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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

Pudasjärven 
seurakunnan

kirkkoherraksi 
Timo Liikanen s. 3

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 16.9.2016
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

Metsänomistajaviikkojen 37-38 
aikana metsätila-arvion tai 

metsäsuunnitelman tilanneet 
osallistuvat Husqvarna-

raivaussahan arvontaan!

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

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat:  ke 21.9., 
ke 12.10. ja ke 19.10.

www.pudasjarvenoptiikka.fi

NYT SITÄ TAAS SAA!
SAVUSIIKAA JA -LOHTA

(myös suolasiikaa ja -lohta sekä 
kylmäsavulohta)

PUDASJÄRVEN TORILLA
Maanantaina 19.9.

klo 10.00–16.00

RANUAN MEIJERIN  
MYYMÄLÄ

Meiltä löydät mm.
•	Arlan	juustot	ja	jogurtit
• Ingman jäätelöt
• Myllyn Paras ja Vaasan pakaste

leivonnaiset, piirakat ja pasteijat
• Snellman lihavalmisteet
• Maataloustarvikkeet
• Työkäsineet, asut ja jalkineet
• Myös tukkupakkaukset, esim. 5 L jäätelöt!

TERVETULOA OSTOKSILLE!

Repotie	2,	97700	Ranua	(Eläinpuiston	vieressä)	
Avoinna	ma–pe	9–17. 
p.	040	722	5569																www.ranuanmeijeri.fi

● tuote-esittelijöitä
● maistiaisia
● tarjouksia
● uutuuksia

TERVETULOA 
RANUAN MEIJERIN 

SYYSMARKKINOILLE
perjantaina 23.9. klo 11-17.

TERVETULOA!

ArlaPohjoisSuomi

Tarjous koskee uusia silmälasi- tai aurinkolasitilauksia eikä sitä 
voi yhdistää muihin etuihin. Tarjous voimassa 30.9.2016 asti.

-40%
KAIKKI
LASIT

linssivalinnasta riippumatta.

Huipputarjous jatkuu!

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

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

Tervetuloa

ERÄTORILLA MYÖS KLO 9-15

Ilmoittautumiset  Kerttu Simulle puh. 040-7309481 
perjantaihin 16.9. mennessä. Ei torimaksua.

Erätarvikkeiden ja -palveluiden 
esittelyä ja myyntiä 

Pudasjärven torilla, Puistotie 2.
Mm. metsästys- ja kalastustarvikkeita, 

koiravarusteita. 
Ohjelmassa elävää musiikkia ja muuta mukavaa.

Tätä ei kannata jättää väliin.  
Vietetään mukava päivä yhdessä torilla eräillen.
Järj. Kurenalan kyläyhdistys yhteistyökumppaneineen 

ja Pudasjärven kaupunki

PERÄKÄRRYKIRPPIS

ERÄTORILLE 
Lauantaina 17.9.2016  klo 9-15

Kysy Kertulta, vieläkö on myyjille tilaa?  
P. 040 730 9481

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN
KESKUSTELU- JA 
INFOTILAISUUS

Kaikille toimijoille

Kaupunginvirastolla keskiviikkona 
21.9 klo 18 

•	 Suomen	itsenäisyyden	satavuotisjuhlavuosi	
2017	on	sukupolvemme	merkittävin	juhlavuosi.	
Se	antaa	mahdollisuuden	ymmärtää	mennyttä,	
kokea	vuosi	yhdessä	ja	luoda	suuntaa	Suomen	
tulevaisuuteen.

Ideoidaan ja tehdään yhdessä!
Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Pudasjärven kaupunki 

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

TERAMERI

040 172 9574

Hyvän tuulen 
kuntoutusta

Pudasjärvellä
FYSIOTERAPIA- Riitta Tiainen & Jarno Saari

PUHETERAPIA- Johanna Holmström
TOIMINTATERAPIA- Sanni Jörgensen

Olemme Kelan palveluntuottaja

Jukolantie 1, 93100 Pudasjärvi

Kauppatie 5, Pudasjärvi, puh. (08) 821 851
Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-14 Plussaa ostoksistasi

TERVETULOA!

INVENTAARION 
POISTOPÄIVÄT!
VAATEREKEISTÄ TASARAHALLA!

10,- 20,- 30,-
TUULIPUKUJA
hajakokoja

5000

Viime kauden
KEVYT-
VANUPUKUJA

8900

NASTAKENGÄT 

UUTUUDET! 
ASICS JUOKSU-
TEKSTIILIT. RUNSAASTI 

POISTOJA! 
TULE 

PENKOMAAN!

Paljon 
Uutuuksia!
•	Maustekahvia,		
	 Teetä	ja	-Suklaata	
•	Aikuisten	
	 Puuhapusseja
•	Vuosikehyksiä	
•	Hauskoja	
	 Lahjapakkauksia
•	Koulutarvikkeita,	yms.

Tuliaiset,	 
Lahjat,	
Matkamuistot,
Askartelu- 
tarvikkeet,
Pelit,	Lelut,
...ja	Paljon	Muuta!

Tervetuloa
edullisille
ostoksille!

Tule	tekemään	löytöjä!

mm.

S-marketissa	Pudasjärvellä
Avoinna:	Ma-Pe	10-17,	La	10-14
www.AarreKauppa.net

Paljon 
Uutuuksia! mm. 
-  Pelejä Kaikenikäisille
-  Soivia Onnittelukortteja
-  Vuoden 2017 
 Kalentereita
-  Jouluaskartelutarvikkeita
-  Hitti Leluja
-  Lasten Sukkia ym.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 18.9. kello 10, Rauli 
Junttila, Jukka Jaakkola.

Piispantarkastuksen aloitushartaus seurakuntako-
dissa pe 23.9. kello 10. 

Kuorot: kirkkokuoro to 22.9. kello 18, Vox Margarita ke 
21.9. kello 18, Sarakylän kappelikuoro to 22.9. kello 18.

Lähetystalkooilta Kanttorilassa ma 19.9. kello 18.

Perhekerho seurakuntakodissa ti 20.9. ja ke 21.9. kel-
lo 10-13.

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

Vuokrattavava Kanttorilan päätyasunto 2h+kk, 45 
m2. Tiedustelut  Maire Puhakka 040 726 0382 tai  
maire.puhakka@evl.fi. Hakemus jätettävä viimeistään ti 
20.9. kello 14 mennessä.

Rauhanyhdistykset: Myyjäiset ja seurat Hirvaskosken 
ry:llä la 17.9. kello 18 (Risto Lauhikari). Syysseurat Hir-
vaskosken ry:llä su 18.9. kello 17 (Urpo Illikainen, Mik-
ko Tuohimaa). Myyjäiset ja seurat Jongulla Viljamaalla 
(vanhassa pirtissä) la 17.9. kello 19 (Samuli Leppänen). 
Käsityöilta Sarakylässä Juhani Jurmulla pe 16.9. kello 
19. Seurat Sarakylän koululla su 18.9. kello 12 ja 19 
(Lauri Kaikkonen, Iivari Jurmu). Seurat seurakuntako-
dissa su 18.9. kello 16 (Jukka Jaakkola, Simo Kinnu-
nen).

Kastettu: Julia Elina Sofia Rytinki

Avioliittoon vihitty: Esa Jaakko Rytinki ja Soile Kristii-
na Juurikka.

Haudattu: Martta Maria Kela 83 v.

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

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

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

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

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

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

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

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini koh-
dussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri 
ihme, ja kiitän sinua siitä.” (Psalmi 139:13-14)

Juhannuksena saimme todistaa elämän ihmet-
tä, kun esikoisemme syntyi. Synnärillä ensimmäi-
set päivät kuluivat ihmeissään pikku tulokasta 
tuijotellen. Mieheni tuumasi, että on tosi vaikea 
ymmärtää, miten joku ei usko Jumalan luomistyö-
hön sen jälkeen kun on saanut olla mukana oman 
lapsen syntymässä. Kun pikku nyytti tuhisee sy-
lissä, tuntuu ajatus siitä, että kaikki olisi vain sat-
tumaa, todella kaukaiselta. Vauva on mestariteos, 
johon vain Jumala pystyy. Pojan hassuja ilmeitä ja 
eloa seuratessa mieheni taas naureskeli, että on 
Jumalalla kyllä ollut hauskaa, kun hän loi vauvan. 

Kun mummu tuli ensimmäistä kertaa katso-
maan vauvaa ja leperteli hänelle, neljävuotias sis-
kon tyttö varoitteli häntä: ”Varo mummu, että et 
mene ihan sekaisin”. Varoitteluista huolimatta 
meille kaikille taisi käydä niin. Vauva jotenkin py-
säytti elämän ja käänsi kaiken aivan päälaelleen. 
Aiemmat suunnitelmat ja tavoitteet eivät enää 
tunnukaan niin tärkeiltä. Vauva on yhtäkkiä kaiken 
keskipisteenä ja merkitykselliseltä tuntuu enää 

vain se, että voisi tarjota hänelle parasta mahdol-
lista. Vauva on myös tuonut arkeen jatkuvan ilon 
ja kiitoksen Jumalan puoleen. Olemme saaneet 
ihanan lahjan. 

On turvallista tietää, että lapsellamme on Isä 
taivaassa, joka pystyy kaikkeen siihen, mihin me 
vanhempina emme. Toivon, että osaisimme roh-
kaista häntä etsimään ja tuntemaan Jumalaa ja 
luomaan henkilökohtaista jumalanlapsen suhdet-
ta heti alusta alkaen. Näin hän voi kokea aina ole-
vansa turvassa ja elää huoletonta ja iloista elämää. 
Raamattu lupaa, että kun ensin etsimme Jumalan 
valtakuntaa, niin myös kaikki muu annetaan meil-
le. Ja jokaiselle etsivälle hän lupaa vastata: ”Sillä pyy-
tävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, 
avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että 
antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa? - 
Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne 
kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän 
Isänne paljon ennemmin antaa taivaas-
ta Pyhän Hengen niille, jotka sitä hänel-
tä pyytävät.” (Luuk.11:10-11, 13)

Elina Wachira

Elämän ihmettä ihastelemassa

Rakkaudella tehty vauvan vaate
Pudasjärven seurakunnan 
diakoniatyön järjestämä 
Nuttupiiri palasi kesätauol-
ta tosi toimiin viime viikon 
torstaina. Kesäkäsityötuo-
misina neulojilla oli 50 uut-
ta, lämmintä nuttua pienille 
etiopialaisvauvoille. Nut-
tupiiri on saanut myös uu-
sia kutojia mukaan ja täl-
läkin kertaa mukana oli 
toistakymmentä himoneu-
lojaa. Nuttuja neulotaan lä-
hetystyön hyväksi.

Nuttuprojekti on saanut 
alkunsa Etiopiasta lähetys-
työntekijä Pirkko Tuppurai-
sen aloitteesta vuonna 2008. 
Tuolloin paikallisen sairaa-
lan synnytysosaston hen-
kilökunta kyseli Pirkolta, 
voisivatko suomalaiset val-
mistaa heidän pienille kes-
kosilleen jotakin lämmintä 
vaatetta jotta vauvat selvi-

äisivät kylmästä sadekau-
desta.

Diakonissa Pirkko Tup-
purainen suunnitteli nutun 
mallin, jonka jälkeen puikot 
alkoivat heilumaan aluksi 
Pirkanmaalla. Pudasjärvellä 
Nuttupiiri aloitti noin neljä 
vuotta sitten ja tällä hetkellä 
pudasjärvisten himokutoji-
en puikot ovat kilisseet noin 
viidensadan nutun edestä.

Nuttuinnostus on levin-
nyt Suomen lisäksi myös 
muualle maailmaan ja ku-
tojat muodostuvat sadois-
ta erilaisista kansalaisjär-
jestöistä, koululuokista, 
seurakunnista ja työpaikois-
ta sekä tuhansista yksityi-
sistä henkilöistä. 

Etiopiassa nuttuja jae-
taan sairaaloihin ja orpo-
koteihin. Nuttujen myötä 
ovat sairaalasynnytykset li-

sääntyneet ja lapsi- sekä äi-
tikuolleisuus vähentyneet.

Nämä pienet nutut kas-
vavat lapsen myötä, sillä ne 
tehdään joustinneuleena - 
kaksi oikein, kaksi nurin.

Alla nutun neulontaohje 
pyöröpuikoille. Ohjetta saa 
myös Pudasjärven seura-
kunnasta.

Valmiit nutut voi tuoda 
joko Nuttupiiriin joka ko-
koontuu kuukauden ensim-
mäisenä torstaina klo 17.00 
Kanttorilassa, tai virka-ai-
kana seurakuntatalolle. Ko-
koontumisista ilmoitetaan 
myös paikallislehtien seura-
kuntauutisissa.

Jokainen nuttu on tär-
keä - juuri se voi pelastaa 
pienen vastasyntyneen elä-
män!

Ohje vauvan nutulle
Valitse vauvalle sopivaa 
villa- tai puuvillalankaa 
sekä pyöröpuikko kooltaan 
2,5 mm - 3,5.

Vartalo-osa:
Luo 136 silmukkaa joil-
la neulotaan 2o + 2n -jous-
tinneuletta 21 cm. Aloita 
neule 1 o, 2 n, 2 o jne., jon-
ka jälkeen työ jaetaan kah-
tia ja neulotaan etu- sekä 
takakappale erikseen. Jat-
ka vielä 1 cm joustinneulet-
ta kummassakin kappalees-
sa erikseen.

Etu- ja takakappale: 
Lisää molemmissa reunois-
sa 1 silmukka. Neulo puikon 
alusta ja lopusta 24 silmuk-
kaa aina oikein ja keskim-
mäisillä 22 silmukalla 2 o 
+ 2n -joustinneuletta. Jatka 
näin 3 cm, päättele keskim-
mäiset 22 silmukkaa ja neulo 
aina oikein olkapäillä vielä 
3 cm. Jätä silmukat odotta-
maan. Neulo toinen puo-
li samoin. Lopuksi yhdistä 
etu- ja takakappaleen olka-
saumat yhteen. Päättele lan-
ganpäät. STKKesän saldona tuotiin 50 nuttua sekä vauvan lakkeja.

Nuttupiiriläisiä töittensä parissa.

Himoneulojat tarvitsevat omanlaisensa lankapussin.

KIITOS 
Pauli Kiviojalle 

reilusta kisasta ja
seurakuntaa rakentavista 

ajatuksista. 

Ollaan yhteydessä!
Timo

Nöyrimmät 
kiitokseni 

kannustuksesta ja 
luottamuksesta 
kirkkoherran 

vaalissa. 
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoherraksi valittiin en-
simmäisellä vaalisijalla ol-
lut Tyrnävän kirkkoher-
ra Timo Liikanen. Hän sai 
771 ääntä ja toisella vaalisi-
jalla ollut Ristijärven kirk-
koherra Pauli Kivioja sai 
212 ääntä. Varsinainen vaa-
lipäivä oli sunnuntaina 
11.9. alkaen seurakuntakes-
kuksessa Valtteri Laitilan 
toimittaman päivämessun 
jälkeen. Ennakkoon äänesti 
5.-9.9. 618 henkilöä, joka on 
10,5 prosenttia äänioikeute-
tuista. Yhteensä äänestäneitä 
oli 994. Äänestysprosentti oli 
kokonaisuudessaan 16,82.

Vaalikeräys oli Itä-Af-
rikan kuivuuden hyväksi. 
Etiopiassa kärsitään pahim-
masta kuivuudesta 30 vuo-
teen.  Lahjoitusten avulla 
Kirkon Ulkomaanapu kun-
nostaa kaivoja veden saan-
nin turvaamiseksi kuivuu-
desta kärsivillä alueilla.

Pudasjärveläislähtöinen 
Liikanen aloittaa näillä nä-
kymin viran hoitamisen ensi 
vuoden alusta, johon saak-
ka vt. kirkkoherrana toimii 
Kalajoen seurakunnan eläk-
keellä oleva kirkkoherra, ro-
vasti Rauli Junttila. 

Pudasjärven seurakunnan 
kirkkoherraksi Timo Liikanen

Kaksi äänestäjää Matti Luokkanen ja Teuvo Riekki kutsuttiin vaalitoimituksen aluksi to-
distamaan, että äänilippujen kuurna on tyhjä. Saman totesivat myös vaalivirkailijat Heikki 
Turves, vaalilautakunnan sihteeri Keijo Piirainen ja vaalilautakunnan puheenjohtaja Rau-
li Junttila. 

Pauli Kivioja sai 212 ääntä. 

Timo Liikanen sai 771 ääntä.

Äänestyslippua kuurnaan pudottamassa aktiivisesti seu-
rakunnan musiikki- ja kirkkokuorotoimintaan osallistuva 
Hannele Puhakka. 

Vaalilautakunnan sihteeri Keijo Piirainen päivysti vaalike-
räyksessä, jonka kohteena oli Itä-Afrikan kuivuusalueille 
veden saannin turvaaminen. 

Sunnuntaimessun jälkeen aluksi oli äänestäjiä jonoksi saakka ja äänestyshuoneeseen oh-
jattiin kolme henkilöä kerrallaan. Vaalivirkailijoina toimimassa Suvi Puhakka, Jouni Piri ja 
Eija Ikonen. 

Vaalien jälkeen maanantaina aamupäivällä kirkkoherraksi valittu Timo Liikanen tarjosi 
seurakunnan työntekijöille kahvit, jonne osallistui myös kirkkovaltuuston puheenjohta-
ja Arvo Niskasaari.

Ilta-
tapahtu-

mat ja 
huvit
Pudasjärvellä

Tulevana lauantaina Pudas-
järvellä pääsee viettämään 
iltaa sekä huumorin että 
tanssin merkeissä.

Lauantaina Kuren-
koskessa esiintyy stand up 
-koomikko Miika Petters-
son. Pettersson uskoo, että 
hyvä stand up -esitys on 
nauruterapiaa, joka auttaa 
jaksamaan arjessa. Hänen 
omin sanoin: ”Huumori on 
murheiden laihdutuskuuri”.

Sarapirtillä luvassa on 
ehtaa tanssimusiikkia, lau-
antaina lavalle astuu Jore 
Siltala. Siltala on pitkään 
kiertänyt tanssilavoja  ja 
osaa varmasti valita kappa-
leensa niin, että tanssikan-
sa tykkää.

Huumoria ja 
tanssia 
lauantaina

MA 19.9.

ELOKUVA 
ILTA

Pohjantähdessä

● Klo 16.30 ja 18.00 
 RÖLLI JA 
KAIKKIEN 
AIKOJEN 

SALAISUUS
K-S- LIPPU 8€

www.moviecompanyalatalo.fi 

● Klo 19.30  
BRIDGET 

JONES BABY
K-S- LIPPU 10€

Oikaisu
Viime viikon lehdessä oli 
epätarkkuutta ja virhettä 
Elomarkkinoiden puutyöte-
kijän uutisoinnissa. Kysees-
sähän oli Kauko Juutinen (ei 
Juujärvi), joka tekee myytä-
viä puutöitä Livolla (ei Sara-
kylässä).

Toimitus 
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Syysmarkkinat ja kenttäratsastusvalmennusta OSAOlla
OSAO Pudasjärven yksikön-
johtaja Esa Kiuttu toivottaa 
kaikki tervetulleiksi syys-
markkinoille ja seuraamaan 
huimaa kenttäratsastusval-
mennusta OSAO:n Pudas-
järven yksikön pihapiiriin 
24.9. kello 10 alkaen. Mark-
kinavalmistelut ovat jo täy-
dessä vauhdissa, kun opis-
kelijat hiovat alansa parhaita 
ohjelmanumeroita. Kauppi-
aitakin on ilmoittautunut en-
nätysmäärä. 

Syysmarkkinoilla on tar-
jolla toiminnallista ohjelmaa, 
joka kannattaa ottaa pukeu-
tumisessa huomioon. Tule-
vat sähkömiehet opastavat 
ja varustavat sinut kiipeä-
mään pylvääseen. Hevosala 
järjestää hevos-, ratsastussi-
mulaattori- ja keppihevos-
kyytiä. Lähihoitajaopiskeli-
jat mittaavat verenpaineesi 
tai kehonkoostumuksesi In-

Body-laitteella. Prosessiala 
käyttää höylää ja myy grilli-
katosarpoja. ”Saas nähä val-
mistuuko grillikatos hyvis-
sä ajoin vai viimeistelläänkö 
se markkinoilla näytöstyy-
liin”, sanoo lehtori Jari Ruu-
tikainen. 

Tuoreita lättyjä
Markkinamyyjiä on ilmoit-
tautunut mukava mää-
rä. Tarjolla on esimerkiksi 
luonnontuotteita, leipo-
muksia, asusteita, Matkailu-
alan opiskelijat myyvät ko-
juissaan makkaraa ja lättyjä 
kahvikupposen kera. Op-
pilaitosravintolasta löytyy 
keittolounas suurempaankin 
nälkään.  

Yksikönjohtajan ter-
vetulotoivotusten lisäk-
si markkinapuheen pitävät 
kaupungin kuulumisista Pu-
dasjärven kaupungin edus-

taja ja ammatillisesta kou-
lutuksesta kuntayhtymän 
johtaja-rehtori Jarmo Palo-
niemi. Livemusiikkia on lu-
vassa tämän tästä aina las-
tenlauluista kansainvälisiin 
ralleihin. Luottokuuluuttaja-
na on monen vuoden koke-
muksella JP Sillanpää. 

Prosessiteollisuuden 
koulutus
Syysmarkkinoiden koordi-
naattori lehtori Keijo Ruo-
nala kertoo, että syysmark-
kinat on paras tapa esitellä 
opintoaloja käytännönlähei-
sesti yleisölle. 

-Vapaita opintopaikko-
ja löytyy vielä. Prosessite-
ollisuuden perustutkintoon 
tähtäävä aikuisille suun-
nattu näyttötutkintoryh-
mä aloittaa näinä päivinä. 
Opintoihin voi hakeutua pit-
kin vuotta, vaikka suoraan 
markkinoilta, huikkaa Ruo-

nala. 
Opintoaloihin pääsee tu-

tustumaan osao.fi -verk-
kosivuilla tai ottamalla yh-
teyttä opinto-ohjaaja Liisa 
Lehtoon. 

Kaisu Möttönen, 
kuvat Jouni Ylisuutari 

Markkinoille toivotaan runsaasti yleisöä ja kaunista säätä. 
Kuva vuoden 2014 markkinoilta.

Lapset on huomioitu syysmarkkinoiden ohjelmassa kuten 
aiemminkin.

Koillis-Golfilla jäähyväiskisa ja viimeinen lyönti

Pekka Kinnunen lyömässä ”viimeistä lyöntiä” Koillis Golfilla.

Merkittävä aikakausi Pu-
dasjärven historiassa päät-
tyy, kun Koillis-Golf sulkee 
kentän palveluineen. Kaksi-
kymmentä viisi (25) vuotta 
on Pekka Kinnunen pyörit-
tänyt golf-kenttää Pajulassa. 
Pienestä lyöntiharjoittelu-
paikasta (=range) vähitellen 
9-väyläiseksi kasvanut golf-
kenttä on palvellut ja tarjon-
nut meille mahdollisuuden 
harjoitella ja pelata hienoa 
peliä paikkakunnallamme. 
Suuri määrä ihmisiä on saa-
nut Koillis-Golfilta ”sytöt” 
peliin, joka on vienyt sekä 
sielun että mielen maailman 
ehkä vaikeimman ja mielen-
kiintoisimman harrastuk-
sen pariin.  Golfin ajokortin, 
GreenCard’n, suorittanei-
den määrä lasketaan sadois-
sa. Suoritetulla ”lisenssillä” 
ja Koillis-Golfilta saaduilla 
taidoilla on ollut hyvä men-

nä pelaamaan mihin tahansa 
isolle kentälle ympäri maail-
maa. 

Pekan apuna on jo 16 
vuoden ajan toiminut Koil-
lis-Golf ry., joka on tuonut 
sekä toiminnallista että ta-
loudellista tukea. Mainoksia 
on kerätty vuosittain ken-
tän laidoille ja mainostajil-
le kumppaneineen tarjottu 
pelimahdollisuus kentällä. 
Suurkiitokset kaikille tuki-
joillemme.

Viime sunnuntaina pe-
lattiin mieleenpainuva jää-
hyväiskisa, jota muistellaan 
”vesissäsilmin” vielä pit-
kään. Pekka oli vielä kerran 
trimmanut kentän loisto-
kuntoon ja Luoja järjestänyt 
pelisään kesäisen leppeäk-
si. Kyllä kelpasi lyödä palloa 
ja nauttia leppoisasta yhdes-
sä pelistä. Pelissä lasketaan 
lyönnit ja pyrkimys on lyö-

dä mahdollisimman vähän. 
Koska pelaajat ovat eritasoi-
sia, niin tasoituksellisessa 
pelissä jokainen pelaa itse-
ään vastaan eli omaa ”ennä-
tystään” vastaan.  Voittaja 
on siis se, joka parhaiten pär-
jää kilpailussa itsensä kans-
sa. Tähän peliin on olemassa 
maailmalaajuinen pistelas-
kusysteemi nimeltään piste-
bogey.

HCP-sarja
1) Olli Goman 37 bo-
gey-pistettä, 2) Olavi Leino-
nen 37, 3) Matti Juurikka 35, 
4) Maaret Ihme 35, 5) Mauri 
Kavalus 34, 6) Seppo Tauri-
ainen 33, 7) Risto Poropudas  
32, 8) Mikko Hietava 31, 9) 
Lea Törrö 31, 10 Jaana Iinat-
tiniemi 31, 11) Seppo Goman 
30, 12) Ari Pohjanvesi 30, 13) 
Jari Jussila 29, 14) Pekka Kin-
nunen 29, 15) Tuula Hietava 

28, 16) Reijo Vuorinen 28, 17) 
Tauno Kujala 26, 18) Vesa 
Jurmu 24, 19) Mika Kuusijär-
vi 14.

SCR-sarja eli pelkät 
lyönnit
1) Matti Juurikka 61 
lyöntiä, 2) Olli Goman 64, 3) 
Olavi Leinonen, Jari Jussila 
70, 5) Mauri Kavalus, Mikko 
Hietava, Seppo Goman, Pek-

ka Kinnunen 72, 9) Ari Poh-
janvesi 74, 10) Seppo Tauri-
ainen, Risto Poropudas 75, 
12) Lea Törrö, Vesa Jurmu 
76, 14) Tauno Kujala 77, 15) 
Maaret 78, 16) Jaana Iinatti-
niemi 80, 17) Tuula Hietava 
81, 18) Reijo Vuorinen 86, 19) 
Mika Kuusijärvi 105.

Pisimmän avauslyönnin 
(driven) vetäisi Olli Goman 
ja lähimmäs lippua löi Mau-

ri Kavalus.
Lopuksi Pekka löi kunni-

akkaan Koillis-Golfin ”vii-
meisen lyönnin”. Kiitokset 
Pekalle sekä kaikille nyt ja 
aikaisemmin mukana olleil-
le ja jollain tapaa osallistu-
neille.

Golf elää ja pelit jatkuvat 
nyt muilla kentillä.

Jari Jussila

Eeva Mäntykenttä oli ensimmäistä kertaa pakkaustalkoissa.

EU-pakettien pakkaus ja jako Työpetarilla
Vähävaraisille ja työttömille 
tarkoitetut EU-paketit jaet-
tiin perjantaina 9.9. Työpeta-
rilla periaatteella ”Niin kau-
an, kuin paketteja riittää.”

Vähävaraisimmille ohja-
tun eurooppalaisen avun ra-
haston tavoite on edistää ja 
yllä pitää sosiaalista yhteen-

kuuluvuutta EU:ssa ja vä-
hentää köyhyydessä ja syr-
jäytymisvaarassa elävien 
ihmisten määrää. Tavoittee-
na on tarjota tukea köyhil-
le. Suomessa vähävaraisten 
avun toimenpideohjelman 
tavoite on vähentää köyhi-
en ruuan puutetta. Koko-
naisuudesta vastaa Työ- ja 
elinkeinoministeriö. EU:n 
komissio on hyväksynyt oh-
jelman 2014-2020, jonka asi-
oista vastaa Maaseutuviras-
to.

Tuomo opasti mitä pus-
sin sisältö tulisi olemaan. 
Pöydällä oli luettelot, joista 

luettiin tuotteiden määrät.
Näin helpotettiin pake-

tointia.
- Lukekaa tarkasti ja olkaa 

huolellisia tuotteiden kans-
sa, Tuomo opasti.

Ruokaa pakattiin yhteen-
sä 5000 kg, joista tehtiin EU-
paketteja 735 kappaletta. 
Ruokaa oli yhdeksää eri la-
jiketta.

Vehnäjauhoja, sämpy-
läjauhoja, hapankorppuja, 
maitojauhetta, säilykelihaa, 
hernekeittoa, pastaa, pastaa 
juustokastikkeessa, mysliä ja 
puurohiutaleita. EU-paket-
tien jako tapahtuu kaksi ker-

taa vuodessa keväällä ja syk-
syllä.

- Tilat ovat paremmat, 
kuin aikaisemmin. tote-
si Tuomo Tapojärvi samal-
la kun kirjoitti kirjaimia pus-
seihin.

Pussin sisältö oli jaotel-
tu aakkosin. A, B, C, D, BB, 
D1 ja D2. Pakkaaminen oli 
sujuvaa. Ilmapiiri oli iloinen 
ja rento. Kaikilla oli sellai-
nen yhteen hiileen puhalta-
misen ajatus. Kun pakkasin 
pusseja, ajattelin vähävarai-
sia lapsiperheitä. Sämpylä-
jauhoista ja vehnäjauhoista 
leivotaan leipää. Aamupuu-
ro keitetään puurohiutaleis-
ta. Lasten silmät kirkastuvat, 
kun he saavat syödä ja sa-
malla nauttia yhdessä olemi-
sesta perheen kanssa.

Onnellisuus rakentuu 

Raimo Tapojärvi ojensi tuot-
teita pöydän toiselta puo-
len.

Tässä pakinan tyyliin kirjoitettu selostus  
pakettien pakkaustalkoista.  
Syyskuun ensimmäisen päivän aamu valkeni pilvisenä ja sateisena. 
Syksyiset koivun lehdet putoilivat puista, kun astelin Työpetaria kohti. 
Kahvi tuoksui, kun avasin Työpetarin oven aamulla ennen yhdeksää.

pienistä arjen asioista. Kan-
nustaisin nuoria tekemään 
talkoina EU-paketteja. He 
saisivat kokea samanlaisen 
onnellisuuden tunteen.

Eeva Mäntykenttä jäi 
pakkaustalkoisiin, kun hän 
oli käynyt hoitamassa Eläke-
liiton asioita Työpetarin ylä-
kerran toimistossa. 

Myös eläkeläisten ruoka-

pöytiin EU-paketti on muka-
va lisä.

Säilykelihapotut ovat 
monen eläkeläisen herkkua. 
Ruoka tuo muistoja lapsuu-
desta. Kun ei ole ollut val-
misruokia. Piti tyytyä siihen 
mitä oli tarjolla.

Anna-Riikka Huhta 
kuvat ja teksti
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PUDASJÄRVELÄINEN
EDULLINEN

MONIPUOLINEN
OSTOSPAIKKA

ALKUVIIKKO MA 19.9.

Tiistaina 20.9.

LOPPUVIIKKO PE-LA 16.-17.9.

Fiskars
PISTOLAPIO 1995

Sievi KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjellä tai 
nauhoilla

599
pkt

RautaosastoltaTekstiiliosastolta Talousosastolta

OTSA-
VALAISIN 
1000 lumen
Ladattavat akut 45,-

15 W 
LED-
TYÖVALO 895

48 W 
LED-
TYÖVALO

Airam Loop XL 3D
SUURENNUS-
LASIVALAISIN 45,-

Avaimenteko ja lukkotarvikkeet

Airam 
HÄKÄ-
VAROITIN 25,-

Lauantaina 17.9.

199

995
kg

HK SINISET LENKIT
500-580 g

Perjantaina 16.9.
Tuore norjan
KIRJOLOHI
2 kalaa/talous

Kariniemen
BROILERIN
FILEPIHVI

naturell n. 500g tai
hunajamarinoitu

n. 600g

995
kg

Snellman
Tosi murea

PALVI-, KEITTO- 
tai KORPPU-

KINKKU
200 g

199
pkt

1000
KULTA KATRIINA
KAHVI
500 g

HK viljaporsaan
LIHA-
SUIKALE
400 g 
kermapippuri199

ras
Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

699
kg

Putaan Pullan
KAURARIESKA

5 kpl/145 g

100
pss

Vihreä
RYPÄLE
Thompson

Kreikka

159
ras

179
Valio VANILJA-
KERMAJÄÄTELÖ 
1 litraa, 2 pkt/talous

pkt

Pe 16.9.
Putaan Pullan 

TUOTE-
ESITTELYÄ ja 

MAISTI-
AISIA!

695
kg

MAALAISPALVI-
KINKKU
palana ja siivuina

199
pllCOCA COLA, 

FANTA tai SPRITE
1,5 litraa, sis. pantin

pkt

Putaan pullan
RUISKIEKKO

5 kpl/300 g

115
pss

Porsaan
ULKO-
FILEE 599

kg KARJA-
LAN-
PAISTI 895

kg

3 kpl

Vaasan
VIIPALELEIVÄT

500 g
maalais, monivilja, 
kaura tai tummat

129
Riitan Herkun
SENTTIPIZZA
200 g 179

kpl

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA
2 kg/talous 399

kg

pss

Snellman
NAUDAN

PALAPAISTI
tai PAISTI-
SUIKALE

400 g

499
ras

595
Tuore
SILAKKAFILE
säävaraus

499
kgAtria

LAUANTAIMAKKARA
palana

kg

Saarioinen
SIKA-NAUTA
JAUHELIHA 
400 g 179

ras

Arla VOI
500 g
normaalisuolainen
2 pkt /talous 179

pkt

139
pssAntell

RUIS 
RUISLEIPÄ
9 kpl/450 g

Pouttu
KANNUS-
WURSTI
palana

Kariniemen
BROILERIN
RINTALEIKE
4 kpl/ras

599
kg

149
Eldorado
TÄYSJYVÄ tai 
PITKÄJYVÄINEN 
RIISI 1 kg

595
kg

ras

150

Myllyn 
Paras
MAKARONI
400 g

5 pss

Naisten
HOUSU

Miesten
PUSERO
vetuketjulla
kauluksella
harmaa ja sininen

5550

Miesten
NEULEPUSERO
tummansininen ja 
harmaa

2350

1890

Naisten
PAITA
S-XXXL

3290

Naisten
NILKKUREITA
nahkaa

Alkaen

7990

65,-

Airam 
2-PACK LED 
LAMPPUJA

2250

Atom
JUMPPAPALLO

1250
Sportia
VOIMAPYÖRÄ

1490

SOLARVALO
RST

350

5900
pkt

LYHTY
varrella

590
Airam
LED-LANKAPALLO
10 kpl

1395
pkt

Beka 
TERÄSMEHUSTIN

KANERVAT
SAAPUNEET!
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”Sienet ovat pop”, näin voi-
taneen päätellä ennätys-
yleisöstä Syötteen luonto-
keskuksen sienipäivässä 
lauantaina 10.9. Päivä alkoi 
perinteiseen tapaan sienilu-
ennolla täpötäydessä luon-
tokeskuksen auditoriossa. 
Kauppasienineuvoja Riitta 
Rontu luennoi muun muas-
sa sienten säilömisestä sekä 
niiden valmistamisesta ruo-
aksi. Luennon jälkeen läh-
dettiin sieniretkelle Laut-
talammen maastoon. Eri 
lajistoa retkeltä tavattiin, ku-
ten esimerkiksi mustavaha-
kas, joka oli varmasti mo-
nelle uusi tuttavuus. Sieni 
kannattaa kyllä painaa mie-
leen tuleviakin vuosia aja-
tellen. Kulunut kesä on ollut 
sienestäjälle unelmien täyt-
tymys. Vieläkin kannattaa 
sienimetsään lähteä, sillä ai-
nakin suppilovahvero on te-
kemässä ennätyssatoa Syöt-

teellä ja tätä ihanaa vanhojen 
metsien herkkua voi poimia 
lumen tuloon saakka!

Retkeläisten ollessa met-
sässä luontokeskuksen au-
ditoriossa 4 h – yhdistyksen 
reippaat tytöt järjestivät lap-
sille kivaa tekemistä. Täl-
lä kertaa maalattiin kiviä ja 

ilahduttavan moni piipahti 
tekemässä itselleen muiston 
Syötteellä vietetystä viikon-
lopusta. Kahvila-ravintolan 
puolella kävi niin ikään vils-
ke, kun keittiö loihti suussa 
sulavaa mustavahakaskeit-
toa sekä sienipiirasta vierail-
lemme. 

Sienivärjäysnäytöstä 
luontokeskuksen laavulla oli 
pitämässä Metsähallituksel-
ta Riitta Nykänen. Verihelt-
taseitikit sekä herkkutattien 
pillit saivat aikaan ihastutta-
via värisävyjä. Ensiksi villa-
lankoja puretettiin, jotta värit 
tarttuisivat niihin mahdolli-
simman hyvin. Sen jälkeen 
miedolla lämmöllä annettiin 
lankojen hautua väriliemessä 
ja lopuksi langat huuhdeltiin 
vedessä sekä etikkaliemes-
sä. Etikka sitoo väriä entistä 

lujemmin pysymään langas-
sa. Tuloksena aivan mahta-
via luonnonmukaisia sävyjä, 
jotka eivät riitele keskenään. 
Sienien lisäksi myös monet 
kasvit sopivat villalankojen 
värjäykseen mainiosti.

Retkiryhmän palattua sai-
vat kävijät vielä syventää 
sienitietouttaan monipuo-
lisen sieninäyttelyn kautta. 
4h-yhdistyksen Tiina Salon-
pää, Susanna Salonpää sekä 
kauppasienineuvoja Riitta 
Rontu jakoivat tietouttaan 
sienistä kaikille kyselijöille ja 
toisinaan heitä oli ihan ruuh-
kaksi saakka. Kaiken kaikki-
aan sienipäivässä vieraili 600 
kävijää. 

Luppovesi paloi
Illalla jatkoimme sienien rie-
musanomaa Luppovesi pa-
laa – tapahtumassa. Luon-
tokeskuksen teltalla sai 
osallistua sienten tunnistus-
tehtävään. Tunnistettavana 
oli mm. karvarousku, kel-
tavahvero sekä herkkutat-
ti. Ilahduttavan moni lap-
si tunsi kaikki sienet, mutta 
monella aikuisella olisi sie-
nitietämyksessä parantami-
sen varaa.

Keli suosi Luppovesi -ta-
pahtumaa. Kyläyhdistyksen 
teltalla oli koko illan asiak-
kaista jono; muurinpohjale-
tut tekivät kauppansa. Tai-

kashow kiinnosti erityisesti 
perheen pienimpiä. Särke-
län Paulin ja kumppaneiden 
soittama hanurimusiikki loi 
mukavasti tunnelmaa. Son-
ja Kinnusen luonnontuotteet 
näyttivät tekevän mukavasti 
kauppansa. OSAO Pudasjär-
ven matkailualan opiskelijat 
järjestivät lapsille ohjelmaa 
opettaja Marja Kuusinivan 
johtamana. Lapset saattoivat 
osallistua onkikilpailuun. 
Alueella oli Syötteen Eräpal-
velujen koiria. Tapahtuma 
huipentui perinteisesti ko-
meaan ilotulitukseen. 

Annu Tuohiluoto

Luppovesi palaa -tapahtuma huipentui komeaan ilotulituk-
seen. Kuva Annu Tuohiluoto.

Sienipäivään osallistui noin 600 henkeä. Kuva Maria Haanela.

Riitta Nykänen opasti sienivärjäystä. Kuva Maria Haanela.

Luonnontuotteiden 
poimijoille opastusta
Oulun Seudun Biotalous-
Leader järjestää luonnon 
keruutuotteiden poimin-
nasta kiinnostuneille in-
foa ja opastusta tiedotusti-
laisuudessa Pudasjärvellä 
keskiviikkona 21.9. LAro-
mit Oy:n tiloissa Ranuantie 
253:ssa. Aiheena on käy-
tännön tietoa ja ohjeita ke-
rääjille sekä lasvien tun-
nistamista. Kouluttajana 
ovat Anni-Inkeri Törmä-
nen LAromit Oy:stä ja Tai-
mi Mahosenaho ProAgria 
Oulusta /Maa- ja kotitalo-

usnaisista. 
Paikallisesti jalostetut 

luonnon keruutuotteet ovat 
osa biotaloutta, jossa toteu-
tuu biomassan korkea arvo 
ja esimerkiksi metsien mo-
nikäyttö. Kyläbiotalouteen 
kuuluu myös yhteistyö toi-
mijoiden välillä niin että 
kaikkien ei tarvitse erikseen 
sekä poimia että jalostaa ja 
markkinoida. Näin myös ja-
kelumatkat ja kustannukset 
minimoituvat. 

Jalostettaville keruutuot-
teille tarvitaan Pudasjärvel-

lä enemmän poimijoita, 
koska keruusesongit kes-
tävät vain määräajan. Pu-
dasjärvellä on vahva ke-
ruukulttuuri ja keruu toisi 
lisäansioiden lisäksi mo-
nille luontaista ja virkistä-
vää toimintaa. Marjojen ja 
sienten lisäksi luonnossa 
on muitakin jalostettavaksi 
sopivia antimia kuten yrtit 
ja kuusenkerkät. Luomuke-
ruualueeksi määriteltävän 
alueen tarvittavat paperi-
työtkin järjestyvät helposti 
jalostajan toimesta. 

Olen ylpeä ja otettu tekopitäjäni puolesta. Kiestinki 75-kirkkojuhla-
päivä oli kaikin puolin onnistunut. 

Hirsikampus, Pudasjärven hirsikampus, joka tarkoittaa nyt maa-
ilman suurinta hirsikoulua, hirsikaupunki ja mitä kaikkea. Veteraanit, 
piispat ja me kaikki ihmettelimme ja ihastelimme, toiset jo vihkiäi-
sissä, toiset kirkon jälkeen juhlakahvilla.

Pääministerikin meni sanattomaksi - eikä ihme, on siinä kampuk-
sessa hirttä kerrakseen.

Kirkossa istui vieressäni sotiemme veteraani, joka katseli kir-
kon seiniä ja puheli puoliääneen: ”On sitä osattu rakentaa hirres-
tä ennenkin.”

Hirsikirkko tuli valmiiksi 1781, siinä se on seissyt tukevasti 235 
vuotta, seinähirret ovat mahtavia, salvokset pitävät ja tuuletus pe-
laa rossipohjalla. Paason Pentti apureineen hallitsi hirsirakentamisen.

Kun lähdimme kirkosta sankarihaudoille, samainen veteraani 
lausui: ”On siinä hirsiaitaa kerrakseen, oivallettiin ja osattiin raken-
taa ennenkin.”

Pudasjärven hautausmaan hirsiaita on nähtävyys. Pöytyän hauta-
usmaalla olen nähnyt vastaavan hirsiaidan, muualla Suomessa ei tai-
da olla samanlaista. Itse aita ei ollut alun perin maininnan arvoinen, 
vaan aidan katto. Tietosanakirjoissa luki, että Pudasjärven hautaus-
maan aidassa on Euroopan pisin pärekatto. Muistan tuon katon vielä 
hyvin. Nyt kattona ovat siistit, tervatut laudat, mutta miksi ei laitet-
tu kattoa päreistä? Pärehöyliä ja katonpanijoita on vielä olemassa.

Perimätiedon mukaan Parkkilassa, jossa asui pappi, on ollut hau-
tausmaa ja hautausmaan ympärillä hirsiaita. Kun hautaukset lope-
tettiin, kyläläiset saivat luvan käyttää aidan hirret hyväkseen. Hirret 
vietiin ja tehtiin haloiksi. Saarnatupakin purettiin ja hirsistä tehtiin 
heinälato.

Joka ikinen kerta, kun ajelen Parkkilan ohi Jongulle, päättelen, 
että hautausmaa voisi olla tuossa hyötevässä männikössä. Olisipa 
siinä argeologeille mielenkiintoinen kaivauspaikka.

Me suomalaiset ja pudasjärviset emme sentään keksineet hir-
sirakentamista. Hirsi tunnettiin jo parituhatta vuotta sitten. Mei-

dän Herramme varoitteli meitä tekopyhyydestä ja kehotti ottamaan 
omasta silmästä ensin hirren pois ja sitten vasta roskan veljen sil-
mästä. Vanhemmassa raamatunkäännöksessä hirsi oli malka.

Ensimmäinen opettajanpaikkani tekopitäjässäni oli Konttilan 
koulussa, joka toimi mahtavassa hirsitalossa. Siinä oli malkakatto. 
Pitkät hirret painoivat tuohet kattoa vasten. Yläluokat olivat hir-
sipirtissä, jossa oppituntien aikana leivinuunista tuli Juttulan Railin 
rustaaman lihalaatikon tuoksu. Piisissä loimusi tervastuli. Oi niitä ai-
koja!

Luulen, että sadan vuoden päästä kiinnitetään hirsikaupungin hir-
sikoulun seinään muistolaatta, jossa on koko idean isän nimi.

Koetin katsella ympärilleni niin hirsikirkossa kuin hirsikoulus-
sakin, oliko tuo isä paikalla. Oliko häntä kutsuttu lainkaan? Tiedän, 
kuka tuo isä on.

Erkki Piri  rovasti

Hirttä pukkaa hirsikaupungissa

Hirsikampuksen yläluokki-
en oppilaskunta oli päättä-
nyt lahjoittaa tämän syksyi-
set taksvärkkirahat MLL:n 
Pudasjärven yhdistyksel-
le. Yläluokkalaisilla oli ollut 
taksvärkkipäivä 26.8. Yhden 
oppilaan osuus taksvärkki-
keräyksessä on 5 euroa. Ke-
räyksen oli osallistunut 199 
oppilasta. Hirsikampuksen 
oppilaskuntaa ohjaava opet-
taja Suvi Lehtonen otti yhteyt-
tä MLL:n paikallisyhdistyk-
seen ja kertoi oppilaskunnan 
lahjoituspäätöksestä. MLL:n 
paikallisyhditys oli hyvin iloi-
nen yllättävästä lahjoitukses-

ta. Lahjoitus otettiin ilolla vas-
taan viime viikon perjantaina. 
Samalla keskusteltiin yhdis-
tyksen ja oppilaiden välisestä 
yhteistyöstä. Oppilaiden toi-
veena lahjoitukselle oli, että 
hekin päsisivät nauttimaan 
jollakin tavalla keräystuotosta.

MLL:n Pudasjärven yh-
distyksen seuraava tapahtu-
ma on Lapsimessut lauantai-
na 15.10. Tuomas Sammelvuo 
-salilla. Messujen ohjelmassa 
on mukavaa tekemistä lapsil-
le ja  vanhemmille  mahdolli-
suus ostaa lasten vaate- ja le-
luesittelijöiden tuotteita sekä 
kirppis.

Kuvassa vasemmalta lähti-
en Kampuksen yläluokkien 
oppilaskunnan rahaston-
hoitaja Juho Puhakka, oppi-
laskunnan ohjaava opettaja 
Suvi Lehtonen, MLL:n Pu-
dasjärven yhd. hallituksen 
jäsen Jonna Puhakka ja yh-
distyksen pj. Hely

MLL:n Pudasjärven yhdistys 
yllätettiin rahalahjoituksella
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PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726, TYÖKALUOSASTO 040 189 7399  
AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18                                                                              

viiravanerit 
eDullisesti
- 6 m
- 9 m

- 12 m
-15 m

PiHalaatat ja
MuuriKivet

alKaen

0,69 kpl

ruMPuPutKet ja
salaOJaPutKet

poistohinnoin!

nOutOPiHasta

- lankut
- laudat
- panelit

- kertopuu
- listat
- rimat

terÄsverKOt ja
 HarJaterÄKset

valOKatteet ja
PÄtKÄPellit
syyshinnoin!

tiilet
- umpitiilet
- reikätiilet
- tulitiilet

500 eniMMÄiselle asiaKKaalle 
KynnysMattO koko 80x50 cm KauPan PÄÄlle!

limsat 0,95 l
jaffa, cola, lemon, ananas

Whiskars
kissanruoka
400 g

Biozell
color mask
ink suoraväri

0,99

5,00

Halvan
tervasalmiakki
34 g

Halvan
Houkutus
225 g

ty
peHmot

Biozell
sävyttävä
tyvispray

0,80
1,90

4,95

7,95

skittles
fruits ja 
crazy sours
makeispussit 174 g

Biozell
color mask
Hoitava sävyte

vuoden
2017

kalenterit
saapuneet

1,69

uutuus!

ras

plo
sis. pantin 0,20

uutuus!

pss

pss

6 prk

uutuus!
alkaen

7,95
prk

uutuus!10,90
prk

plokadett juusto
17%
500 g

1,99
pkt

jogurtit
200 g
eri makuja

2,00
5 prk

risella
puuroriisi
1 kg

1,69
pss

alKaen

0,45 metri
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puukattilat ja varaajat

Pudasjärven LVI ja Rautatarvike Oy
Varastotie 2 93100 PUDASJÄRVI • puh (08) 823 510 myynti@lvijarauta.fi

Avoinna ma-pe klo 7-17

Pudasjärven LVI- ja 
Rautatarvike Oy

LVI-, pelti-, sähkö- ja kylmätyöt sekä tarvikkeet ammattitaidolla

Käyttövesi- ja 
patteriverkostojen saneeraukset 
Uponor-komposiittiputkistolla.

-maalämpöjärjestelmät

Kauttamme muun muassa

Myymälästämme löydät alueemme laajimman
LVI- ja pelti/rautatarvikkeiden valikoiman.

la 24.9. klo 10-14
Osao Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18 A

OSAO Pudasjärven yksikön

SYYSMARKKINAT

Ynnä muuta ja 

monennäköistä kivaa 

kaikelle kansalle! 

RUOKALA 
avoinna 10–13.30

Lihakeitto, 
juomat, leipä, 

juusto, tuorekurkku. 
Jälkiruokana kahvi ja 

mansikkapulla
Hinta aikuiset 6 €, 

lapset 3 €

Yhteistyössä: OSAO Pudasjärven yksikkö ja 
Pudasjärven kaupunki

OHJELMASSA muun muassa:
10.00  Tilaisuuden avaus yksikönjohtaja Esa Kiuttu
11.00  Markkinapuheet koulutuskuntayhtymän  
 johtaja-rehtori Jarmo Paloniemi ja  
 kaupunginhallituksen 1 varapuheenjohtaja  
 Hilkka Parkkisenniemi.
14.00  Grillikatoksen arvonta, arpa h. 2 €  
 (Kontiotuotteen lahjoittama)

TOIMINTAA:
-  mahdollisuus seurata kenttäratsastusvalmennusta
-  musiikkiesityksiä
-  ohjelmaa lapsille
-  ammattialat esittäytyvät työnäytöksinä
-  talutusratsastusta
-  hevossimulaattori
-  sisäkahvio ja kotakahvila
-  opiskelijakunnan myyntipiste (makkaraa ja karkkia)
-  Torimyyjiltä mm. hyvinvointituotteita, leivonnaisia,   
 marjoja, käsitöitä ja vaatteita
-  Peräkärrykirppis
-  Hyvä alku Pohjois-pohjanmaalla - ja 
 Laavu-hankkeiden esittely

Tervetuloa!

Tervetuloa 
syysmarkkinoille  
la 24.9. klo 10–14
• Tule seuraamaan kenttäratsastusvalmennusta
• Peräkärrykirppispaikkoja tarjolla
• Tapahtumia aamusta iltaan!

Lue lisää Iijokiseudusta ke 21.9. Tiedustelut ja  
paikkavaraukset Keijo Ruonala, p. 0400 820 988. 
Kirppispaikat ovat ilmaisia. 

OSAO Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18A. Tiedustelut ja paikkavaraukset:
Keijo Ruonala p. 0400 820 988. 
Huom. Myyntipaikat ilmaisia. 

Tervetuloa 
syysmarkkinoille  
la 24.9. klo 10–14
• Tule seuraamaan kenttäratsastusvalmennusta
• Peräkärrykirppispaikkoja tarjolla
• Tapahtumia aamusta iltaan!

Lue lisää Iijokiseudusta ke 21.9. Tiedustelut ja  
paikkavaraukset Keijo Ruonala, p. 0400 820 988. 
Kirppispaikat ovat ilmaisia. 

OSAO Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18A. 

Tervetuloa 
syysmarkkinoille  
la 24.9. klo 10–14
• Tule seuraamaan kenttäratsastusvalmennusta
• Peräkärrykirppispaikkoja tarjolla
• Tapahtumia aamusta iltaan!

Lue lisää Iijokiseudusta ke 21.9. Tiedustelut ja  
paikkavaraukset Keijo Ruonala, p. 0400 820 988. 
Kirppispaikat ovat ilmaisia. 

OSAO Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18A. 

Tervetuloa 
syysmarkkinoille  
la 24.9. klo 10–14
• Tule seuraamaan kenttäratsastusvalmennusta
• Peräkärrykirppispaikkoja tarjolla
• Tapahtumia aamusta iltaan!

Lue lisää Iijokiseudusta ke 21.9. Tiedustelut ja  
paikkavaraukset Keijo Ruonala, p. 0400 820 988. 
Kirppispaikat ovat ilmaisia. 

OSAO Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18A. 

Tervetuloa 
syysmarkkinoille  
la 24.9. klo 10–14
• Tule seuraamaan kenttäratsastusvalmennusta
• Peräkärrykirppispaikkoja tarjolla
• Tapahtumia aamusta iltaan!

Lue lisää Iijokiseudusta ke 21.9. Tiedustelut ja  
paikkavaraukset Keijo Ruonala, p. 0400 820 988. 
Kirppispaikat ovat ilmaisia. 

OSAO Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18A. 

Tervetuloa 
syysmarkkinoille  
la 24.9. klo 10–14
• Tule seuraamaan kenttäratsastusvalmennusta
• Peräkärrykirppispaikkoja tarjolla
• Tapahtumia aamusta iltaan!

Lue lisää Iijokiseudusta ke 21.9. Tiedustelut ja  
paikkavaraukset Keijo Ruonala, p. 0400 820 988. 
Kirppispaikat ovat ilmaisia. 

OSAO Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18A. 

Tervetuloa 
syysmarkkinoille  
la 24.9. klo 10–14
• Tule seuraamaan kenttäratsastusvalmennusta
• Peräkärrykirppispaikkoja tarjolla
• Tapahtumia aamusta iltaan!

Lue lisää Iijokiseudusta ke 21.9. Tiedustelut ja  
paikkavaraukset Keijo Ruonala, p. 0400 820 988. 
Kirppispaikat ovat ilmaisia. 

OSAO Pudasjärven yksikkö, Jyrkkäkoskentie 18A. 

Kuusamon, Taivalkosken 
ja Pudasjärven metsänhoi-
toyhdistysten valtuustojen ja 
hallitusten jäsenet olivat tu-
tustumassa lauantaina 10.9. 
uuteen Hirsikampukseen 
Pudasjärvellä.

Koulun opettaja Minna 
Nevanperä-Jokikokko esitte-
li uuden koulun läpikotaisin 
ja varsinkin opetusalalla toi-
mivat mhy:n luottamushen-
kilöt ihastelivat uudenaikai-
sia teknisiä opetusvälineitä 
sekä uusia upeita opetusti-
loja.

Iltapäivällä Koillismaan 
metsänhoitoyhdistysten 
luottamushenkilöt pitivät 
kokousta, jonka tarkoitukse-
na oli palauttaa mieliin lop-
pumassa olevan valtuusto-
kauden asetettuja tavoitteita 
ja saavutettuja tuloksia. Toi-
nen tärkeä tapaamisen tavoi-
te oli antaa suuntaviivoja ja 
eväitä tuleville valtuutetuil-
le. Monissa puheenvuorois-

MHY:n luottamushenkilöt pitivät kokouksen hirsikampuksen tilojen esittelyn jälkeen.

MHY:n väki hirsikampuksellaLukijan kynästä

Rauli myrskyn aikana kaatui Syötteellä Lotjantiellä kelopuu 
sähkölinjalle. Ilmoitimme asiasta sähköyhtiölle 30.8, koska pe-
lastuslaitos 112 ei ottanut ilmoitusta vastaan. Sähköyhtiö on 
kiittänyt ilmoituksesta, mutta mitään ei ole tapahtunut.Puu no-
jaa edelleen sähkölinjalla latva ylettyy lähes tielle.

Nim. mökkiläinen

Puu sähkölinjalla

sa korostettiin metsänhoi-
toyhdistyskentän tärkeyttä 
yksittäiselle metsänomista-
jalle ainoana metsänomista-
jan edunvalvojana.

Kaikissa Suomen metsän-
hoitoyhdistyksissä on par-
haillaan ehdokasasettelun 

aika, jolloin kaksi mhy:n jä-
sentä riittää ehdottamaan 
valtuustoehdokasta. Ehdo-
kashakemukset on jätettävä 
yhdistyksiin 14.10. mennes-
sä. Vaalit toimitetaan pos-
tivaaleina. Vaalimateriaali 
saapuu jäsenille viimeistään 

4.11. ja äänestysaika päättyy 
25.11, jolloin postitetut äänet 
hyväksytään vaaleissa. Vaa-
lien tulos julkaistaan joulu-
kuun 2. päivä. 

Antti Härkönen

Tulevana lauantaina 17.9. 
Pudasjärven torilla riittää 
vilskettä aamusta iltäpäi-
vään, kun samanaikaises-
ti järjestetään Erätori- ja 

Lauantaina Erätorilla tavataan
Peräkärrykirppis-tapahtu-
mat. Kurenalan kyläyhdis-
tyksestä kerrotaan, että syk-
syinen teemapäivä tarjoaa 
mahdollisuuden tehdä erä-

harrastuksiin liittyviä ostok-
sia sekä tutustua aiheeseen 
liittyviin tuotteisiin ja pal-
veluihin. Tarjolla on muun 
muassa metsästys- ja kalas-

tustarvikkeita sekä koi-
ravarusteita. Suosittu Pe-
räkärrykirppis osaltaan 
varmistaa, että tarjolla on 
monenmoista. PK

Koillismaan Energiapalvelu Oy
Ahti Väyrynen 

p. 050 301 5972, Pudasjärvi.

Teemme pysty- ja hankintakauppaa, 
myös harvennusleimikoita.

Kova 
kysyntä 
järeille 
tukkileimikoille
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PUDASTORI
MYYDÄÄN

ILMOITA 
ILMAISEKSI!

12 Palveluhakemisto
AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA
KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,

KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

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

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille.

Toritie 1, Pudasjärvi
Puh.  08 814 2500

 

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

PANKKI- JA
 LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

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

VARAOSAT

ALASI  AMMATTILAINEN, ILMOITA PALVELUHAKEMISTOSSA!

PALVELUHAKEMISTOSTA
EDULLISTA ILMOITUSTILAA!

p. 040 1951 732  

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

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

pohjanrahti@pohjanrahti.com

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

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

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

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

Moottoriajoneuvojen 
HUOLTO ja KORJAUS
 ajanmukaisin laittein.

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

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

Myös KULJETUS- ja 
NOSTOPALVELUT

●  Pakokaasumit-
taukset bensa / 
diesel

●  OBD-mittaukset
●  4-pyöräsuuntaus
●  Rengasmyynti

●  Rengastyöt
●  Bosch / Autocom 

vikakooditesterit 
uudemmille 
autoille

Tervetuloa!

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myyntiitse haettuna tai 

toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

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

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.fi

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

KONEURAKOINTIA JA MAANRAKENNUSTA

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

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

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

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

www.maarakennuspuurunen.fi

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

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

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti ja asennus

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

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Puhoskylässä
1h+k, 2h+k

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

VUOKRATTAVANA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

Palveleva 
konepaja 

Pudasjärvellä:

Koillispaja Oy
Teollisuustie 8, 

93100 Pudasjärvi, 
p. 050 452 7270, 

040 752 3293
www.koillispaja.fi

- Levytyöt
- Hitsaukset

- Koneistukset
- Teräs- ja 

alumiinirakenteet
- Materiaalimyynti

(teräs, alumiini)

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
Myymälästämme löydät alueemme laajimman  

LVI-tuotteiden varastovalikoiman

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Perunannostokone Heittopyö-
rä "Esko", Jussi-merkkinen 
hiekoitin traktorin lumikauhaan 
"uusi", kahdet traktorin piikki-
ketjut "hyvät", traktorin renkaat 
18,4-34,8 PLY "hyvät", vesi-
pumppu sähkök. "automaatti". 
P. 040 770 8175 

Ikkunallinen ulko-ovi karmei-
neen. 184x84. Materiaali puu. 
P. 044 017 4523.

Arkkupakastin Zanussi 180L, 
hyväkuntoinen,lukittava.H. 100 
€.P. 0400 721 000.

Valkoinen, lähes käyttämätön, 
peiliovi sisäkäyttöön, leveys 92 
cm, 20 €. P. 0400 295 721.

Nahkasohva, musta, uusi, hinta 
380 €. Täytetty kettu, supikoira, 
korppi, metrisiä halkoja. P. 040 
770 3923.

Vuokrattavana YKSIÖ (1h+kk+ 
s+ph, parveke) 34 m2 Pudas-
järven keskustassa. Tied. p. 
040 546 8734.

Halutaan vuokrata rivitalo kak-
sio pudasjärven keskustasta. 
P. 044 040 1956.

VUOKRATAAN
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

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

Taksi Piipponen Oy

Taivalkosken Urheiluhallilla 
(Urheilutie 8) 

su 18.9.2016 klo 18.00

Järj. TaKu

BINGO

Pääpalkintona 250 euron ostokortti, palloraja 54.
Tervetuloa!

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €

os. Sarakyläntie 4661
la 17.9.16 klo 21.00-01.00. 

Sarapirtillä TANSSIT

Esiintyjänä 
JORE 

SILTALA 

SÄRKELÄN OSAKASKUNNAN 
VERKKOKALASTUS 

Kovalammella
SU 25.9. klo 12 - PE 30.9. klo 12

Puheenjohtaja

Illikaisten sukuseuran 
KESÄTAPAHTUMA 

 la 15.7.2017
Pudasjärvellä Livon koululla 

Tutustu sukuseuran kotisivuihin ja liity jäseneksi: 
https://sites.google.com/site/illikaisensuku/ 

Vuonna 2016 liittyneiden kesken arvotaan ilmainen 
osallistuminen sukujuhlaan 2017 sekä 

sukuseuran lippalakkeja!

Liput 12€, 
sekahaku uutuutena 
naistenhaku, arvonta

La 17.9. klo 20.30-01
Huttukylän Ns 

Sing Music 
Karaoke kahviossa!

Syyskauden avajaiset

Koitelinkoskentie 720, Kiiminki        www.huttukylanns.net  

SARI KOIVIKKO 
& DOMINO

Pudasjärven Livon 
paliskunnan varsinainen

SYYSKOKOUS  
pidetään Livon koululla 

pe 23.9.2016 klo 17. 
Käsiteltävät asiat: Poronhoitoasetuksen 

3 pykälän määräämät ym. esilletulevat asiat. 
Hallitus

Koskenhovilla su 18.9.2016 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

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

KURENKOSKI
TERVETULOA VIIHTYMÄÄN TAPAHTUMIEN KESKIPISTEESEEN

Kauppatie 7 Pudasjärvi
010 666 8420

www.facebook.com/Kurenkoski

HOTELLI-RAVINTOLA

Hotelliyö  1 hlö 70€,  2 hlö 85€ 

Tervetuloa! Perjantaina 16.9.
Karaoke ja  wintti lippu 5 €

STAND UP-Koomikko 
MIIKA PETTERSSON

Lauantaina 17.9.

Karaoke ja wintti lippu 5 €

lippu 12 €, ennakkolippu pe klo 16 asti 10 €!

BiotalousLeader-info
keruutuotteiden 

poimijoille 
ke 21.9.2016 klo 12-15 

Pudasjärvi, LAromit, Ranuantie 253
Ohjelma: • Paikallisesti jalostetut keruutuotteet osana bio-
taloutta, Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja koti-
talousnaiset • Mitä keruutuotteita kannattaa kerätä? Yhteis-
työ keruussa, jalostuksessa ja markkinoinnissa. Sertifiointi 
luomukeruualueeksi ja lupa-asiat maanomistajien kanssa, 
Anni-Inkeri Törmänen, LAromit Oy • Kahvi ja keskustelua

Ilmoittaudu 18.9. mennessä: www.proagriaoulu.fi > 
BiotalousLeader > Tulevat tilaisuudet
Lisätietoa: taimi.mahosenaho@maajakotitalousnaiset.fi, 
puh. 040 551 7807

TILAISUUS ON 
MAKSUTON –
ILMOITTAUDU
MUKAAN!

24 h kävely-juoksutapahtuma
Hirvaskosken koululla

la-su 24.-25.9. alkaen la klo 15.
Kuntoilijat voivat kävellä tai juosta oman kunnon 

mukaan la klo 15-21 ja su klo 9-15. 

Kilpailijat 24 h: 
Miehet ja naiset sekä joukkueet 5 henkilöä.

Reitti 4 km hiekka-kangaspolku ja 
pimeällä 1,7 km valaistu pururata. 

Osallistumismaksut: 
Kuntoilijat 20 €, kilpailijat 40 €, joukkue 100 €. 

Tilinro: FI16 5360 0420 0306 14 Koillis-Golf ry
Kilpailijoille tarjolla urheilujuomaa.

Tiedustelut: Pekka Kinnunen 0400 381 548
Ilmoittautuminen ma 19.9. mennessä 

ari.pohjanvesi@gmail.com

Tervetuloa!
Järjestäjä:

Koillis-Golf ry (Sotkajärven Vedon puolesta)

Torstaina Team Hyvä mieli tempaisee jakamalla apuaan 
yllättävissäkin paikoissa.  Tulemalla klo 10 Hyvän mielen paik-
kaan pääset mukaan  tiimin toimintaan.  
Maksuksi avusta riittää pelkkä hymy ja kiitos!  

Hyvän mielen perjantaina klo 10-14 taiteilija Kari Tykky-
läisen taidetyöpaja jatkuu syyskuun ajan. 

Kahvia ja pikkupurtavaa, toimintatoiveita otetaan vastaan, ta-
voitteena tehdä yhdessä perjantaista Hyvän mielen perjantai! 

Jos sinä tai ryhmäsi haluaa itse järjestää tapaamisia tai toimin-
taa Hyvän mielen paikassa, niin paikka on varattavissa oman 
ryhmäsi/yhdistyksesi käyttöön ma-ke kirjaston aukioloaikoina. 

Kaikki toiminta on maksutonta.

Ulla-Maija Paukkeri  
Hyvän mielen paikat aluevastaava  
Puh. 0400 449 814

Hyvän mielen paikan 
toimintaan 
torstaisin ja perjantaisin Pudasjärven kirjastoon!

Tervetuloa 

tutustumaan ja 

osallistumaan

Lukuvuosi alkaa kansalaisopistol-
la ensi viikolla. Kurssikalenteriin 
on merkitty paljon kurssiuutuuk-
sia erityisesti kädentaitojen osalta.

Oululainen Markku Parkkinen 
tulee pitämään puukon teosta oi-
kein mestarisarjan kurssit, sillä hän 
on nelinkertainen Suomen mestari. 
Maanantaina 19.9. on puukkomes-
tarin info kello 17.00 Rimminkan-
kaan entisellä koululla puukäsityö-
luokassa.

Puukon valmistus valmiste-
rään aloitetaan nyt sen vuoksi, että 
puukko saadaan valmiiksi tuppi-
neen kurssiajan puitteissa. Puukon 

terän tekeminen on jo oikeastaan 
oman kurssinsa aihe, mainitsee 
Parkkinen.

Kaikki niksit eivät avaudu kir-
jallisuudesta, omin käsin tekemi-
nen on puukon teossa se paras 
oppi. Materiaalikirjokin monipuoli-
nen, kun puukon tekoon tarvitaan 
taitoja niin luun, puun, messingin, 
teräksen, nahan, tuohen ja sarven 
käsittelystä.

Reilut 10 vuotta puukkoja val-
mistaneen Parkkisen meriittilista 
on mittava, uusimpia saavutuksia 
Suomessa ovat Kauhavan Puukko-
festivaalien 2. palkinto Kokemäen 

puukon teossa sekä Suomen Puuk-
koseuran puukonrakennuksen SM-
kilpailuiden voitto sarjassa leuku.

Parkkinen on tulossa pitämään 
kahta kurssia puukonteosta, toi-
nen on nimeltään korupuukko. Ko-
rupuukko ei tarkoita pelkästään 
pientä ja sievää, vaan kyse on puu-
kon ja tupen reilummasta koriste-
lusta.

Puukkokurssi pyörähtää käyn-
tiin maanantaisin ja korupuukko-
kurssi perjantaisin. Puukkomesta-
rin oppiin on oululaisilla ollut kova 
hinku, kurssit on myyty minuu-
teissa loppuun. Parkkinen toivot-

taakin pudasjärviset tervetulleiksi 
kursseilleen. Kurssit sopivat myös 
aloittelijoille.

Ajantasaiset tiedot kursseis-
ta löytyvät osoitteessa https://
opistopalvelut.fi/pudasjarvi/, jos-
sa myös ilmoittautuminen käy kä-
tevästi. Ilmoittautua voi myös pu-
helimitse.

Etukäteen ilmoittautuminen 
varmistaa kurssien alkamisen, osal-
listujaminimi on jokaiselle kurssille 
7 opiskelijaa.

Kansalaisopiston 
tiedotus

Kansalaisopiston puukkokurssi 
alkaa ensi viikolla mestarin opissa

TULEVAISUUDEN PUDASJÄRVI  
- OSALLISTAVA BUDJETOINTI  
KÄYTÄNTÖÖN
Torstai 22.9.2016, Pudasjärven kaupungin  
valtuustosali Otava Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi
Kaupungin tavoitteena on sisällyttää osallistava budjetointi osaksi 
kaupungin toimintaa.  
Päivän työpajoissa voit vaikuttaa tulevaisuuden Pudasjärveen. 

SIVUKYLIEN KOULULAISILLE  
KERHOTOIMINTAA
klo 9.00-11.30 
Ideoidaan yhdessä sivukylien koulujen kerhotoimintojen järjestämi-
sestä. 

OSALLISTAVA BUDJETOINTI  
TYÖLLISTÄMISEN TUKENA
klo 14.30-20.00 
Asiantuntijoina mukana  
Seija Korhonen, asiantuntija, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 
kansalaistoiminta, Joni Meriläinen, Lintulammen asukasyhdistys ry, 
toiminnanjohtaja, Reija Paananen, Diak ja Sokra, tutkija.
Lisätietoja www.pudasjarvi.fi

Kahvitarjoilu
Tervetuloa!

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Laavu-hankkeesta saadut 
hyvät kokemukset kannus-
tavat laajentamaan osallis-
tavan budjetoinnin käyttöä 
Pudasjärvellä. Hanke järjes-
tääkin nyt työpajoja, joissa 
ideoidaan osallistavan budje-
toinnin viemistä käytäntöön. 
Nämä toimenpiteet sisällyte-
tään vuoden 2017 talousar-
viovalmisteluun ja kaupun-
gin toimintaan vuoden 2017 
aikana.  

Aamupäivällä kello  9-11.30  
etsiä uusia ideoita, ajatuksia 
ja mahdollisuuksia sivukyli-
en koulujen kerhotoiminto-
jen järjestämisestä. Koululai-
sia ja huoltajia on jo kuultu, 
nyt tarvitaan järjestäjiä. Ope-
tus- ja sivistystoimen bud-
jetissa on suunnattuna si-
vukylien kerhotoimintaan 
lukukaudelle syksy 2016 ja 

kevät 2017 määrärahaa 7 500 
€. Seija Korhonen avaa osal-
listavaa budjetointia ja Mervi 
Niemi opetus- ja sivistystoi-
mesta, avaa kerhotoiminnan 
mahdollisuuksia.

Iltapäivällä kello 14.30- 
20.00 keskitytään osal-
listavaan budjetointiin  
työllistämisen tukena. Asian-
tuntijoina ovat mukana Sei-
ja Korhonen maaseutupo-
litiikan yhteistyöryhmästä 
kansalaistoiminta avaamas-
sa osallistavaa budjetoin-
tia. Lintulammen asukasyh-
distyksen toiminnanjohtaja 
Joni Meriläinen  kertoo so-
pimuksellisesta työllisyyden 
hoitamisesta ja tutkija Reija 
Paananen, Diak ja Sokra kun-
talaisen hyvinvoinnista. Työ-
pajoissa etsitään ratkaisumal-
leja Pudasjärvelle.

Osallistavalla budjetoinnilla 
rakennetaan tulevaisuuden 

Pudasjärveä  
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Perinteiseksi tapahtumak-
si muodostunut, seitsemäs 
Huippukymppi juostiin Iso-
Syötteellä 10.9. Joka kerran 
kisaan osallistunut, viimei-
set viisi vuotta aivan kärki-
sijoille sijoittunut Kimmo 
Kymäläinen juoksi ennätyk-
sensä 36,09, jolla tuloksella 
voitti kisan. Plakkarissa on 
tosin myös voitto ensimmäi-
seltä Huippukympiltä seit-
semän vuoden takaa. Pu-
dasjärvisiä oli tällä kertaa 
aikaisempaa kertoja vä-
hemmän, tosin jotkut heistä 
osallistuivat samaan aikaan 
järjestettyyn Iso-Syöte Pol-
kujuoksuun. Siinä pääosan 
järjestelyvastuusta kantoivat 
Limingan Niittomiehet, josta 
oli myös runsaasti juoksijoi-
ta. Polkujuoksutapahtumat 
ovat kasvattaneet koko ajan 
osallistujamääriään ja siinä 
kehityksessä haluttiin ja ha-
lutaan olla myös Pudasjär-
vellä mukana. 

Polkujuoksu tuonut 
uusia juoksijoita
Limingassa asuva, mutta Pu-
dasjärven urheilijoita edus-
tava, Riikka Tulppo juoksi 
21 km vaihtelevaa maastoa 
sisältävän Polkujuoksun 
1.38,33. Hän oli osallistu-
nut äskettäin Ultra-Trail du 
Mont Blanc vuoristojuok-
suun, josta oli ehtinyt juuri 
ja juuri toipua. Seuraavaksi 
Riitta suuntaa matkansa lo-
kakuussa Portugaliin, jossa 
on Polkujuoksun MM-kisat. 
Miesten kisan voitti Mark-
ku Nikkanen Limingasta 
1.26,51. Paras pudasjärvinen 
oli 11. sijoittunut Juha Ron-
kainen 1.57,49. 

Juoksujen monivuotinen 
kuuluttaja, Limingan Niit-
tomiesten juoksuvalmen-
taja Jorma Jokelan mukaan 
vuonna 1972 alkuun laitettu, 
nyt muutaman vuoden tau-
olla ollut, Syöte-hölkkä aloi-
tettiin uudelleen, koska aika 
on nyt ns. kypsä tämän tyyp-
piselle tapahtumalle. 

Huippukymppi perinteenä 
– Polkujuoksu kasvamassa suurtapahtumaksi

-Polkujuoksu on tuonut 
juoksun pariin uusia juok-
sijoita, jotka ennen eivät ole 
osallistuneet massatapahtu-
miin. Ensimmäinen Syötteen 
polkujuoksu sai hyvän läh-
dön ja monet mukanaolevat 
uskoivat, että jatkossa täs-
tä kehittyy iso tapahtuma. 
Tapahtumasta saatu koke-
mus hyödynnetään, mm. 
reitin merkitsemiseen kiin-
nitetään huomiota. Pitem-
män matkan matka jatkuu 
tulevaisuudessa 2,6 kilo-
metriä ja myös koko mara-
tonin mukaan ottamista 
harkitaan, johon Syötteen 
kansallispuisto antaa loista-
van mahdollisuuden. Seu-
rojen välinen yhteistyö toi-
mi loistavasti ja jatkoa on 
luvassa, totesi Jokela kisan 
jälkeen.

Nuorille oma kisa
Nuorille oli myös juoksu-
kisa, jossa 13-vuotias nuori 
lupaava juoksija Aarre Pauk-
keri 13v sarjassa taittoi 2 km 
matkan 5.49. Kolmas oli pu-
dasjärveläinen Ville-Veikko 
Salmela 6.33. Tyttöjen vas-
taavassa sarjassa Johanna 
Salmela pinkoi neljänneksi 
ajalla 7.46. 

Perjantai-iltana oli kestä-
vyysseminaari, joka sai run-
saasti kiitosta 60 osallistujan 
toimesta. Suomen Hiihto-
liiton entinen päävalmenta-
ja ja maastohiihdon lajipääl-
likkönä toimineella Pekka 
Vähäsöyringillä oli paina-
vaa tekstiä liittyen kestä-

vyysurheiluun. Hän valotti 
asiantuntevasti mitä on ää-
rimmäinen kestävyyshar-
joittelu. Miten pitää silloin 
harjoitella ja millä tasol-
la. Menestyäkseen on har-
joiteltava ja tavoiteltava 
huippukestävyyttä, ei kan-

nata jättää menestymistä 
loppuvedon/-kirin varaan. 
Sitä ei pysty monikaan pit-
kään tekemään. Hän otti esi-
merkiksi mm. kestävyys-
juoksija Martti Vainion, joka 
pystyi juoksemaan pitkään 
kovaa vauhtia. HT

Nyt aloitetussa Polkujuoksussa oli runsaammin osallistujia kuin perinteisessä Huippukympissä, jonka lähtö oli puoli tun-
tia tämän lähdön jälkeen. 

Taisto Puurunen ja Jorma 
Puurunen taittoivat vaati-
van kympin alle 50 minuu-
tissa. 

Mäkihypyn olympiakultamitalisti Toni Nieminen yhdessä 
vaimonsa Heidin kanssa oli kisapäivän aikana Tunturi Pu-
bissa esittelemässä Syötteellä ynnä muualla myytäviä lo-
ma-asuntoja. 

Taivalkosken Kuohun miehet Auno Tyni, Esko Koivula ja 
Esko Paavola viettivät viikonloppua Iso-Syötteellä urheilu-
asioiden ympärillä. He kiittelivät perjantain kestävyyssemi-
naaria. Siellä Vähäsöyrinki oli selostanut mm. mitä äärim-
mäinen väsymys ja kilpailussa vauhdin sietokyky on. Myös 
oli kuultu vertailua harjoittelun määrästä ja tehoista. Var-
maa on kuitenkin, että jos määrää ja tehoja on vähän, sil-
lä ei pärjää!

Syötteen Huippukympillä ovat alusta saakka olleet lähettä-
jänä Jussi Saarela ja kuuluttajana Jorma Jokela. He kiittele-
vät seurojen yhteistyötä ja näkevät nyt aloitetun Polkujuok-
sun kasvavan tulevaisuudessa suureksi tapahtumaksi. 

Jani Kokko ja Inka Karvo-
nen Oulusta kertoivat har-
rastaneensa treenaamista 
yhdessä. Syötteen polku-
juoksu kiinnosti, koska 
paikka on niin lähellä Oulua, 
että voi käydä päiväsittäin. 

Huippukympin voittaja Kim-
mo Kymäläinen valmistau-
tumassa juoksuun päättä-
väisellä ilmeellä. 

Erkki Honkanen on hoitanut 
kuntoaan ja lähti kokeile-
maan Polkujuoksua lyhem-
mälle kahdeksan kilometrin 
matkalle. 

Nuoret kirmaisivat kahden kilometrin lenkille ennen aikuisten lähtöä.

Tulokset:
Huippukymppi Miehet 10 km 1. Kimmo Kymäläinen Suomussalmen 
Rasti 36:09, 2. Aleksi Härkönen Pudasjärven Urheilijat 37:24, 3. Jarkko 
Paukkeri Limingan Niittomiehet 38:13, 4. Jonne Seppänen Vaalan Karhu 
38:39, 5. Jaakko Päkkilä PNGC 40:21, 6. Elias Valikainen Kalajoen Junkkarit 
42:12.  
Miesten 40v sarjan voitti pudasjärveläinen Jorma Puurunen 49:10, M55 
sarjassa Taisto Puurunen oli toinen 47.05, M60 sarjassa Timo Illikainen 
juoksi neljänneksi ajalla 51.34, M65 sarjassa Paavo Juurikka juoksi ajan 50,13 
ja kuntosarjassa Timo Heikkilä 1.00,31. 
Naisten sarjan voitti Rosa Kilpi Oulun pyrintö 51,16, 2. Silja Saarela Li-
mingan Niittomiehet 53:56, 3. Veera Soini Oulun Hiihtoseura 56:17. Ainoa 
pudasjärvinen oli kuntosarjaan osallistunut Minna Salmela 1:13:56. 
Poikien 13 v kisassa kahden km matkalla kolmas oli Ville-Veikko Salmela 
6:33 ja tyttöjen 13 v 2 km Johanna Salmela neljäs 7.46.
Polkujuoksu 21 km miehet:
M 21 km 1.Markku Nikkanen LNM 1.26,51, 2. Mika Kauppinen Kempele 
1.38,33, 3. Seppo Kellokumpu Kajaanin Suunnistajat 1.41,30, 4. Heikki Ahola 
Liminka 1.48,30, 5. Jari Jokinen Oulu 1,49,43, 6. Karim Pinter Oulu 1.50,47, 
11. Juha Ronkainen PuU 1.57,18, 16. Kari Jylhänlehto PuU 2.00,43, 25. Jou-
ko Ojala PuU 3.05,27. 
Polkujuoksu 21 km naiset: 1.Riikka Tulppo PuU 1.38,33, 18. Anneli Oja-
la PuU 3.05,27. 
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PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa 30.9.2016 asti

•  Ainutlaatuinen, patentoitu koostumus 
tuo ensiluokkaisen raikkaan hengi-
tyksen.

•   Voimakas vaikutus kestää 12 tuntia – 
aamusta iltaan.

•   Tieteellisesti tutkittu, tehokas vaiku-
tusmekanismi.

•   SB12 mint&menthol maistuu viileän 
raikkaalta minttu-mentolilta.

•   Sisältää 0.05 % natriumfluoridia.

•   SB12 duo maistuu viileän raikkaalta 
eukalyptukselta.

•  SB12 duo sisältää 0.2% natriumfluo-
ridia, joka antaa lisäsuojaa reikiinty-
mistä vastaan hampaiden pesun jäl-
keen.

17€
(norm. 21,31/500ml)

SB12 
Original ja 
SB 12 duo

500 ml

SB12-suuvesi. 
Ensiluokkaisen raikas hengitys.

TERVETULOA 
EDULLISILLE 

KONEKAUPOILLE!
Kiertuetiedustelut: 

Pasi Ahonen 040 566 9472Pudasjärven Vianor, Ouluntie 73, ma 26.9. klo 9–15

POHJOISEN 
KIERTUEELLAKONEKAUPPIAAT

Riuttolehto Oy

Metsä-Säämänen Oy

AB Tomas Kjellman

Haka-traktori Oy

Koskelo Forest Bio-Expert Oy

Findoor CRELEA Oy

Esittelyssä:
Tapio Sykeharvesteri

Paikalla: 
Esa Ahopelto 
ja Tapani Rintala

Esittelyssä: Jeantil
PR 2000 paalisilppuri
Poromiesten unelma!

Paikalla: 
Pasi Ahonen

Työnäytös!

Paikalla: 
Juhani Koskelo
ja Ville Koskelo

Metsä-
kuormain-
yhdistelmät

Paikalla 
Antti Ruha

Klapikoneet

Paikalla: 
Petri Heikkilä

Paikalla: 
Ari Halmetoja

Esittelyssä: 
• Karhu lumilinko
• Karhu klapikoneet
• Karhu metsäpaketit Ei lämpöä harakoille!

Esittelyssä: 
• Kinetic pienmetsäkone
• Country
   metsäkuormainyhdistelmät

Suomen Teollisuusvaate Oy
Tuomo Vääräniemi

Edustaja
040 586 3389

Puh. 020 730 3003
www.teollisuusvaate.fi

 

Suomen Teollisuustyökalut Oy
Ismo Ansala

Edustaja
040 705 2940

Puh. 020 730 3000
www.idg-tools.com

idg-tools.com

Hake-, pelletti- ja klapikattilat
tehokkaaseen lämmitykseen 

20–3000 kw

Esittelyssä 
AM 300 S 
HARVESTERI

Pienpuuharvesteri

Paikalla: Pertti Säämänen
Investointi huolettomaan 

tulevaisuuteen
• CE-HYVÄKSYTYT OVET • PALO-OVET 

• 50 JA 60 MM ERISTEVAHVUUDET

puh. 040 196 4600 WWW.FINDOOR.FI

Paikalla: 
Sakari 

Turtinen

Vianor Edustajamme paikalla

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

PUDAS-KONE OY

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

Palvelevaa konekauppaa jo lähes 40 vuotta
Liikkeemme 

avoinna:
ma-pe 9-17

PIHALLE JA PUUTARHAAN
SRC 775 JYRSIN

650€

122 C POLTTOMOOTTORI- 
TRIMMERI

149€

COMBI 36 E SÄHKÖKÄYTTÖINEN 
RUOHONLEIKKURI

89€

GE 140 L
OKSASILPPURI
299€

SHP 60 POLTTOMOOT-

229€

AKKUPENSASLEIKKURI

249€

249€

299€

439€

SBL 327 V POLTTO-

169€

● maksimiok-
san paksuus 
40mm

● teho 2500 W
● huoltovapaa 

valssiterä
● murskaava

● Briggs & Stratton moottori
● Työleveys 75cm  ● Vaihteet 1 + 1

● Kevyt käynnistää

RAJOITETTU 
ERÄ!

● Teho 1400 W
● Keräävä, silppuava ja 

taaksepuhaltava

VAIN 1 kpl!

● paino 5,5kg
● hammasväli 27mm
● käännettävä kädensija

● paino 2,9 kg
● 36 V lithium-ioni akku
● Mukana laturi
● Hammasväli 30mm
● Akku ja laturi yhteensopiva 

muiden Stihl Compact akkutuot-
teiden kanssa

HSA 56

AKKUPUHALLIN
BGA 56 

● paino 2,1 kg
● 36 V lithium-ioni akku
● Mukana laturi
● Säädettävä puhallusputki
● Max ilmavirrannopeus 54 m/s !
● Max ilmamäärä 750 m3/h !
● Akku ja laturi yhteensopiva muiden Stihl Compact 

akkutuotteiden kanssa

BG 56 
POLTTOMOOTTORI-

● Max ilmamäärä 730 m3/h
● paino 4,1 kg
● Ilmavirran nopeus 60 m/ s

BR 200 
REPPUPUHALLIN
● Max ilmamäärä 

800 m3/h
● Ilmavirran nope-

us 67 m/ s
● paino 5,8kg

MOOTTORIPUHALLIN
● maksimi ilmannopeus 72 m/s
● Imuritoiminto vakiona

LOPUT 
TYÖNNETTÄVÄT 
RUOHONLEIKKURIT 199€

ALKAEN

TORI PENSASLEIKKURI

PUHALLIN

VAIN 1 kpl!

VAIN 1 kpl!


