja Sateenkaari
21.5.11 Pirita ja Tähtihetki
28.5.11 Virpi Piippo ja Menox

KARAOKE

KARAOKE
Lippu 4 € sis. ep. 

Toukokuu on 
naisesiintyjien kuukausi!

La klo 24-04

Saija Varjus

Äitienpäivälounas 
su 8.5. klo 12-15

7.5.2011 Pudasjärven liikuntahallilla klo 9-16

LC Pudasjärvi/Hilimat
Pöytävaraukset Pirkko Polvi
puh: 040-7694386, pirkko.polvi@pp.inet.fi

Hyvän Olon Messut

Hyvän Olon Messuilla esiintyy
iskelmälaulaja Saija Varjus

Messuarpoja, muotinäytös, ryijyesittely, erilaisia
liikuntaesityksiä, verenpaineen  mittausta, tuote-
esittelyjä ja -myyntiä ym. Tervetuloa!

 Saija Varjus on
vuoden 1996

tangokuningatar.
Aiemmin hän on

työskennellyt
musiikin- ja

luokanopettajana

Saija Varjus on
vuoden 1996

tangokuningatar.
Aiemmin hän on

työskennellyt
musiikin- ja

luokanopettajana

Postimiehentie 7 Pudasjärvi
p. 045 208 5655

Äitienpäivälahjakortti
Lahjoita äidille rentouttava hoitokokemus!

Nyt 85€!
100€

MESSUILLA
• lahjakortit
• tuotetarjoukset

Esittelyssä anti-age aurinko-
suojatuotteet kasvoille! Arvonta!

Tavataan 
messuilla!

AH-Telepiste

Äidille oma tietokone
MSI CR 650
15,6”/4GB/500GB/
720 HD video
Takuu 24 kk

HP CQ56
15,6”/3GB/320GB
Takuu 12 kk 499€

549€

TRUST 
LAUKKU 
LONDON
hiiri ja laukku
33€

VIIVAKOODI-
LUKIJA 69€

BUGATTILAUKUT:
tyylikäs design 
alk.16,90€

NOKIA Stereo 
Headset WH-202 19€

(ovh 25€)

Äidille
Mummolle
Isoäidille

Lahjakortti

Toritie 2 93100 Pudasjärvi
08 824 120 • www.ahtelepiste.fi

Digikameran 
laukut

14,90€

Puhelimen
suojalaukut

9,90€

NOKIA 
BH-217
langaton 
bluetooth

39€
(väri valk/mu)

alk.alk.

DIGIKAMERAT 99€alk.
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 Kuuluttaja: Birgitta Ojala
9.00   Ovet avautuvat
10.00   Messujen avaus ja kaupungin tervehdys
 Kaupunginjohtaja Kaarina Daavittila
10.15   Yleisözumbaa
 Ohjaajana Katja Järvenpää
10.30   Ryijyesittely
 Raija Niemelä
11.00   Senioritanssiesitys
 Ohjaus Ensio Koivula
11.30   Muotinäytös
12.30   Show-tanssiesitys
 Pekka Karisaari ja kumppanit
13.00   Saija Varjus
 Säestäjänä Petri Hämäläinen
13.30   Taekwon-don esittely
 Taekwon-do-akatemia   
 Petri Hämäläinen  
14.00 Saija Varjus
14.30  Muotinäytös
15.00  Messuarvonta
16.00  Ovet sulkeutuvat

MessutOlonHyvän
Lauantaina 7.5.2011 
Pudasjärven liikuntahallilla klo 9-16

Pudasjärven seurakunnan tapahtumat ovat poikkeuksellisesti sivulla 22

Ilmainen lapsiparkki 
nuorisotiloissa 

klo 10 - 14

Birgitta Ojala

Saija Varjus

Kaarina Daavittila

Talutusratsastusta 
klo 10 -14

MESSUKAHVILA
Lapin ukon porokeittoa • Voileipiä 
Munkkeja • Viinereitä 
Kahvia • Teetä • mehua ym. Tervetuloa!
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1.  LC Pudasjärvi/ Hilimat: kahvila, sinappia ja messuarpoja 
2.  EELI-Desing : lahjatavaroita (savi, lasi, pellava); 
 Eve Isotalus, Alavieska 
3.  Lemom: koruja, silkkihuiveja;  Hilkka Sarajärvi
4.  SPR: huumevalistusta aikuisille; Tarja Hemmilä
5.  Aloe Vera -tuotteita, magneettikoruja; Virve Kaarre
6.  Alusasuja, zumbavaatteita; Katja Järvenpää 
7.  Avon-kosmetiikkaa; Hanna-Riikka Salmela
8.  Vesiliukoiset ravintolisät; Jenni Ylilehto
9.  Virikepaketti vanhuksille; Kaarina Nevanperä
10. Super: ongintaa, ulkona pieni poni
11. Pudasjärven Puutarha: puutarhatuotteita
12. Herba life -tuotteita, rasvanmittausta, maistiaisia,
 hyvinvointikysely; Hilkka Hiltula
13.  - ” - : Silja Kauppi
14. Raunon Perinneleipä: Eira Iisakka,
15. Vaatteita, koruja, huiveja; Seija Honkanen
16. Martat: leivonnaisia; Raija Niemelä
17. Satun Kauneuskamari; Satu Hinkula
18. Jalkahoitaja Sirkka Määttä; Sirkka Määttä
19. Eloisa Olo: Life Detox -kehonpuhdistuskone; 
 Saara Rusanen
20. Puutöitä; Alpo Simonen
21. Sisustustavaroita; Minna Tauriainen
22. Salotar: kauneushoitoja ja -tuotteita
23. Keppihevosia ym. käsitöitä; Marja-Leena Ronkainen
24. Pudasjärven ammattioppilaitos: 
 talutusratsastusta ulkona; Elisa Laakso
25. Jalavan kauppa; Airi Jalava  
26. Laukkufriikki; Irene Tauriainen
27. Stressipiste: lahjakortteja;  Pirjo Leino
28. Vakuutusyhtiö Tapiola; Leena Kipinä
29. Tilkkutöitä ja sukkia; Sirkka Niemelä
30. Taekwon-do-ryhmä: informaatiota lajista
31. MLL: tuotemyyntiä; Hely Forsberg-Moilanen     
32. Kulkurin HopeaPuoti: koruja; Liisa Korva  
33. Bemer: biofysikaalinen itsehoitolaite; Irene Lauri
34. Amway: vitamiineja ja ihonhoitotuotteita; Irene Lauri                                                                                                                                  
35. Koti- ja hoivapalvelu Tuikku; Tuija Heinonen
36. Kesseli: informaatiota; Eija Pohjanvesi
37. Pudasjärven kaupunki ja liikuntatoimi; Sampo Laakkonen
38. Aloe vera:terveys-, hyvinvointi- ja ihonhoitotuotteet; 
 Pirjo ja Rauno Paavola
39. Painopalvelu Puurunen: Eila Puurunen
40. Swipe-tuotteet: Marja-Leena Niemi
41. 7B leivonnaisia ja arpoja, Rimminkangas: Pia Ervasti
42. Levonnaisia, koreja: Lempi Räihä
43. Huovutustuotteita: Helena Kummala
44. GNLD: Aino ja Arvo Niskasaari
45. MTK: julkaisuja; Mari Kälkäjä

HYVÄN OLON MESSUJEN 
PÖYTÄVARAUKSET 2011
( Ilmoittautumisjärjestyksessä )

Kauppatie 1, 93100 Pudasjärvi
Puh. (08) 821 185 

Apteekki Sinua varten 
vuodesta 1984

MESSUT 7.5.2011
PUDASJÄRVEN LIIKUNTAHALLILLA

 ARPAJAISET
Arpoja on myynnissä AH-Telepisteessä 

sekä messupäivänä liikuntahallilla!

Arvan hinta 5 euroa. 
Arpojen määrä 600kpl.

Arvonta suoritetaan 7.5.2011 
klo 15.00 messupaikalla.

PALKINNOT:

KOIVU-RYIJY (Studio Taina Otsamo)
Raija Niemelän valmistamana

ZTE Light Tablet
(Älyä, puhetta, surffailua ja navigointia)

LAHJAKORTTI 100€
NAAPURIN TYTTÖ (siivouspalvelu)

LAHJAKORTTI 100€
Kesport Pudasjärvi

Tuotto käytetään 
nuorisotyöhön Pudasjärvellä.

Tervetuloa messuille!

LC Pudasjärvi / Hilimat

Äitienpäivälahjaksi 
rentouttava hierontalahjakortti! 

45 min 30 € 
3 x 45 min. 85 € 

Toukokuun ryhmät:
ma klo 12-13 kaikille avoin 
ma klo 17-18 VARATTU olkapääryhmä 
to klo 16.30-17.30 kaikille avoin

Puistotie 2, 044-2944345, www.kuntoneva.fi

Koillismaan Kuntoneva
Avoinna ma-to 8-20, pe 8-18, la suljettu

Pekka Karisaaren vetämä 
Mambo Mania -tanssiryhmä 
Kiimingistä esiintyy tuoreel-
la ohjelmalla Hyvän Olon 
Messuilla. Pudasjärvellä esi-
tetään ensimmäistä kertaa 
Tiina Myllyn luoma kore-
ografia ”Come il vino”, jolla 
ryhmä osallistuu toukokuun 
20. – 22. päivä pidettäviin 
Show-tanssin SM-kilpailui-
hin. Kyseessä on ikään kuin 
kenraaliharjoitus. Kannattaa 
tulla katsomaan.

Tanssiryhmä Mambo Mania esiintyy messuilla

Mambo Mania -ryhmän 
tanssijat: Sini Dunder-Sii-
pola, Tapio Nurkkala, Miia 
Siipola ja Pekka Karisaari. 

30 VUOTTA 
ASUNTO- JA 

URAKKATUOTANTOA

Juuri NYT ovat ajankohtaisia
kevään ja kesän kodinhoito-
ja pihatyöt! Iloista ja osaavaa
apua tarjoaa Pudasjärvellä

Naapurintyttö
044-210 9644 / Sinikka Paukkeri

Puistotie 2, 93100 Pudasjärvi 
p. 040 5242545
Avoinna: Ma-Pe 9.00-16.45
Kesälauantait sulj. 14.5.-13.8.11
www.luontaistuntijat.fi

Pudasjärven Luontaistuote Oy

Tehoaine: luonnolliset eteeriset öljyt, 
auttavat pitämään ulkoloiset, 
kuten täit, punkit, hyttyset yms. loitolla
- Tehoaika jopa 4kk
- Voi käyttää myös uidessa

Myrkyttömät 
punkkipannat 
koirille ja kissoille.

Taidehuone Pudikki
TAIDEVIDEOITA 7.-31.5.2011

AV Audiotronin koosteita
Siuruan Rubens
Fast movie

Avoinna:
ma-ke 15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu

Lukiontie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. 040 8266586

Kulttuuritoimi
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Tarja PeePronails

Geeli- ja rakennekynnet, 
Varpaankynsien geelaukset
Lahjakortit

Kauniit kynnet 
kevään juhliin!

P. 040 487 5479 Parkkilantie 276 Pudasjärvi

LC Pudasjärvi/Hilimojen 
tavoitteena on, että toimin-
tamme jatkuu aktiivisena 
palvelujärjestönä paikkakun-
nallamme. Lions-järjestön 
periaatteiden mukaan pal-
velemme paikallisesti, mut-
ta otamme huomioon myös 
kansainvälisiä ja kansalli-
sia tavoitteita mahdollisuuk-
siemme mukaan valikoiden.

Meitä on nyt 28 vireää Hi-
limaa. Naisenergia jyllää! Jo-
kainen Hilima osallistuu toi-
mintaan voimavarojensa ja 
mahdollisuuksiensa mu-
kaan. Joukossamme on mo-
nenlaista osaamista, koska 
suuressa naisporukassa on 
paljon eri ammattiryhmiä, 
harrastuksia, tietoa ja taitoa.

Kaipaamme joukkoom-
me lisää innokkaita naisleijo-
nia. Jos hyvällä naisporukal-
la tehtävä palvelutoiminta 
kiinnostaa sinua, ota meihin 
yhteyttä. Esimerkiksi mes-
suilla voit tutustua Hilimoi-
hin ja kysyä lisää.

Kuudes toiminta-
vuotemme on ollut aktii-
vinen. Syksyllä ohjasim-
me liikennettä koululaisten 
turvaksi. Rauhanjuliste-

Hilimojen kuudes 
toimintavuosi 
aktiivinen

Suomen Lions-liiton tunnus on tänä vuonna 
”Palvelulla parempaan huomiseen”. Klubit ovat 

sitoutumattomia ja itsenäisiä. 

kilpailu järjestettiin viides-
luokkalaisille. Tarjosimme 
kahdelle opettajalle Lions-
Quest- koulutuksen. Riistan-
hoitoyhdistyksen järjestä-
missä hirvipeijaisissa teimme 
ruuan ja hoidimme tarjoilun. 
Jouluna lahjoitimme apua 
tarvitseville ostokortte-
ja kauppoihin. Osallistuim-
me yhteisvastuukeräykseen. 
Ystävänpäivänä Hilimat 
vierailivat vanhusten pal-
velutalossa. Koulujen kevät-
lukukauden päättäjäisissä 
jaetaan Hilimojen stipendejä 
opinnoissaan hyvin menes-
tyneille ja sellaisille oppilail-
le, joiden koulumenestys on 
parantunut. Tässä on vain 
osa paikkakunnan palvelus-
ta.

Pudasjärven palvelujär-
jestöjen tavoitteena on jo 
vuosikausia ollut voimava-
rojen yhdistäminen. Kevään 
korvalla lopultakin kokoon-
nuimme saman katon alle. 
Paikalla oli edustajia LC Pu-
dasjärvestä, Rotareista ja Hi-
limoista. Pohdimme miten 
voisimme yhdessä edistää 
henkistä hyvinvointia paik-
kakunnallamme. Illan ryh-

mätöiden sato oli monipuo-
linen, ja keskustelu kävi 
kiivaana. Jatkamme pohdin-
taa ja otamme ideoita vas-
taan.

Kansainvälisen toiminnan 
puitteissa klubimme on aloit-
tanut kummilapsitoimin-
nan. Hilimojen kummilapsi 
on srilankalainen kahdek-
sanvuotias Imesha-niminen 
tyttö. Meille mitättömältä 
tuntuvalla rahasummalla ra-
hoitamme kummilapsemme 
koulutuksen. Olemme avus-
taneet rahallisesti myös Pa-
kistanin ja Japanin katastro-
fien uhreja.

Suurin Hilimojen järjes-
tämä tapahtuma on Hyvän 
Olon Messut. Ne järjeste-
tään tänä vuonna neljännen 
kerran, perinteitä noudat-
taen äitienpäivän aattona. 
Näytteilleasettajia on paljon 

sekä Pudasjärveltä että muil-
ta paikkakunnilta. Messuoh-
jelma on todella monipuoli-
nen.

Tule viihtymään vaik-
ka koko päiväksi! Hilimojen 
kahviossa voit syödä ja kah-
vitella. Voit ostaa messuil-
ta mukavia juttuja itsellesi ja 
lahjaksi. Saatavilla on vaikka 
minkälaisia hyvän olon tee-
maan liittyviä tuotteita. Lah-
jakorttejakin messuilta saa ja 
tietenkin tunnettua Hilimo-
jen sinappia.

Tervetuloa viettämään 
mukavaa messupäivää kans-
samme!

Virpi Eskola
LC Pudasjärvi / Hilimat
presidentti

Virpi Eskola

Kummilapsiohjelma on suo-
malaisten kummien ja Sri 
Lankan lionien yhteisaktivi-
teetti

Vuodesta 1986 ovat Suo-
men ja Sri Lankan lionit teh-
neet yhteistyötä auttaessaan 
varattomia lapsia heidän 
koulutuksessaan. Kulunei-
den vuosien aikana on yli 1 
800 sri lankalaista lasta saa-
nut omat kumminsa Suo-
mesta.

Kummeina on lionsklu-
beja ja yksittäisiä lioneita ja 
heidän puolisoitaan, mut-
ta myös lionsjärjestön ulko-
puolisia henkilöitä, perheitä 
ja jopa työporukoita toimii 
kummeina. Uusia lapsia tu-
lee projektiin koko ajan lisää 
ja tästä syystä myös uusia 
kummeja tarvitaan jatkuvas-
ti lisää. Kummilapset ovat 
juuri koulunsa aloittaneita, 
usein isästään orpoja, köyhi-
en perheiden lapsia, joiden 

koulumenestys on lupaava. 
Perheen tulot kuukaudessa 
saattavat olla vain 10 - 20 €. 
Kummin lähettämä 10 euron 
koulutusavustus on todella 
merkittävä lisä perheelle.

Pudasjärven Hilimat ha-
kivat omaa kummilasta 
syksyllä 2010. Kummilap-
seksi saimme 8-vuotiaan ty-
tön Imeshan Sri Lankas-
ta. Kummilapsi toiminnalla 
mahdollistetaan mm. pe-
ruskouluopinnot vuodek-
si yhdelle oppilaalle 130 eu-
ron hinnalla. Lisäksi olemme 
muistaneet kummilastamme 
pienellä joulu- ja syntymä-
päivälahjalla. Imesha on lä-
hettänyt meille kiitoskortin 
lahjoista sekä mm valoku-
van.

Anna-Liisa Seppänen
LC Pudasjärvi/Hilimat

Kummilapsi
Sri Lankasta

Hi l imo jen 
8 -vuo t i as 
kummilapsi 
Imesha Sri 
Lankasta.

Imeshan kirje

Hilimat ovat olleet mukana monissa palvelutehtävissä muun muassa viime marraskuussa he järjestivät yhdessä Riis-
tanhoitoyhdistyksen kanssa hirvipeijaiset vanhuksille, työttömille ja yleensä sellaisille henkilöille, joille ei tule kutsua 
metsästysseurojen hirvipeijaisiin. Hirvikeittoa kävi nauttimassa yli 100 henkilöä. Kahvia kaatamassa Hilimojen jäsen 
Terttu Ahonen.

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI NETISTÄ: www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVEN
KIRJASTO

Tervetuloa
HYVINVOINNIN KESKUKSEEN!
http://www.pudasjarvi.fi/kirjasto

KUKKA-
VÄLITYS

Paljon erilaisia ruukkukukkia
ja leikkokimppuja sekä
kauniita lahjatavaroita

Palvelemme äitienpäiväviikolla:
ma-pe 9-17, la 9-16, su 9-13

Kauppatie 4, 93100 Pudasjärvi p. 08-823 350, 0400-399 830
mattir@pp.inet.fi     www.hautauskukkaräisänen.fi

KUKKAKAAPPI PALVELEE KLO 21.00 SAAKKA

MEILTÄ MYÖS 
PASSIKUVAT

HYVÄ OLO päivän!
MTK Pudasjärvi järjestää la 14.5.2011 

Aikataulu:
10 -12.00 ZUMBA 
(Katja Järvenpää) liikuntahallilla. 
Kuntosali käytössä. 
Mahdollisuus samanaikaisesti 
pelata lentopalloa! 
UINTI ja KEITTORUOKAILU 
Puikkarissa klo 12.00-15.00

Osallistu kaikkiin tai käy vain 
esim. uimassa ja syömässä! 

Tervetuloa! 

Opiskelijat  ja eläkeläiset 5 e, muut 10 e. 
Ilmoittautumiset 10.5.2 011 mennessä.

040 529 2317/ Mari, 040 596 6198/ Maija, 0400 184 541/ Timo

KOKO PÄIVÄ JÄSENILLE 
PERHEINEEN MAKSUTON.  

Pudasjärven

Osuuspankki Pudasjärvi

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

AJOKORTTIASIOISSA SINUA PALVELEE

KAUPPATIE 5
PUH. 0400 537 550

Äidille! Valmistuville! Ylioppilaille!
70 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

Kulta- ja hopeakorut. Kalevalakorut
Kellojen ja korujen myynti ja huolto

Suomen Kelloseppäliitto ry:n 
jäsenliike

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

Ryijy – suomalainen taidetekstiili

Sana ryijy on skandinaavis-
peräinen sana esiintyen eri 
muodoissa niin Suomen, 
Ruotsin kuin Norjan kie-
lessä. Käyttökelpoisuuten-
sa ansiosta ryijy levisi myös 
sisämaan talonpoikien vuo-
de- ja rekipeitteeksi. Käyt-
tö- ja myöhemmin koriste-
esineenä se levisi kulkien 
Kymijoelta Hämeen kautta 
Keski-Suomeen ja edelleen 
Pohjanmaalle.

Käyttötekstiilistä 
edelleen  
taidetekstiiliksi
Kansallisromantiikan ja suo-
malaisuuden innoittamat tai-
teilijat löysivät kansanomai-
sen ryijyn uudelleen 1800- ja 
1900-lukujen vaihteessa. 

maalausretkillään eri puolil-
la Suomea. Myöhemmin hän 
loi niistä modernin taideryi-
jyn omaperäisenä yksilölli-
senä tuotteena. 

Yksi tunnetuimmista suo-
malaisista ryijyistä on Ak-
seli Gallen-Kallelan suun-
nittelema LIEKKI-ryijy, joka 
valmistettiin Pariisin maa-
ilmannäyttelyyn vuon-
na 1900. Vuonna 1965 ryi-
jy toteutettiin uudelleen 
vesiväriluonnoksen pohjal-
ta väriltään, muodoltaan ja 
kuvioinniltaan täydellisenä. 
Myöhemmin ryijy tuli mal-
listoon sinisenä ja punaise-
na versiona. Oli myös mui-
ta merkittäviä taiteilijoita, 
joilta on ryijyjä, esimerkiksi 
Eliel Saarisen suunnittelema 
RUUSU- ryijy. Jugendaika 
(noin 1890-1915) suosi kas-
vi- ja eläinaiheita sekä epä-
symmetriaa. Jugendryijyjä 
käytettiin myös mattoina ja 
penkkiryijyinä. 

Itsenäistymisen jälkeen 
suomalainen kansanperinne 
nousi arvoonsa. Ryijyn ku-
tomisesta tuli muoti-harras-
tus niin maaseudulla kuin 
kaupungeissa. Vanhojen ryi-
jyjen mallit olivat suosittu-
ja. Saman aikakauden tai-
teilijoiden suunnittelemissa 
ryijyissä kansanomaiset vai-
kutteet sekoittuivat ajanmu-
kaiseen muotokieleen. Tuli 
klassismin ja funkiksen eri-
laisia geometrisia värimuo-
toja. 1960 - 70-lukujen ryi-
jyissä sommitelma perustuu 
usein selkeään keskuskuvi-
oon. Niissä leikitään väreil-
lä ja materiaalin rakentamal-
la syvyydellä. 

Puoliryijy
Pohjois-Suomessa esiintyvä 
ryijyn toteutusmalli on puo-
liryijy jo 1700-luvulta saak- Raija Niemelä

ka. Puoliryijy, nukkaraanu, 
lapinryijy, täplikäs - rakkaal-
la lapsella on monta erittäin 
kuvaavaa nimeä. Raanun 
ripsipohjan ja ryijyn nuk-
kakoristelun yhdistelmä on 
erikoinen ja omintakeinen 
tekstiili, alun perin peit-tee-
nä käytetty puoliryijy. Muis-
tan sellaisen olleen seinällä 
myös kotonani hetekan ta-
kana.

Käsin tekeminen  
on voimakas  
suomalainen perinne
Viime vuosituhannen lop-
pupuolella useat ryijynäytte-
lyt eri puolilla Suomea osoit-
tivat, kuinka ar-vokkaita 
paikalliskulttuurin ilmauk-
sia koteihin kätkeytyy. Ryi-
jyt ovat tietenkin arvokkaita 
oman suvun ja perheen kan-
nalta. Laajemmalti ajatellen 

Ryijy Tähtipolku, jonka on suunnitellut Sirkka Könönen 
v.1994. Mitat 133x128 cm. Sirkka Könösen neuleista tut-
tu väri-ilo ja luontopohjainen aihe on tässä siirretty toi-
seen tekniikkaan. Keskiöön päin kirkastuva sinisävyinen 
pohja muodostaa taustan kukista ja tähdistä koostuval-
le spi-raalikierteelle. Ryijyssä on sadunomainen, lähes 
mystinen tunnelma, josta nimikin tukee. Lähes neliömäi-
nen muoto ja perinteistä seinäryijyä pienempi koko, ovat 
tämän ajan uudessa ryijysuunnittelussa yleisiä piirteitä. 
Sirkka Könönen oli vuoden 1993 tekstiilitaiteilija. Valmis-
tus Raija Niemelä vuonna 2001.

niitä kannattaa tehdä kokoa-
vasti tunnetuksi myös kun-
takohtaisesti, koska tällöin 
on mahdollisuus saada yleis-
kuva kotiseudun perinnerik-
kaudesta. Mielestäni siinä 
kotikaupunkimme kulttuu-
rilautakunta voisi tehdä suu-
ren palveluksen tuleville su-
kupolville.

Ryijyn tie suomalaisen kodin sisustukseen on pitkä ja 
polveileva. Ryijy kuului viikinkien varusteisiin. Mahdollisesti 

heidän mukanaan se kulkeutui Suomeen juurtuen täällä 
aluksi rannikkoväestön ja linnanväen keskuuteen. 

UUTUUS!
Frisbeegolf - Suomen nopeimmin kasvava urheilulaji
Frisbeegolf kiekot alk.

NYT MEILTÄ!

249,-
ovh. 299,-

MADISON

29,50
9,50

Perinteinen, retrohenkinen yleispyörä
Vahva teräsrunko, 1-vaihteinen
Jalkajarru, käsijarru edessä
12 vuoden runkotakuu

PYÖRÄUUTUUDET 
OVAT SAAPUNEET!

AVOINNA MA-TO 9-17 
  PE   9-18
  LA   9-14

28” Roma peruspyörä

Kiekkosetit alk.

Biofysikaalinen itsehoitolaite 
Bemer ennaltaehkäisee sairauksia. 
Tukee paranemista. 

Jukolantie 4. 2. kerros

Kahvitarjoilu

www.bemer-partner.com/irene-jouni

tuikkuheinonen@gmail.com

Avoinna ma-pe 10-16.

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

Koti- ja hoivapalvelu

Tuikku
AVOIMET OVET to 5.5.

klo 12-16

Ryijy Koivu

Alettiin ke-
rätä ryijyjä 
sekä kutoa 
perinteisis-
tä malleis-
ta toisinto-
ja. Akseli 
Gallen-Kal-
lelan elä-
mäntyön 
tuntien ei 
oudoksu, 
että hän ar-
vosti var-
haisista 
opiskelu-
vuosistaan 
lähtien suo-
malaista 
talonpoi-
kaisryi-
jyä kansan-
omaisen 
käsityön 
merkittä-
vänä tuot-
teena. Hän 
keräsi niis-
tä näytteitä 
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OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456

OSUUSKAUPPA ARINA 0823 123456MEIKÄLÄINEN MAIJA

4318  7001  2345  6789

4318

S-Etukortilla
Bonusta jopa 5%

Pudasjärvi
ma-pe 8-21, la 8-18, su 12-18

Syötteen matkailualueella ja Koillismaalla 
laadukkaita omakotitaloja ja 

mökkejä avaimet käteen -pakettina.

R A K E N TA M I N E N KIINTEISTÖHUOLTO

M.SÄRKELÄ OY
w w w. m s a r k e l a . c o m

0 4 0  5 8 1  9 9 3 0

Kodit ja mökit Pudasjärveltä välittää

KAIKKI ENSI TALVEN  
MATKAT MYYNNISSÄ NYT!

Matkatoimisto Pudasjärven Matkailu Oy
Puistotie 2, p. 08-823 400. Ma-pe klo 9-17

Hae uusi esite toimistostamme!

tunnit starttaavat äitienpäivän iltana liikuntahallilla
BomZiKan Zumba® ja Zumba Gold® 

Zumba® on vauhdikas ja ka-
loreita kuluttava tunti, joka 
on yhtä aikaa tehokas, haus-
ka ja mukaansatempaava. 
Zumban kannalta tärkein-
tä on liikunnan ilo ja liikkei-
den helppous. Tule mukaan! 
Zumbatessa heität huolet 
nurkkaan – Nauti musiikis-
ta - tunne rytmi!

Uutena  Zumba Gold® 
-tunti jossa liikutaan lattari-
rytmien ja maailman musii-
kin tahdissa, rauhallisemmin 
kuin tavallisella zumbatun-
nilla. Zumba Gold sopii niin 
aktiiviselle ikäihmiselle kuin 
myös iästä riippumattomas-
ti aloittavalle Zumba® -asi-
akkaalle kuin myös ylipai-

noisille, motorisesti vielä 
harjaantumattomille ja heil-
le, joille tavallisen Zumba-
tunnin meno on liian rajua ja 
vauhdikasta. Zumba Gold® 
on juuri SINULLE, koska se 
on enemmän kuin vain Seni-
oriZumbaa.

Olet lämpimästi tervetul-
lut kaikille tunneilleni, olit-

pa sitten ensikertalainen tai 
jo pidempään lajia harrasta-
nut, ikään tai sukupuoleen 
katsomatta.

Tule 
Hyvän Olon Messuille 

tutustumaan lajiin! 
Lisätietoja: www.bomzika.fi
Katja Järvenpää

Saija Varjus 
Messujen vetonaulana 

järvelle. 
– Saija esiintyi meillä 

myös viime kesänä, ja lippu-
ja myytiin tanssisaliin oikein 
mukavasti, Hotelli-Ravinto-
la Kurenkosken johtaja Mau-
no Akujärvi kehuu.

Kehut kuuli myös Hy-
vän Olon Messuja järjestellyt 
Pirkko Polvi leijonien nais-
klubista. 

– Saija ottaa yleisönsä oi-
kein hyvin, Polvi tiesi.  Aika 
moni on ollut samaa mieltä, 
sillä joidenkin vuosien takaa 
Saijalla on saavutuslistoil-

laan muun muassa tango-
kuningattaren titteli vuo-
delta 1996.

Saijan oma musiikkityy-
li on tanssikansaa miellyt-
tävää kotimaista iskelmää 
laidasta laitaan. Saijan mies 
ja heidän yhteisen orkeste-
rinsa New Harlemin kita-
risti Petri Hämäläinen ir-
rottelee välillä rajummin 
ja repii saliin kunnon rock-
musat.   

Hyvän Olon Messuilla 
Pudasjärven liikuntahallil-
la Saija esiintyy puolitunti-
set klo 13 ja 14. Illalla häntä 
pääsee kuulemaan Kuren-
kosken tanssisalissa jos-
kus reilusti klo 22 jälkeen, 
kun ihka oikea orkesteri on 
aloittanut illan tanssit. 

Esko Leipälä

Iskelmämusiikin kiintotähtiin kuuluva 
tangokuningatar Saija Varjus esiintyy päivällä 
ensi lauantaina Hyvän olon messuilla ja illalla 

Hotelli Kurenkoskessa. 

Saija Varjuksen musiikkityyli yltää 
50-luvulta tähän päivään. Lau-
antaina hän esiintyy Hyvän Olon 
Messuilla liikuntahallissa ja illalla 
Kurenkosken tanssisalissa.

Voisi luulla, että Saija Var-
jus on kutsuttu Hyvän 
olon messuille tsemppaa-
maan ja olemaan esimerk-
kinä kaikille hyvän olon ra-
joitteiden kanssa painiville 
ihmisille. Saija on omal-
la esimerkillään jo pitkään 
osoittanut, että sairauden 
ei tarvitse elämäniloa mu-
sertaa. Hitaasti eteneväs-
tä MS-sairaudestaan huo-
limatta hän esiintyy, kuin 
sairaudesta ei olisi tietoa-
kaan. Tauti on onneksi jok-
seenkin oireettomassa vai-
heessa. 

Vaan tällä kertaa tapah-
tumajärjestäjillä eivät Sai-
jan sairaudet olleet mie-
lessä laisinkaan, kun he 
lähtivät häntä houkuttele-
maan esiintyjäksi Pudas-

www.kontio.fi 

Rainer Tuomaala
Ranuantie 224, 93100 PUDASJÄRVI
puh. 0400 952 146
rainer.tuomaala@kontio.fi 

Pieni mökki, sauna tai 
aitta – Kontion pika-
mallistosta löydät yli 
20 upeaa vaihtoehtoa. 
Toimitus jopa muuta-
massa viikossa. Kysy 
myyjältäsi tai katso 
www.kontio.fi 

Sauna tai 
aitta vielä 
kesäksi
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Lasten noutopöytä 
3-7v. 4,15

Junior noutopöytä
8-12v. 5,95

6-24
Koillisportti
Ouluntie 74 
puh. 044 788 4812

Herkullinen salaattipöytä
Tomaatti-vuohenjuustokeittoa

Härkää ja punaviinikastiketta
Lohta ja jokirapukastiketta

Täytekakkua

1295

Stora Enson kanssa asioiminen on mutkatonta.
Vain yksi puhelinsoitto riittää.
Muistathan, että meiltä saat myös kattavat
metsänhoitopalvelut. Soita ja kysy lisää!

Pudasjärven hankinta toimisto

Kaivorinne Aimo p.0400 399 066
Pesälä Vesa p. 0400 190 276
Toivanen Heikki p. 040 350 5730
Repola Pentti p. 0400 190 267

Stora Enso Metsä
www.storaensometsä.fi

Jalavan kauppa

Jalavan Kaupalla on osasto 

Pe 6.5.11 klo 19-22
Iltamat 1960-70 -lukujen teemalla.

Ohjelmaa ja naposteltavaa.
Pääsymaksu 5€.

PARAS ASU PALKITAAN!

Myös Taivalkoskella tapahtuu:
Jalavan Kaupassa 

Muotinäytös
to 5.5.11 klo 18 alkaen.

Hyvän Olon -messuilla 
la 7.5.11. 

Osallistumme myös muotinäytökseen!

Mikonkuja 2, Taivalkoski • Puh. 08-841 005
ari.jalava@jalavankauppa.inet.fi • www.jalavankauppa.net

Tiivistä työtä messujen eteen
Leijonien naisklubi Hilimo-
jen hallitus on työskennel-
lyt aktiivisesti Hyvän Olon 
Messujen eteen jo viime 
syksystä alkaen ja tiivistä-
en työtään sitä mukaa, kun 
messujen ajankohta on lä-
hentynyt. Hallitus kokoon-
tuneena huhtikuun kuukau-
sikokoukseen: Anna-Liisa 
Seppänen, Terttu Ahonen, 
Pirkko Polvi, Brita Hemmi-
lä, Eija Pihlaja, Raija Nie-
melä, Virpi Eskola, Aila 
Helve, Ritva Jurvansuu ja 
Aila Rissanen. Kuvasta 
puuttuu hallitukseen myös 
kuuluva Anja Jussila. 

Varastotie 5

MUISTA ÄITIÄ!
Jalkojenhoito 

C. Ersdal vyöhyketerapia

UUTUUS!
KUUMAKIVIHIERONTA

Lahjakortit

Ajanvaraus
040 187 1760

Jalkahoitaja 
Pirjo Leino

Tervetuloa
asioimaan!

Mukana 
Hyvän Olon
Messuilla

Talutusratsastus 
klo 10-14

JYRKKÄKOSKENTIE 18 A,
93100 PUDASJÄRVI

PUHELIN 010 27 21085
WWW.OSAO.FI

K a t t o p ä i v ä t 
Pudasjärven Lvi ja Rautatarvike Oy 

Paikalla Ruukin edustaja, tule ja lasketa 
kattopakettitarjous erikoishinnoin!

Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI 
puh 08-823510 fax 08-823511 Avoinna ma - pe klo 7-17

Yli 100m2 peltikattopaketin 
ostajalle Makita 
akkuporakone 
kaupan päälle!

Paikalla myös Roth-finlandin edustaja, 
tule tutustumaan edistyksellisiin aurinkokeräimiin!

Päivän ajan grilli kuumana
ja tarjolla makkaraa 

sekä juotavaa

Päivän aikana 
sadevesikourut ja 

 kattoturvatuotteet 
erikoishinnoin

perjantaina 6.5.

edustajat paikka 9-16

myynti@lvijarauta.fi

Hyvän olon messuilla on kaikilla ikään ja kokoon 
katsomatta mahdollisuus kokeilla, miltä tuntuu 
istua suomenhevosen selässä. Ruunat Rinssi 

14 v ja Omppeli 17 v tulevat ilostuttamaan 
heppahöperöitä talutusratsastuksen merkeissä. 

Molemmat hevoset ovat rauhallisia ja 
liikennevarmoja, joten pienimmätkin voivat 

rauhallisin mielin käydä ratsastamassa. Hevoset 
taluttajineen odottavat innokkaita ratsastajia 

liikuntahallin vieressä. (JP)

Resto Rinssi ja 
Omppeli messuilla



9nro 18 PUDASJÄRVI lehti

RIISTANHOITOYHDISTYS 
PALVELEE

Toiminnanohjaaja 
Mikko Lehtola

p. 0400 215 196
pudasjarvi@riista.fi

Puheenjohtaja
Alpo Turpeinen
p. 0400 243 142

PUDASJÄRVEN
RIISTANHOITO-

YHDISTYS

Ouluntie 73,
93100 Pudasjärvi
p. 010 401 3910

9nro 18

ULKOMAALIT 
JA PUUÖLJYT 
VARASTOSSA

• maalit
• matot
• tapetit
• kaakelit
• liimat
• laastit
• maalaustyökalut

• perhonsidontatarvikkeet
• perhokalastustarvikkeet

         Kauppatie 5
0400 886 469

HILTURANNAN LEIRIKESKUS

Leirikeskus sijaitsee Pudasjärven rannalla, n. 5km päässä Pudasjärven keskustasta.
Päärakennuksessa on keittiö sekä tilat juhla- tai kokouskäyttöön.
Uudisrakennuksessa on tilaa 32 yöpyjälle. Leirikeskuksen tiloissa voi majoittua
jopa 50 henkilöä. Rantasauna. Tiedustele vuokrausmahdollisuutta.

Pudasjärven seurakunta
08-8823100  *  pudasjarvi.srk@evl.fi  *  www.pudasjarvenseurakunta.fi

SALOTAR
KAUNEUSKESKUS

Teija ja Senja
040 716 0732

Tervetuloa 
messuosastollemme 

toivottavat 

Tervetuloa tutustumaan 
monipuoliseen 

hoitovalikoimaan.

Esittelyssä 
mm.mikroneulaus,

kuumakivihieronta ja 
lips lifting huulihoito 

sekä ripsipidennykset.
Myynnissä lahjakortteja, 

edullisia koruja ja 
kosmetiikaa.

Ma 12.00 -20.00
Ti   6.15 - 20.00
Ke  12.00 - 20.00
To   6.15 - 20.00
Pe   12.00 - 18.00
La    12.00 - 18.00

 Suljemme uimahallin peruskorjauksen vuoksi 
30.5 - 30.9 välisenä aikana.

Sunnuntait ovat suljettuna 
toukokuun ajan.

Koru Ilona
Koru- ja lahjatavaraliike

K e r ä i l y k o r u s a r j a t :
My Saaga

ranne-/kaulanauha (nahkaa) 43€
numero-&kirjainhelat alk. 29€

kaiverrushelat 39€

kultaisia korvakoruja
 alk.39€

Koru- ja lahjatavaraliike KoruIlona Keskustie 30 97700 Ranua
Puh. 044 362 3822.  Avoinna ma-pe 9-17 la 9-13. Tervetuloa!

Lovelinks 
hopeinen ranneketju alk. 49€

muranolasipallot alk. 25€
zirkonipallot alk. 32€

Naisten Leijona-kellot
 alk.29€

kultaisia kaulakoruja 
alk.149€

ovh.89€ovh.229€ovh.69€

Äidille

Meiltä myös lahjakortit

Äitienpäivä 
8.5

Paljon ihania 
valmiita 

lahjapaketteja 
löydät

AarreArkusta!

Ma-Pe 10-17, La 10-14
AarreArkku

Toritie 2 (ent.postin tila)

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi
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Risteilyloma Laatokan ja Äänisen aalloilla
Aleksanteri Syväriläisen luostari

Mantereen kylän koristeellisia taloja

Kohti Pietaria
Joskus 90-luvulla kuulin pu-
huttavan Kizhin saaren kar-
jalaisesta kirkosta, joka oli 
tehty puusta ja jonka raken-
tamisessa oli käytetty vain 

puunauloja. Silloin päätin, 
että vielä joskus käyn katso-
massa tätä kirkkoa.

Viime kesänä minulla oli 
tilaisuus toteuttaa unelma-
ni, kun lähdin 6 päivää kes-
tävälle Laatokan ja Äänisen 
risteilylle heinäkuun hel-
teillä. Matkaan lähdimme 
Suomen puolelta busseil-
la Helsingistä, Tampereel-
ta, Jyväskylästä ja Lappeen-
rannasta. Kukin bussi kulki 
omaa reittiään Vaalimaan 
Raja-hovin kautta, jossa oli 
45 minuutin ruokatauko en-
nen rajan ylitystä. Menomat-
kalla opas kertoi paikoista, 
joita olemme oppineet his-
torian kirjoista, erityises-

ti talvi- ja jatkosodan yhte-
ydessä. Ajoimme Viipurin 
kautta Pietariin, jossa kaikki-
en bussien matkustajat nou-
sivat Kuibyshev-nimiseen 
laivaan. 

Risteilyalus  
Kuibyshev 
Kuibyshev on venäläinen ris-
teilyalus, joka oli rakennettu 
1970-luvulla. Aluksella oli 
matkustajien käytössä 3 hyt-
tikantta, aurinkokansi ja 300 
hyttipaikkaa. Hytit olivat 
vaatimattomia ja pieniä, kai-
kissa oli ikkuna ja pieni suih-
kullinen WC. Vuoteet olivat 
kahdessa kerroksessa. Minä 
nukuin ylävuoteella. Vaik-
ka tilat olivat pienet, sopu 
antoi sijaa. Ainoa asia, josta 
valittaisin, oli huono suihku. 
Kaikki muu toimi kiitettä-
västi. Majoituimme laivalle 
ja söimme maittavan illalli-

sen. Etukäteen olimme saa-
neet tietää, että laivalla tar-
jotaan perinteistä venäläistä 
kotiruokaa. Mielikuvituksis-
sani olin ajatellut saavani jo-
tain rasvaista mössöä, mutta 
ruoka oli koko ajan herkul-
lista ja sopivan kevyttä. Sa-
laattia oli joka aterialla, ja 
kala- ja liha-annokset vaihte-
livat päivittäin. Jälkiruuaksi 
oli aina sopivan pieni makea 
herkku. Meillä oli aamiai-
nen, lounas ja päivällinen. 
Nälkä ei yllättänyt, mutta ei 
ollut myöskään ähky olo. 

Valamo – saarten ja 
järvien saaristo
Ensimmäisenä yönä matka-
simme Nevajokea pitkin Laa-
tokalle. Keskiyöllä sivuutim-
me Pähkinälinnan, joka on 
tuttu sodan käyneille miehil-
le. Aamulla saavuimme Va-
lamon Luostarinlahdelle ja 
pääsimme tutustumaan pää-
luostarin alueeseen ja sen 
keskellä olevaan Kristuk-
sen Kirkastuksen kirkkoon. 
Etukäteen meitä oli pyydet-
ty ottamaan mukaan huivit. 
Ilman niitä emme pääsisi or-
todoksiseen pyhättöön. Va-
lamolla on kunniakas men-
neisyys, sillä ensimmäiset 
munkit saapuivat alueel-
le ja 1000-luvulla. Suurim-
millaan luostarissa oli 1300 
munkkia, nyt heitä ja novii-
seja oli toista sataa. Raken-
nukset pääsivät 1900-luvul-
la rappeutumaan, mutta nyt 
niitä entistetään kaiken ai-
kaa. Alueella asuu myös jon-

kin verran maallikoita. Sain 
kuvaan pienen tytön, joka 
ruokki kissoja. Kalustus on 
paikoin vanhaa. Esimerk-
kinä olkoon kuva vanhasta 
kuorma-autosta.

Toinen retki tehtiin il-
tapäivällä ns. Jerusalemin 
skiittaan ja Öljymäelle, jos-
ta avautuu upea näköala 
Laatokalle. Tämä paikka on 
usein kuvattu matkailumai-
noksiinkin. Kulkiessamme 
vertailimme tienvarren kas-
veja oman paikkakuntamme 
kasveihin ja näimme niiden 
välillä paljon yhtäläisyyksiä. 
Saarella oli myös munkkien 
perustama puutarha.

Aleksanteri  
Syväriläisen luostari
Matka jatkui yöllä pitkin Sy-
värin virtaa Lotinanpellon 
ja Syvärin voimalaitoksen 
ohi kohti Syvärin kylää, jos-
ta lähdimme bussilla koh-
ti Aleksanteri Syväriläisen 
luostaria. Vihreäkupoliset 
kirkot olivat matalien val-
koisten rakennusten ympä-
röimiä. Osa alueesta oli saa-
tu korjatuksi, osaa korjattiin 
parhaillaan. Eräässä rappeu-
tuneessa rakennuksessa oli 
majaillut Suomen armeijan 
sotilaita jatkosodan aikana.

Kiehtova Kizhin saari
Seuraavana aamuna näköpii-
rissä kimalteli Äänisen aal-
loilla Kizhin saari kauniine 
puukirkkoineen ja runsaine 
sipulikupoleineen. Vanhem-
mat kupolit loistivat hopeisi-
na, uusitut kultaisina, vaik-
ka olivat vain puuta. Saari 
on nykyään ulkomuseo-
na, jonne on koottu erilaisia 
puuleikkauksin koristeltuja 
rakennuksia ja rakennelmia, 
kuten viljahaasia ja tieristi. 
Kirkon eri rakennuksia kor-
jataan parhaillaan, ja niiden 
ympärillä on rakennusteli-
neitä. Saimme myös nähdä 
havaintoesityksen paanu-
jen veistämisestä sekä puo-
livalmiin kupolin. Vanhat 
karjalaiset talot olivat myös 
mielenkiintoisia, koska niis-
sä asuivat sekä ihmiset että 
eläimet saman katon alla. 

Venäläistä hääeleganssia

Saaren laiturilla saattoi näh-
dä viisikin laivaa vierekkäin 
ankkuroituina, koska turis-
tikausi oli vilkkaimmillaan. 
Uloimmille laivoille mentiin 
etumaisten laivojen keski-
osan läpi. 

Petroskoin  
kokemuksia
Kizhin jälkeen pistäydyim-
me Petroskoissa, jossa meil-
le oli järjestetty kiertoajelu 
sekä tunnin ohjelma Petros-
koin suomenkielisessä te-

Paanun veistoa ja puolivalmis kupoli

Kizhin saaren 
sipulikupolikirkko
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Maksaako pankkisi 
korkoa tilisi alhaisim- 
man saldon mukaan? 

Meillä se maksetaan jokaisen päivän saldolle. 

Lisää syitä pankin vaihtamiseen löydät  
osoitteesta tapiola.f /pankki i

Palveluntarjoaja: Tapiola Pankki Oy  Reilumpaa pankkipalvelua. 

Kesän työt kannattaa suunnitella hyvissä ajoin, 
hyödynnä maksuton puunmyyntisuunnitelma.

Alueneuvojat:
Härkönen Antti  puh. 0400-157 422 Siurua, Aittojärvi  
Juurikka Hannu puh. 0400-183 351  Syöte,Livo, Pärjänsuo, Iinattijärvi,    
Sotkajärvi
Tuomaala Tuomo puh. 040-715 7293  Puhos, Korpinen, Ervasti, Jaalanka
Tyni Jari puh. 0400-286 499  Sarakylä, Yli-Livo   
Illikainen Tomi puh. 040-198 7997 Hetekylä, Kollaja, Pudasjärvi, 
  Ruottisenharju
Pesiö Matti puh. 0400-318 607  Kuivaniemi, Oijärvi
Toimisto:   
Illikainen Ulla puh. 020 413 7520   Toimistonhoitaja
Perttu Jussi puh. 040-7608939 vt.Toiminnanjohtaja, metsätilojen välitys

Osoite: PL 62 Toritie 1, puh. 020 4137520, fax 835 319
www.mhy.fi

KEMERA-tukea voit saada mm.
• nuoren metsän ja taimikon hoitoon
• metsänviljelyyn
• kunnostusojitukseen

metsänhoitoyhdistys
PUDASJÄRVI

atterissa. Tasokas ohjelma 
sisälsi laulua, tanssia ja soit-
toa. Kävimme myös sotilai-
den muistomerkillä, jossa 
palaa ikuinen tuli. Seurasim-
me häävieraita rantalaitu-
rilla, kun bussimme juuttui 
liikenneruuhkaan. - Venä-
läinen nainen on ennen syö-
mättä kuin tinkii kauniista 
pukeutumisesta, kertoi joku 
matkalaisista. Yö kului taas 
Äänisen aalloilla kohti Syvä-
rinjokea.

Mantereen ja Syvärin 
kylissä
Paluumatkalla pysähdyim-
me. Mantereen eli Mandro-
gan kylässä. Sinne on raken-
nettu upeimpien vanhojen 
mallien mukaisia venäläis-
taloja, joissa työskentelee eri 
alojen taiteilijoita tasokkai-
ta matkamuistoja tekemässä. 
Siellä on myös votkamuseo, 
jossa on 3000 erilaista vot-
kamerkkiä maailmalta. Suo-
malaiset tuotteet olivat myös 
edustettuina. Erikoisuuksi-
na olivat soittimien, aseiden 
ja korurasioiden muotoiset 
pullot. Mantereen kylästä 

jatkoimme Syvärin kylälle, 
jonka asukkaat olivat tuo-
neet torille myytäviksi hillo-
ja, mustikoita ja muita mar-
joja sekä käsitöitä. Kävimme 
uimassa Syvärinjoessa, vaik-
ka uimapaikka ei paras mah-
dollinen ollutkaan. Kävin 
myös kilometrin päässä ole-
vassa postitoimistossa vie-
mässä postikortteja, jotka 
myöhemmin tulivat peril-
le Suomeen. Osasin kysyä 
paikkaa venäjäksikin. Ainoa 
paikka, jossa tarvitsin kieli-
taitoani. 

Pietarin ja Viipurin 
kautta kotimaahan 
Seuraavana aamuna teim-
me bussilla kiertoajelun Pie-
tarissa, josta jatkoimme mat-
kaamme Suomeen. Nyt uusi 
opas kertoi meille nyky-Ve-
näjän asioista, kun tullessa 
olimme saaneet kuulla his-
toriasta. Oppaan mukaan 
Venäjä ei ole enää kommu-
nistinen valtio, vaan kapita-
listinen maa. Pistäydyimme 
vielä Viipurin kauppahal-
lissa ja Market Magasinis-
sa keventämässä kukkaro-

amme. Tulleista pääsimme 
sekä meno- että tulomatkal-
la suhteellisen vaivattomas-
ti. Joskushan siellä saattaa 
olla hyvinkin perusteellisia 
tarkastuksia. Opas kertoi ih-
metelleensä tätä vaihtelua 
eräälle virkailijalle, joka sa-
noi, että selitys oli hyvinkin 
yksinkertainen: - Jos päällik-
kö on paikalla, tarkastam-
me perusteellisesti, jos ei ole, 
pääsemme helpommalla. 

Kaiken kaikkiaan matka 
oli yksi elämäni parhaista. 
Busseissa ja laivalla oli erin-
omaiset oppaat, ruoka oli 
erinomaista. Laivalla oli il-
taisin erilaista ohjelmaa: oli 
yhteislaulua, musiikkiesityk-
siä ja tanssia; oli korunäytte-
ly ja filmiesityksiä. Kauniina 
kesäiltoina oli mukava is-
tua kannella, kun laiva lipui 
eteenpäin. Ohi solui vanhoja 
karjalaisia ja venäläisiä kyliä 
tai koskemattomia metsiä. 
Nähtävyydet olivat mielen-
kiintoisia. Voiko ihminen 
enempää toivoa?

Pirkko Polvi

Toista kautta LC Pudasjär-
vi / Hilimojen hallituksessa 
ja toista vuotta jäsenenäkin 
oleva Eija Pihlaja pitää työs-
kentelyä kansainvälisessä 
järjestössä hyvänä kanavana 
auttamistyöhön.

- Nyt kun olen eläkkeel-
lä, minulla on aikaa mennä 
päivisin vaikkapa kouluille 
liikenneturvallisuusasioiden 
merkeissä tai viedä vanhuk-
sille kahvia. Monilla töissä 
käyvillä tätä mahdollisuutta 

Kun ihminen jää eläkkeelle, 
niin siitä jää aikaa

Eija Pihlaja viihtyy Hilimojen puuhissa:

ei ole, hän kertoo.
Eija Pihlaja kokee, että Hi-

limojen kautta auttaminen 
on luonnollista ja sitä kautta 
on helppo toimia. Toisaalta 
Hilimoissa on tosi hyvä yh-
teishenki.

- Meillä on ihana poruk-
ka eikä koskaan tympäise 
lähteä mukaan auttamaan. 
Minä viihdyin ihmisten pa-
rissa jo ollessani työelämäs-
sä, Eija kertoo.

Muotinäytös Eijan 
vastuulla

Nyt järjestettävillä Hyvän 
Olon Messuilla Eija on pit-
kälti vastannut muotinäy-
töksen syntymisestä ja on-
nistumisesta, mikä tietenkin 
myös hieman jännittää.

- Monta päivää on men-
nyt valmisteluissa. Näihin 
messuihin tarvitaan paljon 
vapaaehtoistyötä ja huumo-
riakin pitää olla mukana.

Silloin kun puhutaan Eija 
Pihlajasta ei voi unohtaa 
tanssia, joka on ollut hänen 
pitkäaikainen harrastuksen-
sa ja jota hän on ohjannut 
sekä kansalaisopistossa että 
nuorisoseurassa.

- Kyllä sitä on vähän tan-
sahettu Hilimojenkin kanssa 
kokouksien jälkeen, mutta 
älä pistä sitä lehteen, Hilima 
naurahtaa ominaiseen tyy-
liinsä.

Asko Kurki
Iloisella ilmeellä ja olemuksella varustettu Eija Pihlaja on Hilimojen uusimpia jäseniä ja 
osallistunut heti alusta alkaen reippaasti palvelutoimintaan. Eija vasemmalla viime vuo-
den messuilla Hilimojen pöydän takana.
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Kävellen Santiago de Compostelaan
Pitkään oli ollut uskomus, 
että Jeesuksen opetuslapsi 
Jaakob on haudattuna jossain 
Luoteis-Espanjassa. Vuon-
na 813 näki munkki Pelagus 
Galician rannikolla ihmeel-
lisen näyn, tähtivanan, joka 
johdatti hänet apostoli Jaako-
bin haudalle. Löydettiin lui-
ta, ja paavi julisti empimättä 
pyhäin-jäännökset aidoik-
si. Päätöstä joudutti se, että 
islaminuskoisten maurien 
hyökkäykset Espanjan poh-
joisosiin olivat voimistuneet. 
Kristikunta tarvitsi suojeli-
jaa, ja kukapa sopisi tehtä-
vään paremmin kuin Jeesuk-
sen opetuslapsi. Jaakobin 
ansiota tai ei, maurit karko-
tettiin Espanjasta ennen pit-
kää. Jaakobin haudan pääl-
le päätettiin rakentaa kirkko. 
Paikka sai nimekseen Santia-
go de Compostela. Nykyisen 
katedraalin rakentaminen 
aloitettiin vuonna 1075.

Haudalle alkoi virrata py-

hiinvaeltajia. Ihmiset kulki-
vat jalan tai ratsain. Tiede-
tään yhden Birgitta nimisen 
naisen aloittaneen vaelluk-
sen Suomesta saakka vuon-
na 1341 ja saapuneen perille 
Santiagoon kahden vuoden 
kuluttua.

Nykyään reitti on suosit-
tu, ja sinne lähdetään hyvin 
monista syistä. Lähtöpaikois-
sa kysytään vaelluksen ai-
hetta. Reitille voi lähteä hen-

gellisistä syistä, mutta myös 
maisemien, kulttuurin, kie-
likylvyn tai liikunnan takia. 
Siellä on aikaa summata sii-
henastista elämänkaartakin. 

Pitkä taival kahdessa 
erässä
Valmistauduimme reissuun 
hankkimalla muutaman 
opaskirjan, kartat ja retkei-
lyvarusteet. Pyhiin-vaeltajan 
passin tilasimme jo Suomes-
ta Jaakontien Ystävät – jär-
jestöltä, mutta passeja saa 

pitkän taipaleen kah-des-
sa erässä. Alkuosan noin 
500 km kävelimme 23.5 
-14.6.2009 ja loput noin 300 
km 17.9-2.10.2010. Ensim-
mäiselle osuudelle lensim-
me Madridin kautta Pamp-
lonaan Pohjois-Espanjaan. 
Seuraavana päivänä ajoim-
me taksilla Ranskan puo-
lelle St Jean Pied de Portiin. 
Pyhiinvaeltajien toimistos-
ta saimme leiman passiin ja 
simpukan symboliksi, ja niin 
olimme kirjautuneet pyhiin-
vaeltajiksi. Täällä yövyimme 
mukavassa refugiossa. Ruo-

Reitin kulku

kaillessa tapasimme myös 
muita vaelluksen aloittavia, 
ja emäntä piti pienen siu-
naustilaisuuden. 

Ensimmäiset 100km 
totuttelua
23.5.2009 aloitimme vael-
luksen Pyreneiden yli takai-
sin Espanjan puolelle. Edes-
sä oli pitkä vaelluspolku; 
nöyrinä ja uteliaina lähdim-

Roomalaiskatolisessa kirkossa on jo vuosisatoja 
elänyt pyhiinvaellusperinne. Suosituin lienee 

nykyään Luoteis-Espanjan Santiago de 
Compostelaan johtava reitti. Tavallisimmin vaellus 

aloitetaan joko Ranskan puolelta St Jean Pied 
de Port – nimisestä kaupungista tai Espanjan 
puolelta, Pyreneillä olevasta Roncesvalles- 

nimisestä kylästä. Reitti on noin 800 km pitkä.

myös lähtöpaikoista. Vain 
pyhiinvaeltajiksi kirjautu-
neet pääsevät reitin edulli-
siin majapaikkoihin. Passiin 
kerätään leimoja yöpymis-
paikoista todisteeksi reitin 
kulusta. Oppaissa neuvot-
tiin, että varusteet kannattaa 
pakata mahdollisimman ke-
vyesti!

Kotiväen ja tuttavien kan-
nustaessa lähdimme mat-
kaan. Me vaelsimme tuon 

me matkaan. Ensimmäinen 
päivä tuntui reissun kovim-
malta. Vuorten ylitys, mat-
kaa lähes 30 km ja nousua 
yli 1200 m, sai välillä puus-
kuttamaan. Maisemat olivat 
todella hulppeat. Lopulta 
päivän urakka oli ohi, ja saa-
vuimme Roncesvallesiin. Ta-
jusimme pakanneemme lii-
kaa tarpeetonta, joten osan 
tavaroista lähetimme Suo-
meen postipakettina. Niin 
rinkka keveni 8-9 kiloon, ja 
se tuntui hyvältä.

Ensimmäiset sata kilomet-
riä olivat totuttelua. Matkan 
varrella olimme muutamis-
sa isommissa kaupungeis-
sa, kuten Pamplona, joka 
on kuuluisa härkäjuoksuis-
taan, sekä Burgos ja Leon. 
Yöpymis-paikkoja kutsu-
taan nimellä refugio tai es-
panjalaisittain albergue. Nii-
tä pitävät yllä luostarit ja eri 
yhteisöt. Yöpymisen mak-
soi noin viisi euroa. Tämä 
oli tukimaksu mm. paikko-
jen ylläpidosta, lämpimästä 
suihkusta. Joissakin sai mak-
sullisen niukan aamupalan. 
Nukuimme kerrossängyis-
sä, silikonitulpat korvissa – 
näin saimme vaimennetuik-
si pahimmatkin kuorsaajat. 
Oma mukava tunnelman-
sa näissä majapaikoissa oli. 
Huonekoot vaihtelivat, pie-
nimmät olivat kuuden hen-
gen, suurimpaan mahtui 
noin 120 henkilöä! Useina 
iltoina keräännyimme lähi-
kirkossa pidettyyn messuun 
hiljentymään. Monesti näi-
hin liittyi myös pyhiinvael-
tajien siunaaminen. Menim-
me nukkumaan viimeistään 
klo 22:00, jolloin tuvassa piti 
olla hiljaista ja valot poissa. 
Aamulla nousimme yleensä 
kuudelta ja lähdimme aamu-
palan jälkeen. Kahdeksalta 
oli viimeistään poistuttava 
alberguesta.

Yhteenkuuluvuuden-
tunne
Muiden vaeltajien kanssa ke-
hittyi samassa juonessa ole-
misen, yhteenkuuluvuuden-
tunne. Lukuisista ihmisistä 
tuli kasvotuttuja. Tiedettiin, 
mistä maasta ollaan ja vaih-
dettiin kuulumisia, kun sa-
tuttiin samaan yöpaikkaan. 
Kulkemamme päivämatkat 
vaihtelivat noin 20 km:stä 

reiluun 30 km:iin, pisin oli 38 
km. Keväällä ja alkukesästä 
saimme nauttia upeasta vä-
riloistosta peltojen ja vuor-
ten kukkiessa.

Paikalliset kannustivat sa-
nomalla ”Buen Camino” eli 
hyvää tietä, hyvää matkaa! 
Kukin käveli omaan tah-
tiinsa, jotkut ajoivat pyöräl-
lä. Pyöräilijöiden reitti meni 
monesti teitä pitkin, mutta 
osin samoilla poluilla. Päi-
vämatkan kuluessa pysäh-
dyimme kylien kahviloihin 
välipalalle. Etapin jälkeen 
oli ensin vuorossa suihku ja 
sitten pyykkääminen. Illal-
la söimme kunnolla. Yleensä 
majapaikan lähettyvillä oli 
ravintola, jossa tarjottiin kol-
men ruokalajin ateria keski-
määrin kahdeksalla eurolla. 
Nämä ruokailut olivat mu-
kavia yhdessäolon hetkiä ja 
energian lataamista seuraa-
van päivän urakkaa varten. 
Päiväkirjaan raapustimme 
iltaisin pienen tarinan.  

Monenlaisia  
maisemia
Reitin varrella oli monenlai-
sia maisemia, komeita vuo-
ria, oliivilehtoja, maalauk-
sellisia pieniä kyliä, komeita 
kirkkoja, kymmeniä pieniä 
jokia, kauniita kivisiä kaa-
risiltoja, mesetan valtavia 
vilja- ja maissipeltoja, viini-
viljelyksiä. Sää suosi, sade 
ei juuri haitannut. Reitti al-
koi vuoristoisena, jatkui sit-
ten alavalla mesetalla, kun-
nes kohosi taas vuoristoon. 
Erityisen mieleenpainuva 
kohta oli ns. rautaristi, johon 
moni jättää pienen kotimaas-
ta tuodun kiven tärkeille ih-
misilleen, heitä muistellen. 
En-simmäinen osa matkas-
tamme vei hieman ohi Leo-
nin kaupungin.

Viinirypäleiden  
korjuuaikaa
Toinen osa vaelluksesta oli 
viime syksynä. Lensimme 
Madridin kautta Leoniin. 
Heti aamulla 18.9 aloitimme 
vaelluksen. Oli jo syksyis-
tä, ja luonto oli kuuman ke-
sän jäljiltä muuttunut oljen-
keltaiseksi. Viininrypäleiden 
korjuun aika oli meneillään, 
ja kyläteiden varsilla näim-
me traktoreita lavat täynnä 
rypäleitä. Muuten lämpöti-
la oli samanlainen kuin edel-
lisenä keväänä, mukavan 
lämmin reilut 20 astetta. Me-
setalta nousimme Cantabrian 
vuorten yli kohti Galician 
maakuntaa. Täälläkin oli yh-
tenä päivänä lähes kilomet-
rin nousu vuoripolkua ylös. 
Lopulta saavuimme perille 
Santiago de Compostelaan. 
Jonotimme passeinemme 
piispantoimiston portaikos-
sa muiden vaeltajien kanssa. 
Niin saimme Compostelan 
eli dokumentin suoritetusta 
vaelluksesta. Illalla menim-
me messuun upeaan kated-
raalin. Santiago de Compos-
tela on viehättävä kaupunki 
muutenkin. Aamulla oli len-
to Madri-diin. Lentovara-
usten takia meillä oli kolme 
varapäivää, jotka käytimme 
turismiin Madridissa. Oli 
helppoa kävellä sandaaleis-
sa ilman kantamuksia. Muu-
tenkin oli mukava olo, kun 
olimme saaneet tuon haa-
veena olleen urakan onnelli-
sesti päätökseen.

Tällainen vaellus on hyvin 
moniulotteinen. Siitä voisi 
saada erilaisia kertomuksia. 
Caminolla ollaan toisaalta 
yhdessä, mutta myös yksin 
oman itsensä kanssa. Tämä 
oli ainutlaatuinen, fyysistä 
ponnistusta vaativa ja henki-
sesti antoisa matka. Yhteen-
sä yli kuukauden kestävä kä-
vely tarjoaa aikaa ajatuksille 
ja rauhoittumiselle. Irrottau-
tuminen velvoitteista ja ajan 
ottaminen vain itselle on jos-
kus hyväksi. Vaellus tarjosi 
sellaisia muistoja, jotka kul-
kevat mukana pitkään.

Terttu Ahonen ja 
Aila Rissanen
Asiasta kiinnostuneille luet-
tavaksi esim.: Linna, S.; Sim-
pukankuorelta kotiin ja Leh-
tonen, T.: Kävellen Santiago 
de Compostelaan.

Perillä Jeesuksen opetuslapsen Jaakobin haudan päälle rakennettu Santiago de Com-
postelan kadetraali.

Vuoret kukkivat
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Hinnat voimassa to-la 5.-7.5. 

399
Paulig Presidentti

KAHVI
(ei Gold Label), 500 g (7,98 kg)

rajoitus: 2 pkt/talous 

Ilman korttia 5,10 pkt (10,20 kg)

pkt
-21 %

099
kg

 
BANAANIT 
Kolumbia tai Costa Rica

995
kg

Hk takuumurea 

NAUDAN SISÄ- ja 

PAAHTOPAISTI 

n. 1 kg

Sunnuntai on äitienpäivä. Nyt on 

AIKA PANOSTAA 

899
kg

HK viljapossun
SISÄFILEET
marinoitu ja naturel
n. 500-650 g

159
pkt

Viennetta
JÄÄTELÖKAKUT
650 ml (2,45 l) 

259
rs

MANSIKKA
Espanja
500 g (5,18 kg)

299
kpl

Wästgöta Kloster
punainen ja musta
JUUSTO
310 g (9,65 kg)

695
kpl

Äitienpäiväksi
RUUKKURUUSU 
12 cm, Tanska

199
nippu

Tuore vihreä
TANKOPARSA 
Unkari
500 g (3,98 kg)

Ilman korttia 12,95 kg

-23 %895
kg

Pakattuna tuore

LOHIFILEE
Norja
rajoitus: 2 fi leetä/talous

ERÄ

ww
w.

k-
su

pe
rm

ar
ke

t.fi
 

K-supermarketit 
ovat kiinni su 8.5. 

Hyvää äitienpäivää!

18LV valtakunnallinen 8x525.indd   1 26.4.2011   14:39:50

Sähkötie 1 p. 0207 890 450
Palvelemme ark. 8-21, la 8-18, su 12-18
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

Einhell
polttomoottori trimmeri

109,-

Go4 liuotin-
pesu
1L

395 plo
Katiska

1490 Väinö kalaverkot
3m x 60m

3490Umpi-
kelasetti

1690

Skeitti-
lauta
31 x 8”

Kaislaviikate

2650

Go4
painepesurin

pesuaine
1L

295 plo

Comanche
mönkijä 90cc

Comanche
mönkijä 50cc

Autom
pesuharja
teleskooppivarsi

   1250

Ruotsalainen
sisämaali
valkea, 9L

2495

Iso avopakki
34 x 52 cm

1290

Yki kanootti

749,-
Yki vene 420

795,-
Yki vene 460

895,- Yki vene 485

995,-

Go4 autoshampoo

1L 295 plo

Champion
farmiöljy
10w30, 20L

5690

PLANNJA
KATTOPELTIPÄIVÄ
pe 6.5. klo 10-17
Kattopeltilaskentapäivä
HOX! Paikalla tehtaan
edustaja

NARVIN
SAVUSTUSPÄIVÄ
to 5.5. klo 10-16
Lohen savustusta.
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Kellotapulin ja asehuoneen 
katto tervataan

Tapulin katon tervaaminen vie muutamia päiviä. Työskentelemässä Juha Sarajärvi 
Asuntoinsinööreistä.

Katon tervausurakan arvioidaan valmistuvan  parissa  
viikossa, jos kelit sen sallivat. Eero Tolkkinen ja Veikko 
Häyrynen alempana ja Ilpo Piri parissakymmenessä met-
rissä korkeimmalla.

Pudasjärven seurakunnalla 
on menossa vanhan kirkon 
kellotapulin ja asehuoneen 
katon tervaukset. Tervaus-
työn urakoi Rakennusliike 
Asuntoinsinöörit. Tervausta 
tekevä Eero Tolkkinen ker-
toi, että paanut on tervat-
tu viimeksi viisi vuotta sit-
ten. Eteläpuolen paanut ovat 
kuluneet huonoiksi pinnoi-
tukseltaan sään ja varsin-
kin auringon vaikutukses-
ta. Muualla katossa paanut 
ovat selvästi tummempia, eli 
sään vaikutus on vähäisem-
pi. Työ vie aikaa, koska jo-
kainen paanu on tervattava 
erikseen kaikilta kanteiltan-
sa. Terva tuoksuu hyvältä, 
mutta parin viikon urakan 
jälkeen ei kuulemma enää 
tee mieli Terveleijona pastil-
leja. (ek)

Sotaveteraanitapahtuma 
Puhoskylässä

Puhoskylässä järjestettiin so-
taveteraanitapahtuma lou-
naan merkeissä Valtakun-
nallisena veteraanipäivänä 
27.4. Sotamies ja sotaveteraa-
ni Veikko Pääaho istui juh-
lapöytään ja vähitellen nuo 
taannoiset tapahtumat tul-
vivat mieleen. Puoliso Hil-
dan säestyksellä sitten juttua 
riittääkin ja meinaapa ruoka 
lautasella jäähtyä. 

Sunrise Catering teki his-
toriaa 27.4. Pudasjärvellä. 
Halusimme muistaa oman 
kylän veteraaneita täällä Pu-
hoskylällä, tarjoamalla heille 
lounaan ja kertomalla 2000- 
luvun maanpuolustukses-
ta. Perusteena oli veteraani-
en korkea keski-ikä ja siksi 
kaikki eivät suinkaan enää 
jaksa lähteä kaupungin kes-
kustassa pidettävään pää-
juhlaan. 

-Tässä voisi olla esimerk-
kiä muillekin kylille, kertoo 
tapahtuman suunnittelija, 
kapteeni evp Jorma Alatalo. 

Veikko Pääaho kantaa 
sisällään sota-ajan kipei-
tä muistoja sanan varsinai-
sessa merkityksessä, nimit-
täin räjähteistä vartaloonsa 
saamia teräksen kappalei-
ta. Pääaho palveli mm. Uh-
tualla jatkosodan aikoihin 
(JR11/IP/1K), jossa sitten vi-
hollisen kovassa tykistökes-
kityksessä 12.12.1943 sai sir-
paleen selkäänsä, jossa se on 
vielä tänäkin päivänä. Eikä 
raudan kappale ole Veikon 
mukaan suuremmin haitan-
nut. Sidontapaikalle lähdet-
täessä oli vielä Veikon huo-
lena leipälaukku ja ase. Niitä 
ei jätetä. Sisukkaana miehe-
nä Veikko palasi toipumis-

loman jälkeen Vuosalmen 
rintamalle, jossa haavoittui 
toisen kerran. 

-Eipä tuo Veikko taida 
päästä metallinpaljastimi-
en läpi lentokoneeseen, to-
teavat Veikon puoliso Hilda 
ja heidän poikansa Tauno. 
Pirteä Hilda rouva naurah-
taa, että eihän tuolla Veikol-
la ollut polkupyörääkään en-
nen 50v syntymäpäivää. No 
eipä sitä ollut Pääahoon tie-
täkään missä ajaa tuolloin. 
Asian vahvistaa juhlapöy-
dässä istuva toinen sotave-
teraani Yrjö Moilanen, joka 
myös ”seppä Yrjönä” pa-
remmin kylällä tunnetaan. 
Sepän työt olivat sotien jäl-
keen arvostettuja hommia. 

-Viikatteiden ja aurojen 
takomista olisi riittänyt vaik-
ka yötä päivää,  mutta piti-
hän sitä morsiamellekin ai-
kaa jättää, virnistää seppä 
Yrjö. 

Sun Cafe:ssa nautitun lou-
naan jälkeen katsottiin Puo-
lustusvoimien esittelyvideo. 
Veteraanit olivat uusimpia 
aseita ja järjestelmiä nähty-
ään sitä mieltä, että nykyään 
aseet ovat täynnä tietokonei-
ta ja johtoja. Ennen riitti toi-
miva ase, kunhan niihin oli 
riittävästi paukkuja. Nyky-
ajan nuoriso kyllä osaa noi-
ta tietokonevempaimia käyt-
tää. 

Tilaisuuden päätteeksi 
niin isännät kuin veteraanit-
kin olivat yhtä mieltä siitä, 
että toivottavasti rauha isän-
maassa säilyy. Kiitos käyn-
nistänne arvoisat veteraanit 
ja rauhallista kevättä! 

Jorma Alatalo

Veikko ja Hilda Pääaho sekä oikealla 
Yrjö Moilanen. Pöydässä istui myös Tau-
no Pääaho. 

Oulunkaaren palvelutuo-
tantolautakunta kokoontui 
normaaliin kuukausi koko-
ukseensa 27.4. Talouskatsa-
us oli valmiina ensimmäisen 
vuosineljänneksen tiedois-
ta. Mikäli meno jatkuu koko 
vuoden samanlaisena, Pu-
dasjärven ja Vaalan erikois-
sairaanhoidon menot ryyp-
päävät pahanlaisesti yli 
annetun raamiarvion. Syytä 
ei oltu OUKS:in kanssa eh-
ditty selvittää. 

Lautakunta käsitteli so-
siaaliasiamiehen selvitysra-
portin viime vuodelta, jonka 
merkitsi tietoonsa saatetuk-
si. 

Oulunkaaren kuntayh-
tymä valmistelee ennalta-
ehkäisevän neuvolatyön 
suunnitelmaa, josta käy-

Erikoissairaanhoidon menot 
kohonneet Pudasjärvellä

tiin pitkähkö keskustelu. 
Sosiaalijohtaja Leena Pim-
peri-Koiviston esittelemäs-
sä suunnitelmassa kuvataan 
yksityiskohtaisesti, kuinka 
terveystarkastukset ja ter-
veysneuvonta etenevät läpi 
koko raskausajan ja aina ai-
kuiseksi asti.  Suunnitel-
massa kuvataan myös eri 
toimijoiden kuten sosiaa-
li- ja opetustoimen sekä va-
paaehtoisjärjestöjen yhteis-
työtä. Toiminta pohjautuu 
moniammatilliseen toimin-
tamalliin, ja kehittämisessä 
hyödynnetään väestön ter-
veydestä ja hyvinvoinnis-
ta koottavia seurantatietoja. 
Saman asiakokonaisuuden 
yhteydessä kuntayhtymän 
johtaja Kirsti Ylitalo kertoi 
vanhushuollon tulevaisuu-

den linjoista, jossa tulevai-
suudessa vanhusasumuk-
sissa, voi asua erikuntoisia 
vanhuksia samassa raken-
nuksessa, kunnosta riippu-
matta. Lautakunta lähetti 
ohjelmaluonnoksen loppu-
valmisteluun. 

Terveyspalvelujohtajan 
Tapio Hanhelan esityksestä 
psykologin vakanssin sijain-
tikunnaksi merkittiin Vaalan 
sijaan Utajärvi, koska kysei-
siä virkoja yhtymän alueella 
ei ole saatu täytettyä, vaikka 
hakuja on tehty, 

Lautakunta hyväksyi 
vielä muutaman nimitys-
vakanssin muuttamisen, 
aiemmin hyväksytyn nimi-
tyslistan mukaiseksi. 

Erkki Honkanen

Oulunkaaren palvelutuotantolautakunta kokoontuneena 27.4. Pudasjärveltä on pu-
heenjohtajana Henrik Hämäläinen ja jäseninä ovat Erkki Honkanen, Tapio Pohjanve-
si ja Sointu Veivo. 
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Liisa ja Irma saateltiin eläkkeelle 
haikeissa ja iloisissa tunnelmissa
Pitkäaikaiset Pudasjärven 
Osuuspankin työntekijät, si-
joitusneuvoja Irma Illikai-
nen ja asiakasneuvoja Lii-
sa Stenius olivat viimeisenä 
työpäivänään perjantaina 
29.4 asiakkaiden tavattavis-
sa pankin tarjoamien täyte-
kakku ja leipäjuusto kahvi-
en merkeissä. Irma on tullut 
pankkiin töihin vuonna 1973 
ja Liisa kaksi vuotta myö-
hemmin eli kummallakin on 
yli 35 vuoden työrupeama 
Pudasjärven Osuuspankin 
palveluksessa. Koko päivän 
ajan ihmisiä tuli jatkuvana 
virtana tervehtimään pidet-
tyjä työntekijöitä. Tervehti-
essä vaihdettiin kuulumiset 
ja muisteltiin haikeina men-
neitä vuosikymmeniä sekä 
oltiin iloisissa tunnelmissa 
eläkkeelle pääsystä.   

Irma Illikainen kertoi ol-
leensa pankissa kaikissa 
muissa tehtävissä, paitsi ei 
pääkassana. Työelämässä 
hän kertoi olleensa varhais-
nuoruudesta lähtien muun 
muassa osuuskaupassa ja 
Rimminkankaan koululla 
kanslistina. Pankkiin pääsy 
töihin oli suuri asia ja työ-

paikasta on pidetty kiinni 
loppuun saakka. Irma ker-
toi työn olleen monipuolis-
ta ja haastavaa. Työssä on 
ollut hyvin paljon muutosta 
muun muassa käsin tehdyn 
työn muuttuminen koko-
naan tietokonepohjaiseksi. 
Muutosta on tapah-tunut 
myös asiakaspalvelussa. 

-Ennen tehtiin sellaiset 
työt, joita asiakas pyysi. Nyt 
olen ottanut itse yhteyttä asi-
akkaisiin ja myyn palveluja, 
totesi Irma.

Tulevaisuudessa Irma 
jatkaa asiakaspalvelutyö-
tä tyttäriensä Reijan ja He-
lin omistamassa Aarrearkku 
yrityksessä. –Heli on jää-
mässä äitiyslomalle, tuuraan 
häntä, kertoi Irma. 

Liisa Stenius muutti Pu-
dasjärvelle Isosta-Kyröstä, 
kun aviomies Pekka aloitti 
Pudasjärvellä tak-siyrittäjä-
nä. Pudasjärvi oli kuitenkin 
ennestään tuttu, sillä äiti on 
syntynyt Pintamolla ja mo-
net kerrat Liisa vieraili lap-
sena ja nuorena Pudasjärven 
mummolassa. Työpaikka 
olisi ollut tarjolla myös kou-
lutoimistossa kunnantalolla, 

Nykyisin Kurenalla asuvat Maire ja Kauno Kosamo tulivat tapaamaan pankkiasioinnin yhteydessä ystäviksi tulleita 
Irma Illikaista ja Liisa Steniusta ja tervehtiessä myös halattiin – kuten moni muukin kahvillakävijä. Maire kertoi olleen-
sa Osuuspankin asiakas vuodesta 1963 lähtien eli siitä alkaen, kun muutti Suomussalmelta Pudasjärvelle. Kauno on 
asioinut pankissa 1973 lähtien, ja kuorma-autoyrittäjänä hänellä olikin usein pankkiin asiaa. 
–Koko ajan olemme saaneet hyvää palvelua, samoin monilta niiltä virkailijoilta, jotka eivät enää ole pankissa työssä. 
Liisaa ja Irmaa Kosamot luonnehtivat hymyileviksi työntekijöiksi, joiden kanssa oli mukava asioida. 

mutta pankki veti puoleen-
sa enemmän ja sitä valintaa 
Liisa ei ker-tonut katuneensa 
hetkeäkään. 

Edelleenkin Irmaa saattaa 
nähdä varhain aamulla, kun 

hän lähtee koiransa kanssa 
lenkille joka aamu kuuden 
aikaan. 

Heimo Turunen

Irma ja Liisa kokivat yl-
lätyksen aamulla, kun 
työtoverit kävivät nou-
tamassa heidät suurel-
la joukolla. Irma otettiin 
ensin kyytiin Honkasen-
kankaalta, ja kuva on 
otettu Kauppatieltä, jos-
ta kyytiin poimittiin Irma. 
Kuvassa näkyy yhdek-
sän auton letkasta vai 
osa autoista.

Pudasjärvi
Kauppatie 5
08-822 415

Edulliset
maksuehdot

Expert 
aktiivirahalla

HELKAMA
Kotimainen Ainotar

Äidille
vakiopyörä
3-vaihteisena
7-vaihteisena
Erikoishintaan!

Kaunotar 3 v
3-vaihteinen Kaunotar on 
kevyt ajaa ja käsitellä

Punainen 
tai lila

MEILTÄ 
PYÖRIIN
-renkaat
-vanteet
-tarvikkeet ja
-yleisvaraosat

369,-

Kursusta tuoksuu... maistuu...
Kursulainen leipä on kunnia-asiamme

Kursulainen Oy p. 016 861 234
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Rimmin perillä Hilturannan tiellä on pieni tien pätkä, jossa  
asuu muutama sairas vanhus. Onko heidän pakko sietää, 
joka ilta ja jopa päivälläkin, autoja joissa rämpytetään mu-
siikkia niin suurella, että sitä eivät sairaat vanhukset jak-
sa kuunnella?

He kaikki joutuvat tästä kärsimään, eivätkä saa nukkua, 
osa on liikuntavammaisia.

Tiedämme ketkä ovat asialla.

Nimim. Kännykkä toimii

Lukijan kynästä

Autostereot suurella

Kuten tiedämme, on viikonloppuisin lääkärinpäivystys 
puuttunut Pudasjärveltä nyt toista vuotta, joka on aiheut-
tanut kuntalaisissa hämminkiä ja jopa suuttumustakin.

Päivystyksen siirtäminen Ouluun on lisännyt ns. maan-
tierallia, eikä ole oikein muutenkaan toiminut. 

Yllä olevaan viitaten esitän, että Pudasjärven kaupunki 
ryhtyy omalta osaltaan toimenpiteisiin Oulunkaaren kun-
tayhtymään päin, että viikonlopun lääkäripäivystys palau-
tetaan terveyskeskukseemme.

Pudasjärvellä 26.4-2011 
Erkki Honkanen.

Valtuustoaloite
lääkärinpäivystyksestä

Aikuiset 13€
lapset (alle 10 v.) 6,5€

Annanperuna
Hapanimelä Broileri
Pilafriisi
Täytetty porsaanfilepihvi
Katkarapu/yrttikala
Talon härkäpata
Kasvis
Runsas salaattipöytä
Täytekakku+kahvi

Piian Särvin

T:mi Piian Särvin Erätie 1 93280 Syöte,  
puh. 0400 597 949

 8.5 Äitienpäivä lounas klo 11.00-15.00
 Syötteen luontokeskuksessa.

Äitien kesken arvomme 

50€ arvoisen korun.

Tervetuloa!

- Lämminsavuliha
- Säilykkeet min. 10kg

- Lämminsavumakkara min. 10kg

Kevään juhliin:

LIHOJEN VASTAANOTTO 
PE 13.5. KLO 9-17!

Muuna aikana palvelemme sopimuksen mukaan. 
Soita: 0500-907 819

LIHANKÄSITTELY JUOTASNIEMI AY
UITTOMIEHENTIE 16
93100 PUDASJÄRVI

Tämän vaalikauden alussa, 
Pudasjärven kaupungin ta-
louden tunnusluvut olivat 
ajautuneet kriisikunnan tun-
nusluvuiksi. Tämä aiheutti 
sen, että kaikki Pudasjärvellä 
valtuustoon valittujen puolu-
eiden valtuutetut sopivat ta-
sapainotusohjelmasta, jossa 
hyvin tarkasti on määritelty 
kunnan toimintojen tarkaste-
lu ”Talous kuntoon”- periaat-
teella.

Valtuusto hyväksyi va-
kauttamisohjelman 14.4.2009 
ja nimesi kaupunginhalli-
tuksen ohjausryhmäksi, joka 
lähti toteuttamaan sovittua 
ohjelmaa. Huom! Kaupun-
ginhallituksen pöydän ympä-
rillä on jokaisesta puolueesta 
edustus. Ne päätökset, jot-
ka olemme joutuneet kahden 
vuoden aikana tekemään ta-
louden kuntoon saattamisek-
si, ovat olleet erittäin vaikeita 
ja ikäviä, mutta päätökset on 
tehty yksimielisesti. 

Monta kertaa joutuu vas-
taamaan siihen, miksi vasem-
misto on mukana tekemäs-
sä tällaisia päätöksiä. Hyvät 
kuulijat, syy on yksinkertai-
seksi se, että kunnan talous 
on saatava kuntoon. Jos se ei 
ole kestävällä pohjalla, silloin 
ei kyetä hoitamaan sosiaali-, 
terveys- ja vanhuspalvelu-
ja, jotka vievät kunnan vuo-
tuisesta talousarviosta noin 
60 %. Nämä ovat niitä arvo-
valintoja, joita joudutaan te-
kemään, kun vakauttamis-
ohjelman mukaisia päätöksiä 
tehdään.

Ne toiminnalliset muutok-
set palvelurakenteissa, jotka 
koskettavat henkilökuntaa ja 
kuntalaisia, aiheuttavat mo-
nenlaisia keskusteluja. Jopa 

Kaupungin talous on parantunut
lehtien tiedotteissa väitetään, 
että muutospäätökset, mitä 
kaupunginhallitus ja valtuus-
to ovat tehneet, ei olisi saatu 
säästöjä aikaan. 

Ylijäämällä katettu 
alijäämätkin
Väittämistä huolimatta kau-
pungin talous on parantunut 
ja edelleen paranee. Viime 
vuoden tilinpäätös on pitkäs-
tä aikaa ylijäämäinen, ja sil-
lä on kyetty kattamaan edel-
listen vuosien alijäämätkin. 
Käyttötalousmenojen nou-
su on saatu katkaistua. Vuo-
den 2010 käyttötalousmenot, 
verrattuna vuoden 2009 me-
noihin, ovat toista prosent-
tia pienemmät. Kun otetaan 
vuotuiset indeksikorotukset 
huomioon, se on iso muutos 
parempaan edellisiin vuosiin 
verrattuna. Kyllä tilinpäätös-
tiedot vievät pohjan pois väit-
tämiltä, että säästöjä ei ole tul-
lut.

Sosiaali- ja terveyspuoli 
siirtyi Oulunkaaren kuntayh-
tymään vuoden 2010 alusta. 
Siellä talous on kokonaisuu-
dessaan toteutunut hyvin. 
Pudasjärven osalta menot oli-
vat noin 35 milj. euroa. Nyt 
käydään kuntayhtymän ja 
kuntien välillä neuvotteluja, 
miten palvelut ovat toimineet 
ja ovatko ne riittävät. Meil-
läkin on kipukohteita. Väki 
vanhenee ja palveluiden tar-
ve lisääntyy. Meillä tarvitaan 
lääkäreiden työpanosta li-
sää. Vastaanotolle on päästä-
vä lain määräämässä ajassa ja 
myös viikonloppuisin. Hoito-
henkilöstöä on lisättävä pal-
veluiden tarpeen mukaan ter-
veys- ja kotipalvelualueille. 

Pidetään huoli  
talouskasvun  
jatkumisesta
Nuorten ja pitkäaikaistyöttö-
mien syrjäytyminen on suuri 
ongelma myös Pudasjärvel-
lä. Se on alue, joka tarvitsee 
myös pikaisen tarkastelun ja 
resurssien lisäyksen. Meillä 
kyetään peruspalveluiden ki-
pukohtia parantamaan, nyt 
kun talous on saatu kasvun 
tielle ja pidetään siitä myös 
huoli, että talouskasvu jat-
kuisi. Onhan meillä vasta va-
littu eduskunta, jonka kaikki 
edustajat vaaliohjelmissaan 
lupasivat hoitaa kuntien ta-
louden kuntoon. Tähän lupa-
ukseen pitää kyllä jättää kysy-
mysmerkki, koska se lupaus 
on ollut jo monen hallituk-
sen hallitusohjelmassa. Siitä 
huolimatta kuntien taloudel-
linen kiristäminen on jatku-
nut. Meidänkin taloudellista 
tilannetta valtion taholta on 
korjattu niin sanotulla ”let-
kuruokintarahalla”, jota saa-
tiin viime vuonna ja edellisen 
kerran 10 vuotta sitten.

Koulut kuntoon
Tällä vaalikaudella on tehty 
mittavia investointeja. Van-
hushuollon uusiin rakennuk-
siin on käytetty noin 10 milj. 
euroa, sairaalan- ja hammas-
hoitolan remontit ovat käyn-
nissä, uimahallin remontti 
tehdään kesällä sekä Rimmin 
koulun ja ala-asteen remontit 
on tarkoitus tehdä kesän ai-
kana. Koulut on saatava kun-
toon, jotta opiskelu voi jatkua 
ilman terveysriskiä.

Kun palvelurakennet-
ta jouduttiin tarkastelemaan 
tiukan talouden näkökulmas-

ta, sovittiin, että, lapsiperhei-
den, päivähoidon, koulutuk-
sen, yritysten elinkeinoista, 
työpaikoista ja kunnan elin-
voimasta pidetään huolta. 
Tämän vuoksi kaupungin-
hallitus käynnisti kuntasuun-
nitelman teon helmikuussa. 
Sen tavoitteena on löytää kei-
not, joilla Pudasjärven elin-
voimaisuutta, asukkaiden 
viihtyvyyttä sekä yritysten 
työpaikkojen säilyvyyttä ja li-
säämistä voidaan edistää. 

Huomisen mahdolli-
suudet nähtävä – ei 
tuijoteta eiliseen
Hyvät ystävät, kyllä meil-
lä työpaikat syntyvät tule-
vaisuudessakin Pudasjärven 
luonnonvarojen, puun, tur-
peen, mineraalin, matkai-
lun, maatalouden sekä niitä 
tukevien kaupan, liikenteen 
ja maarakennuksen varaan. 
Työntekijöiden saamisen var-
mistamiseksi Pudasjärven 
vetovoimaisuutta halutaan 
lisätä jokivarsiemme yleis-
kaavoituksella ja ohjaamalla 
Kurenalle uutta rakentamis-
ta asemakaavalla Iijokivarren 
kauniille rantamaisemille. Se 
luo meille pohjaa tulevaisuu-
delle ja turvallisuudelle. Ko-
konaistilanne on tänä vap-
puna huomattavasti parempi 
kuin kaksi vuotta sitten.

Tähän lopuksi lainaan val-
tuuston iltakoulun aineistos-
ta yhden esimerkin: ”pitäisi 
aloittaa hanke, joka avaa mei-
dän silmät, jotta nähtäisiin 
huomisen mahdollisuus eikä 
tuijoteta eiliseen”. Kun me tuo 
tavoite muistetaan, me kyke-
nemme rakentamaan uuden, 
elinvoimaisen ja peruspalve-
luiltaan hyvän Pudasjärven. 

Toivotan hyvää kevättä ja 
kesää, kunnan kehittämisessä 
tarvitaan meitä kaikkia!

Paavo Tihinen

Runsaasti yleisöä 
vappujuhlassa

Tämän vuoden Pudasjärven 
vappujuhla oli Sosiaalidemo-
kraattien, SAK:n ja Vasem-
mistoliiton yhteisesti järjes-
tämänä Pudasjärven torilla. 
Juhlapuheen piti SDP:n Poh-
jois-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Risto Säkkinen, 
ja kunnallispoliittisen katsa-
uksen esitti Pudasjärven kau-
punginhallituksen varapu-
heenjohtaja Paavo Tihinen. 
Juhlan juonsi Sosiaalidemo-
kraattien Pudasjärven yhdis-
tyksen puheenjohtaja Päivi 
Pohjanvesi, ja musiikkia esit-
tivät eläkeläisten kuoro Ryt-
mihäiriö, Hilkka Liikanen 
sekä Eero Räisänen ja Maria 
Karvonen Rytmihäiriö –kuo-
ron avustuksella. Lopuksi tar-
jottiin kaikille hernerokkaa, 
jonka oli valmistanut Työttö-
mien yhdistyksen kokki Alpo 
Illikainen. Lapsille jaettiin il-
mapalloja. Hieman koleassa 
säässä oli paikalla runsaasti 
yleisöä. Hernerokkaa oli va-
rattu 300 annosta eli 150 lit-
raa, josta ei juurikaan soppa-
tykin pohjalle jäänyt jäljelle. 

Julkaisemme tässä Paavo 
Tihisen ajankohtaisen kun-
nallispoliittisen katsauksen 
kokonaisuudessaan. Lisää 
kuvia ja tilanteita sekä Risto 
Säkkisen puheen pääkohdat 
ensi viikon lehdessä. (ht)

Hernerokkatarjoilu juhla lopuksi kokosi torin eri puolilla olleen runsaan yleisön yhtei-
seen jonoon. Soppaa riitti kaikille, ja varmaan rokka maistui, koska osa yleisöstä kävi 
santsillakin.

Autohitsi Mika Luokkanen
Kauppatie 16, 93100 Pudasjärvi

0400 998 361
- Auto- /muut -hitsaustyöt

- Alustajarruremontit

Paavo Tihinen vappujuhlassa:
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Kansallisen veteraanipäi-
vän ja Pudasjärven asutus-
historian julkistamisjuhlas-
sa Rimminkankaan koululla 
27.4. korostettiin viestin kul-
kemista veteraaneilta tule-
ville sukupolville. Veteraa-
nien vanhetessa vetovastuu 
veteraanien perinnön siirty-
misestä siirtyy usean puhu-
jan mukaan nuoremmille su-
kupolville. 

Maaherra Eino Siuruai-
nen kuitenkin korosti juh-
lapuheessaan sitä, millaisen 
viestin annamme lapsillem-
me.

– Minkä viestin annam-
me juuristamme, kotiseu-
dustamme ja arvoistamme? 
Mitkä ratkaisevat nuorten 
asenteen jatkaa sukupolvien 
työtä kotiseudulla, Siuruai-
nen kyseli.

– Me itse tiedämme, että 
aiempien sukupolvien vies-
ti näillä kairoilla on ollut ras-
kas työ ja niukka elanto, mut-
ta aina on edetty parempaan. 
Nyt pitkistä etäisyyksistä ja 
niukentuneista palveluis-
ta huolehtimalla muodos-
tamme viestiä, joka rohkai-
see yrittämään ja tekemään 
työtä kotiseudulla. Osaamis-
ta, asiakkuuksia, markkinoi-
ta ja yhteistyökumppaneita 
on haettava muualta, mutta 
monet kasvu- ja elinolosuh-
teet ovat täällä rauhalliset.

Tervehdyssanat lausunut 
kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riekki ko-
rosti veteraanien perinnön 
sanoman olevan ajaton. 

-Nyt on nuorempien vuo-
ro huolehtia, että perinnön 
sanoma kulkee. Tämän tari-
nan ketju ja vetovastuu eivät 
saa katketa.

Viesti kulkee - vetovastuu vaihtuu
On tärkeää, minkä viestin annamme lapsillemme

Kansallisen Veteraanipäivän juhla Pudasjärvellä

Antti ja Vieno Riepula olivat saapuneet veteraanipäivän juhlaan Oulusta vävynsä An-
tero Törmälän kyydissä. Antti Riepula kertoi, että he ovat lähtöisin Revonperältä Kello-
jan kylästä, missä he ovat asuneet 25 vuotta. Vieläkin he viettävät kesät Pudasjärvellä. 
- Hautausmaalla käymme sukulaisia katsomassa jouluna ja juhannuksena. Tänne Pu-
dasjärvelle maksan sotaveteraanien jäsenmaksun vieläkin. Oulussa olen mukana inva-
lidien toiminnassa, heinäkuussa 93 vuotta täyttävä, tosi pirteä veteraani kertoo.

Kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja Vesa Riek-
ki kertoi tervehdyssanois-
saan, että veteraanien 
perinnön sana on ajaton.

Tohtori Sinikka Wunsch 
kertoi, että asutustilojen ra-
kentaminen on yhdistänyt 
pudasjärveläisiä.

Seurapastori Jaakko Sääs-
kilahti piti hartaushetken ja 
saattoi havuseppeleen mat-
kaan sankarihautausmaalle.

Identiteetin  
vahvistumista tuetaan
Raivaajapitäjä Pudasjärvi 
-kirjan ideoija ja alkuunpa-
nija, maakuntajohtaja Pau-
li Harju muistutti, kuinka 
Pudasjärvi on ollut vahva 
toimija ja täällä on päästy 
esimerkiksi asukasluvun no-
peaan nousuun. Toisaalta 
sodanjälkeinen jälleenraken-
nus on ollut vahvaa. 

–Aika loistavasti täällä 
on vastuu kannettu. Toivon 
asutushistorian merkityksen 
avautuvan kaikille pudas-
järveläisille ja siitä olisi apua 
identiteetin vahvistumiseen, 
hän lausui ja kiitteli erikseen 
kirjan kirjoittajaa, tohtori Si-
nikka Wunschia.

Omassa puheenvuoros-
saan Sinikka Wunsch ker-
toi, että hän ei näin juhlassa 
halua kertoa sen tarkemmin 
kirjan sisällöstä, mutta toivoi 
kaikkien tutustuvan siihen. 
Hän kertoi, kuinka sodan-
jälkeisen ajan lisäksi pudas-
järveläiset ovat olleet vahvo-

ja koko vuosisadan etenkin 
kylissä.

– Mistä johtuu pudasjär-
veläisten vahva kyläidenti-
teetti, kun pitäjäidentiteetti 
ei sitä niinkään ole, hän ky-
syi ja jatkoi:

– Lähihistoriasta löytyy 
yksi vahva aihe, joka on yh-
distänyt pudasjärveläisiä 
pitkään. Se on asutustilojen 
rakentaminen koko vuosisa-
dan ajan.

Sinikka Wunsch esit-
ti erikseen kiitokset kau-
punginvaltuustolle ja – hal-
litukselle sekä kulttuuri- ja 
vapaa-ajan lautakunnalle. Il-
man heidän tukeaan kirja ei 
olisi koskaan syntynyt. 

-Olen saanut paljon tu-
kea asiantuntijaryhmältä, jo-
hon ovat kuuluneet kansa-
laisopiston rehtori Hilkka 
Parkkisenniemi, kulttuuri-
sihteeri Birgit Tolonen, maa-
herra Eino Siuruainen, pro-
fessori Jouko Vahtola Oulun 
yliopisto, kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Vesa 
Riekki, kaupunginjohtaja 
Kaarina Daavittila ja maa-
kuntajohtaja Pauli Harju. 

Reijo Kossin johtaman 
Kansalaisopiston puhallin-

orkesterin lisäksi esiintyivät 
Sarakylän koulun pikkuviu-
listit ja oppilaat ohjaajanaan 
Aira Siuruainen-Kalliola ja 
Elina Jylhänlehto. Edelleen 

Aira Siuruainen-Kalliola 
esitti laulua. Ennen juhla-
yleisön esittämää Maamme 
laulua kansalaisopiston pu-
hallinorkesteri kajautti Va-

Veteraanien kanssa juhlaan osallistui runsaasti Rimminkankaan koululaisia. Juhlassa julkistettiin Pudasjärven asutushistoriaa käsittelevä Raivaa-
japitäjä Pudasjärvi -kirja, jonka on kirjoittanut pudasjärveläissyntyinen tohtori Sinikka Wunsh. 

pauden vuoksi -kappaleen, 
joka on sävelletty Pudasjär-
ven veteraanien kunniaksi.

Asko Kurki
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Palveluhakemisto on 
edullista ilmoitustilaa!

AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, VARA-
OSAT, HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, RAKENTAMINEN, 
REMONTIT, KOTITALKKAREITA, SIIVOUS

0400 251 671

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

P. 0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

Kosmetologi Sirpa Sarajärvi
- Kasvohoidot 
- Kestovärjäykset 
- Jane Iredale mineraalimeikit
- Intialainen päänhieronta

- Kuumakivihieronta
- Body Silk vartalohoidot 
- Reiki-hoidot

Toritie 1, 2. krs. Puh. 040 561 9695
www. sarajarvi.kotisivukone.com

Kodin kaikenlaiset siivoukset
Mattojen, sohvien ym. 
pesu pesevällä imurilla
Juhlien emännöinti
Mökkitalkkaripalvelu
    (Hirvaskosken seutu)
HomCare (Swipe) -tuotteet

maria.vaaraniemi@gmail.com
SOITA!  P. 040 703 6852

Kotipalvelu
Mesimarja

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

KAMPAAMOITA, 
PARTUREITA

puh. 040 581 6936

Parturi – Kampaamo

Landella
Ouluntie 194 A 93420 Jurmu

avoinna ma-la myös iltaisin

ISÄNNÖINTEJÄ

PUUSEPPIÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203

 • 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

Myös ilta- ja lauantai-aikoja

Timanttihionta
Ultraäänihoidot
Jalkahoidot
Parafiinihoidot
Kasvohoidot
Kestovärjäykset 
Ripsipermanentti
Karvanpoisto sokerilla

Satu Hinkula
Postimiehentie 7
p. 045 208 5655

Posiontie 39, 93400 Taivalkoski • Puh. 040 581 0386
esa.sarkelaky@saunalahti.fi • www.esasarkelaky.fi

• Rakentaminen
• Jätehuolto

• Vaihtolava-auto nosturilla
• Jätevesijärjestelmät

Pudasjärven Isännöinti Oy

Isännöintipalvelut

Soita tai tule käymään
Toimisto avoinna 
Ma-pe klo 9-15

Jukolantie 4 Pudasjärvi 
(ent. Värikeskuksen tilat)

puh. 050 345 3680
Ensio Kauppila

arvio- ja kauppakirjat

Tuomo Määttä 0400 658 877 
www.rakennuspiste.com

- sauna ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivaurio-
 korjaukset
- tasoitus, maalaus ja tapetointi
- laatoitus
- vammais- ja liikuntarajoitteisten  
 tarpeisiin perustuvat 
 rakennustyöt
-  muut muutostyöt

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala &Määttä

Kaikki isot ja pienet rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja toimitusvarmasti

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

Palveluhakemisto
HIERONTAA, JALKA- JA KAUNEUDENHOITOA

FYSIOTERAPIAA, KUNTOSALI

Ota yhteys p. 040 1951 732

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

Jalkahoitaja Pirjo Leino
Puh. 040 187 1760

Varastotie 5 Pudasjärvi

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

-moottorit
-vaihteistot
-ovet, luukut
-ym..

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

Kaikki automerkit

PURKUOSAT UUDET OSAT

Lapin Auto-Osa Oy

Avoinna ma-pe 8-17

TOIMITUKSET KOKO MAAHAN

PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA ILMAISEKSI!

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. (Asuntojen ja rakennusten vuokraus ei ole myymistä/ostamista/lahjoitta-
mista, maksu 15 €, sis. alv:n. Myös asunnon/rakennuksen myynti/ostoilmoitus on maksullinen, 15 e) 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@pudas-
jarvi-lehti.fi tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2, 93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista 
maksu on 18,45 €. Jos haluat ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 18,45 €.  Muistathan ilmoittaa 
myös nimesi toimitukselle (ei julkaista)

1 pääsylippu Iron Maidenin mega- 
konserttiin Helsingin Olympia- 
stadionilla 8.7.2011. Hinta 69,- 
(+postikulut, jos postitetaan) Osta 
itselle tai lahjaksi! Soita 040-773 
8316/Markku Kemppainen tai 
kelloliike.kemppainen@gmail.
com

Hyväkuntoinen Derbi Senda, 
ajettu noin 15 000 km, vm 2004 hp. 
1150 e. Puh.040 418 5160.

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

Tyttöjen, poikien, miesten,naisten, 
lastenjopo-, mummon- ja maasto-
pyöriä.Puh. 040 504 2814

Kookas puuvene. Hinta 290 e. 
Puh. 044 017 4523.

4 kpl vanhoja 3 kert. ikkunoita, 
koko 120x120. Tarjoa! puh.040 
5745406.

Sähkökitara, erittäin kaunis ja hyvä 
kuntoinen. Kuin uusi. Hintapyyntö 
40€. Puh. 040-508 4673

Nissan Sunny vm. 92. 2R. Täysin 
läpi käyty. Soitin. Ruosteeton. 
Pitäis katsastaa. Saa 16kk leiman. 
HP 560€. Puh. 0440 - 923 946

Kuomullinen h-auton peräkärry. 
Lavan koko 125x200. Siisti. Hinta 
600€. Puh. 044 582 2015

VUOKRATTAVANA 
toimisto / yksiö  

varasto / hallitilaa
puh. 0400 389 004

OULUN VUOKRAKONE OY

RAKENTAJA, SANEERAAJA
Meiltä kaikki koneet ja laitteet

edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262 Sauli Roininen

Simeonintie 4
Avoinna ma-pe klo 7-15

KONEVUOKRAUSTA

•Pihatyöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

•Lumityöt
•Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt

matti@vaylanhelmi.fi
www.väylänhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058
Soita ja kysy lisää!
Puh. 040 960 3058

KOILLISPAJA OY
Teollisuustie 8, 040 - 766 0693

Koneistukset
• sorvaus-, jyrsintä-, höyläys- ja 

porauspalvelut 
(esim. sylinterivarsien kierteet)

Hitsaukset
• Mig,Tig ja puikko

Myydään matkailuvaunu -02
Vaunu on nähtävillä Ranuan Shell 
huoltamilla. puh. 040 740 0225

Ruokapöytä ( Isku) jatkolevyllä ja 
4 pääll.tuolia, yht. 150 e. TV-taso 
15 e. Metall. musta sängynpääty 
( 120 cm) 40 e. Puh. 040 411 
3120

15” kesärenkaat. HP. 90€ puh. 
0440 - 923 946

VERHOILUTÖITÄ

OSTETAAN
Imu-paine vaunu 3-6 kuutiota, 
puh. 040 589 4028 Tied. puh. 

045 136 9869

siistikuntoinen 
jalasmökki 

loma- ja vakituiseen 
asumiseen. 

Täysin sähköistetty, 
sähkölämmin, 

minikeittiö, wc- ja 
suihkutila, kalusteineen. 

Pohjapinta-ala 24 m2. 
Edullinen siirtok
uljetus selvitetty. 

24,21m2

7,45m

3,
25

m

Myydään 

KIVUT KURIIN
Vastaanotto su 8.5. klo 9-17 
Hotelli-Ravintola Kurenkoski
Ajanvaraus: puh. 040 582 7548
Tuhannet potilaani ovat saaneet avun 
niska, rintaranka, iskias, migreeni, pään-
särky ja monissa oudoissa kiputiloissa. 
Jalkojen pituuserojen mittaus sekä 
virheasentojen tutkimus – korjaus/tuet.

E. Pajunen
Dr. Of Naprapathy

Äitienpäivälounas

Särkisuontie 12, Syöte Syötteen Kyläyhdistys ry
Tiedustelut p. 040 570 1498

su 8.5. klo 11-14 
Syötteen kylätalolla
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TAKSEJA

Palveluhakemisto
LAKI- JA PANKKIPALVELUITA LUKKO- JA 

AVAINPALVELUT

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

KELLOSEPÄNLIIKE
Naamanka Ky

Jukolantie 2
Pudasjärvi
P. (08) 822 084

Kellot • Kihlat • Korut
Kellojen korjaukset
Korujen korjaukset

KoruIlona
koru- ja lahjatavaraliike

korut     kellot     kihlat     lahjat     palkinnot
kello- & kultasepänpalvelut     kaiverrus

 ma-pe 9-17, la 9-13. Keskustie 30 Ranua, puh. 044 362 3822

KORU- JA KELLOLIKKEITÄ

Metsäpalvelu 
Kerälä Oy

• Puukaupat • Metsäsuunnittelut 
• Nuorten metsien hoito ja 

taimikon harvennus 
• Kunnostusojituksen suunnittelu 

ja toteutus

Ota yhteyttä!
Puh. 0400 285 409

timo.kerala@gmail.com
www.metsapalvelukerala.fi

Hannu Ylitalo 
0400 244 769

Hannun
Taksimatkat Oy

Rytinki

Esa Rytinki 
040 576 4537

Henkilötaksi
Invataksi 1+8

UUSIEN JA VANHOJEN
lankku- ja parkettilattioiden 

hionta ja lakkaustyöt

Varsitie 9 as 2, Pudasjärvi
puh. 0400 305 209

Tmi Lattiatyö Hiltunen

LAKKAUS- JA 
MAALAUSPALVELUITA

MAANSIIRTO-, KAIVINKONE-, LUMITÖITÄ

ROMUJEN
VASTAANOTTOA

METSÄALAN
PALVELUITA

TAKSI
VELI-MATTI LAITINEN

0400 231 223

Sähköurakointia uudisrakennuksiin 
sekä saneeraus- ja remonttikohteisiin.

Sähköasennus M. Jurva

Puh. 040 575 1310www.sahkoasennusjurva.fi

KYLMÄ- JA KODINKONEHUOLTOA
SÄHKÖASENNUKSIA

LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 
PELTITYÖT JA TARVIKKEET

Laadukkaat käsin tehdyt kynttilät
K Y N T T I L Ä T A L O

tehtaanmyymälä         Puistotie 2, Pudasjärvi
avoinna ti, ke ja to  9-16    puh. 040 549 2063 

Myös muina aikoina ma-pe kun olemme kynttilä teossa. 
Astu verkkokauppaan  www.kynttilatalo.fi

KYNTTILÄTUOTTEET

§ 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
VT pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

PUDASJÄRVEN

Osuuspankki

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

Ranuan
Kiinteistövälitys Ky
 Kuusitie 4, Ranua, Puh. 0400 893 556

KIINTEISTÖVÄLITYKSIÄ

Esko 0400 388 231 
Arto 0400 244 195

•	Kolme	taksia	lähtö-
 valmiina 24 h 
•	Kaksi	autoa	1+8	
 pyörätuolivarustuksella
•	Kolmas	viiden	hengen											
 auto

Taksi 
Piipponen Oy

Välityspalkkio alk. 1230€ (sis. alv. 23%)

Oletko myymässä tai vuokraamassa?
SOITA JA TILAA ILMAINEN ARVIOKÄYNTI

Oulun AsuntoTori  puh. 050 345 3680

Varatuomari Juha Asikainen
Toritie 1 ( osuuspankin talo 2 kerros)

puhelin 08-824162 
fax 08-824159

LAKIASIAINTOIMISTO
Juha Asikainen

Hoidan yli 
kahdenkymmenen vuoden 
kokemuksella lakiasianne.

SYÖTTEEN MAANSIIRTO OY
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä p. 0400 374 259
* Maasiirtotyöt * Kaivutyöt

*Sorat, murskeet, hiekat, myös seulotut lajikkeet
*Maisemointityöt *Pihatyöt

TOIMITUKSET PUDASJÄRVEN ALUEELLE

Kansalaisopiston
kevätnäyttelyn arpajaiset
Kansalaisopiston taidepii-
rin opettaja Kristiina Salmi 
ja oppilaskunnan aktiivijä-
sen Ritva Viio arpoivat 29.4 
kirjastossa ja Pudikissa kan-
salaisopiston oppilaskunnan 
järjestämän kevätnäyttelyssä 
käyneiden kesken taidepiiri-
läisten tekemistä töistä seu-
raavat voittajat.

Orvokki -aiheisen tau-
lun voitti Birgitta Herajärvi, 

posliinivaasin Annikki La-
sanen, kynttiläjalan Mari 
Kälkäjä, kaksi kappalet-
ta posliini enkeleitä voitti-
vat Ritva Illikainen ja Eila 
Juntunen ja posliinimunan 
voitti Pirkko Liisa Liehu.

Näyttelyssä käyneitä oli 
vieraskirjan mukaan 220 
kävijää kirjastossa ja 120 
kävijää Pudikissa. ek

Sadevesikourut ja kattoturvatuotteet
suoraan varastosta. Meiltä peltisepäntyöt

ammattitaidolla mm. piipun pellitykset.

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

Tykkyläisellä vientiä TV:ssä ja radiossa 
Kari Tykkyläisellä on täl-
lä kuluneella viikolla ollut 
tiedotusvälineissä vientiä. 
Tiistai-iltana 3.5 tuli Siuru-
an Rubens dokumenttielo-
kuva TV1:ltä ja näkyy uu-
sintana ensi maanantaina 9.5 
aamupäivällä. Ohjelma näy-
tetään kaikkiaan neljä ker-
taa. Elokuva palkittiin Tam-
pereen elokuvafestivaaleilla 
kunniamaininnalla. Se taas 
johti siihen, että Tykkyläi-
nen kutsuttiin Orivedelle 
ensi syyskuussa 8-9. päivinä 
Orivedelle Reikä, Reikä elo-
kuvafestivaalien päätuoma-

riksi ja samalla Tykkyläinen 
pystyttää sinne taidenäytte-
lyn. 

Keskiviikkona 4.4 on ra-
dio ykkösellä klo 13, sekä 
uusinta illalla klo 22, monilla 
palkinnoilla palkitun toimit-
tajan Mikko Järvisen tekemä 
”Todellisia tarinoita” doku-
menttiohjelma Tykkyläisen 
vaalikampanjasta. Muun 
muassa äänestystilannekin 
Siuruan Työväentalolla on 
ohjelmaan dokumentoitu. 

Radio Megaan on myös 
haastateltu tällä viikolla oh-
jelmaa Tykkyläisestä. (ht)

Kiitämme lämpimästi Teitä kaikkia 
jäädessämme vapaalle.
Teitte meille perjantaista 
ikimuistoisen juhlapäivän.

Liisa ja Irma

Hyvää äitienpäivää 
kaikille äideille!

Toivottaa:
Pudasjärvi-lehden porukka
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvi

Pudasjärven Urheilijoitten tapahtumia netissä, katso: 
http://pudasjarvenurheilijat.sporttisaitti.com/tapahtumat/
Syötteen viikko-ohjelma osoitteesta: http://www.syote.fi/fi/
aktiviteetit/viikko-ohjelma/  
Kurenkoskessa: 7.5. Saija Varjus, 14.5. Anne Simonen ja Sateenkaari, 
21.5. Pirita ja Tähtihetki, 28.5. Virpi Piippo ja Menox.
Katariina Kuukasjärven akvarelleja näyttely 1.4.-27.6. Syöt-
teen Luontokeskuksessa.
Kansalaisopiston kevätnäyttely kaupunginkirjastossa ja Pudikis-
sa 4.4.-27.4.
Pudasjärven Olokkari kokoontuu seuraavan kerran 5.5 klo 18.00 
alkaen pikku-nuokkarilla. Kokoontuminen aina parillisen viikon tor-
stai-iltaisin 18.00 alkaen. Vertaistukea yhden vanhemman perheille.
Lisätietoja Merviltä 040 961 7921.
Hyvän Olon Messut 7.5. Pudasjärven liikuntahallilla. 
Karhunveistoviikko 18.5. - 21. 5 Livon koululla.
Kurenalan halkijuoksu ke 18.5. klo 19. Ilm. vapaa-aika toimistoon 
17.5.2011 mennessä.
Sukkatanssit pe 6.5. klo 18.00, kansalaisopiston Salikki. Järj. Pudas-
järven kansalaisopisto. 
Jokamiesluokan autokilpailut la 7.5 klo 11 alkaen Pudasjärven 
lentokentällä.
Tanssit Möykkälässä la 21. 5. klo 21, esiintyy Trio Vainio
Siivekkäiden Syöte 28. 5, klo 8-17 Syötteen Luontokeskus.
Taidevideoita 7. 5-31.5. AV Audiotronin koosteita, Siuruan Ru-
bensFast movie, Taidehuone Pudikissa Lukiontie 4.  Avoinna: ma-ke  
15-20, la-su 14-17, to-pe suljettu.
Työkeskuksen taidepiirin näyttely kirjastossa 2. 5.- 27.5. Näyt-
tely on avoinna kirjaston aukioloaikoina.

Pietari oli surullinen. Innostus ylösnousseen Jeesuksen näke-
misestä oli vaihtunut omien tekemisten miettimiseen. Eloku-
van tavoin ajatuksiin nousivat Jeesuksen ristiin naulitsemista 
edeltäneet tapahtumat, joiden yhteydessä hän kolmeen ker-
taan kielsi tuntevansa Mestarin: ”Minä en tunne sitä miestä”.  
Äsken, kun he olivat muiden opetuslasten kanssa palaamassa 
rantaan heitä kalastuksessa opastaneen miehen luokse häm-
mästyttävän suuren kalansaaliin kanssa, Johannes oli sanonut 
Pietarille: ”Se on Herra!”. Silloin Pietari oli hypännyt venees-
tä ja kahlannut ensimmäisenä rannalle, sydän pakahtumaisil-
laan jälleennäkemisen ilosta.  

Nyt yhteisen aterian jälkeen Jeesus oli kolmeen kertaan 
kysynyt häneltä: ”Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä 
minua?”. Ensin kysymys oli tuntunut Pietarista huojentaval-
ta: kaiken tapahtuneen jälkeen Jeesus puhui hänelle. Mutta 
kolmannen kysymyksen jälkeen Pietari vakuutti jo ääni sär-
kyen:” Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minul-
le rakas.” Hetki vastauksen jälkeen tuntui ikuisuudelta ja an-
teeksi saaminen mahdottomalta.  

”Minä ymmärrä en? Miten tiesi hän sen,
että seurassa toisten, muukalaisten

Häntä tunnustamaan en vain itseäin saa.
”Häntä tunne en” – sen pystyin vain vastaamaan.

Miten kertoisin sen, että rohjennut en 
Häntä silloin tunnustaa tutukseni?

 Jos vain saan anteeksi, silloin sydämeni
 laulaa kiitosta Herralle ikuisesti.”

”Seuraa minua”. Pietari kuuli Jeesuksen sanat omien itsesyy-
töstensä keskelle. ”Seuraa minua”, Jeesus sanoi. ”Minulleko”, 
ajatteli Pietari, ”Tarkoittiko Jeesus nuo sanat minulle, Mesta-
rin kolmeen kertaan kieltäneelle?” Vastaanottavat kädet ja 
rakkautta täynnä oleva katse kuitenkin vahvistivat Pietarille 
nuo kaksi sanaa todeksi. Ne oli tarkoitettu juuri hänelle, ja 
juuri häntä Jeesus kutsui: ”Seuraa minua”. 

Tulevan sunnuntain evankeliumitekstin kuvaus Pietarin ja 
Jeesuksen keskustelusta (Joh.21) on riipaisevan koskettava. 
”Seuraa minua” - kutsu on kaikunut kautta maailman kohta 
kaksituhatta vuotta. Se on tarkoitettu jokaiselle meistä. Jo-
kainen ajatustensa ja arkensa keskellä kamppaileva saa yhä 
vieläkin turvallisesti uskoa, että kutsu kuuluu juuri hänelle. 
Pietarin tavoin saamme luottaa siihen, että armoa riittää. Il-
man vaatimuksia ja ilman ehtoja Jeesus kutsuu meitä jokais-
ta sanansa ääreen ja sanoo meille, sinulle ja minulle: ”Seuraa 
minua”.  Kaksi sanaa riittää.

(Lainaus laulusta ”Pietarin kiirastuli” 
kirkkomusiikkinäytelmästä 
”Neljäkymmentä päivää”)

    Terttu Puurunen

KaKsi sanaa
Hartaus

J.H. Erkon kirjoituskilpailun 
on voittanut Pudasjärveltä 
kotoisin oleva Tanja Seppä-
nen (s. 1982). Palkinnot jaet-
tiin perjantaina 29.4. klo 14 
Mikkelissä ammattikorkea-
koulussa. Ammattikorkea-
koulun opiskelijat esittivät 
voittajatekstejä, puheen piti 
ministeri Lauri Tarasti.

Tanja Seppänen asuu täl-
lä hetkellä Helsingissä ja on 
opiskellut sekä Joensuun 
että Jyväskylän yliopistos-
sa. Kirjoittajakoulutusta hän 
on saanut Oriveden Opis-
tosta. ”Tanja Seppäsen kie-
li ei ole kuivaa eikä sisään-
päin käpertyvää. Seppäsen 
suomi leikkii ja tulee koh-
ti niin avoimesti, että lukija 
riemastuu pienestä arjen ha-
vainnosta ja isojen tunnelmi-
en jyhkeydestä”, toteaa kil-
pailun jury. 

Toisen palkinnon sai hel-
sinkiläinen Virve Miettinen, 
ja kolmanneksi tuli oululai-
nen Riikka Nyman.  Kun-
niamaininnan kisassa saivat 

Tanja Seppänen J.H. Erkon runokisan voittaja
Lasse Pouru, Ossi Paloneva 
ja Kalle Knaapi. 

Alle kolmikymppisil-
le, omaa esikoisteostaan jul-
kaisemattomille kirjoitta-
jille tarkoitettu J.H.Erkon 
kirjoituskilpailu esittelee 
julkaisukynnystä lähesty-
viä nuoria taiteilijoita, maan 
parhaimmistoa  ja herättää 
suurtenkin kustantamoiden 
kiinnostuksen. Toissavuoti-
sesta kärkikolmikosta koko-
elmansa on ehtinyt julkaista 
WSOY:n kautta Silene Leh-
to.

Tänä vuonna oli havait-
tavissa, että kärjen ulkopuo-
lelle jääneissä oli vähemmän 
kansainvälistä asennoitu-
mista ja puhtia kuin aiem-
pina lähivuosina. Jury poh-
tikin: uhkaako suomen kieli 
jotenkin kuihtua sisäänpäin? 

Kilpailun juryyn kuului-
vat hämeenlinnalainen kir-
jailija Vilja-Tuulia Huotari-
nen, kuopiolainen kirjailija 
Jouni Tossavainen ja fil.lis. 
Pirkko Heikkinen Mikkelis-

tä.
J.H.Erkon kilpailun, 

jossa vuorovuosin runo-
us ja lyhytproosa vaihtele-
vat, perustivat Sanoma Oy 
ja Suomen Nuorison Liitto 
vuonna 1957. Vuodesta 1995 
J.H.Erkon kirjoituskilpailun 
järjestäjinä ovat toimineet  

Mikkelin ammattikorkea-
koulu ja Suomen Nuoriso-
opisto. Tukea antavat myös 
Mikkelin kaupungin kult-
tuuripalvelut ja Etelä-Savon 
maakuntaliitto.

Mikkelin ammattikorkea-
koulun viestinnän oppilaat

Runokilpailun palkitut Tanja Seppänen Virve Miettinen ja 
Riikka Nyman. Kuvaaja: Jenni Pöytä-laakso

Siivouksen päätyttyä iltahartaus, 
pullakahvit ja grillimakkarat.

Yhdessä tekemisen 
riemua kirkonmäellä!

Tervetuloa Riekinkankaan hauta-
usmaan siivoustalkoisiin tiistaina 
10. ja 17.5. alkaen klo 17.00. 

Pudasjärven seurakunta
Oma harava 
mukaan. 

Seppo Kumpumäki, puh. 0400-908 458
kumpuse@luukku.com
kotisivu: pudasraksa.fi

PUDAS RAK-SA

KOILLISMAALAISET
Teemme kaikenlaista rakentamista, joko
urakkatyönä tai tuntiveloituksella. Sa-
neeraukset, kattojen uusinnat, keittiö,
sauna ja pesuhuoneremontit sekä suun-
nittelutyöt. Nyt uutena myös perustus-
ten teot.

Hyödynnä verovähennys, max 6000,00€
tal.työn osuudesta.

Vuokrattavana erikokoisia telttoja,
kota halk.6m.

Messu seurakuntakodissa  
su 8.5. klo 10, Juha Kukkurai-
nen, Keijo Piirainen.

Lähetyksen kirpputori ke 
4.5. klo 10-13, kevään viimei-
nen kerta. Kiitos talkoolaisil-
le ja asiakkaille. Avaamme jäl-
leen syksyllä.

Lähetystalkooilta Lakarin 
koulun käsityötalon yläker-
rassa ma 9. 5. klo 18.

Sauvakävelyilta torstaisin 
Liepeen pappilassa klo 18-
19.30. Lenkin päätteeksi on 
pieni iltapala ja –hartaus. 

Ystävänkammari  seura-
kuntakodissa ti 10.5. klo 12-
13.30.

Äitien iltapäivä la 14.5. klo 
13-20 Hilturannassa. Päivän 
ohjelmassa hyvää ruokaa, ul-
koilua, saunomista sekä pa-
perinaruaskartelua. Mahdol-
lisuus kasvo- ja jalkahoitoon 
sekä hierontaan, 5€/hoito. Il-
moittautumiset ruokavalioi-
neen kirkkoherranvirastoon, 
p. 08-8823100 ti 10.5. men-
nessä. 

Kuorot: lapsikuoro ke 11.5. 
klo 16.45-17.30, Vox Marga-
rita ke 11.5. klo 18, nuoriso-
kuoro to 12.5. klo 16.30 ja 

kirkkokuoro to 12.5.  klo 18. 
Eläkeläisten musiikkipiiri ke 
11.5. klo 13. Sarakylän kap-
pelikuoro to 5.5. klo 18.45.

Perhekerho  perhekerho kai-
kenikäisille Livon koululla ma 
9.5. klo 10-13, seurakuntako-
dissa ma 9.5. klo  10-13 ja  to 
5.5. klo 10-13 ja to 12.5. klo 
10-13  ja Puhoksen koululla 
to 5.5.  ja to 12.5. klo 10-13.

Lapsiparkkia ei ke 11.5.  

Kevään viimeinen lapsi-
parkki  seurakuntakodissa 
ke 18.5. klo 10-13.

Riekinkankaan hautaus-
maan siivoustalkoot ti 
10.5. klo 17.00 ja ti 17.5. klo 
17.00. Ota oma harava mu-
kaan. Siivouksen jälkeen ilta-
hartaus, pullakahvit ja mak-

karat.

Äitienpäiväjuhla Puhok-
sen kylätalossa su 8.5. klo 13 
(Juha Kukkurainen).

Kirkkoherranvirasto, ta-
loustoimisto ja toimistot 
kiinni pe 13.5.

Rauhanyhdistykset: Äi-
tienpäiväseurat Hirvaskos-
ken ry:llä la 7.5. klo 19 (Iiva-
ri Jurmu). Kevätmyyjäiset ja 
seurat Sarakylän koululla pe 
6.5. klo 19. Äitienpäiväseurat 
Kurenalan ry:llä su 8.5. klo 
17.  (Seppo Leppänen).

Haudattu:   Saara Parkki-
nen 96  v, Pekka Juho Pelto-
la  85 v, Arvo Vilho Knuutila  
84 v, Kimmo Olavi Parviai-
nen  42 v.
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Palvelutuotantolautakunta nimesi 27.4 kokouksessaan Ou-
lunkaaren kuntayhtymän lähisuhde- ja perheväkivallan eh-
käisyn yhdyshenkilöksi perhepalvelujohtaja Kaisa Hiltusen 
Utajärveltä.

Kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat paikal-
liset ja alueelliset organisaatiot tehostavat lähisuhde- ja per-
heväkivallan ehkäisyä ja varhaista puuttumista väkivaltaan. 
Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut lähisuhde- ja perhe-
väkivallan ehkäisyn suositukset. Suosituksissa korostetaan 
strategisen suunnittelun tärkeyttä. Väkivallan vastainen työ 
perustuu toimintaohjelmiin. Työn tulee olla koordinoitua ja 
mallinnettua. Tärkeää on myös parantaa henkilöstön amma-
tillisia valmiuksia puuttua väkivaltaan ja lisätä aihepiirin 
tutkimus- ja kehittämistyötä. 

Väkivallasta kärsiville eri ryhmille tarvitaan asianmukai-
sia palvelu- ja hoitomalleja ja -muotoja, jotka vastaavat vä-
kivaltaa perheissä kokevien lasten ja nuorten ja siitä kärsivi-
en vanhusten, vammaisten ja kehitysvammaisten tarpeisiin. 
Myös väkivaltaa käyttävien henkilöiden on saatava apua. 
Suosituksissa korostetaan, että kansalaistoiminta on kunnis-
sa tärkeää kytkeä mukaan väkivallan ehkäisytyöhön.  

Oulunkaari tiedotus

Lähisuhde- ja perheväkivallan 
ehkäisyyn yhdyshenkilö

Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset ovat tulleet 
voimaan tämän vuoden alusta. Kotikuntalain muutoksen 
myötä pitkäaikaisen laitoshoidon, asumispalvelujen tai per-
hehoidon tarpeessa oleva henkilö voi valita uudeksi koti-
kunnakseen sen kunnan, jonka alueella olevassa toimintayk-
sikössä tai asunnossa hän tosiasiassa asuu. Valintaoikeuden 
käyttäminen edellyttää sitä, että hoidon tai asumisen arvioi-
daan kestävän tai se on kestänyt yli vuoden. 

Sosiaalihuoltolain muutoksen myötä henkilö voi pyytää 
palvelutarpeen arviointia ja palvelujen järjestämistä myös 
muualta kuin kotikunnastaan. Näin henkilö voi hakeutua 
nykyisestä kotikunnastaan toisen kunnan asukkaaksi ja sen 
palvelujen piiriin. Lainmuutos mahdollistaa esimerkiksi 
sen, että laitoshoidossa oleva henkilö voi muuttaa asumaan 
omaistensa ja läheistensä lähelle. 

Lakimuutokset aiheuttavat kustannusten jakamista kun-
tien välillä. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy muuttopäi-
västä lukien uudelle kunnalle, mutta vastuu henkilön hoito- 
ja hoivapalvelujen kustannuksista säilyy hänen aiemmalla 
kotikunnallaan. 

Oulunkaaren sosiaalijohtaja Leena Pimperi-Koiviston mu-
kaan tässä vaiheessa on vaikea sanoa, minkä verran muut-
toliikennettä tulee Oulunkaaren alueella. Kyselyjä on tullut 
jonkun verran sekä alueelle muutosta että poismuutosta. 

- Ruotsissa, missä vastaava lainsäädäntö on ollut jo voi-
massa, eivät lakimuutokset ole aiheuttaneet kovin paljon 
muuttoliikettä, Pimperi-Koivisto toteaa. 

Oulunkaari tiedotus

Laitoshoidossa olevien 
muutto paikkakunnalta 
toiselle helpottui

Pudasjärven terveysaseman vastaanottopalvelui-
den korjaustyöt ovat valmistuneet.

Astma- ja diabeteshoitaja Anita Laamanen, tervey-
denhoitajat Helena Kokko ja Aila Rissanen sekä po-
tilastoimisto ja info muuttavat ke 4.5. ja palvelevat 
asiakkaita terveysaseman puolella to 5.5. alkaen.

Laboratorio muuttaa to 5.5. ja palvelee asiakkai-
ta torstaina poikkeuksellisesti vain kello 7.15.-9. 
Perjantaista lähtien laboratorio palvelee asiakkaita 
normaalin aikataulun mukaan (jonotuslapulla kello 
7.30-14 ja ajanvarauksella kello 7.50-14) terveys-
aseman puolella vanhassa tutussa paikassa.

oulunkaari.com

Vastaanottopalvelut 
ovat taas terveys-
aseman tiloissa 

Energiapuun korjuu osana 
kannattavaa metsätaloutta

  To 5.5. Pudasjärvi klo 10:30-14:30, 
  Kaupungintalon valtuustosali, os. Varsitie 7
  
	 •	Aloituskahvi
	 •	Bioenergian	edelläkävijät	-hankkeen	esittely
	 •	Alueen	metsävarat
	 •	Tilusrakenteen	vaikutus	metsätalouteen
	 •	Kokonaisvaltainen	suometsien	hoito 
	 •	Energiapuun	korjuun	kannattavuuden	haasteet
	 •	Paikallisten	toimijoiden	kommenttipuheenvuorot

Tilaisuuksiin	on	vapaa	pääsy.	Tervetuloa!

Ilmoittautumiset viim. 3.5. klo 16.00 mennessä: 
kauko.tiirola@metsakeskus.fi  tai p.040 7121 945.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Matkailuyhdistyksen hallitus

Iso-Syötteen Matkailuyhdistys ry:n 
KEVÄTKOKOUS

to 19.5.2011 klo 17.00 Pärjänkievarilla 
Pärjänjoentie 626 Syöte

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Rukoushuoneella, Kauppatie 32

Tervetuloa tilaisuuksiin!

Su. 8.5 klo 11 juhlimme Äitejä
Aila Pyörälä&tiimi, kakkukahvit
Ti.10.5 klo 19 rukousilta

Iin, Pudasjärven ja Utajärven kunnissa haastatellaan kunta-
laisia heidän kokemuksistaan hyvinvoinnista ja siihen vai-
kuttavista tekijöistä sekä palveluista. Haastattelut toteute-
taan 9.-10. toukokuuta.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun ylemmän tutkinnon 
kuntoutuksen ja terveyden edistämisen opiskelijat haastatte-
levat eri-ikäisiä kuntalaisia muun muassa kaupoissa, huolto-
asemilla, kirjastoissa ja terveyskeskuksissa. Haastatteluihin 
vastataan nimettöminä.

Haastattelun tulokset kuntalaisten hyvinvoinnista ja hy-
vinvointipalveluiden käytöstä tuovat tärkeää tietoa kunnan 
palveluiden kehittämiseen. Haastatteluun vastaamalla osal-
listuu oman kunnan palveluiden kehittämiseen.

Toukokuun alusta voimaantuleva uusi terveydenhuol-
tolaki velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointikerto-
muksen kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomus 
on kunnille päätöksenteon sekä poikkihallinnollisen toimin-
nan suunnittelun ja seurannan apuväline. Se on tiivis katsa-
us kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vai-
kuttaviin tekijöihin.

Lisätietoa: Pudasjärven kaupungin yhdyshenkilö Sari Ra-
nua puh 050 405 8409

Oulunkaari tiedotus

Kuntalaisia haastatellaan 
hyvinvoinnista 
ja palveluista

KURENALAN HALKIJUOKSU
keskiviikkona 18.5.2011 klo 19.00 ->

Joukkueiden juoksujärjestys:
klo 19.00 Naiset, seurajoukkueet
klo 19.10 Naiset, puulaakijoukkueet
klo 19.20 Pojat alle 14 v.
klo 19.30 Tytöt alle 14 v.
klo 19.40 Pojat alle 11 v.
klo 19.50 Tytöt alle 11 v.
klo 20.05 Miehet, seurajoukkueet
klo 20.20 Miehet, puulaakijoukkueet

Ilmoittautuminen liikuntatoimistoon 
17.5 mennessä heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi. 

Tiedustelut 0400 346 097.
Ilmoita juoksujärjestys ja juoksijoiden nimet.

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Liput 5 euroa.

Jokamiesluokan 
autokilpailut

lauantaina 7.5 klo 11 alkaen 
Pudasjärven lentokentällä.

Järjestää: JR ry

Alueella grillimakkaroita, 
kahvia, kioskituotteita.

Autoja on kisassa yli 100.

Pudasjärvi ry.
Järjestämme teatteriretken Ouluun lauantaina

06.08.2011 klo 19.00 alkavaan näytökseen
ALIVUOKRALAINEN

Hinnat: sisältää lipun kuljetuksineen 
jäsen 20 € ja ei jäsen jäsenen seurassa 23 €.
Ilmoittautumiset viimeistään pe. 13.05.2011

Mariitta Timonen puh 040-826 6456
mariitta.timonen@pudasjarvi.fi

AUTOKORJAAMO PASI KUMMALA & KUMPP
P. 0400 198 382

ILMASTOINTI-
LAITTEIDEN 

KEVÄTHUOLLOT

• Katsastushuollot • Öljynvaihdot • Ym.

Sarakyläntie 6178 SARAJÄRVI
www.autokorjaamokummala.fi
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

249 pitko

PULLA-PIRTTI
MUSTIKKA-
TÄYTEPITKO
410g

Torstaista alkaen
ÄIDIN KAKKU
800g

ATRIA UUTUUS!
A-LUOKAN
GRILLI- MAKKARA
400g

049 pss

PULLA-PIRTTI
RUISVARRAS
230g

149 ltk

ATRIA
LIHAMAKARONI-
LAATIKKO
400g

330 plo

EMENDO
LÖYLYTUOKSUT
500 ml
esim. terva ja koivu

149 ltk

ATRIA
LIHAPERUNA-
SOSELAATIKKO
350g

650 plo

EMENDO
HIERONTAÖLJY
- rentouttava tai
- aistillinen

ihania tuoksulahjapakkauksia

Finnlayson
pussilakanasetti

29,-
Mukit

290 kpl

ÄIDILLE JA ISOÄIDILLE

Dune tunika

1890

Kiroileva siili
oloasu

2250

Hyvää äitienpäivää kaikille äideille ja mummeille!!

890 sk

GREEN CARE PUUCEE ja
KOMPOSTIKUIVIKE
50L

1590

GREEN CARE
PUUTARHAMULTA
50L
5 säkkiä

1590

BIOLAN MUSTAMULTA
45L
5 säkkiä

1390

BIOLAN
KOMPOSTI-
HERÄTE
6L

790 sk

GREEN CARE PUUTARHA
KUORIKATE
50L

1995 sk

GREEN CARE
NURMIKON SAMMAL
POIS
20kg

2490

BIOLAN NURMIKKO-
LANNOITE
30L

1890 sk

BIOLAN PERUNA-
ja JUURES-
LANNOITE
25L

990 prk

NYT MYÖS MEILTÄ AITO JA
ALKUPERÄINEN VAALEAN-
PUNAINEN KASTELULANNOITE
PUUTARHAN KESÄ 1kg

1490 sk

GREEN CARE
RAKEINEN PUUTARHA-
KALKKI
20kg

490 sk

BIOLAN
KASVUTURVE
70L

BIOLAN KOMPOSTI- ja
HUUSSIKUIVIKE

85L                        40L

1790 sk 990 sk

10,-
NIEMIITALON
LEIPÄJUUSTO
PAKASTE
1/2:s

4kpl

Torstaista alkaen 
äitienpäiväruusut 
esim. miniruusu

590 kpl

069 kpl

ATRIA KINKKU-
ANANASPIZZA
200g

1490 kpl 189 pkt

ATRIA TALON-
POIKAISLEIKE
1,9kg

990 tanko

099 prk

INGMAN RASVATON
BANAANIJOGURTTI
1L

079 prk

INGMAN 
RAEJUUSTO
200g


