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YKKÖSOSOITTEETON KAIKKIIN 
PUDASJÄRVELÄISIIN TALOUKSIIN JA YRITYKSIIN

PUDASJÄRVI-lehti

TyöTakomo työllistää 
s. 6

Kalastajapeikko saapui 
peikkopolulle s. 8

PUDASJÄRVEN ASIOISTA KERTOVA, PUOLUEISTA RIIPPUMATON, PAIKKAKUNNAN OMA KAUPUNKILEHTI PE 4.8.2017
Lue koko lehti netistä: www.pudasjarvi-lehti.fi, jo torstai-iltana

www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 

93100 PUDASJÄRVI, 
Puh. (08) 821 185

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

Tervetuloa!

MEILLÄ PAKATAAN
PAPERIPUSSEIHIN!
1.8.2017 alkaen perimme muovi-

pusseista 20 sentin maksun.
Paperipussin saat maksutta.

Seuraavat silmälääkäriajat 
ke 9.8., ke 16.8. , ke 6.9.

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

Suojaa silmäsi kevätauringolta,
uudet aurinkolasimallistot saapuneet.

mm. RayBan, Oakley, Bollé...

alk.

Moniteholasien ostajalle

AURINKOLASIT
samoilla vahvuuksilla kaupan päälle!

Yksitehoaurinkolasit 
voimakkuuksilla

PUDASJÄRVEN OPTIIKAN 
HURJA KESÄTARJOUS!

www.pudasjarvenoptiikka.fi

Kaikki aurinkolasit väh. -30%
Aurinkolaseja alk. 10 €

Huom.
Pe 4.8. liike

suljettu.
VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI 
TA I S O I TA 0 8 822 41 6

MAKSUTON  OPTIKON  NÄÖNTUTKIMUS  SILMÄLASIEN OSTAJALLE.0€

Tarjous koskee uusia silmälasitilauksia (sisältää kehykset ja linssit) eikä 
sitä voi yhdistää muihin etuihin. Silmälasien ostajalle optikon yksilöllinen 
näöntutkimus 0 € (norm. 35 €), ei koske piilolinssitutkimusta. Tarjous voimassa 
31.8.2017 asti.

S I S Ä LTÄ Ä  K E H Y K S E T  J A  L I N S S I T

KAIKKI  
SILMÄLASIT

AURINKOLASIT
Myös
 kaikki

-40%

Suomen 
Kelloseppäliitto 
ry:n jäsenliike

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

MUISTAMISET

80 vuotta alan palvelua Pudasjärvellä

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

199 00

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00
Tuotantotie 1, Pudasjärvi, 

Puh.  020 752 8260

KEINUTUOLI 
CELLO QUEEN 
95X63X80CM
Vaalea polyrottinkinen 
keinutuoli, jossa teräsrun-
ko. Väriltään beigen-
kirjavaa polyrottinikia, 
mukana harmaanruskea 
istuinpehmuste.

PUUTARHAPENKKI 
GRANNY FSC EUKA-

LYPTUS 129X50X79 CM 
VALKOINEN

149 00

Puinen penkki FSC-sertifioitua 
eukalyptusta. Penkki on maa-
lattu valkoiseksi PU-maalilla.

Puhoskylän lähikaupan pihalla 
klo 9-14. Ei paikkavarauksia eikä 

osallistumismaksua.

PERÄKÄRRYKIRPPIS la 5.8. 

Puhoskylän lähikauppa

Puhoksentie 4, 93390 Puhoskylä, p. (08) 837 308.
Palvelemme: ma-pe 8.30-17.00, la 8.30-14.00, su 10-12

Tervetuloa! Anne ja Mervi

avoinna ti ja to klo 14-17.
Os. Rimmintie 15, Pudasjärvi
entinen ruokala 4. rakennus

Unelmatehtaan 
kierrätysmyymälä

Erämaan markkinat 
Syötteen luontokeskuksella 
5.8. klo 11-15.

Soiva Siili esiintyy klo 12
Mukavaa ohjelmaa 
koko perheelle!
Tervetuloa, vapaa pääsy! 
Syötteen luontokeskus, puh. 0206 39 6550 kuva: Vesa Ranta.

Meiltä vaivattomasti 
Kelan invakuljetukset, omavastuu 25 € 

(kerryttää vuotuista omavastuuta).

Kuljetamme Pudasjärvellä Kela-invakuljetukset 
Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.

Myös henkilö- ja palvelukuljetukset.

Tilaukset suoraan p. 0400 288 221
Pyydä tarjous: lauri.lantto@luukku.com

Pudasjärven Taksipalvelut Oy

HUOM!

-YLEISURHEILUN 
MESTARUUSKISAT

Maanantaina 14.8. klo 18.00 Suojalinnan kentällä

2012 ja myöh. synt. 40 m, pallo
2010 - 2011 synt. 40 m, pallo
2008 - 2009 synt. 40 m, pallo
2006 - 2007 synt. 60 m, kuula, pituus
2004 - 2005 synt. 60 m, kuula, pituus

Ilmoittautumiset 11.8. mennessä 
numeroon 0400 346 097 
/ Heino Ruuskanen tai 
heino.ruuskanen@pudasjarvi.fi. 
Ei jälki-ilmoittautumisia.

 

 

Yhdessä hyvä tulee.

Kaikille kilpailijoille 
mitalit ja kisajuomat. 

Tervetuloa 
kisailemaan koko 
perheen voimin!

Sarjat tytöille ja pojille:

Kisat järjestää OP Pudasjärvi yhteistyössä 
Pudasjärven Urheilijoiden kanssa.

Parhaat 
palkitaan!

Kioski avoinna!

KIRPPIS
(ent. Leipomo) Lukiotie 1 

ti-ke 8.-9.8. klo 11-15.
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 6.8. klo 10, Timo Liikanen, 
Valtteri Laitila, Keijo Piirainen. Messu katsottavissa suo-
rana videolähetyksenä seurakunnan kotisivujen kautta.
Kirkkokahvit. 

Erämaakirkko Juorkunassa Kirkaslammen rannal-
la su 6.8. klo 13 (sadesäällä Kälväsvaaran porokämpäl-
lä), toimittaa Heikki Nissinen, saarna Timo Liikanen. Ky-
läseura tarjoaa Lapin ukon porokeittoa lisukkeineen. 

Kouluun lähtevien siunaaminen Hirsikampuksella to 
10.8. klo 18, Valtteri Laitila, Jukka Jaakkola.

Nuotioillat: Kipinän koululla ti 8.8. klo 18.

Diakoniavastaanotto torstaisin klo 9.15.-11.00.

Rauhanyhdistykset: Kesäseurat Hirvaskosken ry:llä su 
6.8. klo 13 ja 18 (Urpo Illikainen, Antti Lauhikari). Seu-
rat Ervastissa ry:n mökillä su 6.8. klo 13 (Risto Lauhika-
ri). Seurat Kurenalan ry:llä su 6.8. klo 16 (Pekka Lehto, 
Seppo Leppänen).

Kastettu: Väinö Uuno Pekka Mäntykenttä

Haudattu: Lempi Maria Kosamo 99 v, Toini Johanna Jur-
mu  84 v, Lauri Aukusti Ojala 79 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 

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

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

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

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

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

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

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

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 74,00 € 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@pudasjarvilehti.fi

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

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

Sivunvalmistus
Hannu Rastas
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Lämmin kiitos kaikille minua syntymä-
päivänä monin eritavoin muistaneille.

Kirsi Kipinä

(Matt. 7:13-14)
Helluntain jälkeisinä pyhäpäivinä kirkko-
vuodessa keskitytään Jeesuksen puheisiin 
ja opetuksiin. Liturginen väri on muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta vihreä, 
elämän ja kasvun väri. Helluntain jälkeinen 
aika kutsuu meitä kasvamaan Jeesuksen 
Kristuksen tuntemisessa. 

Tulevan sunnuntain kirkkovuoden tee-
mana on totuus ja harha. Se koskettaa 
meitä jokaista. Elämme maailmassa, jossa 
joudumme kamppailemaan erottaaksem-
me totuuden valheesta ja oikean väärästä. 
Kristityn mieli on kysellä Jumalan tahtoa ja 
sen toteutumista elämässä. 

Jeesuksen pääopetuspuheena uudes-
sa testamentissa pidetään niin sanottua 
vuorisaarnaa, joka on Matteuksen evanke-
liumin luvuissa 5-7. Siinä Jeesus tarkaste-
lee monia uskon näkökulmasta keskeisiä 
opetuksia. Hän muun muassa opettaa Isä 
Meidän –rukouksen, puhuu Jumalan huo-
lenpidosta sekä esittää tulkintansa Jumalan 
laista ja sen tehtävistä.  Hän varoittaa tuo-

mitsemasta tunnetun hirsi silmässä –ver-
tauksen avulla. Kultaisella säännöllä Jeesus 
tiivistää vanhan testamentin lain ja pro-
feettojen sisällön: ”Kaiken minkä tahdot-
te ihmisten tekevän teille, tehkää se heille” 
(Matt. 7:12). 

Ensi sunnuntain lyhyessä evankeliumi-
tekstissä, Matteuksen 7. luvun jakeissa 13 
ja 14 Jeesus opettaa kahdesta portista ja 
tiestä. Ahdas portti ja kapea tie johtaa elä-
mään, avara portti ja lavea tie vie puoles-
taan kadotukseen, eroon Jumalasta. Ope-
tusta on tulkittava tekstiyhteydestä käsin. 
Ajatus kahdesta tiestä oli tuttu jo Jeesuk-
sen aikana eettisistä pohdinnoista, ihmisen 
valinnasta hyvän ja pahan välillä. Tässä yh-
teydessä portti ja sitä seuraava tie liittyvät 
läheisesti yhteen. Kuva portista esiintyy 
vanhan testamentin temppeliliturgiassa 
(Ps. 118:19-20). Temppeliin kuljettiin por-
tin kautta. Tässä yhteydessä tie ja portti-
kuva on mieluummin rinnakkainen, kuin 
peräkkäinen. Suoraviivainen tulkinta ah-
taan portin kautta kapealle tielle mene-

misestä avaa vain osan vertauksen syvyy-
destä. Raamatun ympäristössä kapea tie 
löytyi vuoristosta, jossa oli varottava rot-
kon reunaa. Putoaminen oli mahdollista 
koko ajan kapeallakin tiellä, lavea tie suo-
rastaan johti alas vaivaan. 

Vuorisaarnassa puhutaan paljon Juma-
lan tahdon noudattamisesta ja siitä, mitä 
ihminen elämässään tekee. Jeesus opetti 
tässä yhteydessä, että elämään vievän tien 
löytää harva. Koska kyseessä on löytämi-
nen, se merkitsee, että ikuinen elämä on 
lahja. Kysymys ei lopulta ole ihmisen va-
linnasta tai tekemisistä sen suhteen. Kun 
opetuslapset kyselivät, mitä heidän tuli-
si tehdä, että he tekisivät Jumalan tekoja, 
Jeesus vastasi: ”Uskokaa häneen, jonka Ju-
mala on lähettänyt” (Joh. 6:29).

Ikuiseen elämään vievä tie avautuu 
eteemme joka päivä uskon kautta. 

Timo Liikanen

Elämän tie

Perheemme suunnitteli muuttoa Pudasjärveltä hankki-
maamme asuntoon. 26-28.6. ilta-/yöaikaan, meillä olevan tiedon 
mukaan, koulupoikia Kurenalasta on käynyt talolla. Sieltä hävi-
si perheellemme kuuluneita tavaroita. Myös rauhanturvaajays-
tävillemme kuuluneita lahja- ja muistoesineitä lähti pitkäkyntis-
ten mukaan.

Asian selvittämiseksi ko. poikien tai anastetusta omaisuu-
desta tietävien kannattaisi itse ottaa pikaisesti yhteyttä asiasta 
sopimiseksi sekä anastetun omaisuuden palauttamiseksi  omis-
tajilleen. 

Mikko ja Pia Lumme puh. 040 747 8638 

Varkaiden kannattaisi ottaa 
yhteyttä ja palauttaa anasta-
mansa tavarat

Lukijan kynästä

Torielämää
Aurinko pilkahtelee pilvien 
lomasta. Luonnon kukat ku-
koistaa tien varsilla. Kesä al-
kaa olla kauneimmillaan.

Lomalaiset ovat tulleet 
sukulaisia katsomaan kau-
empaa.

Tietopiste on avattu 
30.6.2017 asiakkaille. Tie-
topiste on Kurealan Ky-
läyhdistys Ry:n ylläpitä-
mä. Toisella nimellä olemme 
kutsuneet tietopistettä elä-
män luukuksi. Se on avoin-
na arkisin 9-15.

Silloin, kun torilla on 
muita kahvin myyjiä, pi-
dämme tietopisteen kiinni. 
Emme halua kilpailla mui-
den yhdistysten kanssa. Sa-
depäivinä elämän luukku on 
kiinni.

Asiakkaina meillä on pal-
jon ulkomaalaisia. Aikoi-
naan ruotsiin muuttaneet 
käyvät tervehtimässä suku-
laisia kesälomareissulla. He 
käyvät samalla katsomas-
sa torielämää. Heillä on rak-
kaita muistoja Pudasjärveltä. 
Aika kuluu nopeasti. Vuodet 
vierivät.

Kuulin eräältä ruotsiin 
muuttaneelta, että Pudas-
järven keskusta on kovasti 
muuttunut.

- Onko muuttunut pa-
rempaan vai huonompaan 
suuntaan, kysyin häneltä.

Torin tietopisteessä kalastajat Marja-Liisa Asplund ja Sulo Pitkänen Västeråsista, Ruotsis-
ta. Olivat menossa Haaparantaan katsomaan lapsen lapsia. Heitä palvelivat Kerttu ja Han-
nu Simu sekä kuvan ottaja Anna-Riikka Huhta.

- Parempaan, hän huokai-
si ja vastasi.

- Kiitos kuuluu Kertulle ja 
Hannulle, vastasin.

- Kerttu on tehnyt kovas-
ti töitä Kurealan torin ja mui-
denkin asioiden eteen. 

Saamme kaikki olla kiitol-
lisia hänelle ja Kertun avio-
miehelle, Hannulle. Hannu 
kantaa vedet. Hannu tukee 
toimintaa kaikin tavoin.

- Minä nostan hattua heil-
le, ruotsalainen sanoi.

- Hyvä, sanoin. Keskuste-

limme hetken tulevaisuuden 
näkymistä ja arjesta Ruotsis-
sa. Kiitin ja toivotin tervetul-
leeksi uudelleen.

Mietin, että millainen tori 
on vuosien päästä. Säilyy-
kö ympäristö. Onko vuosien 
kuluttua hienoja kukkia.

Havahdun ajatuksistani, 
kun pääskynen lentää mata-
lalta korkealle. 

Ei meidän tarvitse tule-
vaisuutta huolehtia. Eläm-
me päivän kerrallaan. Arjen 
pienet jutusteluhetket anta-

vat voimaa. On ilo katsella 
kaikenlaisia ihmisiä. Palvel-
la kaikkia asiakkaita saman-
vertaisina.

Aurinko paistaa kirkkaas-
ti. Poutapilvet lipuvat hiljal-
leen taivaalla. Lämmin lou-
natuuli puhaltelee kasvoille, 
kun katselen elämänluukus-
ta torinäkymää.

Toivotamme kaikki terve-
tulleeksi Tietopisteeseen!

Anna-Riikka Huhta

• Esitteet 
• Tabloid -lehdet 

• Omakustannekirjat  

• Valokuvauspalvelut  
 (yrityskuvaukset, häät,  
 hautajaiset, rippi- 
 kuvaukset, syntymä- 
 päivät, kastejuhla...)

VKK-Media Oy

Pudasjärvi-lehti Oy

KAIKENLAISET
sivunvalmistus- ja painopalvelut 

kauttamme

Puh. 0400 385 281                   vkkmedia@vkkmedia.fi
www.vkkmedia.fi                    www.pudasjarvi-lehti.fi
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PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

Makoisia marjoja
Variksenmarjako linnun oma.
Suolla hilla keltainen soma.
Pihlajanmarjat ketusta happamia
Mättäällä puolukoita punaisia.
Mustikastako siniseksi suu.
Mesimarjako unohtuu.
Tyrni vitamiinipommi vertaansa vailla.
Juolukka korissa vain onnekkailla.
Karpalon melkein väkisin nielen, 
mansikka taas tekee iloiseksi mielen. 
Vatussa piilossa pikkuinen mato. 
Puutarhassa kypsymässä herukkasato.
Oliivipuulle saat komeasti pokata,
saathan öljystä sen ruokaa kokata.

Sisko Illikainen

Minun ”pieni” lapseni, kuinkas tässä näin pääsi käymään? Min-
ne meni tuo aika, ovatko vuodet alkaneet juoksemaan- min-
ne kiire hoppu?

Muistan syntymähetket, täältä kaukaa sydänmaalta hopulla 
lähdettiin iltayöstä. Saivat ammattilaiset laittaa parastaan – lap-
sivesi mennyt, poltot alkaneet ja matkaa reilut 100 kilomet-
riä. Oi lapseni, kuinka selviämme? Syksyinen usvayö kietoo har-
sojaan Hirvisuon ylle – näkyvyys huono. Olen kipeä – lapseni 
kuinka selviämme? Tuo ammattilaisten tyyneys – poltot tihene-
vät – kaasua lisää. On naisten yö – päivystyksessä Kurenalla 
naislääkäri – ambulanssissa naiset – kätilö mukaan, taas yksi 
naisvoima lisää. Lapseni me selviämme. Synnytyssalissa kolme 
minuuttia, kuulen voimakkaan huutosi – äiti täältä tullaan. Isä 
saapuu myöhässä, ei ole uskaltanut ajaa niin lujaa. Onnen hetki, 
hän tuudittaa vasta syntynyttä poikaansa sylissään ja laulaa tu-
tun laulun ” hummani hei, hummani hei. Me selvisimme. 

Nyt tuo nuorukainen herää aikaisin työn ääreen, täällä sy-
dänmaalla. Aika mihin riennätkään – mikä kiire hoppu? Elämän 
nälkä sukupolvelta toiselle.

Mökin mummi Jongulta

Mummin muistoja

Lukijan kynästä

Torielämää 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

S-marketissa Pudasjärvellä
Avoinna: Ma-Pe 10-17, La 10-14 

Matkahuolto: Ma-Pe 10-17www.aarrekauppa.net

AarreArkusta 
Laadukkaat 
Koulu-
tarvikkeet 
ja Koulukalenterit!

Näistäkin
saat

Kanta-
Asiakkaan

Alennuksen!

Pärjänsuon kylätapahtumat
kasvattavat suosiotaan

Pärjänsuon kyläaktiiveista 
muodostuva Hupitoimikun-
ta järjesti tänäkin vuonna 
kaikille avoimet kesäpäivät 
Hirvihallilla lauantaina 15.7. 

Osallistujamäärä kipu-
si reippaasti yli kahteensa-
taan kävijään, jotka muo-
dostuivat sylilapsista jo 
varttuneempaan väkeen. 
Kävijöitä oli Ruotsista asti, 
myös lomalaiset ovat otta-
neet tapahtuman hyvin vas-
taan. 

Kolmituntisen tapahtu-
man ajalle oli järjestetty mo-
nenlaista toimintaa: lasten 
suosikki keppihevosten este-
kisa keräsi totuttuun tapaan 
paljon osallistujia. Muutama 
vikurointi esteellä nähtiin, 
mutta jokainen kilpailija ylsi 
palkintosijalle. Aikuisten kil-
pailulajeina olivat tikan- ja 
kettinginheitto. Iloinen kuu-
lumisten vaihto ja mukava 
tunnelma saivat ajan lähes 
pysähtymään, juuri sopiva 
kesäinen ja aurinkoinen sää 
sai ihmiset viihtymään.

Leikkimielisten kilpailui-
den ohella nautittiin moni-
puolisista tarjoiluista. Kah-
vi, mehu, pannukakku sekä 
makkarat lisukkeineen mais-
tuivat. Lapsille oli lisäksi jää-
telöä ja karamelleja. Hu-
pitoimikunnan kantavana 
periaatteena tapahtumien 
järjestelyissä on, että tarjoi-
luista ei veloiteta. Varoja toi-
minnan pyörittämiseen ke-
rätään arpojen myynnillä ja 

Kettinginheittoa ja kuulumisten vaihtoa. Lasten viihtyvyyteen on panostettu vuosi vuodel-
ta. Aiemmin investoidun hiekkalaatikon lisäksi tänä vuonna uusina ajanvietepeleinä olivat 
renkaan heitto ja frisbeegolf.

Tiivis oli tunnelma ajoittain sisätiloissa, mutta hyvin mah-
duttiin kahvittelemaan ja nauttimaan tarjottavia sekä osal-
listumaan arvontaan.

hyvät olivat palkinnot tällä-
kin kertaa. Hupitoimikun-
nan väki sai paljon kiitosta 
osakseen niin paikan pääl-
lä, kuin myöhemmin Pär-
jänsuolaisten facebook –ryh-
mässä. 

On ilo seurata, kuinka ak-
tiivista toiminta on Pudas-
järven sivukylillä ja erilaisia 
tapahtumia järjestetään tal-
kooperiaatteella. Kylien yh-
teisöllisyys ja yhteishenki on 
todella merkityksellinen ja 
tärkeä asia, sitä kannattaa ja 
pitää vaalia!

Mirka Pääkkö

Parkinson kerho tärkeänä vertaistukiryhmänä
Parkinson kerho kokoontuu 
Pudasjärvellä joka kuukau-
den ensimmäisenä tiistaina. 
Tavallisesti kokoontumis-
paikkana on Hyvän mielen 
tila kirjastolla. Heinäkuun 
kokoontuminen oli kesäisis-
sä merkeissä Iijoen rannal-
la Eero ja Irmeli Määtän ko-
tona. 

Vapaamuotoisiin ko-
koontumisiin osallistuu 
kymmenkunta henkilöä, 
joskus enemmänkin. Kerho 
toimii vertaistukiryhmänä, 
keskustelujen aiheina kiin-
nostavat esimerkiksi lääk-
keet ja niiden voimakkuu-
det. Uusilla lääkkeillä on 
saatu toivottamalle tuntu-
nutta tautia pysäytettyä. En-
nen kaikkea kerholaiset toi-
vovat voivansa olla tukena 
uusille, äskettäin sairastu-
neille henkilöille. 

-Täällä ollaan avoimin 
kortein. Jaksaa paremmin 
elää, kun on tukihenkilöitä, 
todettiin kokoontumisessa 
yhteisesti. 

Vierailijoina ovat käy-

Heinäkuun ensimmäisen tiistain kokoontuminen oli kesäisissä merkeissä Eero ja Irmeli 
Määtän kotona. Kokoontumisen lopuksi oli saunominen Eeron lämmittämässä savusau-
nassa ja kaikki halukkaat pääsivät myös uimaan Iijoessa.

neet muun muassa Oulun-
kaaren hoitotyön päällikkö 
Ritva Väisänen ja Oulun lii-
ton puheenjohtaja Aaro Väy-
rynen Oulusta. Toiminnas-
sa on kerhokokoontumisten 
lisäksi ollut teatterimatko-
ja ja käytiinpä Oulussa Par-
kinson-liiton 100-vuotisjuh-
lassa. 

Varsinaista vetäjää/johta-
jaa kerholla ei tällä hetkellä 
ole. Kerholaiset ovat kiitol-
lisia yhdelle kerhon aktiivi-
jäsenelle Seija Mäntykentäl-
le, joka aiemmin on toiminut 
kerhon vetäjänä. Jonkin ai-
kaa kestäneen tauon jälkeen 
kerho on virinnyt tänä vuon-
na uudelleen toimintaan ja 

koollekutsujiksi ovat suos-
tuneet Irmeli ja Eero Määttä, 
joka kokee saaneensa kerhon 
kautta hyvin paljon tarpeel-
lista tietoa sairaudesta ja sen 
hoidosta. 

Kerholaiset toivovat, että 
uusia jäseniä saataisiin mu-
kaan ja toivottavat heidät 
tervetulleeksi. 
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Nuotioilta ja onkitapahtuma 
Siurualla

Yhteiset tapahtumat kaiken-
ikäisille ovat koonneet run-
saasti väkeä tänä kesänä 
Siurualla. Nuotioilta ja onki-
tapahtuma keräsivät yhteen-
sä noin puolentoistasataa 
kävijää viime viikolla Siuru-
an osakaskunnan laavulle.  
Osakaskunnan puheenjoh-
taja Tuula Liikasen mielestä 
molemmat tapahtumat oli-
vat mahtavia ja hän oli po-
sitiivisesti yllättynyt kävi-
jämääristä. Tunnelma oli 
kesäisen leppoisa molem-
missa tapahtumissa. 

Seurakunnan kanssa yh-
teistyössä järjestettävä nuo-
tioilta kokosi väkeä niin lä-
heltä kuin kauempaakin. 
Sää oli aurinkoinen, eikä 
paarmat ja sääsket haitan-
neet isommin. Seurakunnas-
ta nuotioiltaan osallistuivat 
erityisnuorisonohjaaja Mar-
ko Väyrynen ja kirkkoherra 
Timo Liikanen. 

Timo Liikaselle Siuruan 
nuotioilta oli ensimmäinen, 
jossa hän oli mukana. Timo 
iloitsi siitä, että paikalla oli 
paljon eri-ikäisiä kyläläisiä, 
lapsista vanhuksiin. Hänestä 
oli mukava huomata, kuinka 
väki lähti innokkaasti mu-
kaan leikkimielisiin kilpai-
luihin, joita Marko oli iltaa 
varten suunnitellut. Liika-
sen mieleen oli jäänyt erityi-
sesti lämpöinen vastaanotto 
sekä monia mukavia koh-

taamisia. Hänen mielestään 
aktiiviset kyläyhteisöt ovat 
seurakunnan toiminnan nä-
kökulmasta tärkeä yhteis-
työkumppani. 

Onkikilpailuun osal-
listui noin 80 kävijää. Ta-
pahtuman toteuttamiseen 
osallistui suuri joukko vas-
tuunkantajia ja vapaaehtoi-
sia. Yhteistyössä mukana 
olivat osakaskunnan vas-
tuuhenkilöt, Ala-Siuruan 
kyläyhdistys ja Siuruan työ-
väentalon toimijat, sekä va-
paaehtoiset. Sirkka ja Kalevi 
Taivalojaa oli pyydetty va-
paaehtoisiksi toimitsijoiksi 
tapahtumapäivään. He oli-
vat ottaneet tehtävän vas-
taan mielellään ja kokivat 
sen erittäin vaativana ja tär-
keänä. Heidän tehtävänä oli 
kirjata onkikilpailuun osal-
listujat ja punnita kilpailun 
jälkeen saatu kalasaalis. Tai-
valojat kokivat tämän teh-
tävän kunnia-asiana. Reijo 
Kolehmainen käynnisti var-
sinaisen onkikilpailun, sekä 
Raimo Tapojärvi toimi yh-
dessä Reijon kanssa viral-
lisena valvojana kilpailun 
aikana. Yksi aktiivinen Siu-
ruan työväentalon toimija 
Tuovi Määttä paistoi mauk-
kaita nuotiomakkaroita mo-
lemmissa tapahtumissa. Or-
vokki ja Maarit huolehtivat 
tottuneesti kahvitarjoilusta 
ja arpojen myynnistä. 

Kauno Nymanin vetämä 
kettinginheitto kokosi in-
nokkaita lapsia ja aikuisia 
heittäjiä aina viime hetkeen 
saakka. Kolme parasta pal-
kittiin lasten ja aikuisten sar-
joissa. Siurualta kotoisin ole-
va Maire Mertala osallistui 
ensimmäistä kertaa tällai-
seen tapahtumaan kotikyläl-
lä. Maire kertoi viihtyvänsä 
hyvin tapahtumapäivässä, 
vaikkei onkikilpailuun osal-
listunutkaan.  Hän tykkäsi 
erityisesti siitä, että tapah-
tuman organisoijat olivat 
järjestäneet juuri sellai-
sen tapahtumapäivän, jo-
hon kaikenikäiset saattoivat 
osallistua. Hän toivoo jat-
kossakin järjestettävän tal-
laisia tapahtumia.

Tuula Liikanen iloitsi sii-
tä, että kilpailuun osallis-
tui ennätysmäärä 48 onki-
jaa.  Seuraavaa kertaa varten 
rantaa tulee raivata laajem-
min, sillä aikuisten vuorol-
la oli yhtä aikaa onkimassa 
28 henkilöä. Onkijat antoivat 
muutamia hyviä kehittämi-
sideoita jatkoa ajatellen. Ne 
pyritään huomioimaan. 

Kalakilpailussa oli tyttö-
jen, poikien, naisten ja mies-
ten sarjat. Kaikista sarjois-
ta palkittiin kolme parasta. 
Lisäksi kaikki onkikilpai-
luun osallistuvat lapset sai-
vat palkinnon. Suurimman 
kalan saaneen voiton nappa-

si Teemu Liekola 240 paina-
valla särellä. 

Tuula Liikanen uskoo, 
että jokainen tapahtumaan 
osallistuja nautti päivästä. 
Tällaisen huomion hän oli 
aistinut liikkuessaan väki-
joukossa. Lisäksi Tuula oli 
kiinnittänyt huomiota tä-
män tapahtuman järjestelyi-
hin osallistuvien vastuun-
kantajien ja vapaaehtoisten 
ahkeraan toimintaan ja iloit-
si siitä. Hänen mielestään 
kaikkien työskentelystä ais-
ti aidon mukana olemisen 
meiningin ja järjestelyt toi-
mivat kiitettävästi. 

Kilpailun päätyttyä siir-
ryttiin palkintojen jakoon 
”Moskovaan”, jossa suori-
tettiin myös arvonta. Pää-
palkintona olleen nestekaa-
sugrillin voitti Lotta Roth 
Rovaniemeltä. Tässä yhtey-
dessä Tuula Liikanen lausui 
vielä kiitokset jokaiselle yh-
dessä ja erikseen. Erityises-
ti hän kiitteli kaikkia palkin-
tojen lahjoittajia; paikallisia 
yrityksiä, sekä Oulun, Iin, 
Kemin, Rovaniemen, Kuo-
pion, Ranuan ja Kempeleen 
muutamia yrityksiä ja yksi-
tyisiä henkilöitä. 

Helena Koivukangas, 
kuvat Tuula Liikanen, 
Mika Koivukangas

Kirkkoherra Timo Liikanen pitämässä hartautta Siuruan 
nuotioillassa. Kuva: Marko Väyrynen

Poikien onkikilpailun voittaja Teemu Liekola. Hän nappasi 
myös suurimman kalan saajan voiton. 

Sandra Koivukangas koki pelottavana sätkivän kalan. Hän 
sai kuitenkin vietyä kalan puntarille ja voitti sillä tyttöjen 
sarjan.

Vielä viimeiset onkien viritykset ennen varsinaista kilpai-
lua.

Koulut alkavat kuudella 
koululla elokuun 
puolessa välissä
Koulutyö alkaa elokuun 14. 
päivänä niin Hirsikampuk-
sella kuin Lakarin, Saraky-
län, Hirvaskosken, Kipinän 
ja Syötteen peruskoululaisil-
la. Hirvaskosken, Kipinän ja 
Syötteen koulut alkavat kel-
lo 8.30 ja muut koulut kello 
yhdeksän.

Moni opettaja ja koulu-
lainen joutuu piakkoin tote-
amaan, että kesä on mennyt 
nopeasti lomailun merkeis-
sä ja akkuja ladattaessa Hir-
sikampuksen rehtori Mikko 
Lumpeen tavoin. 

Opettajatilanne on Lum-
peen mukaan hyvä, sillä ke-
väällä valitut uudet opettajat 
eivät ole peruneet valintaa, 
vaan ottavat virkansa vas-
taan siinä kuin ennestään 
tutut opettaja. Opettajakun-
ta on pääosin tuttua ja vain 
muutama muutos. Toinen 
koulukuraattoreista on uusi.  

Pudasjärven oppilasmää-
rät ovat olleet positiivises-
ti kasvavia ja suunta jatkuu 
tänäkin lukuvuonna. Hirsi-
kampuksen kohdalla tilanne 
on rehtori Lumpeen mukaan 
sellainen, että esiopetus-
ryhmiä tulee kolme samoin 
kuin 1-luokkia. 

- Olemme edellisten jär-
jestelyjen vuoksi joutuneet 
poikkeamaan Hirsikampuk-
sen alkuperäisestä tilajärjes-
telystä. Kampus on suun-
niteltu 800 oppilaalle ja nyt 
oppilaita on noin 720, joten 
vielä on kasvunvaraa eikä 
tarvitse alkaa laajennus-
ta suunnittelemaan, rehto-
ri Lumme mainitsi tyytyväi-
senä.

Koulukyytien järjestelyt 
ovat rehtorin mukaan me-
neillään viranomaisten ja 
yrittäjien kesken. Pääosin 
isot linjat ovat kuljetuspuo-
lellakin kunnossa. Koulu-
päivärakenne on esikoulun 
ja ala-asteen luokkien osalta 
ennallaan, mutta yläasteen 
puolelle on tulossa rakenne-
muutos.

- Yläasteen oppilaiden 
koulupäivät alkavat kello 9 
ja päättyvät kello 15. Odo-
tus- ja hyppytunnit poistu-
vat peruskoulusta. Kunakin 
koulupäivänä on kaksi puo-
len tunnin mittaista välitun-
tia, joiden aikana on tavoit-
teena aktivoida oppilaiden 
liikuntaa muun muassa säh-
lyn, lentopallon tai muun 
aktiviteetin avulla. 

Mikäli jollakin koululai-
sella on soittoharrastus, niin 
hän voi käyttää pitemmän 
välitunnin omaan harras-
tukseensa, jos aikataulu so-
pii opettajalle, rehtori Mikko 
Lumme valaisi muutoksia.      

Hirsikampus on valmis 
toiselle kouluvuodelle, sil-
lä koulu on selvinnyt en-
simmäisestä kouluvuodesta 
vain pienin korjauksin. Pari 
peltiä on vaihdettu yhteen 
kattofronttiin ja yhden luo-
kan kipsiseinän vaurio kor-
jattu. 

- Tuntuu aivan ihmeeltä, 
että voiko maailman suurin 
hirsikoulu selvitä lukuvuo-
den rasitteista näin pienin 
korjauksin, Mikko Lumme 
iloitsee.

Maastopyöräilyreitistä 
Kurenalle kuntalaisaloite
Kaupunginvaltuutettu Mar-
ko Koivula on tehnyt kun-
talaisaloitteen maastopyö-
räilyreitistön tarpeesta 
Kurenalan keskustassa ja 
linkityksestä Jyrkkäkosken 
maastoon. 

Pudasjärven puskaradi-
on kautta siihen on tullut li-
sää allekirjoituksia noin 50 ja 
mukaan lähteminen on edel-
leen mahdollista. Koivula 
suunnittelee luovuttavan-
sa aloitteen kaupungille elo-
kuun puolivälissä. 

Tarvitsisimme maasto-
pyöräilyreitistön tähän Ku-
renalan keskustaan ja lin-
kityksen jyrkkäkosken 
maastoon. Pudasjärvellä ja 
keskustan alueella on pal-
jon maastopyöräilijöitä ja 
nyt on tullut vielä uutena 
nämä Fatbiket, joilla halu-
taan ajaa maastossa ja lähim-
mät maastot ovat Syötteellä. 

Mikäli tähän keskustaan 

tehdään reitit, niin uskon, 
että käyttäjiä on. Jyrkkäkos-
kella on mahdollisuus ajaa 
jonkin verran, mutta maas-
topyörällä ajamiseen tarvi-
taan pitempiä lenkkejä ja 
vaihtelevaa maastoa, eikä 
mielellään asvalttia. Voisi-
ko maastopyöräreiteissä ke-
sällä hyödyntää jo olemassa 
olevia hiihtoreittejä? Siltojen 
tekeminen auttaa myös tal-
vella latuverkoston pitempi-
aikaista käyttöä. Keskustan 
puolella voisi miettiä myös 
reittiä kohti Kongasjärveä 
Mustanlammen hiihtoreitin 
kautta. 

Uskon että Liikuntatoi-
mella löytyy tähän asiaan 
tietotaitoa ja toivottavasti 
myös halukkuutta kehittää 
paikallisten liikuntamahdol-
lisuuksia. 

Marko Koivula 
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA
PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKALOPPUVIIKKO PE-LA 4.-5.8

HK
BURGERI
100 g

KANAN-
MUNAT 
10 KPL

Saarioinen Eväs
SALAATTI-
ATERIAT
210 g 350

rss

029
kpl

SOKERI-
MUNKKI

100
pss

Vaasan
LOUNAS-
SÄMPYLÄT
8 kpl/320 g tumma
tai vaalea

139
pss

499
kg

Sika-nauta
JAUHELIHA
2 kg/tal.

695
kg

Atria
GOTLER
MAKKARA
palana100

rss

Arla Keso
RAE-
JUUSTOT
200 g

Apetit
PERUNA-SIPULI
SEKOITUS
1 kg

MINIPYYHE-
KUMIT
12 kpl

GEELI-
KYNÄT
4 kpl/pkt 240
5-OS.
KOULU-
TARVIKE-
SETTI 350

MUISTIKIRJA
& MONI-
VÄRIKYNÄ 290

1590 750
FROZEN
KOULU-
TARVIKE-
SETTI
jätti, 16-osaa

FROZEN
PENAALI
koulu-
tarvikkeilla alk. 250

420
FROZEN
TIARA-
KYNÄ 280

REPPU
alk.

PENAALI

Tuore perattu
MUIKKU

795
kg

Atria naudan
TAKUUMUREA SISÄPAISTI
n. 1 kg/kpl

995
kg

Atria
Viljaporsaan
SISÄFILEE
n. 500 g kpl
naturel tai 
pehmeän pippurinen

079
pss

Elodrado
LOHKO-

PERUNAT
450 g

maustettu

Esikeitetty

PALAMAISSI
450 g

199
pkt

199
pkt

Atria Kytösavu
MEETWURSTI
175-200 g

1299
kg

Ingman
MAUSTETUT
KERMAJÄÄTELÖT
1 L

  249
pkt

BANAANIT
Costa Rica

  159
kg

299

799
kg

2/talous

Kulta Mokka
KAHVI
500 g pkt

499
10 kpl

079
pkt

595
kg 299

rss

Vaasan
RUIS-
PALAT 
12 kpl/660 g

pss159

2/talous

595
kg 795 

kg

Porsaan
GRILLI-
KYLJYKSET

Hyvä
NAUTA
JAUHE-
LIHA

2/talous

20/talous

995
kg 129 

pss

Nauda luuttomat
KEITTOLIHA-
PALAT

Pouttu
SAVUKUUTIO
TAI SUIKALE
230 g

Atria
HIILLOS-
MAKKARAT 
400 g

pkt149
Olvi
LIMSAT
0,95 l

pll100
Ingman
JÄÄTELÖ-
TUUTIT
120 ml

3 kpl200
Wipu
MEHU-
JUOMAT
1 l

prk079
Jumbo Fourre
TÄYTE-
KEKSIT
500 g

pkt199

Pågen
MUFFINSIT 
8 kpl 240-280 g
kaakao tai sitruuna

pkt

Mummon aidot
POIMUTETUT
RANSKAN
PERUNAT
450 g

pss100

279

FROZEN & RYHMÄ HAU AIHEISET KOULUTARVIKKEET MEILTÄ!

PERJANTAI 4.8.              LAUANTAI 5.8. MAANANTAI 7.8.          TIISTAI 8.8.
LOHIMARKKINAT: 
Tuore Norjan
LOHI 2-3 kg
kokonainen raj. erä

KOULUTARVIKEOSASTOLTA

995
kg

RAUTAOSASTOLTA

Wurth
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm
250 kpl

Sievin
SAAPPAAT
turvakärjellä ja nauhoilla

65,- 0,9 l

695 199,-

• Maks. sahausleveys 90°/45° 305 mm/205 mm • Maks. sa-
haussyvyys 90°/45° 65 mm/36 mm • Sahanterä Ø 216 x 30 
mm • Nimellinen ottoteho 1,5 kW • Laser sahauskohdan 
tarkkaan näyttöön • Integroitu työvalo • Paino 14 kg • 
Takuu 1 vuosi tai Metabo XXL-takuu 3 vuotta  (rekisteröi-
tymällä valmistajan 
sivuilla 4 viikon 
sisällä 
ostopäivästä) 

Tuore
GRILLIKYLKI
talon mausteella

Atria Perhetilan
OHUT KANA-
FILEE
350 g 
hunaja-
marinoitu

Maalais
LIHA-
HYYTELÖ

KOKO ELOKUUN

240

125,-

Markki 
TAITTUVA
MATTOTELINE

Rakentajan 
PUUÖLJY
esim. pähkinä

15,-599

2,7 l SÄHKÖPERÄ-
MOOTTORIT

129,-
149,-

40 LBS

50 LBS

Metabo KGS216M LIUKUJIIRISAHA
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Sukukansoilla yhteinen Taidesilta-taideleiri
Pudasjärvellä pidetään 1.8.-
5.8. Sukukansojen taidesil-
ta-taideleiri, jonne osallistuu 
nuoria kädentaitajia Komin 
tasavallasta ja Pudasjärveltä. 

Leirillä pidetään työpajo-
ja, joissa opiskellaan erilai-
sia kädentaitoja, joita opet-
tavat sekä suomalaiset että 
komilaiset opettajat. Leirin 
ohjaajina toimivat mm pu-
dasjärveläiset Marja-Leena 
Tykkyläinen ja Katri Kemp-
panen ja Vylgordin taide-
koulun Zaranin pitkäaikai-
nen opettaja, kansantaiteilija 
Valeri Toropov.

Työpajatyöskentelyn li-
säksi leiriläiset pääsevät tu-

tustumaan Kynttilätaloon, 
kotiseutumuseoon, Oulun 
kaupunkiin ja taidemuse-
oon, Nallikariin ja Oinas-
Panuman porotilaan sekä 
Syötteeseen. Lauantain oh-
jelmassa leiriläisillä on Suo-
mi-Venäjä-Seuran Pudasjär-
ven osaston 60-vuotisjuhla 
Pohjantähdessä.

Taideleirin käytännön 
järjestelyistä vastaa Suomi-
Venäjä-Seuran Pudasjärven 
osasto yhteistyössä Pudas-
järven kaupungin kanssa. 
Pudasjärveltä on tehty yh-
teistyötä Komin tasavallan 
kanssa jo viidentoista vuo-
den ajan. Torstaista 3.8. läh-

tien Pudasjärvellä vierailee 
myös Syktyvdinskin piirin 
virallinen delegaatio, jolla 
oli vierailun ensimmäisenä 
päivänä tutustumiskohteina 
kaupunginvirasto, kansan-
taiteilija Eero Räisäen veis-
tosnäyttely Eetenissä ja illal-
la Kynttilätalo Sotkajärvellä. 
Delegaation jäsenet osallis-
tuvat myös SVS:n Pudasjär-
ven osaston 60-vuotisjuh-
laan. 

Yhdistyksen vetäjinä toi-
mivat puheenjohtaja Mar-
ja-Leena Törrö on ja sihteeri 
Keijo Piirainen.  

RR

Talkootyöntekijänä osal-
listuminen iloinen juttu

Kesäpilkin MM-kilpailut 
on yksi useista Pudasjärven 
Urheilijoiden järjestämis-
tä suurista ja näyttävistä ta-
pahtumista. Tänäkin kesänä 
kokonaisen viikon kestävä 
tapahtuma oli varsinainen 
talkootyöntekijöiden osallis-
tumisen ja puurtamisen pir-
teä kukkanen. 

Talkoolaisten työpanos 
hommien hoitumisessa on 
niin itsestään selvä asia, että 
sitä ei tule erityisemmin no-
teeranneeksi ennen kuin se 
puuttuu. Maija Piri on kanta-
nut vahvan talkootyökorten-
sa kekoon PuU:n tapahtu-
missa useiden vuosien ajan 
kuntourheilujaoston edusta-
jana. Hän kertoo nauttivansa 
kioskissa, makkaranpaisto-
pisteessä ja muissa asiakas-
palvelupaikoissa työskente-
lystä, koska silloin saa olla 
tekemisissä erilaisten ihmis-
ten kanssa. Eritoten Kesä-
pilkin osallistujia hän kehuu 
motivoituneeksi, monimuo-
toisiin olosuhteisiin sopeu-
tuvaksi ja mukavaksi po-
rukaksi. Hankalia tilanteita 
hän ei koe isommin kohdan-
neensa. Ulkomaalaisten asi-
akkaiden kanssa kielitaito 
on joskus hiukan hakusassa, 
mutta elekielellä ja toisten 
talkoolaisten avulla asiak-
kaat on aina saatu palveltua 
kiitettävästi. 

Luonnon olosuhteis-

sa tapahtuva ruoka- ja muu 
huoltotoiminta on voimia 
vaativaa, tarkkaa ja kekse-
liäisyyttä edellyttävää työs-
kentelyä. Maija Piri tote-
aakin, että ”itse on oltava 
viemärinä ja tuomarina”, jot-
ta tavarat ja tarjottavat ovat 
siististi asiakkaiden saavu-
tettavissa ja ylimääräiset roi-
nat niille kuuluvissa pai-
koissaan. Yksin Maijan ei 
näitä tehtäviä tarvitse hoi-
della. Tällä kertaa hänellä oli 
työvuorossaan apuna Sointu 
Veivo sekä soutajiksi pestau-
tuneet Timo Kerälä, Jorma 
Puurunen, Reino Haarahil-
tunen ja Tarmo Kokko. 

Joka jaosto mukana
Työvuorot oli jaettu etukä-
teen eri urheiluseuran jaos-
toille, jotka sitten homma-
sivat työntekijät kioskille ja 
veneiden kuljettajiksi. 

Maanantaina yleisurhei-
lu, tiistaina suunnistus, kes-
kiviikkona hiihto ja uinti, 
torstaina lentopallo, perjan-
taina kuntourheilu, lauan-
taina ja sunnuntaina mäki-
, voimistelu- ja hiihtojaosto. 

Pilikkiviikosta enemmän 
ensi viikon lehdessä. 

Sointu Veivo
PuU kuntourheilujaoston 
talkoolainen

Maija-Liisa Piri, Timo Kerälä ja Sointu Veivo olivat perjan-
taina aamuvuorossa kisapaikalla talkoolaisina. Kuva Essi 
Kipinä.

TyöTakomo työllistää

Pudasjärvellä TyöTakomon 
kautta on tähän mennes-
sä palkkatuella työllistynyt 
kuusi henkilöä yrityksiin. 
Etenkin maa- ja metsätalou-
den puolelta on tullut yhtey-
denottoja, joissa on tiedus-
teltu hankkeen asiakkaita 
kesäajan työtarpeisiin. Myös 
muidenkin toimialojen puo-
lelta kyselyjä on jonkin ver-
ran tullut. Tässäpä muuta-
mia esimerkkejä hankkeen 
kautta työllistyneistä henki-
löistä.

Hankkeen asiakas Erk-
ki Outila pääsi palkkatuella 
puoleksi vuodeksi ajamaan 
kaivinkonetta koneyrittäjä 
Kari Taipaleelle. Kuvaushet-
kellä Erkki oli juuri aloitte-

lemassa iltavuoroaan maan-
muokkauskohteella, kun 
yksi kauhan kynsistä irtosi 
kesken kaivuun. Pienen et-
sinnän jälkeen kynsi löytyi-
kin maasta ja Erkki asensi 
kynnen paikoilleen järeällä 
pultilla. Tämän jälkeen maa 
alkoikin kääntymään reip-
pain ottein raesateen siivit-
tämänä.

Alli Pigg pääsi TyöTako-
mon kautta kesäajaksi töi-
hin Tili- ja veroasiaintoi-
misto Aila Repolalle. Allin 
mielestä työ on ollut erit-
täin antoisaa, kun on pääs-
syt oppimaan uusiakin asi-
oita. Pääasiallisia tehtäviä 
ovat olleet kirjanpito-, pal-
kanlaskenta- ja asiakaspal-

velutehtävät. Allin kaverina 
on touhunnut kuvassa näky-
vä konttorikissa Julia.

Puhoskylässä nuori mies 
Mikko Juurikka pääsi kai-
vinkoneen puikkoihin maa-
talousyrittäjä Eero Hyttiselle 
pellontekoon. Kuvaushet-
kellä aurinko paistoi täydel-
tä terältä ja paarmojen mää-
rä sumensi taivaan. Mikko 
kertoikin tulleensa työmaal-
le jo kuuden maissa aamulla, 
jotta lämpötila ei ehtisi nous-
ta liiaksi koneen hytissä työ-
vuoron loppuun mennessä.

Jaurakkajärvellä oltiin 
myös pellon teko puuhis-
sa maatalousyrittäjä Heikki 
Putulalle. Molemmilla pel-
lon teko työmailla oli yhteis-

tä se, että kiviä nousi maa-
perästä varsin runsaasti. 
Miehet tuumasivatkin, että 
kivien haraaminen ja hau-
taaminen maahan hidastaa 
työntekoa valtavasti. Täl-
laisilla maapohjilla oikean 
työskentelytekniikan oi-
valtaminen nopeuttaa työn 
etenemistä huomattavas-
ti. Molemmat miehet olivat 
erittäin tyytyväisiä siihen, 
että olivat saaneet TyöTako-
mon avustuksella itselleen 
työpestin alkutalveen saak-
ka.

Kesäterveisin 
Tomi Illikainen.

Puhoskylässä nuori mies Mikko Juurikka pääsi kaivinkoneen puikkoihin maatalousyrittäjä Eero Hyttiselle pellontekoon.

Alli Pigg pääsi TyöTakomon kautta kesäajaksi töihin Tili- 
ja veroasiaintoimisto Aila Repolalle. Allin kaverina kontto-
rikissa Julia. 

Sukukansojen taidesilta-taideleirille osallistuu nuoria kädentaitajia Komin tasavallasta ja 
Pudasjärveltä

Hankkeen asiakas Erkki Outila pääsi palkkatuella puolek-
si vuodeksi ajamaan kaivinkonetta koneyrittäjä Kari Taipa-
leelle. 
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Kaupan käynnissä
meneillään vilkas kesäaika

Kulumassa oleva kesä on 
ollut oikukas, ja se on har-
mittanut paitsi lomalaisia 
myös yrittäjiä. Viileät ke-
lit ovat lyöneet leimansa 
liikkeiden kaupankäyntiin, 
koska kesän alkaminen vii-
västyi lähes kuukaudella. 
Sesonkituotteiden normaa-
li myyntiaika on yleensä al-
kanut jo toukokuun puolella 
ja tänä vuonna sesonki lyhe-
ni reilusti.

M-Tavaratalon yrit-
täjä Tapani Ranua tote-
si kesätuotteiden sesongin 
alkaneen vasta kesä- ja hei-
näkuulla. Hän sanoi alku-
kauden olleen hiljaista vii-
leiden säiden takia ja se on 
näkynyt muun muassa grilli-
tuotteiden kaupassa. Lihojen 
ja makkaroiden vilkkaampi 
myynti on käynnistynyt säi-
den lämpenemisen myötä.

- Sormituntumalla voisi 
sanoa, että rakentaminen on 
ollut samaa tasoa kuin viime 
kesänä ja sen vuoksi rauta- 
ja työkalukauppa on käynyt 
viime vuoden tapaan, Ranua 
tuumaili ja toivoi mansikka-
kaupan käyvän hyvin, sillä 
mansikka on hyvälaatuista 

M-Tavaratalon kauppias Tapani Ranua kertoi kesätuottei-
den myynnin vilkastuneen säiden lämpenemisen myötä.

ja aivan kotimaista. 
Joillakin M-tavarata-

lon osastoilla on jo ryhdyt-
ty myymään sesonkituottei-
ta alehintaan. Muun muassa 
tekstiiliosastolla on alkanut 
alemyynti ja siellä valmis-
taudutaan lähestyvään syys-
sesonkiin.

Kiireinen Perhemarketin 
kauppias Pertti Heikkinen 
mainitsi kesän oikeasti al-
kaneen vasta nyt, joten tässä 
vaiheessa on vaikea arvioida 

kesäkauden tulosta, joka on 
tiedossa vasta viikkojen jäl-
keen.

Erikoisliikkeissä kesäinen 
kaupankäynti jatkuu vilk-
kaana. Kesportissa on me-
neillään alemyynti ja se on 
yrittäjien Jaana Mourujärven 
ja Ahti Nivakosken mukaan 
lisännyt myyntiä. Myös Pu-
das-Koneen yrittäjä Kyösti 
Hökkä oli kiireinen ja kertoi 
asiakkaita olevan mukavas-
ti.  RR

Rakentaminen on 
vilkastumaan päin

K-Raudan tuotevalikoima on laaja ja tuotteet ovat hyvin 
esillä. Jukka ja Jaana Valkola ovat olleet yrittäjinä jo kuu-
detta vuotta. 

Pudasjärven K-Raudan 
kauppias Jukka Valkola ker-
toi toukokuun olevan nor-
maalisti kesäkauden vilk-
kain rakentamiskuukausi.

 Nyt toukokuu oli hyvin 
hiljaista aikaa, eikä raken-
taminen käynnistynyt huo-
nojen säiden takia. Vilkkain 
kuukausi oli kesäkuu ja hei-
näkuukin on ollut ihan hyvä 
kuukausi rakentamisen suh-
teen.

Tänä kesänä on kaup-
piaan mukaan tehty pal-

jon asuntojen saneerauksia. 
K-Raudasta saa kaiken re-
montin tekemiseen tarvitta-
vat maaleista, tapetteihin ja 
puutavaraan. Myös lvi-tuot-
teita ja kalusteita löytyy ja 
tarpeen mukaan ne saadaan 
tilaamalla. 

- Keskon varastolta saa-
daan täydennystä ja tilatut 
tuotteet parissa päivässä. 
Kuorma tulee kaksi ker-
taa viikossa. Vuosittain pi-
detään kolme teemapäivää 
ja sellainen pidettäneen ke-

säsesongin jälkeen. Olem-
me myös monessa mukana 
ja esillä, kuten tori- ja metsä-
päivillä.   

Syötteen suunnalla on ra-
kentaminen ollut aika vil-
kasta.

- Syötteelle ja muuallekin 
päin on kuitenkin rakennet-
tu, ja tavaraa on kuljetettu 
lähes jokaisena työpäivänä 
johonkin päin, kauppias ker-
toi.

K-Raudasta löytyy muu-
takin kuin rakentamiseen 
liittyviä tavaroita ja tuottei-
ta. Pihamaalta löytyy muun 
muassa veneitä, puutarha-
multaa, lannoitteita, istutuk-
sia ja puutarhakalusteita. Pi-
hapiirin kunnostuksessa ja 
laittamisessa tarvittavia ko-
neita ja laitteita oli runsaas-
ti esillä. 

Vuodesta -89 lähtien Juk-
ka Valkola on ollut myy-
mäläpäällikkönä K-Rauta ja 
Maataloudessa, välillä nimi 
oli myös Rautia Pudasjär-
vi. Hän tuntee alan yhtä hy-
vin kuin taskunsa. Viimei-
set kuusi vuotta hän on ollut 
yrittäjänä vaimonsa Jaanan 
kanssa. Yritys työllistää yrit-
täjien lisäksi kuusi työnteki-
jää. RR

K-supermarket Pudasjärvi 
panostaa lähiruokaan

K-supermarket Pudasjärvi 
viettää perjantaina 4.8. Pai-
kallista sinulle -lähiruokata-
pahtumaa. Tapahtuma kerää 
kauppaan lähi- ja pientuot-
tajia sekä lähiruokaa rakas-
tavia asiakkaita. Kesän ai-
kana järjestetään noin 100 
Paikallista sinulle -tapahtu-
maa ympäri Suomea.

Kauppias Tommi Niska-
nen tekee mielellään yhteis-
työtä paikallisten yrittäjien 
ja tuottajien kanssa. Paikalli-
sia tuotteita onkin myynnis-
sä nykyisin ympäri vuoden. 
Tänään 4.8. järjestettävässä 
Paikallista sinulle -tapahtu-
massa on mukana Siuruan 
Kanila, perunanviljelijä Mat-
ti Loppi, Ruuhenojan Tila, 
Markus Jaurun poronliha, 
LAromit, Niemitalon Juus-
tola ja mansikanviljelijä Eero 
Niskasaari. 

Ruoantuottajien lisäksi 
esillä on myös useita mui-
ta alueen toimijoita, kuten 
paikallinen kirjailija Hilkka 
Parkkisenniemi esittelemäs-
sä uutta siirtolaisaiheista kir-
jaansa sekä MTK Pudasjärvi 
esittelemässä toimintaansa. 
Teemapäivänä MTK:n väki 
myy paikallisista raaka-ai-
neista valmistettuja erikois-
hampurilaisia.

- Kaupassa panostetaan 
paikallisten lähi- ja pien-
tuottajien tuotteisiin ympä-
ri vuoden. Paikallista sinulle 
-tapahtuman tarkoituksena 
on muistutella asiakkaita sii-
tä, että monet heidän suosik-
kituotteistaan tulevat aivan 
Pudasjärven lähimaastos-
ta. Kaupassa on päivän ai-
kana tavattavissa lähiruo-
an tuottajia, joita asiakkailla 
on mahdollisuus tavata ja ju-
tuttaa. Samalla tuottajilla on 
mahdollisuus kertoa tuotan-
nostaan ja vastailla asiakkai-
den kysymyksiin, kauppias 

Niskanen sanoi.
Niskasen mukaan tapah-

tumalla halutaan muistut-
taa lähiruoan merkityksestä 
kaupungin elinvoimaisuu-
den, verotulojen, alueen ke-
hityksen, palvelujen säily-
misen ja terveellisen ruoan 
kannalta.   

- Kun aloitimme kaup-
piaina muutama vuosi sit-
ten, ei Pudasjärveltä tullut 
esimerkiksi poron- tai lam-
paanlihaa lainkaan. Nyt 
olemme vuoden sisään saa-
neet paikallisten toimijoiden 
kanssa kehitettyä yhteistyö-
tämme niin, että paikallisia 
lihatuotteitakin on myyn-
nissä. Tänä kesänä saamme 
kauppaan myös ensimmäi-
set pudasjärveläiset mansi-
kat, kauppias iloitsee.

Paikalliset tuotteet löy-
tyvät myymälässä samoil-
ta hyllyiltä, kuin vastaa-
vat muut tuotteet. Niskanen 
kertoi, että tuotteiden säily-
misen ja turvallisuuden kan-
nalta tuotteet säilytetään ja 
ovat esillä elintarvikelain 
vaatimalla tavalla.  

- Koska Pudasjärvellä ei 

ole isoja tuottajia, kuten si-
pulin, perunan, porkkanan 
ja kananmunien tuottajia, 
haastamme lähiympäristön 
maataloustuottajia harkit-
semaan sivuelinkeinokseen 
niiden viljelyä. Esimerkik-
si kananmunia tulee Kuh-
mosta ja jauhoja Utajärvel-
tä sekä Puolangalta. Samalla 
etsimme jatkuvasti valikoi-
maan uusia lähi- ja pientuot-
tajien tuotteita ja kun heistä 
tulee tietoa, pyrimme saa-
maan tuotteet kauppamme 
valikoimaan. On tärkeää, 
että pienellä paikkakunnalla 
yrittäjät ja tuottajat tukevat 
toinen toisiaan, jotta kylän 
elinvoimaisuus ja kyläläis-
ten virkeystaso pysyvät yllä, 
kauppias Niskanen painot-
taa.

- Tämmöiset teemapäi-
vät ovat hyvin virkistäviä 
niin kaupan kuin asiakkai-
den kannalta, ja samanta-
paisia tapahtumia tulemme 
järjestämään jatkossakin, 
kauppias mainitsi ja toivot-
taa asiakkaat lämpimästi ter-
vetulleiksi Paikallista sinulle 
-tapahtumaan. RR

Kauppias Tommi Niskanen on iloinen, että lähiruokien tuo-
tevalikoima on nykyisin aiempaa monipuolisempi. Kuva 
Pertti Kuusisto

Iloista yhdessäolon tunnelmaa
Erämaan markkinoilla

Jo perinteeksi muodostuneet 
Erämaan markkinat järjes-
tetään lauantaina 5.8. Syöt-
teen luontokeskuksen pi-
hapiirissä. Erähenkisessä 
tapahtumassa on mukana 
markkinamyyjiä, ohjelmaa 
vauvasta vaariin sekä iloista 
yhdessäolon tunnelmaa.

Erämaan markkinat ava-
taan ennen puolta päivä ja 
ohjelmaa riittää pitkälti ilta-
päivään. Syöte MTB-maas-
topyöräkilpailun reitti on 
linjattu kulkemaan luonto-
keskuksen pihapiirin kaut-
ta. Tervetuloa seuraamaan 
sähäkkää pyöräilymeininkiä 
paraatipaikalle. 

Soiva Siili kaksikko vie 
puoliltapäivin markkinavie-
raat siilimäiselle seikkailulle 
satumaisten laulujensa joh-

dolla. Musiikki on varmas-
ti ainakin perheen pienim-
pien mieleen. Iltapäivällä 
on mahdollisuus ottaa osaa 
Syöte Talent – kilpailuun. 
Aikaa omalle esitykselle on 
kolme minuuttia. Kisaan il-
moittautumiset ennakkoon 
tai paikan päällä tuntia en-
nen kisan alkua Katri Virta-
selle. 

Ilmoittautumismaksu on 
viisi euroa. Palkintona on 
lippu Pudasjärven Venetsia-
laisiin.

Lapsille päivä tarjoaa mo-
nenlaista puuhaa. Korpikol-
va on piilottanut kätköra-
dalleen viisi kätköä, jotka 
sisältävät pienen tehtävän. 
Luontokeskuksen terassil-
la voi askarrella hyönteisho-
tellin pihan pölyttäville pör-

riäisille. Sisällä auditoriossa 
voi katsella Vaarametsien 
maa-filmiesitystä, joka on 
vaikuttava esitys Syötteen 
kansallispuistosta. Markki-
napäivänä voi kokeilla myös 
mölkyn peluuta, fatbikea 
sekä hiihtoa hauskoilla tan-
demsuksilla. 

Tapahtuman järjestää 
Metsähallitus yhteistyössä 
Syötteen kyläyhdistyksen, 
Syötteen mökkiläisyhdistyk-
sen ja alueen yritysten kans-
sa. 

Tapahtumaan on vapaa 
pääsy ja voi pukeutua tee-
man mukaisesti erä- tai pe-
rinneasuun. 

Myyntipaikoista kiinnos-
tuneiden toivotaan ottavan 
pikaisesti yhteyttä luonto-
keskukseen.  
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Teollisuustie 12, 93100 Pudasjärvi
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi

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

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

www.rautioky.fi

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät (lätkät)

* Poravasarat
* Agrikaatit
* Naulaimet  
 (hilti ja viimeistely)

* Levyhissit

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

Rakennuskonevuokrausta 
monipuolisella kalustolla

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • Puh. 040 531 6262
• vuokraamo@rautioky.fi

Rakennustarvike- ja 
Konevuokraus Rautio Oy 

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

Tanssipäivä Pikku-Syötteellä

Syötteen tanssinharrastajat 
järjestivät yhteistyössä Ho-
telli Pikku-Syötteen kanssa 
tanssipäivä -kurssin lauan-
taina 29.7. Hotelli Pikku-Syö-
te tarjosi meille huikeat tilat, 
josta suuri kiitos heille. Päi-
vän kurssiohjelma oli moni-
puolinen tanssinharrastajien 
toiveista toteutettu kokonai-
suus. Tavoitteena oli saada 
uusia tanssista kiinnostu-
neita mukaan ja jo enemmän 
tanssia harrastaneillekin oli 
tarjontaa. 

Saimme kurssille opetta-
jiksi todelliset tanssiopetuk-

sen ammattilaiset, eli Sirpa 
Lotvosen ja Markku Oikari-
sen, tuttavallisemmin Sipen 
ja Maken. 

Aamu alkoi hitaan vals-
sin alkeilla, ja jo tässä vai-
heessa oli mukava huoma-
ta, että kurssille oli saapunut 
reilu kolmekymmentä inno-
kasta tanssinopiskelijaa.

Seuraavaksi opettelimme 
alkeet bugista ja sitten olikin 
vähän lisää bugin osalta, eli 
alkeisjatkot, joissa opimme 
lisää kuvioita.

Lopuksi päivän päätteek-
si salsan alkeet kruunasivat 

onnistuneen tanssipäivän.
Järjestävä taho ja kurs-

silaiset olivat todella tyyty-
väisiä niin opetukseen kuin 
kurssin ohjelmaan ja tapah-
tumalle on tulossa syksyn 
aikana jatkoa. Päivän aikana 
kurssilla oli noin 40 innokas-
ta opiskelijaa.

Toiveena esitämme tans-
sien järjestäjille, että he ottai-
sivat huomioon sen, miten 
tanssikulttuuri on muuttu-
nut. Uusia tanssilajeja on tul-
lut lisää (bugg, salsa, hidas 
valssi, jive, cha cha, rumba 
jne). HP

Tanssipäivään osallistui lähes 40 tanssista kiinnostunutta henkilöä.

Kalastajapeikko saapui peikkopolulle
Ruotsin Anterstorpis-
sa talven aikana rakennet-
tu peikko matkusti Ruotsis-
ta Suomeen Kelosyötteen 
peikkopolulle Miia ja Mar-
kus Lindelän perheen auton 
kyydissä. Hauki on viides 
Lindelän perheen paikalle 
tuoma peikko. 

Markuksen isä Arvo 
(Tunturin Arppe) Särke-
lä syntyi ja varttui entisessä 
Vaarankylässä, nykyisessä 
Syötekylässä, mutta jou-
tui muuttamaan työttömyy-
den ja nälän ahdistelemana 
Ruotsiin töihin kuusikym-
mentä luvun alkupuolella. 

Markus Lindelä perhei-
neen käy vuosittain tapaa-
massa Syötteellä sukulaisi-

Kuvassa vasemmalta Iida ja Teijo Särkelä, Arvo Särkelä. taiteilija Mia Lindelä, Markus Lin-
delä seisoo Gibson poikansa kanssa Mian vanhempien Yvonne Sjöstrandin ja Arne Lin-
din välissä.

aan ja tuo samalla vaimonsa 
Mian suunnitteleman ja per-

heen yhdessä rakentaman 
peikon Suomeen.

Kelosyötteen peikkopolku sai polun alkuun lisää komeita 
peikkokuvia. Peikkokuningas poseeraa komijasti. Taulut 
on tehnyt Johanna Loukusa Vuotsosta. Kuva Atte Särkelä.
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AUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET, 
HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA

KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

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

    

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/

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

Palveluhakemisto

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

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

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

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

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

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

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

Liikkeemme 
avoinna:

ma-pe 9-17

KÄSIPESUT alk. 25 € jopa ilman ajanvarausta!

AUTOPESU- JA 
VAHAUSPALVELUT 

MAANRAKENNUSTA

IKKUNAT ja OVET
asennus ja rahoitus

Soitteleppa!
Timo Uusi-Illikainen

P. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi

ALASI  
AMMATTILAINEN, 

ILMOITA 
PALVELU-

HAKEMISTOSSA!

ITE HARTIKAINEN HINAA
MYÖS RASKAAN KALUSTON SIIRROT

KARI J.

040 160 16 16
POHJOIS-SUOMI/LAPPI

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti 

itse haettuna tai toimitettuna
Seulotut kivet ja sepelit kaikenlaiseen rakentamiseen.

Rinnesoraa ja hiekkaa.
Mika Keskitalo 0400 960 829

www.kettumaki.fikettumakioy@suomi24.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

TMI PAAVO HIETALA
040 7407491

Yli-kurentie 1588
93270 Sotkajärvi

TIMANTTIPORAUKSIA
PORAUKSIA

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

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

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

MYYDÄÄN

PUDASTORI ILMOITA 
ILMAISEKSI!

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

Tuhansuontie 947, 93240 Rytinki

Maansiirtokuljetukset 
Sorat, 

murskeet, 

maa-ainekse
t,

pohjatyöt

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

Myytävänä Pudasjärven Naa-
mangantiellä remontoitu 1. 
krs:n yksiö, 33,5 m2 + lasitettu 
parveke. P. 0400 680 877. 

Kolmenistuttava keinu, koti-
mainen, siniset pehmusteet h. 
65 €. Verhotangot, pitkät sei-
näpitimet mukana 2 kpl h. 20 
€. Radio Philips kasetti- ja cd-
soittimella h. 20 €. Rautalapio 
h. 5 €, sähkögrilli jaloilla h. 10 
€. P. 040 535 5829 Candy jääkaappi-pakastin, uut-

taa vastavassa kunnossa, ikä 5 
v. H. 100 €. P. 040 515 2070 

VUOKRATTAVANA

34 m2 saunallinen yksiö Puisto-
tiellä. Vapautuu pe 1.9. Vuokra 
450 € + vesi ja sähkö. P. 040 
533 1798 tai 0400 201 819.

Hyvin pidetty Hyundai Sonata 
4D Sedan 2.0. Vm. 2002. Ajettu 
167 TKM. Katsastettu 5/2017. 
Uudet talvirenkaat. Hp. 2000€. 
p. 0400 713 252. 

Myytävänä OKT-TONTTI Hölk-
käkujalla, pinta-ala 1133 m2. P. 
0400 952 151. Lue lehti 

netistä
www.

pudasjarvi-
lehti.fi

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
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Mitä tehdä? Minne mennä?

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

Taksi Piipponen Oy 0400 244 195

SARAKYLÄ-PUDASJÄRVI
KUTSUJOUKKOLIIKENNE TILAUKSET

Kadonnut kansa -taidenäyttely on avoinna to 15.6. Lähtien Paavo Ahosen 
taidegalleriassa petäjäkankaantie 1547 kipinä, pudasjärvi. Kuluvan vuoden aikana 
syntyneiden 15 maalausten ja piirrosten aiheina ovat mm. Pohjois-amerikan inti-
aanielämää 1880 -luvulta lähtien. Esillä myös muita töitä. Taidenäyttely avoinna aina 
kun taiteilija on paikalla tai sovitusti.
Vilho Outila isoja ja pieniä vuolukiviveistoksia pihapirissä 27.6.-30.8. Kol-
lajantie 10, niemitalon juustolaa vastapäätä.
Viljo Luokkanen muuttajat 5.7.-1.9. Kulttuurikeskus pohjantähti, teollisuus-
tie 1, 93100 pudasjärvi. Avoinna: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu. 
Pudasjärven kirjasto tuulimyllyntie 4. Avoinna kirjaston aukioloaikoina: ma 10-19, 
ti-pe 10-16.
Syöte MTB la 5.8. Hotelli Iso-Syöte, Isosyötteentie 246.
Erämaan markkinat Syötteen luontokeskuksella la 5.8. klo 11-15. Syötteen 
luontokeskus, Erätie 1.
Jalkapalloa: FC Kurenpojat - OsPa la 5.8. klo 15 Suojalinnan kenttä, Urheilutie 
2.
Tanssit Jyrkkäkoskella la 5.8. klo 20.30 Jyrkkäkosken huvikeskus, Huvikeskuk-
sentie.
La 5.8. klo 12-15. kesätapahtuma Sarakylän kesäkahvilalla Vainiontie 2.
Jalkapallon T10-11 -piirisarjaturnaus su 6.8. klo 9.30 Suojalinnan kenttä, Ur-
heilutie 2.
Lentopallopelailuvuoro ma 7.8.  klo 16-17. Kaikille 16-29 -vuotiaille maksuton!
Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Kuntotanssit Koskenhovilla tiistaisin 8.8.-12.9. klo 18-20. Järjestää Pudasjärven 
nuorisoseura ry./Iijoen Tanssijat 
Nuorten sportti-ilta ke 9.8. klo 18-21. Kaikille 16-29 -vuotiaille suunnattua oh-
jelmaa. Maksuton! Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Koripallopelailuvuoro to 10.8. klo 16-17.  Kaikille 16-29 -vuotiaille avoin ja 
maksuton! Tuomas Sammelvuo -sali, Tuulimyllyntie 4.
Tanssit Pintamon kyläseuran talolla pe 11.8. klo 21, Pintamon kyläseuran 
talo, Pintamontie 321.
Pistelinkosken moporall la 12.8. Pistelinkoski, Kirsiojantie.
Ikäluokkien maantiepyöräilyn SM-kilpailut la-su 12.-13.8. Juniorit ja mas-
tersit kilpailevat maantiepyöräilyn suomenmestaruuksista Syötteen tunturialueen 
mäkisillä reiteillä elokuussa. Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126.

Malisen Erä ry:n KESÄKOKOUS 
la 19.8.2017 klo 12.00 Repomajalla. 

Johtokunta kokoontuu klo 11.00. 
Lopuksi hirvikokous. Tervetuloa!

Sihteeri.

Jongun Metsästysseuran

KESÄKOKOUS
pidetään pe 11.8.2017 klo 18.00. Hirvikämpällä.

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Johtokunta

Yli-Siuruan Metsästysseura Ry:n
KESÄKOKOUS

su 13.08.2017 klo 11.00 Hirvipirtti.
Esillä sääntömääräiset asiat.

Johtokunta

Koskenhovilla su 6.8.2017 klo 18.00
Pääpalkintona 200-125 euron ostokortti 

pelaajamäärästä riippuen. 

Pudasjärven Nuorisoseura ja Pudasjärven Näyttämö

BINGO 

Tervetuloa! 

KIVARIN ERÄ ry:n
KESÄKOKOUS

la 12.8.2017 klo 9.00 alkaen hirviliiterillä.
Asiat sääntömääräiset. Kokouksen päätyttyä pide-

tään hirvimiesten palaveri ja tornitalkoot.
Puheenjohtaja

AskAnmäen 
kesäteAtterissA  

puolAngAllA 
kesällä 2017
markku Hyvösen 

pÖYtä on
kAtettu 

 käsikirjoitus: markku Hyvönen 
ohjaaja: maria korkatti  

tuotanto: Askan Ahertajat ry

HAuskA, muttA mYÖs

Viimeiset esitykset:

Liput 13 e, lapset 5-12 v. 5 e, ryhmät  
vähintään 20 henkilöä 10 e, alle 5 v. ilmaiseksi.  

Näytelmän kesto noin 2 tuntia, väliajalla 
tarjolla kahvia, pullaa ja maittavia makkaroita.  

Kesäteatterissa on 500 hengen  
tuulisuojattu ja katettu katsomo.

Lisätietoja ja lippuvaraukset:  
puh. 040 865 0327

Askan Ahertajat ry  www.puolankainfo.fi

puHuttelevA teAtterielämYs!

la 5.8. klo 15        su 6.8. klo 13 ja 17

tervetuloA tAAs kokemAAn

Ruuhensuon Metsästysseuran
sääntömääräinen KESÄKOKOUS
su 13.8.2017 klo 12.00 Virkistyksellä.

Tervetuloa!
Johtokunta

Aitto-ojan Metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS

Aittojärven koululla, Kyläkolossa 
su 13.8.2017 klo 14.00.

Esillä sääntömääräiset asiat.
Johtokunta kokoontuu tuntia ennen.

Johtokunta

Kuren Metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS

pidetään la 12.8.2017 klo 9  Kuren kylätalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Talkoot kokouksen jälkeen. 

Karsitaan rankoja Kivivaarassa.
Johtokunta 

Ala-Livon metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS

Esko Törmäsellä
Sunnuntaina 13.08.2017 klo 14.

Esillä sääntömääräiset asiat
Lopuksi hirviporukan kokoonpano.

Tervetuloa!

Alueella ulkoravintola ja
3 baaria b-oikeuksin

Nyt taas Jyrkän tunnelmaa! 
Tule! Näe! Koe!

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri 

PUDASJÄRVI -lehtiLC Pudasjärvi Ry

ENNAKKOLIPUT: ti 15.8. saakka 15 €. 
 Ke 16.8. lähtien ja portilta 20 €

LASTEN 
VENETSIALAISET
la 26.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 

kasvomaalausta, ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

NUORTEN 
VENETSIALAISET

pe 25.8. 
Disco klo 21-02

Järjestää  Pudasjärven Urheilijat

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

Veden, tulen ja valon juhla

Venetsialaiset 
Jyrkkäkoskella

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 26.8.2017

K-18

Järjestää: 
LC Pudasjärvi 

yhteistyössä 
Pudasjärven 

Urheilijat

JARKKO 
HONKANEN 
& TAIGA
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella rokkia rennolla 
  otteella soittaa Duo M&M

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina alkaen klo 19.45

Arvonta pääsylipun 
lunastaneiden kesken! 

Pääpalkintona yö kahdelle 
Hotelli Iso-Syötteen 
Kotkanpesä-sviittiin!

Ennakkolippujen myyntipaikat: Tuurintupa, 
Niemitalon Juustola, K-supermarket

Poijulan Erä ry

Kesäkokous ja hirvipalaveri
la 19.8.2017 klo 12 hirvikopilla. Käsitellään 
sääntömääräiset ja muut esilletulevat asiat.

Johtokunta

Pärjänsuon Metsästysseura ry:n
KESÄKOKOUS 
la 12.8. klo 10 Hirvihallilla. 

Esillä sääntömääräiset ja hirvenmetsästysasiat. 
Johtokunta kokoontuu klo 09.30. 

Johtokunta

Miekka-Jussi 
palaa!
Posiolainen musiikkiteatte-
riryhmä Miekka-Jussin jä-
läkeläiset palaa näyttämöl-
le uusien laulujen ja runojen 
kera elokuun ensimmäise-
nä viikonloppuna. Miek-
ka-Jussi palaa -nimellä kul-
keva pienoismusikaali on 
tuotettu Koillismaan Leade-
ristä saadulla hankerahoi-
tuksella osana Posion kun-
nan KultTaikamaa-hanketta. 

Tekstit on tehnyt pääasi-
assa Reino Hämeenniemi ja 
sävellykset Virva Jakkula. 
Muita lauluntekijöitä ovat 
Jorma Aapaoja ja Jouko Ruo-
kamo. Kappaleet on sovitet-
tu yhdessä soittajien kanssa. 
Näyttämöllepano ja ohjaus 
on samoin ”ite tehty” Virva 
Jakkulan koordinoimana.

Musikaalissa Posion his-
toria kuitataan lyhyesti räp-
päämällä ja sen jälkeen su-
kelletaan päivänpolttaviin 
asioihin, ihmisiin ja elämään 
Posiolla. Tunnelmat vaihte-
levat iskevästä satiirista lyy-
risiin luontokuvauksiin.

Miekka-Jussi palaa esite-
tään Posion vapaa-aikatalo 
Pyrinnöllä lauantaina 5.8.  ja 
sunnuntaina 6.8.  Esityksiin 
on vapaa pääsy. Pienoismu-
sikaalin kesto on noin  yksi 
tunti.
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Koulutyön alkaminen
Koulutyö aloitetaan maanantaina 14.8.2017 seuraavasti:
• Hirsikampus yhtenäiskoulu klo 9.00 Hirsikampuksella
• Pudasjärven lukio   klo 9.00 Hirsikampuksella
• Lakarin ja Sarakylän koulut  klo 9.00
• Hirvaskosken, Kipinän ja Syötteen koulut klo 8.30
Koulukuljetusjärjestelyt hoitaa ja suunnittelee koulun rehtori 
kuljetussäännösten puitteissa. Jos kuljetuksissa on kysyttävää 
tai epäselvyyttä, yhteyttä voi ottaa koulun rehtoriin tai koulu-
sihteeriin.

Pudasjärvellä 2.8.2017 
Hyvinvointi- ja sivistystoiminta

 www.pudasjarvi.fi

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

UUTEEN AMMATTIIN?
 
Laitoshuoltajan ammattitutkinto 
4.9.2017–31.10.2018
Pudasjärvi
 
Hakuaika päättyy 15.8.2017.
 
Lisätiedot
Eine Lohilahti, 040 834 6295,
eine.lohilahti@ksak.fi, info@ksak.fi

Oppisopimus
Tutkinto on mahdollista suorittaa  
oppi    sopimuksella.
oppisopimus@ksak.fi, 040 860 8940

Oulunkaaren ympäristöpalveluiden henkilöstön yhteystiedot

Nimi: Yhteystiedot: Asema/ ala: Kunta:
Kemppainen Mika PL 10, Varsitie 7 

93101 Pudasjärvi 
0400 433 998

Ympäristöjohtaja Kaikki yhteistoimin-
ta-alueen kunnat

Henri Pätsi Jyrkkäkoskentie 18  
93101 Pudasjärvi 
040 351 0498

Johtava eläinlääkäri Kaikki yhteistoimin-
ta-alueen kunnat

Miia Konttila Jyrkkäkoskentie 18  
93101 Pudasjärvi 
0400 139 668

Eläinlääkäri Pudasjärvi

Sampo Remes Hietalantie 48 a 
91100 Ii 
050 395 0405

Eläinlääkäri Ii 
Yli-ii

Meelis Reimaa Hietalantie 48 a 
91100 Ii 
0500 318 168

Eläinlääkäri Ii 
Yli-ii

Riitta Syrjä Kolehmaisentie 3 
91700 Vaala 
0400 855 900

Eläinlääkäri, Vaalan ja 
Utajärven eläinlääkäripäi-
vystysnumero

Vaala 
Utajärvi

Kairi Lints Jyrkkäkoskentie 18 
93101  Pudasjärvi 
040 826 6618

Eläinlääkäri Pudasjärvi 
Ii

Marja Piirainen Hietalantie 48 a 
91100 Ii 
050 466 8002

Eläinlääkärin avustaja Ii

Saara Lahdenperä Jyrkkäkoskentie 18 
93101 Pudasjärvi 
040 826 6619

Eläinlääkärin avustaja Pudasjärvi

Leila Ruuskanen Varsitie 7  
93101 Pudasjärvi 
0400 123 172

Ympäristötarkastaja 
Ympäristöterveydenhuolto

Pudasjärvi

Raija Aalto Laitilantie 5 
91601 Utajärvi 
0500 802 784

Ympäristötarkastaja 
Ympäristöterveydenhuolto

Utajärvi 
Vaala

Jyrki Mäkelä Piisilta 1 
91100 Ii 
050 3950 406

Ympäristötarkastaja 
Ympäristöterveydenhuolto

Pudasjärvi 
Ii

Raimo Suomela Piisilta 1 
91100 Ii 
050 395 0366

Ympäristötarkastaja 
Ympäristönsuojelu

Ii

Elina Nuortimo Laitilantie 5 
91601 Utajärvi 
0500 282 946

Ympäristötarkastaja Utajärvi 
Pudasjärvi

Kalle Oiva Piisilta 1 
91100 Ii 
040 660 8311

Ympäristötarkastaja 
Ympäristönsuojelu 
Ympäristöterveydenhuolto

Ii

Marja-Leena 
Jokikokko

PL 10, Varsitie 7 
93101 Pudasjärvi 
0400 671 944

Asiakassihteeri Pudasjärvi

Eläinlääkäripäivystys 0600 04160 
(maksullinen)

Virka-ajan ulkopuolella Pudasjärvi – Ii –  
Yli-Iin alue

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@pudasjarvi.fi, asiakaspalvelu: 040 826 6417

 www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Lue lehti
netistä

www.pudasjarvi-lehti.fi

Kirsi Kipinän merkkipäiväjuhla 
rokaten ja rollaten

Kirsi Kipinä näyttävän lahja- ja kukkapöydän ääressä. Taustalla Suopunki -yhtye, jossa solisteina toimivat Risto Puhak-
ka ja Anelma Outila.

Pudasjärven terveysaseman 
vastaanoton palveluesimies 
Kirsi Kipinä vietti 50-vuotis-
merkkipäiväjuhlaansa Jyrk-
käkosken huvikeskuksella 
perjantaina 21.7. 

Ensimmäisinä onnittelijoina oli Pudasjärven Urheilijoiden hallitus, jotka kiikuttivat muka-
naan Kiikkutuolin yhteisesti Tuurintuvan onnittelulistalta kertyneillä euroilla.

Juhlavieraat saivat lait-
taa onnittelujen ohella ja-
lalla koreasti iltapäivätans-
seissa Suopunki-orkesterin 
tahdittamana. Juhlat jatkui-
vat illalla Revontuli Diskon 

puolella rokaten ja rolla-
ten. Siellä musiikista vastasi 
Maya Paakkari & hippikave-
rit ja Dj. Juhlavieraiden pu-
kukoodina oli Rock & roll tai 
muu rento asu.
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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                                                                              

2,59

OHRA- JA
PERUNARIESKA
3 kpl/450 g
2 kpl/350 g

DONITSIT
8 kpl/385 g

2,99 14,99 3,95 5,95

KESÄTEKSTIILI ALE 
JATKUU! 

NAISTEN
HAMEET

1,79

BUFFALO
GRILLIKOIPI
900 g

BURGER
100 g

NIEMITALON
LEIPÄJUUSTO
pakaste 500 g

10 kpl

NAISTEN CAPRIT 
JA TRIKOO
LEGGINSIT

-30%

SMARTSTORE 
BASIC 
MUOVILAATIKKO 
KANNELLA

3,95

6,95

11 L
KOKO S

25 L
KOKO M

POLJINROSKA-
KORI 3 L
musta tai valkoinen

8,70

16,95

SYKSYN UUTUUKSIA
NOVITAN NAISTEN
RAITAPAITA

TRIKOOPAITA
KUKKA

14,95
MIESTEN
TRIKOOPUSERO

14,95

LUHTA HOME
KAISLA SAUNATYYNY
TAI LAUDELIINA 45X150 
TAI PEFLETTI 2 KPL

9,95 tuoteMONIKUVA-
KEHYKSET
ESIM. 
LOVE

17,90

ELOKUUN EXTRAT
ISO HIILIGRILLI
Basic

Lille Villa 207
VARASTO-
LIITERI
6  m2

Lillevilla 
LEIKKIMÖKKI/
VIERAS-AITTA
4+2 m2

PUUTARHAPÖYTÄ
+ 2 TUOLIA
valkoinen ja harmaa

PUUTARHA-
PENKKI

KASVIHUONE 
kirkas
4,5 m2

49,-
NYT

7 kpl
(89,-)

39,-
NYT

2 kpl
(79,-)

89,-
NYT

4 kpl
(149,-)

299,-
NYT

2 kpl
(499,-)

990,-
NYT

1 kpl
(1190,-)

1490,-
NYT 2 kpl

(1990,-)

Lillevilla 20
VIERASMAJA
9+4,5 m2

Lille Villa
TALLI
13 m2

Lillevilla 
MIKKELI
TALLI
13 m2

1290,-
NYT 1 kpl

(1690,-)

1690,-
NYT 3 kpl

(1990,-)

1690,-
NYT 1 kpl

(1990,-)

Honda
RUOHONLEIKKURI 
IZY
- kevyt käynnistys
- keräävä
- bioterä

399,-
NYT 3 kpl

(549,-)

-30%
KAALIKÄÄRYLE
2 kg


